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1. INTRODUÇÃO 
 
O curso de Artes Visuais tem como objetivo o desenvolvimento do 
conhecimento sensível por meio da percepção e da sensibilização estética. 
Em seu projeto pedagógico, engloba amplo conjunto de disciplinas dentre 
as variadas áreas da expressão artística bi e tridimensional, arte e 
tecnologias, história da arte e arte-educação. Sua finalidade não se 
restringe à formação de artistas visuais – trabalho para uma vida inteira 
de estudos e dedicação ao ofício – mas dirige-se para a formação técnica 
e poética de um sujeito criativo cuja produção e reflexão podem encontrar 
lugar nos mais variados campos culturais da sociedade onde se insere. 
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 ou 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. Diante de um cenário globalizado 
no qual a fusão das artes e da cultura visual se faz presente em 
distintas camadas, a oferta de uma vasta gama de cursos de graduação que 
englobam o campo das visualidades com espectros de estudos e 
aprimoramento bastante distintos merece nossa atenção e ratifica a 
importância da prova de Habilidades Específicas para o Curso de Graduação 
em Artes Visuais da Unicamp. 
 

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 − Expressão Plástica 

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 porta-fólio 
 
Os candidatos deverão trazer porta-fólio com resultados expressivos de 
sua produção artística. Sugere-se limitar as dimensões dos trabalhos 
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apresentados a 70 x 50cm. Trabalhos de maior dimensão poderão ser 
apresentados por meio de fotografias. Cadernos de anotação, 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 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 a arte produzida no exterior e a aqui realizada. 
  
II − Expressão Plástica 
A prova de Expressão Plástica avalia a capacidade de o candidato perceber 
e representar objetos e/ou 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 em curso, por meio de informações complementares sobre o 
candidato e seus interesses na área específica. Ao apresentar porta-fólio 
contendo seus principais trabalhos e projetos, o candidato possibilita 
uma avaliação de seu percurso pessoal, através de cursos ou estudos 
específicos desenvolvidos até este 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 mesmo faltarem a 
alguma de suas etapas são eliminados da 1ª opção, mas continuam 
concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. 
  
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. 
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c) Capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos 
artísticos, situando-os cronologicamente. 
d) Capacidade para analisar obras e artistas em termos de características 
formais e temáticas por eles demonstradas. 
  
II − Prova de Expressão Plástica 
 
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. 
 
5. ENUNCIADO DA PROVA 
 
História da Arte 
 
I. Escolha uma das obras apresentadas abaixo e analise-a, levando em 
consideração aspectos formais e técnicos, bem como a temática abordada.  
(Esta questão valerá 20% do total da prova.) 
 
1 – Paul Gauguin, Pobre pescador (1896). Óleo sobre tela, 75 x 65 cm, São Paulo, 
MASP. 
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2 – Lygia Clark, O dentro é o fora. (1963). Aço, 40,6 x 44,5 x 37,5 cm, Nova 
York, MoMA. 
 

 
 
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. Discuta o significado da obra de Almeida Júnior na produção artística 

brasileira da segunda metade do século XIX. 
 
2. Depois de muito oscilar, Mário de Andrade terminou por escolher Cândido 

Portinari como a grande solução para a “arte nacional”. Comente a passagem 
abaixo, apontando características da obra de Portinari e também as 
contradições relacionadas à escolha de um artista nacional. 

 
A este seguro realismo estético, porém, reúne Cândido Portinari um outro 
realismo, que se poderia dizer psíquico. E disto deriva o estranho, e 
entranhado, o grave nacionalismo da sua obra toda. E o seu valor social tão 
intenso. 
 
Já com a vasta galeria de retratos de mulheres e artistas brasileiros, tão 
semelhantes, tão veementemente expressivos, ele exerce um posto de documentador. 
Especialmente para o conhecimento plástico da mulher brasileira contemporânea, 
Cândido Portinari tem servido como nenhum outro pintor nacional. A isto deverá 
se juntar essa outra impulsividade nacionalística que o leva a se servir 
incansavelmente, quase como processo de identificação, de pequenos elementos 
formais, tão nossos, tão da nossa intimidade, a purunga, o baú de lata colorida, 
a gangorra, o mastro de São João, etc. 
(Mário de Andrade, O Baile das quatro artes, São Paulo: Martins Editora; 
Brasília: INL, 1975, p. 131.) 
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3. Uma das propostas da produção artística dos anos 1960 era romper não 

apenas com a bidimensionalidade do quadro, mas também com as limitações da 
relação tradicional entre obra e público. Discuta o impacto das obras de 
Lygia Clark e Helio Oiticica no cenário artístico brasileiro. 

 
 
Arte Internacional 
 

1. Van Gogh, apesar de seu fascínio pelos pintores impressionistas, acaba por 
deles se afastar, em busca de alternativas para a criação artística. 
Comente as experiências do artista, indicando suas aproximações e 
distanciamentos em relação ao movimento impressionista. 

 
2. O movimento Dada se opunha, deliberadamente, às tradições artísticas. 

Explicite de que maneira isso aconteceu. Quais as diferenças com relação a 
outros movimentos de vanguarda? Quais as semelhanças? 

 
3. A Tate Modern, em Londres, exibiu recentemente uma retrospectiva de Bruce 

Nauman, mostrando sua produção dos últimos cinquenta anos e evidenciando a 
ampla atuação do artista nos mais variados domínios. Discorra a respeito 
da produção de Nauman e seu impacto no mundo artístico. 

 
 
 
Expressão Plástica 
 
Admitida como maior exposição do Hemisfério Sul, a Bienal de São Paulo é pautada 
por questões inovadoras do cenário contemporâneo e reúne mais de 500 mil pessoas 
por edição. Cada Bienal atrai olhares do mundo inteiro, movimenta a economia da 
cidade de São Paulo e reafirma as missões que guiaram seu surgimento: 
compromisso com as artes visuais, formação do olhar e desenvolvimento da cena 
cultural brasileira. Suas ações têm como objetivo democratizar o acesso à 
cultura e estimular o interesse pela criação artística. Programada para o ano de 
2020, mas a efetivar-se em 2021 devido à pandemia do Coronavírus, esta edição 
tem curadoria geral de Jacobo Crivelli Visconti. O título da 34ª Bienal de São 
Paulo, Faz escuro mas eu canto, é um verso do poeta amazonense Thiago de Mello, 
publicado em 1965. Por meio desse verso, a 34ª Bienal reconhece a urgência dos 
problemas que desafiam a vida no mundo atual, enquanto reivindica a necessidade 
da arte como um campo de encontro, resistência, ruptura e transformação. 
(Informações obtidas no site www.bienal.org.br) 
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Cartaz que integra a Comunicação Visual da 34ª Bienal de Arte de São Paulo. 
Autoria: Vitor Santos, 2020 
Questão 1 - Construção Criativa (peso 5)  
 
A partir do recorte temático principal - “Faz escuro, mas eu canto”, proposto 
pela 34ª Bienal de São Paulo, apresente sua proposição autoral para participar 
deste evento a partir de um suposto convite da curadoria. Construa um trabalho 
bidimensional, no formato de um lambe-lambe, empregando os materiais colocados à 
sua disposição para esta prova. Considere em sua criação que o lambe-lambe tem 
sido uma forma de expressão muito explorada por artistas visuais interessados no 
fluxo urbano e que vem ganhando espaço tanto nas galerias quanto nas ruas. 
 
Questão 2 – Construção Plástica (peso 5)  
 
O cartaz apresentado, bem como a comunicação visual geral adotada por esta 
edição da Bienal de São Paulo, de autoria do artista e designer Vitor Santos, 
exploram o formato das letras das palavras que expressam o tema principal do 
evento. Propõem texto e imagem incompletos que solicitam a percepção e a atenção 
de quem os observa, convidando a complementar seus fragmentos. Podemos 
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compreender, nessa elaboração criativa, uma combinação instigante entre 
presenças e ausências, entre letra, grafia e suporte. Considere os fragmentos de 
linhas indicados pela imagem que você receberá para esta questão da prova. 
Explore sua composição, cujo sentido é apenas preliminar, e elabore uma proposta 
criativa, na qual sejam empregados os elementos plásticos da linha, cor, 
textura, figuras, etc. 
Considere ainda que a folha desta imagem também poderá ser recortada, desde que 
se mantenha a bidimensionalidade final da proposta. A imagem fornecida não tem 
orientação de posição de referência e pode ser explorada tanto no sentido 
vertical quanto no horizontal.  
 
 
 

6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 
6.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 
História da Arte: 
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EXPRESSÃO PLÁSTICA: 
 

    
 
 
6.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Para as provas teóricas, observou-se que, nas boas respostas, os candidatos 
demonstraram conhecimento de algumas características dos movimentos artísticos 
e, no caso de análise de obras, deram de fato atenção à obra escolhida, 
procurando articular suas características específicas com questões mais gerais. 
Do mesmo modo, o rigor no emprego de certos termos (como “imitação”, “realismo”, 
“clássico” etc.) é altamente louvável, já que indica certo amadurecimento na 
reflexão. O cuidado com a redação também foi algo considerado. 
  
Nas provas práticas, as respostas mais bem avaliadas foram aquelas que 
demonstraram maior compreensão da Expressão Plástica em seu sentido mais amplo, 
para além do rigor técnico da representação. Ou seja, elas demonstram em suas 
elaborações plástica, conceitual e técnica propostas de desenho artístico 
entendido como ferramenta de um pensamento visual, de caráter autoral, e que 
está apoiado no equilíbrio de suas evocações poética, técnica e experimental. 
 
6.3. Comentários do Exemplo de Nota Abaixo da Média 
 
Em geral, foram dadas notas abaixo da média àquelas respostas que fugiram do 
tema proposto, ou que apresentaram muitos erros conceituais e de cronologia. 
 
7. COMENTÁRIOS GERAIS 
 
Todos os trabalhos referentes às provas e entrevistas foram realizados 
criteriosa e satisfatoriamente, a despeito dos ajustes que se fizeram 
necessários em virtude dos procedimentos preventivos de enfrentamento ao 
coronavírus.  


