
ARTES VISUAIS
HABILIDADES ESPECÍFICAS

PROVA COMENTADA



 
1. INTRODUÇÃO 
O curso de Artes Visuais tem como objetivo desenvolver o conhecimento sensível por meio da 
percepção e da sensibilização estética. Sua finalidade não se restringe à formação de artistas 
visuais – trabalho para uma vida inteira de estudos e dedicação ao ofício, mas dirige-se também 
para a formação técnica de um sujeito criativo cuja produção e reflexão podem encontrar lugar 
nos mais variados campos culturais da sociedade. 
Trata-se de uma formação específica, que visa à capacitação do aluno no desenvolvimento da 
linguagem artística e de seus meios de produção para que possa empregar os conhecimentos 
adquiridos como artista visual, como professor licenciado em artes plásticas (seja de crianças, 
jovens ou adultos), como produtor autônomo de projetos artísticos próprios, como teórico das 
artes e curador de projetos de outros artistas, ou seja, como pesquisador na área das 
visualidades. É necessário que o candidato demonstre habilidade mínima para o desenho e a 
criação plástica, além de conhecimentos básicos sobre as artes visuais e sua história, e que 
demonstre interesse pelos estudos teóricos e práticos a serem desenvolvidos ao longo do curso.  
 
 
2. PROGRAMA 
 
A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais está dividida em: 
I − História da Arte 

A prova de História da Arte será dissertativa e terá como temas: 

a) arte brasileira e internacional na segunda metade do século XIX; 

b) arte brasileira e internacional nos séculos XX e XXI. 

 

II − Desenho 

Será avaliada a capacidade do candidato de observação, compreensão e construção de imagens 
por meio da representação gráfica, da linguagem visual e de sua qualidade expressiva. 
 
 
III – Entrevista e Avaliação de apresentação de portfólio 

Os candidatos deverão trazer portfólio com resultados expressivos de sua produção artística. 
Sugere-se limitar as dimensões dos trabalhos apresentados a 70 x 50 cm. Trabalhos de maior 
dimensão poderão ser apresentados por meio de fotografias. Cadernos de anotações, esboços e 
toda sorte de notações próprias e projetos em desenvolvimento são muito bem-vindos para esta 
etapa da prova. 

  

3. OBJETIVO E CONCEPÇÃO DA PROVA 
 
I − História da Arte 
Muito mais que a simples memorização de datas, movimentos artísticos e seus principais 
representantes, a prova de História da Arte visa a avaliar a capacidade do candidato de 
compreender as manifestações artísticas de diversas tendências e períodos, localizando-as no 
panorama histórico de sua época. É importante notar que, na divisão efetuada entre a arte no 
Brasil e no exterior, com questões obrigatórias de uma e de outra, procura-se avaliar o 
conhecimento relativo às conexões e intersecções entre as duas. 
 



 
II − Desenho 
A prova de Desenho avalia a capacidade de o candidato perceber e representar objetos e 
situações elementares da linguagem visual. Procura-se identificar, também, a capacidade do 
candidato de observar, pensar, registrar e construir uma imagem. 
 
III − Entrevistas 
As entrevistas são realizadas individualmente por uma banca composta de professores das áreas 
integrantes do Curso, a saber: Artes Visuais, Artes Gráficas e História da Arte. Nesta etapa, 
procura-se aprimorar a avaliação, por meio de informações complementares sobre o candidato e 
seus interesses na área específica. Ao apresentar portfólio contendo seus principais trabalhos e 
projetos, que pode vir acompanhado de cadernos de desenhos, anotações ou processo, o 
candidato possibilita uma avaliação de seu percurso pessoal, cursos ou estudos específicos 
desenvolvidos até o momento. 
  

 
4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 
O exame de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais vale 48 pontos. A nota é 
composta pela soma das notas de três provas: História da Arte, Desenho e Entrevista. Cada uma 
dessas provas vale 16 pontos. Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas 
para o curso de Artes Visuais, o candidato deverá obter no mínimo 18 pontos. Os candidatos que 
obtiverem nota menor ou igual a 18 na prova de Habilidades Específicas estarão desclassificados 
da 1ª opção, mas podem continuar concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. Aqueles 
que não comparecerem à prova de Habilidades Específicas ou faltarem a alguma de suas etapas 
são eliminados da 1ª opção, mas continuam concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. 
 
Os critérios adotados para cada prova são os seguintes: 
 
I − Prova de História da Arte: 
a) Demonstração de um conhecimento mínimo sobre o tema proposto. 
b) Bom desenvolvimento e clara argumentação sobre o tema escolhido. 
c) Capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos estéticos, situando-os 
cronologicamente. 
d) Capacidade para analisar obras e artistas em termos de características formais e temáticas por 
eles demonstradas. 
 
II − Prova de Desenho: 
a) Capacidade de observar, analisar e representar graficamente objetos e/ou situações 
apresentadas pela questão. 
b) Compreensão das relações espaciais e de proporcionalidade entre objetos. 
c) Uso e compreensão plástica dos elementos da linguagem visual. 
d) Criatividade e imaginação aplicadas ao tema proposto. 
 
III − Entrevista: 
a) Interesse do candidato na área, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados. 
b) Maturidade do candidato em relação às manifestações artísticas, à sua percepção e ao seu 
interesse cultural, de modo que este posicionamento possa indicar sua conexão com o Curso e o 
seu Projeto Pedagógico.  
  
 
 



 
5. ENUNCIADO DA PROVA 
 
História da Arte. 
 

I. Escolha uma das obras apresentadas abaixo e analise-a levando em consideração tanto 
aspectos formais e técnicos, quanto a temática abordada. (Esta questão valerá 20% do total da 
prova.) 
 
1 - Paul Cézanne, O Negro Cipião. 1866-1868. Óleo sobre tela, 107 x 83 cm. São Paulo, MASP. 
 

 
 
 
2 - Cildo Meireles, Zero Cruzeiro. 1974-1978. Impressão offset, 7x15,6 cm. Coleção particular. 

 
 
II. Entre as questões abaixo, escolha uma de arte no Brasil e uma de arte internacional e 
responda. (Cada questão valerá 40% do total da prova). 



 
Arte no Brasil 
 
1 - Ao escrever sobre a arte acadêmica do século XIX, Jorge Coli comenta: 

 
“Assim, a inovação e a especificidade do fazer não eram tidos, naqueles tempos, como valores 
tão fundamentais como para o público de hoje. O que importava era dar conta de um programa 
ambicioso: menos contava a novidade individual do que a felicidade em vencer os escolhos 
inerentes ao projeto.” (Jorge Coli, Como estudar a Arte Brasileira do século XIX? São Paulo: 
Editora Senac, 2005, p. 15.) 
 
Levando em consideração esta afirmação, descreva sucintamente as principais características do 
sistema das artes que regia a arte acadêmica no século XIX, comparando-a com as inovações 
introduzidas pelos chamados “artistas modernos” a partir do romantismo. 
 
 
2 - Em 1953, Lasar Segall daria o seguinte depoimento em uma entrevista para o Diário de 
Notícias: 
 
“Diante da arte abstrata, um observador, por mais culto que seja, sente-se diante de uma espécie 
de enigma. Ele é obrigado, para poder penetrar na personalidade do artista, em sua essência, a 
decifrar o que para si mesmo é apenas confusão. Como fazê-lo, porém, se tudo está tão distante 
dele, em todos os sentidos? Talvez, apenas, a obra abstracionista se aproxime do expectador 
num único sentido – o sentido da satisfação estética que pode proporcionar. Entretanto não 
considero isso suficiente. A realização estética é apenas uma das facetas da criação artística e 
não satisfaz as aspirações mais profundas de quem contempla uma obra de arte.” (Lasar Segall, 
in: Textos, Depoimentos e Exposições. São Paulo: MLS, 1993, p. 100.) 
 
A partir desse comentário, descreva o embate ocorrido entre os artistas defensores do 
figurativismo e os defensores da arte abstrata a partir do final da década de 1940 até meados dos 
anos 50 no Brasil, citando os principais eventos que desencadearam esse debate, assim como 
seus principais protagonistas. 
 
 
3 - Em artigo de Adriano Pedrosa para o catálogo da recente exposição Histórias Afro-Atlânticas, 
ocorrida no MASP este ano, podemos ler: 
 
“A disciplina da história da arte, com suas raízes, estruturas e modelos profundamente europeus, 
é o aparato mais poderoso e duradouro do imperialismo e da colonização.” (Adriano Pedrosa e T. 
Toledo (ed), Histórias Afro-Atlânticas, v. 1, Catálogo, 2018, p. 30.) 
 
Comente esta afirmação e discuta sua importância para a compreensão da obra de artistas 
brasileiros contemporâneos como Adriana Varejão, Ayrson Heráclito, Rosana Paulino, Sidney 
Amaral, Priscila Resende, entre outros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arte Internacional 
 
1 - Kazimir Malevich, autor da obra Quadro Negro sobre Fundo Branco, considerada o marco 
inaugural do movimento Suprematista na Rússia, escreveria em 1916: 

“Para o suprematista os fenômenos visuais do mundo objetivo são, em si mesmos, sem sentido, a 
única coisa importante é o sentir, como tal, independentemente do ambiente em que é suscitado.” 
(MALEVICH, 1916, apud: ANDERSON (ed.), K S Malevich: Essays on Art 1915-1933, v. 1, 
Copenhagen, 1969.) 

Partindo dessa afirmação, descreva as principais características do Suprematismo e a importância 
da produção de Malevich para a história do Modernismo. 

 
2 - Quando exposto em 1865, o quadro Olympia, de Edouard Manet, foi considerado indecoroso. 
Na visão de alguns críticos do período, a “indecência” da obra tornava-se ainda mais afrontosa 
pela sua referência explícita à consagrada Venus de Urbino, de Ticiano. Um crítico parisiense 
escreveria a respeito: 
 
“Essa Olympia (...) uma espécie de mulher-gorila, de monstro de borracha cercado de negro, 
macaqueia sobre uma cama, em completa nudez, a atitude horizontal da Vênus de Ticiano; o 
braço direito repousa sobre o corpo da mesma maneira, salvo pela mão que se crispa numa 
espécie de contração impudica.” (A. Cantaloube, apud T. J. Clark, A Pintura da Vida Moderna, 
São Paulo: Companhia das Letras, 2004.)  
 
A partir da passagem citada, explique por que a obra de Manet pode ser considerada um marco 
no desenvolvimento do Modernismo na França do final do século XIX. 
 
 
3 - Em 1952, o crítico de arte Harold Rosenberg escreveu um artigo para a revista Art News 
definindo a nova pintura americana como fruto do “gesto” ou da “ação” do artista:  
 
“Num determinado momento a tela começa a parecer aos pintores americanos sucessivamente 
como uma arena na qual agir – e não como um espaço no qual reproduzir, re-desenhar, analisar 
ou ‘expressar’ um objeto real, ou imaginado. O que devia entrar na tela não era uma imagem, mas 
um acontecimento.” (Harold Rosenberg, apud. Herschel B. Chipp, Teorias da Arte Moderna, São 
Paulo: Martins Fontes, 1988, p. 578) 
 
Mais tarde, Rosenberg atribuiria a “invenção” dessa nova pintura ao artista Jackson Pollock. 
A partir dessa afirmação, discorra sobre a importância da obra de Pollock para o desenvolvimento 
da arte no período do pós-Guerra nos Estados Unidos e no mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Desenho 
 
Questão 1 – Objeto 
O candidato deve criar um objeto tridimensional por meio de montagem livre na qual explora todos 
os materiais que lhe são oferecidos, atento as possibilidades plásticas da composição final a ser 
criada. Espera-se o manuseio experimental e criativo deste conjunto a ser efetivado por meio de 
recursos tais como: quebra, corte, dobra, fixação, dentre outros.  
 
Questão 2 – Desenho de Observação 
Observe o objeto criado na questão 1. Utilizando lápis HB, 2B e 4B sobre papel sulfite A3, realize 
um desenho que o interpreta graficamente, de maneira livre. Para tanto, explore as possibilidades 
dos materiais a partir dos recursos plásticos de linhas, planos, tonalidades de claro escuro, 
texturas, etc. 
 

 
6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
Prova Prática – Desenho:  
As duas questões elaboradas para esta prova foram formuladas de modo a correlacionar seus 
conteúdos plásticos e formais. Exploram, de início, o campo tridimensional pela sugestão da 
confecção de um objeto que demandava estratégia e alguma habilidade manual para sua 
montagem. Este resultado conduzia à próxima etapa de criação e livre interpretação do objeto 
elaborado na forma de um desenho. Desse modo construção, observação e percepção 
completam um ciclo de saberes próprios das artes visuais baseados tanto na experiência quanto 
na experimentação criativa, muito valorizada nessa prova. O elemento articulador entre uma e 
outra questão formou a base de análise para esta avaliação prática. Para tanto, a verificação das 
manobras executadas com os materiais oferecidos (barbante, placa de papelão, fita crepe, papel e 
lápis grafite) somou-se à análise das derivações, invenções e inovações propostas pelo desenho 
criado.  
 
Prova Teórica – História da Arte: 
Na primeira parte da prova era esperado que o aluno fosse capaz de dissertar sobre uma das 
duas imagens apresentadas, articulando aspectos formais e de conteúdo em seu argumento. A 
obra encontrava-se previamente identificada, pois o objetivo principal não era testar o nível de 
erudição do candidato com relação à História da Arte, mas antes sua capacidade de ler e traduzir 
elementos articulados na própria imagem. O candidato capaz de produzir uma leitura coerente a 
partir da análise do material visual fornecido cumpriria a expectativa com relação à primeira parte 
da prova. No entanto, aqueles que foram capazes de articular as informações visuais com 
contextos históricos específicos foram considerados mais qualificados. A segunda parte da prova 
tinha como objetivo medir o conhecimento do candidato sobre o desenvolvimento da História da 
Arte no Brasil e no mundo, no período entre o século XIX e a contemporaneidade. Com esse fim, 
foram oferecidas três questões referentes ao Brasil e três referentes à cena internacional para que 
o candidato escolhesse uma de cada grupo. As questões envolviam sempre a apresentação de 
textos clássicos de artistas ou críticos de arte do período e a expectativa era a de que o candidato 
fosse capaz de associar as citações com os contextos específicos em que foram produzidos, 
explicando tais contextos do ponto de vista da História da Arte. 
 
 
 
 
 



 
6.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Prova Prática – Desenho: 
Questão 1 – Objeto 
O candidato deve criar um objeto tridimensional por meio de montagem livre na qual explora todos 
os materiais que lhe são oferecidos, atento as possibilidades plásticas da composição final a ser 
criada. Espera-se o manuseio experimental e criativo deste conjunto a ser efetivado por meio de 
recursos tais como: quebra, corte, dobra, fixação, dentre outros.  
 
 
Questão 2 – Desenho de Observação 
Observe o objeto criado na questão 1. Utilizando lápis HB, 2B e 4B sobre papel sulfite A3, realize 
um desenho que o interpreta graficamente, de maneira livre. Para tanto, explore as possibilidades 
dos materiais a partir dos recursos plásticos de linhas, planos, tonalidades de claro escuro, 
texturas, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
6.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Prova Teórica – História da Arte: 
A prova recebeu nota acima da média, no caso, nota máxima, pois em todas as questões o 
candidato foi capaz de situar corretamente o contexto da obra, ou da problemática em questão, 
demonstrando capacidade de articular conhecimento sobre História da Arte com leitura adequada 
de obras de arte. O candidato também demonstra estar atento a questões teórico-metodológicas 
presentes no campo da história da arte hoje.  
 
 
Prova Prática – Desenho: 
Neste exemplo, que alcançou nota máxima, encontramos ótima articulação entre a produção bi e 
tridimensional solicitada. Além disso, a própria constituição do desenho tanto quanto do objeto 
elaborados pelo candidato demonstram boa ocupação do espaço da folha de papel; conhecimento 
tácito no manuseio de materiais básicos tais como os oferecidos para a construção do objeto; 
aplicação criativa dos materiais; traços, manchas, colagens de caráter experimental e seguro.  
 
 
 
 
 
 
 



 
7. COMENTÁRIOS GERAIS 
A prova de Habilidades Específicas do Curso de Artes Visuais procura verificar a conexão dos 
candidatos com o Campo das Artes Visuais e da Visualidade buscando selecionar pessoas 
interessadas, de fato, em Arte. Desse modo, pauta-se pelo contato preliminar com o grupo de 
interessados no Projeto Pedagógico do Curso por meio de provas prática, teórica e entrevista. A 
Banca considera, em sua avaliação, o variado leque de oportunidades, ora limitadas, ora mais 
disponíveis, a organizar o cenário artístico-cultural de nosso país, e a sistematização deste 
conhecimento por meio da estrutura universitária.  
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