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Resumo 
 
Este artigo trata das dificuldades encontradas pelos profissionais oriundos da Universidade 
Federal de Pelotas, RS, com formação para atuar como artistas visuais, que não encontram 
formas suficientes de sustentação econômica depois da obtenção do diploma. O gradual 
abandono das atividades desses profissionais interrompe um ciclo virtuoso que poderia 
gerar não apenas produtos artísticos de alto nível, mas também melhorar a qualidade de 
vida dos habitantes da cidade, a começar pela vida dos próprios artistas. As principais 
causas do problema parecem ser a falta de um mercado de arte ativo, e a total ausência de 
projetos públicos interessados na dinamização da chamada economia da cultura.  
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea – Artes Visuais – Mercado de Artes -  Subsistência 
de artistas. 
 
 
Abstract 
 
This article addresses the difficulties encountered by professionals from the Universidade 
Federal de Pelotas,RS, trained as visual arts practitioners, who have not found sufficient 
forms of financial support after graduation. These professionals’ gradual neglect of activities 
breaks a virtuous circle that might not only generate a high standard of artworks but might 
also improve the quality of life of the inhabitants of the city, commencing with the lives of the 
artists themselves. The main causes of this problem seem to be the lack of an active art 
market, and the total absence of public projects for energizing the so-called cultural 
economy. 
 
Key words: Contemporary Art – Visual Arts – Art Market – Artists’ subsistence 
 
 
 

Diploma de artista 

Embora não seja impossível encontrarmos artistas contemporâneos autodidatas com 

sólida produção e inserção no sistema das artes, cada vez mais se observa o 

interesse pelos estudos universitários em nível de graduação e pós-graduação.  Não 

é à toa que, nos últimos anos, o número de artistas com diplomas de Mestrado e 

Doutorado aumentou significativamente no Brasil, apesar de não terem aumentado, 

na mesma medida, as oportunidades de trabalho para profissionais altamente 

qualificados e instrumentalizados. Também é fato que grande parte da formação de 

artistas visuais, em nível superior, tem sido realizada por universidades federais e 
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públicas, o que vale dizer que, neste país, são os contribuintes e pagadores de 

impostos que, indiretamente, subsidiam a formação de artistas em nível superior.  

A Universidade Federal de Pelotas, RS, que há mais de três décadas oferece cursos 

de formação profissional na área de Artes Visuais, vem recebendo estudantes de 

várias regiões do Brasil. Nesta universidade, os alunos de graduação freqüentam 

aulas de arte contemporânea desde o início do curso, têm contato com outros 

artistas, e são incitados a desenvolver projetos originais. Alguns deles logo chamam 

a atenção pela alta capacidade de compreender e de utilizar as linguagens 

artísticas, e seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), que incluem exposições 

de arte e textos reflexivos de caráter monográfico, são, muitas vezes, dignos de 

admiração por parte de professores experientes.  

Mas, diferentemente de outras áreas do conhecimento, o bom desempenho como 

estudante de arte não garante o futuro sucesso profissional do artista. Depois que 

recebe o diploma de conclusão de curso, o ex-estudante se defronta com a total 

ausência de oportunidades profissionais na região mais meridional do país..  A 

dificuldade de subsistência obriga-o a mudar-se para outras localidades ou a buscar 

ocupações  nem sempre relacionadas às artes visuais. Assim, são altos os índices 

de desistência dos projetos artísticos pessoais e de abandono da atuação como 

artista. 

Viver de arte 

Há anos, o ciclo se repete: depois da formatura, o profissional das artes visuais, que 

estudou para ser artista, não encontra com facilidade absorção para o trabalho que 

pode desenvolver.  Resta-lhe continuar insistindo em manter seu trabalho, enquanto 

busca outras formas de sustento. Mas, no decorrer dos anos, que podem passar 

sem que o público interessado tenha tido notícias da existência daquele profissional, 

muitos artistas acabam se dedicando a outras ocupações.  

Uma opção natural é a do magistério. Os artistas tornam-se professores e 

formadores de novos artistas.  Há também os que acabam trabalhando em alguma 

repartição pública ou nas empresas privadas. Poucos tomam a iniciativa de 

administrar seu próprio negócio, que é a produção artística propriamente dita. 
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Deixam de trabalhar com arte, e, com o passar do tempo, deixam até mesmo de 

freqüentar os ambientes artísticos.  

Outros tantos migram para outras áreas, como a da saúde. Alguns vão trabalhar 

com atividades terapêuticas que visem a recuperação de dependentes químicos ou 

a melhoria da qualidade de vida de doentes mentais. Isso acontece porque existem, 

formalmente, vagas de emprego nessas áreas, e não há, na economia moderna, 

nada que garanta a contínua ocupação, devidamente remunerada, dos indivíduos 

que produzem arte.   

A dura realidade da vida dos artistas, que não recebem salários, não são  

sindicalizados, não têm planos de saúde nem seguro de vida, faz com que o 

romantismo dos primeiros tempos seja substituído pela amargura e pela decepção. 

A opção pela arte, infelizmente, em determinados casos, acaba sendo sinônimo de 

exclusão social e de penúria financeira.  

A responsabilidade dos formadores de artistas 

Para quem trabalha diretamente com a formação de artistas, essa rotina de gradual 

abandono da profissão gera uma enorme sensação de impotência.  Mesmo que 

saibamos que essa impressão não é exata, porque o trabalho realizado durante 

décadas de alguma maneira reverbera na sociedade, é difícil admitir que os alunos 

mais brilhantes que tivemos nunca encontraram um lugar adequado no mercado de 

trabalho. Qual será o destino da arte que nunca pode/pôde existir? 

Eventualmente, alguns artistas são chamados a participar de exposições em nível 

regional e nacional, mas as probabilidades são escassas. E se porventura surge um 

convite para participar de uma exposição importante, ainda há o problema da 

remuneração ou não-remuneração do artista. Na maioria das vezes, o artista não é 

pago pela participação em exposições de arte, mesmo quando estas mobilizam altos 

valores monetários. Os patrocínios e subsídios de instituições financeiras, das 

empresas privadas ou dos órgãos governamentais não favorecem diretamente os 

artistas, embora remunerem todos os outros profissionais envolvidos e sejam 

fundamentais para o funcionamento do sistema das artes. 
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Quando o artista recebe remuneração pela participação em projetos expositivos, 

normalmente os valores são baixos e insuficientes para alterar a situação de 

deficiência orçamentária em que vivem. A grande vantagem de participar de projetos 

importantes é a possível visibilidade que o trabalho do artista pode alcançar. Depois 

disso, tudo depende da maior ou menor capacidade de comunicação com os 

principais agentes do sistema da arte. Se o artista não encontra meios de se manter 

em evidência, é grande a possibilidade de que seja olvidado pelo público e pelas 

novas gerações de agentes culturais. 

Sob o ponto de vista do artista, essa condição de dependência dos interesses dos 

organizadores de exposições de artes visuais e das instituições que as financiam 

pode resultar num gradual processo de alienação e desinteresse.  Alguns indivíduos, 

mais retraídos, nunca alcançam divulgar seu trabalho devidamente, porque lhes falta 

a habilidade de estabelecer contatos com os tomadores de decisão que atuam no 

campo da arte, e que aliás, nem sempre pertencem legitimamente ao campo da arte. 

Há casos de artistas que, por questões ideológicas ou por dificuldades pessoais, 

evitam propositalmente o contato com curadores, e não se esforçam para mostrar 

para esses visitantes esporádicos o trabalho que realizam. É possível que 

experiências negativas anteriores justifiquem essa retração: depois de mostrarem 

seus portfólios e de abrirem as portas de suas casas ou de seus ateliês para 

inúmeras pessoas, sem terem sido selecionados para qualquer exposição 

importante, os artistas desistem de concorrer.  

Além disso, a grande quantidade de novos candidatos que surgem, saídos muitas 

vezes dos mesmos cursos universitários que já formaram dezenas de gerações, faz 

com que os mais experientes se sintam relegados a um segundo ou terceiro plano.  

A atenção maior, não apenas da mídia, mas também das instituições de fomento à 

produção artística, sempre se volta para os novos artistas. Basta observar a 

quantidade de projetos de incentivo aos artistas jovens que vicejam no país.  

Nas cidades periféricas de porte médio, como é o caso de Pelotas, RS, embora já 

exista um público apreciador de arte, certamente não existe um público capaz de 

interessar-se em adquirir, nem mesmo em média escala, a produção artística, por 

mais autêntica e original que ela seja, mesmo a preços acessíveis. Não obstante, 
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existe, como em muitas outras cidades brasileiras, um público consumidor capaz de 

se sentir atraído por produtos industriais e comerciais de alto valor financeiro. 

Potencialmente, esse público que dispõe de capital para diversos investimentos 

poderia se tornar público consumidor de arte. Mas este público, financeiramente apto 

ao consumo de produtos e serviços variados, por razões que ainda não foram 

suficientemente diagnosticadas, normalmente não se interessa pelos produtos 

artísticos.  

Talvez tenhamos atingido o ponto de pensar, mais seriamente, em projetos que 

visem especificamente a formação de público para as artes visuais na 

contemporaneidade. Isto vale não apenas para as regiões periféricas que cada vez 

mais participam do conjunto da produção brasileira, mas também para os grandes 

centros urbanos. 

Onde está o público consumidor de artes visuais? 

O que mais se ouve falar nos meios artísticos brasileiros, quando o assunto é 

mercado de arte, é que, fora de São Paulo e Rio de Janeiro, não existe um público 

consumidor para a arte contemporânea.  O curioso é que existem artistas criativos e 

produtivos por toda parte. Mas, se não existe demanda para o que eles fazem, então 

para onde deve fluir a produção artística que se acumula nos ateliês e nas casas 

dos artistas, embaixo das camas, dentro dos armários, e atrás dos sofás?  

Diante deste quadro quase absurdo de excesso de produção e de carência de 

demanda, fundamental é compreender que a missão de gerar mercados para a arte 

contemporânea não pode recair exclusivamente sobre os ombros dos artistas, eles 

próprios ocupados em conceber e realizar suas obras. Ademais, a busca incessante 

por “clientela” não faz parte da rotina dos artistas contemporâneos, como já não 

fazia parte da vida dos artistas essencialmente (leia-se orgulhosamente) modernos.  

Ou será que o leitor consegue imaginar um artista contemporâneo anunciando 

humildemente seus serviços nos jornais, como era habitual nos finais do século XIX, 

em várias cidades do Brasil?  

O grande perigo que corre o artista excessivamente preocupado em encontrar 

compradores para suas obras, bem sabemos, é recair no equívoco de tentar agradar 

o público. A maioria dos artistas que fazem isso – e eles existem em grande 
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quantidade – acaba recebendo a pecha de artista comercial, o que automaticamente 

os coloca num patamar inferior ao dos artistas não-comerciais. Mas o problema 

maior é a perda de qualidade, que se manifesta pelo uso de fórmulas repetitivas, por 

interpretações pouco felizes dos procedimentos da arte moderna e por  apropriações 

de fórmulas desenvolvidas por outros artistas contemporâneos, e já desgastadas.  

Por outro lado, o problema da atração de público para a arte contemporânea parece 

estar relacionado, paradoxalmente, com a fidelidade do artista aos seus próprios 

princípios. Quanto mais radicalmente ligado às suas opções artísticas e estéticas, 

menos disposto é o artista a negociar fórmulas alternativas com o público 

consumidor de arte e seus intermediários. 

A filiação ao multifacetado pensamento artístico da contemporaneidade ainda não 

parece encontrar eco nem mesmo entre o público jovem. Então, mais uma vez, 

recaímos no mesmo ponto fulcral: o problema da dificuldade de comercialização das 

obras de arte contemporânea está diretamente relacionado com a limitação de 

repertório e de interesse do  público potencialmente apto a adquirir arte. 

A quem cabe, portanto, a tarefa de instrumentalizar o público para a apreciação e o 

consumo de artes visuais? Parece óbvio que esse é um processo que envolve 

inúmeros segmentos da sociedade, desde os  divulgadores que atuam nos meios de 

comunicação de massa, até os educadores responsáveis pela formação artística de 

crianças,  adolescentes e adultos.  Os cursos universitários, públicos ou privados, 

não podem omitir-se nesse processo. 

Mas há outros agentes que podem prestar um importante serviço para a arte. 

Espaços mantidos pela iniciativa privada podem colaborar significativamente para a 

divulgação e comercialização do produto artístico, com vantagens tanto para os 

artistas quanto para os coordenadores e administradores desses lugares.  

Entretanto, esse tipo de atuação não encontra respaldo nem incentivo nos projetos 

governamentais de dinamização das economias regionais.  Tampouco as 

universidades se ocupam com a capacitação de pequenos empresários interessados 

em divulgar e comercializar artes visuais, com enfoque nas obras contemporâneas. 

Se, sabidamente, o sistema das artes no Brasil não está completo, com todas as 

partes que o integram, então, em primeiro lugar, é preciso diagnosticar o que está 
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faltando. Por certo, não faltam artistas. Mas faltam espaços de divulgação e de 

comercialização da produção artística capazes de atrair e de educar o público para a 

apreciação das obras de arte.. Claro, há que se considerar que, atualmente, existem 

inúmeros programas de subsídio à produção artística, muitos dos quais mobilizam 

verbas públicas, que podem colaborar para que os artistas se mantenham ativos, 

fazendo aquilo que melhor sabem fazer:  a r t e.    

Em várias partes do Brasil, artistas experientes na elaboração de projetos  

aprenderam a concorrer nestas outras frentes de batalha, que não são exatamente 

as mesmas dos ateliês e das salas de exibição.  E muitos deles sobrevivem com o 

encadeamento de projetos aprovados, obtendo financiamento para realizar 

exposições, publicações ou para desenvolver outras atividades que coloquem em 

relevo a atuação dos artistas visuais e suas reflexões sobre o  mundo 

contemporâneo. 

Alguns artistas, que desde o período de formação universitária realizam estágios 

profissionais (como mediadores de exposições de arte, como montadores, ou como 

assistentes de curadores), têm mais possibilidades de encontrar formas de 

sobrevivência sem abandonar o campo artístico.  Certos sacrifícios, obviamente, 

sempre são necessários. Em geral, os projetos artísticos desses indivíduos que se 

sentiram chamados a ocupar cargos administrativos em museus ou em fundações 

de arte ficam relegados a um terceiro plano. Podem (ou não) reaparecer nalguma 

exposição, mas as probabilidades diminuem na medida em que cresce a importância 

de suas atuações como agentes culturais. De qualquer maneira, suas concepções e 

opções artísticas acabam aflorando: ao tomarem decisões sobre quais artistas e 

quais obras devem integrar uma exposição, acabam, muitas vezes, realizando 

projetos verdadeiramente autorais.  

Evidentemente, essa múltipla atuação do artista exige dele talentos outros, que 

encontramos mais facilmente em profissionais das áreas de comunicação, 

jornalismo, relações públicas, entre outras.  Talvez por essa razão, observa-se um 

crescente interesse de profissionais de outras áreas pela organização das atividades 

artísticas. Cada vez mais, são esses agentes culturais  que se ocupam da 

elaboração de projetos, senão da organização e da curadoria das exposições. O 

ambiente interdisciplinar, sempre tão enriquecedor, que frutifica no campo artístico,  
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ao mesmo tempo que expande as possibilidades e os conceitos da arte 

contemporânea, também relativiza a importância da especificidade dos processos de 

formação artística.  

Nunca, no Brasil, tantos candidatos a artistas freqüentaram as salas de aula das 

universidades.  Isso significa que, cada vez mais, tornam-se capazes de produzir 

arte e de  desenvolver argumentos sobre a arte que produzem. Paradoxalmente, 

cada vez menos a formação artística vale como pré-requisito para que o indivíduo se 

torne um artista ou um curador de artes visuais. No mundo inteiro, há grandes 

artistas que fizeram formação científica, filosófica, literária, ou em qualquer outra 

área do conhecimento.  As áreas de arquitetura e de design costumam fornecer, 

para o sistema das artes, não apenas artistas como também excelentes curadores e 

expógrafos. Profissionais oriundos das áreas de comunicação e de marketing podem 

facilmente obter sucesso atuando na organização de mostras artísticas. Podem, 

aliás, obter sucesso profissional muito maior do que os próprios artistas, quando 

alçados a funções administrativas.  

De fato, durante a sua formação universitária, os estudantes têm poucas 

oportunidades de refletir sobre o funcionamento do sistema das artes, e não 

desenvolvem suficientes habilidades ligadas à organização de mostras e 

administração de eventos artísticos. O comportamento passivo dos próprios artistas, 

acostumados a esperar pelos convites – que talvez nunca cheguem – para 

participação em exposições importantes, funciona como um impeditivo para a 

continuidade de seus projetos. 

Por outro lado, abordagens excessivamente românticas sobre o papel social do 

artista na sociedade impedem os estudantes e artistas de se adaptarem às 

exigências de um mundo hiper-capitalista e pós-globalizado. As exceções a essa 

regra produzem exemplos admiráveis de organizações grupais nas quais os artistas 

dividem responsabilidades e conseguem, ainda que com dificuldade, manter 

espaços de produção e de exibição de arte contemporânea.   

Efetivamente, as universidades criam estruturas de proteção que permitem o 

desenvolvimento de projetos artísticos tão originais quanto aqueles que, no campo 

científico, surgem dos laboratórios e das estações experimentais. Incentivam os 
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estudantes a ocuparem seu tempo elaborando obras que podem trazer verdadeiras 

contribuições para o pensamento artístico contemporâneo.  Mas ainda não 

conseguem estimular a formação de um mercado de arte de alta qualidade voltado 

para vários segmentos de públicos, e tampouco de fomentar a dinamização da 

economia baseada na produção e consumo dos bens culturais e artísticos. Em 

suma, as universidades falham na tentativa de garantir que a vida profissional do 

artista possa se desenvolver com um mínimo de segurança e de estabilidade. 

Este artigo, que tem um formato de ensaio, pretendeu alertar para o fato de que as 

universidades que oferecem cursos de arte funcionam como verdadeiros berçários 

de projetos artísticos,  mas não preparam o artista para enfrentar o mercado de 

trabalho – ou a ausência dele.  Além disto, o investimento na formação de 

profissionais das artes visuais deixa de produzir os resultados esperados porque não 

existem, no Brasil, projetos  da área de economia cultural que permitam uma maior 

inserção do trabalho do artista na sociedade.   
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