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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. 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 merecem nossa atenção e ratificam 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 é dissertativa e teve 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 
É 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 apresentados a 70 X 50 cm. 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 a partir dos temas propostos nas questões da prova. 
  
III – Entrevistas 
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As entrevistas são realizadas individualmente por uma banca composta de professores das áreas 
integrantes do Curso, a saber: Artes Visuais 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, 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 comparecem à prova de Habilidades Específicas 
ou mesmo faltam 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; 
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) Analise as duas obras cujas reproduções foram fornecidas, comentando a temática abordada, suas 
similaridades e diferenças (formais/conceituais), bem como os diferentes contextos em que foram 
produzidas e em que estão inseridas. (Esta questão valerá 20% do total da prova). 
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Imagem 1.Tarsila do Amaral. A Negra, 1923, óleo sobre tela, 100 cm X 81,3 cm, doação Museu de Arte Moderna de 

São Paulo, acervo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, São Paulo. Fonte: Acervo online 
MAC USP. 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Imagem 2. Flávio Cerqueira, São Paulo, Brasil, Amnésia, 2015, tinta látex sobre bronze, 135 X 38 X 41cm, coleção do artista, São 
Paulo, Brasil. Fonte: Catálogo Histórias afro-atlânticas [vol.1], organização editorial Adriano Pedrosa, Tomás Toledo. São Paulo: 

MASP: Instituto Tomie Ohtake, 2018, p.313. Foto: Romulo Fialdini. 

 
 
II) Considerando as questões abaixo, escolha UMA questão sobre “arte no Brasil” e UMA sobre “arte 
internacional” para responder. (Cada uma dessas duas questões valerá 40% do total da prova). 
 

https://acervo.mac.usp.br/acervo/index.php/Detail/entities/5023
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ARTE NO BRASIL 
 
1.No livro Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo, Cristina Freire relata:  
“Para o historiador de arte Alois Riegl, é importante considerar os monumentos como sintomas da 
sociedade e, portanto, passíveis de interpretação, uma vez que seu sentido se altera com as concepções, 
sempre mutantes, de tempo e história. Altera-se, portanto, com o sentido emprestado a eles por seus 
observadores. Essa vontade de preservar, que impulsiona a construção de monumentos, choca-se com a 
alteração permanente do contexto em que são edificados. [Os monumentos] se diluem como referências 
espaciais num contexto mutante”.  
(Cristina Freire, Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São Paulo: SESC: 
Annablume, 1997, p.100.) 
Em 24 de julho de 2021, a mídia brasileira divulgou amplamente a notícia sobre o incêndio, provocado por 
manifestantes, do monumento ao bandeirante Borba Gato, situado no distrito de Santo Amaro, zona sul da 
capital paulista. Realizado pelo escultor Júlio Guerra (1912-2001) e inaugurado em 1963, este monumento é 
uma das várias obras realizadas, no Brasil, sobre o tema. Nesse contexto, discorra sobre as características 
principais do Monumento a Borba Gato, inserindo-o na perspectiva da arte moderna no Brasil, e apontando 
as interpretações que essa obra e essa temática recebem na atualidade.  
 
2. No texto “A lógica da teia”, Guy Brett discorre sobre a artista Lygia Pape: 
“O desenvolvimento de Lygia Pape dentro e além do movimento neoconcreto do fim dos anos 50 e início 
dos anos 60 proporciona um exemplo rico desta reorientação do modernismo europeu sob condições 
brasileiras. O seu ludismo e a sua liberdade particulares podiam ser vistos pelo modo com que ela estava 
disposta, desde o início, a experimentar com uma ampla gama de linguagens e formatos – desde o balé até 
o livro! Ela flutuava acima dos limites das disciplinas institucionalizadas, fazendo suas próprias 
recombinações. (...) Após o Livro da criação, o elemento de participação no trabalho de Pape acelerou em 
andamento. As suas experimentações seguiram paralelas aquelas de Oiticica e Clark. Todos os três 
convidaram, a partir de uma base de abstração geométrica, essa injeção direta da subjetividade e energia 
corpórea do espectador anteriormente passivo”.  
(Guy Brett, A lógica da teia in Lygia Pape. Gávea de tocaia. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2000, p. 
306).  
Diante disso, comente essa afirmação e analise UMA obra da artista Lygia Pape. 
 
3. Considere a afirmação seguinte:  
“Trabalhar com arquivos e memórias é uma forte tendência dentro da arte contemporânea; cada artista 
explora essas questões dentro de sua trajetória reflexiva, abordando a fragmentação e as inúmeras e 
diversificadas leituras que o tema possibilita. (...) O uso de imagens de arquivos, mais especificamente 
fotográficos, é um dos focos da obra de Rosângela Rennó (Belo Horizonte/MG, 1962)”.  
(Maria Amélia Bulhões, Arte Contemporânea no Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2019, p. 75-76.) 
Considerando essa citação, e tendo em mente o trabalho desenvolvido pela artista em torno dos processos 
e materiais fotográficos que extrapolam a criação de imagens autorais, discorra sobre a produção de 
Rosângela Rennó, destacando UMA obra de sua autoria para análise. 
 
 
ARTE INTERNACIONAL  
 
1. Ao discutir os pressupostos que influenciaram as representações de Arte primitiva e Arte moderna no 
imaginário dos espectadores ocidentais, a antropóloga Sally Price comenta: 
 
“Historicamente, a máscara Africana surgiu primeiro e Picasso foi influenciado por ela; mas para os 
visitantes em potencial do Museum of Modern Art [MoMA, Nova York] o nome e a fama de Picasso são 
muito anteriores, e é a máscara africana que lhes está sendo apresentada pela primeira vez. A história da 
criação e a história da apreciação estão, neste caso (assim como no caso da Arte Moderna e da Arte 
Primitiva de um modo geral), inversamente relacionadas. A Arte Primitiva tem o seu status elevado ao ser 
mostrada no contexto da Arte Moderna; o procedimento contrário (ou seja, uma mostra que apresentasse 
Arte Moderna num museu antropológico) não teria o mesmo efeito”.  
(Sally Price, Arte primitiva em centros civilizados. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2000, p. 138.) 
 
Discuta a apropriação das máscaras africanas realizada pelos artistas europeus do início do século XX, 
analisando a importância desta apropriação para as vanguardas do período e para os conceitos agregados 
a essas vanguardas pela história da arte (originalidade, autenticidade e expressividade, por exemplo).  
  
2. Em 1971, a historiadora da arte Linda Nochlin publicou um ensaio pioneiro que perguntava:  
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“Por que não existiam grandes artistas mulheres?” O ensaio de Nochlin não foi escrito para confirmar o 
julgamento desolador sugerido pela pergunta, mas para contestar as suposições que estavam por trás do 
talento artístico. Rejeitando a noção de história da arte como um desfile de grandes artistas, ela optou por 
investigar os fatores institucionais, educacionais e econômicos que tinham impedido mulheres talentosas de 
alcançar a mesma estatura dos homens.  
(Eleanor Heartney, Pós-Modernismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 52.) 
A partir dessa afirmação, podemos pensar na artista mexicana Frida Kahlo (1907-1954), cujos elementos 
biográficos (poliomielite na infância, acidente de trânsito, casamento conturbado com Diego Rivera, etc.) se 
sobrepõem frequentemente à análise de sua obra e de sua carreira. Kahlo participou, em vida, de 
exposições em diferentes países, mas sua primeira individual no México ocorreu um ano antes de sua 
morte. Em seu país natal, não obteve, enquanto vivia, o mesmo reconhecimento artístico que seu marido, o 
famoso muralista Diego Rivera (1886-1957).  
Diante disso, relacione a citação acima com a produção e a trajetória da artista Frida Kahlo, situando-a na 
história da arte moderna.  
 
3. Em setembro de 2021, o Arco do Triunfo de Paris foi inteiramente embrulhado em 25.000 metros 
quadrados de tecido reciclável azul-prateado, amarrados por 3 mil metros de corda vermelha. Tratava-se de 
uma intervenção temporária, resultante de um projeto de autoria da dupla Christo e Jean-Claude, ambos já 
falecidos na ocasião. O trabalho envolveu mais de 1.200 pessoas e teve um custo aproximado de 14 
milhões de euros (quase 87 milhões de reais), que serão financiados integralmente pela venda de desenhos 
e maquetes da Fundação Christo. A dupla começou a atuar na França nos anos 1960 e tornou-se 
mundialmente famosa por realizar intervenções temporárias em espaços públicos ou na natureza, algumas 
envolvendo marcos arquitetônicos importantes, como a Pont Neuf, na capital francesa, e o Reichstag em 
Berlim.  
Escreva sobre UM trabalho da dupla, contextualizando-o e discutindo sua importância para a ampliação do 
conceito de escultura e de arte pública no século XX. 
 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 

Introdução 

O Curso de Graduação em Artes Visuais valoriza o trabalho artístico contemporâneo que, entre outras 
características, experimenta diferentes usos artísticos de materiais. Experimenta, também, outras 
abordagens para a composição e o sentido histórico das temáticas tradicionalmente presentes na arte, além 
de explorar proposições formuladas pela combinação entre percepção, plástica e conhecimento sobre o 
mundo. 
A prova deste ano propõe-se a avaliar a experiência dos candidatos na leitura, interpretação e criação 
artística visual. Assim, como ponto central, adota a relação entre a comemoração do centenário da Semana 
de Arte Moderna de 1922 e o tempo presente. 

Questão 1 – Projeto Criativo (peso 5) 
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Manacá, 1927, Tarsila do Amaral, óleo sobre tela, 63,50 cm x 76,00 cm. 

Reprodução do Acervo Digital Unesp. http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/381358 
  

Esta questão está embasada nas criações de artistas representantes da Semana de Arte Moderna, os 
quais, entre outras coisas, enfocaram a questão da brasilidade em suas abordagens e nas temáticas de 
suas obras, tanto no âmbito das artes visuais quanto no âmbito da música e da literatura. Deste modo, 
tinham interesse em uma representação personalizada da vegetação e da flora locais, como se observa na 
pintura Manacá, de Tarsila do Amaral. 
 

Tarsila descobriu seu jeito pessoal de pintar. Os candidatos deverão realizar um desenho criativo dentro de 
sua própria visão, tendo como referência a observação de um pequeno vaso contendo um cacto – grupo de 
plantas conhecido como o das “suculentas” –, vaso este que será disponibilizado a todos os participantes da 
prova. O desenho deve ter por base a observação do cacto. Espera-se, contudo, uma representação aberta 
– fruto de uma leitura pessoal e criativa da imagem – que vá além de uma mera cópia. 
 

Os materiais pedidos para a execução desta proposta são: papel sulfite A4, lápis preto ou lapiseira/grafites 
HB, 2B, 4B e 6B. 
 
 
Questão 2 – Elaboração de Projeto Artístico (peso 5) 
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Alter Nature: We Can - Makoto Azuma - Frozen Pine & Shiki1(2010) 
 

Licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic 
Cortesia Makoto Azuma 

Foto: Kristof Vrancken / Z33 
https://www.flickr.com/photos/z33be/5214016111 

 

O artista japonês Azuma Makoto tem se firmado por uma trajetória artística de grande exploração técnica, a 
partir de projetos nos quais congela pinheiros orientais (“Alter Nature - We can”, 2010) ou lança ao espaço 
sideral buquês, flores e bonsais (“Exbiotanica”, 2017). 
 

Trabalhos como esses exigem a construção de projetos aprimorados. O projeto é uma forma comum de 
organização da produção artística contemporânea que usualmente emprega mais de uma linguagem, 
variados materiais e diferentes campos do conhecimento. Nesse sentido, a questão número 2 consiste na 
elaboração do projeto de uma produção artística que explore tanto aspectos da flora e da vegetação 
brasileira nas mais diferentes linguagens artísticas atuais – tais como a instalação artística, intervenções, 
performance, projeções multimídia –  quanto as linguagens tradicionais como gravura, pintura, desenho, 
escultura, dentre outras. 
 

Seu projeto deve ser apresentado na folha tamanho A3 ofertada, na qual devem constar título, um breve 
texto descritivo do que você pretende realizar, além de alguns detalhes, tais como: local onde será 
executada a ideia, dimensões, materiais utilizados e outras informações que você julgar necessárias. Esses 
dados devem ser distribuídos compositivamente na folha entregue. As informações visuais devem utilizar o 
desenho e a colagem, fazendo uso exclusivamente dos materiais requisitados no edital da prova. 
 

Os materiais para a execução desta proposta são: Papel canson A3, lápis de cor, papéis coloridos, 
tesoura/estilete e cola. 
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6. EXEMPLOS DE RESOLUÇÃO 
 

6.1. Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Prova de Expressão Plástica: 
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Prova de História da Arte: 
 
Questão 1  
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Arte no Brasil  

 
Questão 2  
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Arte Internacional   

 
Questão 2  
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6.2. Comentários do Exemplo de Nota Acima da Média 
 
Para as provas teóricas, observou-se, nas respostas acima da média, que os candidatos demonstraram 
bom conhecimento de algumas características dos movimentos artísticos e, no caso de análise de obras, 
deram de fato atenção às obras escolhidas, procurando articular suas características específicas com 
questões mais gerais do contexto em que foram produzidas. Do mesmo modo, o rigor no emprego de certos 
termos da área (como imitação, realismo, clássico, vanguarda, abstração, etc.) é altamente louvável, já que 
indica certo amadurecimento na reflexão. O cuidado com a redação também foi considerado. 
 

Nas provas práticas, as questões mais bem avaliadas foram aquelas que, dentro dos temas propostos, 
demonstraram maior compreensão da expressão plástica em seu sentido mais amplo, para além do rigor 
técnico da representação. Ou seja, são respostas que 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 
 
De modo geral, foram dadas notas abaixo da média na Prova de Expressão Plástica àqueles candidatos 
que fugiram do tema das questões propostas. Na Prova de História da Arte, aqueles que apresentaram 
muitos erros conceituais e de cronologia, ou, ainda, que não responderam às questões. Em relação à 
Entrevista, obtiveram pouca pontuação candidatos com insuficiente interesse na área pretendida, 
candidatos com material apresentado não adequado ou, ainda, candidatos que não exibiram trabalhos 
realizados. 

 

7. COMENTÁRIOS GERAIS 
 
Todos os trabalhos referentes às provas e entrevistas foram realizados satisfatoriamente, a despeito dos 
ajustes que se fizeram necessários em virtude das adequações dos procedimentos preventivos de 
enfrentamento ao coronavírus. De forma criteriosa, todas as provas de habilidade específica (prática e 
teórica) realizadas pelos candidatos deste Vestibular, foram visualizadas e avaliadas individualmente em 
reuniões coletivas realizadas pelos membros da equipe Elaboradores/Aplicadores/Entrevistadores, sendo 
que os resultados consolidados estão discriminados em lista entregue ao canal oficial. 
  

 
 


