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Resumo

Este texto apresenta questões curriculares presentes no pensamento pe-
dagógico do artista Silvestre Peciar Basiaco (1935-2017). Busca-se, atra-
vés de suas ideias, pensar a formação artística e suas implicações com 
a mediação. Apresentam-se aspectos do trabalho de Peciar na Escuela 
Nacional de Bellas Artes de Montevidéu, destaca-se a educação indivi-
dualizada e a ênfase na atuação social do artista. Em seguida discute-se 
sua atuação no exílio com a Proposta do Novo Currículo do Curso de 
Desenho e Plástica na Universidade Federal de Santa Maria. Peciar dis-
cute o papel da arte como atividade educadora e propõe uma formação 
artística comprometida com a integração da Arte à vida diária.
Palavras-chave: escritos Peciar; formação artística; currículo; pedago-
gia da arte; mediação.

Abstract

This text presents issues related to university curriculum present in the 
pedagogical thought of the artist Silvestre Peciar Basiaco (1935-2017). 
This paper approaches artistic education and its implications on the 
mediation, through Peciar’s ideas. Within Peciar’s work at the Escue-
la Nacional de Bellas Artes in Montevideo, this paper focuses on indivi-
dualized education and the social performance of the artist, and then 
discusses the proposal he made for the New Visual Arts Curriculum at 
Federal University of Santa Maria (UFSM), while in exile. Peciar outli-
nes the role of art as an educational activity and proposes an artistic 
education committed to the integration of art into daily life.

Keywords: Peciar’s writings; artistic education; curriculum; pedagogy 
of art; mediation.

 Os escritos de Peciar 

Este texto discute currículo e formação artística a partir dos escri-
tos de Silvestre Peciar Basiaco (1935-2017)1. Apresentam-se, inicialmen-
te, questões relativas à Mediação e depois aborda-se algumas experiên-
cias de Peciar na Reforma da Escuela Nacional de Bellas Artes - ENBA e na 
implementação do Novo Currículo do curso de Desenho e Plástica da 
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. A partir dos escritos de 
Peciar destaco aspectos curriculares tecendo relações com a mediação.

Peciar propõe uma pedagogia fundamentada na criação e diálo-
go educador/estudante frente à obra visual. O conceito de Mediação, 
em seus escritos, não se limita à tradição da pedagogia museológica 

1  Este texto relaciona aspectos da Mediação com fragmentos de uma discussão 
curricular desenvolvida na Investigação de doutorado “Peciar: Escritos sobre a for-
mação do Artista”, com orientação da professora Drª Jociele Lampert, no PPGAV da 
Universidade do Estado de Santa Catarina/Brasil.
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(Morsch, 2011). Além do trabalho dialógico em exposições, a Pedagogia 
de Peciar sugere uma mediação comprometida com a integração das 
artes visuais no cotidiano. 

No currículo, proposto por Peciar, a mediação se apresenta des-
de as abordagens da História da Arte, nas formas de orientar a pesquisa 
plástica do estudante e até nos modos de avaliação. E se desdobra em 
museus, exposições, escolas e comunidades.

Peciar questionou os valores da cultura dominante, encarando o 
impasse de “uma arte que, de revolta radical no pensamento, no sentimento 
e no social, é transformada em mero objeto de comercialização, com efeito anes-
tesiante que, somada à tecnologia, reforça a dominação” (Basiaco, n.d., p.4). 
Uma formação artística comprometida com as necessidades do povo 
pode subverter a ordem em um contexto hierárquico e elitista.

Ao relacionar arte, educação e sociedade, Peciar mostra a impos-
sibilidade de separar a obra plástica, o pensamento político e a peda-
gogia da arte. 

Seus escritos questionam modelos acadêmicos no ensino da arte, 
por obstruirem o acesso à experiência artística. Peciar estruturou uma 
educação com autonomia e compromisso social, voltada para a cria-
ção. Atento ao sentido pleno da experiência presente criou um currí-
culo inovador, que não sacrificava o presente em função de um futuro 
hipotético.

Peciar criou estratégias para engendrar núcleos de 
criação, num contexto cada vez maior e muitas ve-
zes adverso. Trabalhou para que isso se irradiasse 
a partir de estruturas orgânicas. Ampliou os espa-
ços de liberdade e cogoverno e insistiu numa arte 
ao alcance de todos. (Benetti, 2017, p.2).

Os conceitos tradicionais de Pedagogia como condução e de Cur-
rículo como imposição centralizada foram redimensionados por Peciar. 
Sua constelação conceitual leva a uma discussão sobre a atualidade e 
a necessidade de se pensar a dimensão ética da produção artística: na 
mediação, nas obras públicas, no papel das instituições e na integração 
da arte à vida diária. 

Mediação: imposição, interpretação e diálogo

Antes de abordar os escritos, discute-se a mediação desde dife-
rentes pontos de vista; posteriormente relacionam-se alguns aspectos 
da pedagogia de Peciar com o trabalho de mediação artística.

Mediação pode remeter à “habilidade de mediar entre as elites espe-
cializadas e um povo ‘carente de mediação’”, característica do populismo. 

A mediação elitista parte da autoridade do especialista para o povo. 
Mediação pode conectar-se com governo, controle, condicionamento, 
comando, domínio. Não basta uma discursividade não-dominadora 
para garantir a não-dominação na mediação artística. (Werber, 2016, 
pp.1-12).

A necessidade de mediação em arte relaciona-se com uma espe-
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cialização e com uma “interferência” na relação direta entre arte e pú-
blico. Entre as incontáveis características materiais da obra, Steinbren-
ner (2011, p.34) sugere atenção da mediação para aquelas decisivas na 
definição do caráter simbólico da obra, sem deixar de lado o contexto. 

Na mediação trabalha-se com imagens que podem ser “veículo 
de um discurso mudo”, no qual o mediador se empenha por traduzir 
em frases; e por outro lado há “imagens que nos falam quando se ca-
lam, quando não transmitem mais mensagem alguma”. O mediador 
lida com duas potências da imagem: “a imagem como presença sensí-
vel bruta e como discurso cifrando uma história”. No sentido de Ran-
ciére (2012, pp. 20-21), o mediador transita no sistema de relações entre 
“o dizível, o visível e o invisível”.

Susan Sontag (1987, pp. 12-15) analisa a interpretação, que torna 
o conteúdo essencial e a forma acessória e pensa a possibilidade de re-
cuperar a inocência anterior a teoria e derrubar toda justificativa sobre 
a arte. Sair da ênfase no conteúdo e romper com o hábito de interpretar, 
de “traduzir”. O Mediador, como o crítico, quando interpreta e “tra-
duz”, não admite que altera a obra: 

Afirma torná-la inteligível, revelar seu sentido. . . .  
Dependendo do contexto cultural; a interpretação 
pode ser um ato que libera, revê e transpõe valo-
res; mas também, pode ser covarde, reacionária e 
asfixiante. Como em sua grande parte, o projeto 
de interpretação é asfixiante, a efusão da inter-
pretação da arte envenena nossa sensibilidade. A 
interpretação pode ser empobrecedora, ao erguer 
o edifício fantasmagórico dos “significados”. . 
. .  Reduzir a obra ao seu conteúdo e interpretá-
-la significa domar a obra, docilizá-la. Apesar da 
multiplicidade de interpretações possíveis, é im-
portante resistir à tentação de interpretar, pois há 
obras, nas quais o que importa, é o caráter imedia-
to e intraduzível de algumas imagens. Interpretar 
expressa a incapacidade de “responder” à obra; 
desejo de substituí-la por outra coisa. A inter-
pretação conteudista pode ser a violação da arte. 
(Sontag, 1987, p. 16).

Sontag sugere buscar além da experiência com a forma, outras 
defesas contra a interpretação. Como descrever e interpretar obras de 
arte? O que seria uma mediação adequada? Como não usurpar o lugar 
da obra de arte? Sontag, mesmo considerando uma ilusão a separação 
entre forma e conteúdo, “sugeria maior atenção à forma”, pois acredi-
tava que “enfatizar o conteúdo provoca a arrogância da interpretação”. 
Sugere um vocabulário não prescritivo; mais descritivo e cuidadoso, 
que não elimine a experiência sensorial da obra. 

Quando as condições de vida embotam os sentidos, perdemos 
a acuidade da experiência sensorial. Para Sontag (1987, p.23) importa-
va “recuperar os sentidos: aprender a ver, ouvir e sentir mais. Reduzir 
o conteúdo para que possamos ver a coisa em si.” A mediação, neste 
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sentido, estaria mais relacionada com “como é” e com “o que é” e não 
com“o que significa”.

Já Camnitzer (2011, p. 46) questiona a explicação meramente des-
critiva e sugere: “a explicação contextual e a explicação como corredor 
de informação”; considera idiota declarações como “a obra fala por si 
mesma”, pois, para ele, a obra é um veículo de comunicação entre ar-
tista e público. 

A mediação opera com critérios distintos dependo do tipo de 
obras. No sentido pensado por Camnitzer (2011, p. 47), se para “chegar 
ao problema colocado pelo artista, as chaves na obra não são claras2”, a 
mediação seria útil, na medida em que contribui “para uma boa comu-
nicação inteligente.” 

Peciar sugere em seus escritos que, na formação e na Mediação, 
o método pode ser mais significativo que o conteúdo. Ideia que retoma 
uma tradição educativa3, que compreende a arte como área de potência 
política, que com engajamento social, pode investir no funcional, abrin-
do mão de uma suposta autonomia, em favor de uma fusão com a vida.

Peciar e a “Escuela Nacional de Bellas Artes” de Montevidéu (ENBA)

O trabalho de Peciar sempre foi comprometido com os princí-
pios educacionais da “Escuela Nacional de Bellas Artes”. Na Reforma 
da ENBAPeciar participou4 da estruturação de uma Educação que ar-
ticulava a pesquisa e extensão, interferindo na estética do cotidiano. 
A transformação da metodologia e dos conteúdos foram os efeitos de 
uma educação coletiva, que popularizou a arte e reaproximou artistas 
e comunidade.

Nas origens da Reforma do currículo da ENBA, Umpiérrez & 
Pastorino (2003, pp. 22-26) mostram que os estudantes perceberam que 
a arte não tinha nada a ver com os disciplinamentos escolarizantes e 
que era possível desenvolver uma prática política transformadora dos 
estilos de militância vigentes. A Asociación de Estudiantes de Bellas Artes 
a partir de intensos debates foi a mola propulsora da criação do “Plan 
60”5.

O trabalho de Extensão e Ensino Ativo desenvolvido pela ENBA, 
que segundo Iribarren (2015, pp. 169-171), aponta que a tarefa não está 
centrada somente no ensino das artes plásticas em si mesmas, mas na 

2  Excetua-se desta declaração obras conceitualistas que trabalham com 
tautologia.
3  Referência à Bauhaus em Christov-Bakargiev, C. (2011). Sobre a ela-
boração progressiva de uma exposição na escrita. Humboldt 104, Goethe-Insti-
tut, pp.48-50.
4  Peciar participou como delegado estudantil e posteriormente como 
docente na Reforma Curricular da ENBA.
5  Revistas Taller - Asociación de Estudiantes de Bellas Artes [AEBA] Nº 
1; 2; 3 e 4.(1951-1959). Ocorreu a partir de 1973 a desaparição e destruição da 
documentação institucional pelos agentes da ditadura durante fechamento da 
ENBA.



68

forma como estas se projetam na comunidade. As estratégias de exten-
são dão sentido ao ensino e pesquisa: vendas populares de cerâmica, 
telas estampadas e gravuras; pinturas de fachada em bairros inteiros; 
campanhas de sensibilização com papéis coloridos em muros da cidade 
transformaram o entorno cromático urbano.

Na ENBA “a liberdade com que atuava um criador era um meio 
de incidir na realidade e não evadir-se dela”. Este princípio levou ao 
desenvolvimento de “complexas e trabalhosas responsabilidades me-
todológicas docentes, para o exercício da liberdade em relação ao seu 
destino e projeção como função social” (Errandonea, 1993 como citado 
em Iribarren 2015, p. 169).

Os objetivos, além da construção de conhecimentos estético-plás-
ticos, buscavam também que o estudante fosse um indivíduo compro-
metido e responsável com a sociedade. A proposta de Educação Ativa 
parte do potencial positivo do ser humano que, “para desenvolvimento 
necessita encontrar as condições adequadas para emergir certas quali-
dades” (Iribarren, 2015, p. 171).

Peciar, discípulo de Pareja6 assumiu os princípios educativos da 
ENBA, resistiu à apropriação da arte pelo poder e sua transformação 
em ostentação “cultural” do capitalismo. Realizou o sonho de inserir a 
criação artística e a cor na vida da cidade. A meta era atingir o povo, o 
homem comum. 

O artista como introdutor da alegria de criar numa sociedade 
alienada pelo consumo. Peciar queria aproximar-se das pessoas co-
muns, através da artesania modestamente bem feita. Acreditava que 
uma Arte comprometida com novos públicos a serem educados, antes 
deve comprometer-se consigo mesma.

A Reforma curricular da ENBA teve origem em 1958 e foi efeti-
vada de 1960 até o fechamento em 1971, antes do golpe de Estado.7 O 
autoritarismo se reconhecia nas práticas imitativas, que no velho regi-
me educacional era o suporte ideológico do ensino da arte. A Reforma 
buscava:

1. Uma revisão dos objetivos do ensino superior, transformando 
conteúdos e métodos;

2. Liberdade, pois estabelece os pressupostos do educando cria-
dor; educação individualizada;

3. Integração do educando com seu meio social, possibilitando o 
exercício de sua responsabilidade como livre criador.

6  Miguel Angel Pareja (1908-1984) estudou com Bissière na Academia 
Ranson de Paris (1937); realizou exposição em Paris a convite da UNESCO e 
participou nas primeiras Bienais de São Paulo. Em 1954, trabalhou na Escola 
de Mosaico e Cerâmica de Paris, com Gino Severini. Realizou em 1956, com 
Fernand Léger, os mosaicos públicos do Memorial em Saint Lo na Normandia 
e no Gas de França. Atuou no “grupo 8” e na ENBA foi professor de Pintura e 
Mosaico entre 1946 e 1971.
7  O golpe de Estado no Uruguai foi consumado em 27 de junho de 
1973. A ditadura militar durou até março de 1985. O golpe no Uruguai estava 
inserido num contexto de sucessão de golpes impostos na região do Cone Sul 
da América Latina (Brasil: 1964; Chile: 1973; Argentina: 1976).
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O estudante assumindo no processo educacional, toda sua do-
lorosa liberdade criativa (Errandonea, 1986, p. 14). A extensão assume 
protagonismo e discute-se o acesso à Arte e a integração da cor na ar-
quitetura. 

A hierarquia foi substituída pela ajuda mútua e a cooperação 
criadora. Ao estudante, autonomia e responsabilidade para definir o 
próprio curso das aprendizagens. Com a Educação integradora do edu-
cando em seu meio, a formação vinculou-se à extensão universitária 
através de uma Arte integrada à vida diária. Realizaram-se campanhas 
de sensibilização e produção plástica em grande escala e baixo custo. O 
intuito era a “alfabetização” plástica (Errandonea, 1986, p.20).8 

A brutalidade repressiva culminou com a intervenção da Univer-
sidade e com o golpe de Estado. Com a ENBA enclausurada pelos mi-
litares, num clima de violência de Estado, Peciar tentou resistir. O ex-
cesso de Controle resultou em perseguição política direta. Esta situação 
levou Peciar ao exílio em 1975.

O artista junto à gente comum ; uma criação para o povo, com o 
povo, não pelo povo. Esta socialização da arte representou uma amea-
ça! Quando os militares impuseram as regras, com base na anestesia 
e atrofia das potências humanas; os artistas tiveram que optar entre a 
liberdade criadora ou o conformismo. 

Peciar (1970, p.88) criticou “artistas” que disfarçam seu confor-
mismo com um discurso de “liberdade”; posam de rebelde, sem arris-
car o conforto. Atacam o sistema sem ser reprimido. “O sistema com-
preendeu que é melhor negócio assimilar, que reprimir”. 

A ruptura com as elites econômicas e culturais resultou da cons-
ciência, que ambas representam o mesmo modelo autoritário. As elites 
queriam perdurar, o que a ENBA queria combater. O sistema caduco se 
perdurava através do ensino acadêmico. Através da crença na relação 
com o povo, a extensão realizou a integração do criador plástico em 
seu meio. 

A Reforma da ENBA concretizou a aspiração de práticas liber-
tárias na educação. A liberdade exercida através de uma arte compro-
metida com o entorno, na construção de formas artísticas anônimas e 
aportes que orientaram a aproximação da arte à vida da sociedade.

O Novo Currículo

O Novo Currículo proposto por Peciar derrubou o antigo poder 
feudal dos professores sobre “seus alunos”. A mudança não foi somente 
em conteúdos e disciplinas; foi nos modos de desenvolver a ação peda-
gógica. Estruturou-se uma autogestão curricular na formação artística; 
transformou-se a ênfase disciplinar em Pesquisa Orientada e mudou-se 
os modos de avaliação, interferindo nas relações de poder educadores/
estudantes.

8  No “Reglamento del Plan de Estudios” ENBA (Montevideo: IENBA, 
1991), mantinha-se parte do texto original do Plano de Estudos da década de 
1960. Os objetivos de ensino focalizavam a formação integral do artista plástico 
e seu destino como artista no meio social (17/10/1990).
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O Novo Currículo deu maior liberdade ao estudante e maior 
responsabilidade aos professores, a ênfase foi para a criação, não mais 
para o controle e a obediência. A Mediação ganhou espaço, na medida 
em que o julgamento autoritário perdeu.

Basiaco (2004, p.55) questionava: “como estruturar o aprendiza-
do de algo novo? Como pode alguém ser possuído pela certeza de que 
sabe como se ensina o desconhecido?” A maioria, conformada com as 
metodologias pedagógicas tradicionais, estranha outros métodos como 
o Não Diretivo9.

O Novo Currículo rompeu com o Diretivismo e seus critérios ar-
raigados, que dizem o que se deve fazer, o objetivo a atingir, corrige o 
imprevisível, elogia a adaptação ao que o professor quer. Premia quan-
do se aprende “as bases” (clichês, soluções prontas), quando se repete 
corretamente e não se desvia do caminho traçado. O método Diretivo 
“parece que ensina mais” e muitos estudantes esperam este direciona-
mento.

A pedagogia Não Diretiva é contrária a adestrar ao estudante. 
Não instrui, não “dá base”, não é bancária. Não “deposita” conheci-
mento, instrução, clichês; pelo contrário a palavra chave é “Pesquisa”. 
Respeita a personalidade do estudante e lhe propõe uma incógnita, 
uma proposta de busca, na qual o estudante não dá a resposta que o 
professor quer. Dá a sua resposta pessoal (Basiaco, 1997, p.91).

Resposta pessoal que não se ensina, pois esta é a “livre-expressão” 
do artista, do que ele é capaz, do que pensa e sente. Em qualquer “aju-
da”, “insinuação de solução” ou pretendidas “bases”, há o risco de estragar 
o processo de busca e indagação pessoal e de interferir na expressão.

Com o Novo Currículo criou-se uma “flexibilidade vegetal” e 
desinstalou-se o professor controlador que “parece” mais responsável 
para as mentalidades adestradas num critério de rigor autoritário. Pe-
ciar acreditou na autodisciplina do artista que assume seu próprio pro-
cesso educacional.

Pimentel (1999)10, destaca a UFSM, por sua proposta inovadora 
de reestruturação do curso em bases flexíveis e considerando o ensino 
da arte indissociável do envolvimento com arte e o fazer artístico. O 
curso foi dividido em três etapas: Núcleo Comum, Ensino Orientado, 
Ensino do Desenho e Plástica. 

As inovações foram feitas naquele espaço exíguo, 
naquelas lacunas em que a legislação maior per-
mitiu propor algo que, por princípio, fugisse à 
fria normatização burocrática e uniformizadora 
normalmente acatada, de forma cômoda, como 
válida para as diferentes regiões do país. Foi elimi-
nada a avaliação numérica, matemática. As avaliações 
são conceituais, acompanhadas de parecer escrito, crí-

9  Sobre Educação Não Diretiva ver Rogers, C. Liberdade para aprender. BH: 
Interlivros, 1978.
10  Pesquisa realizada nos cursos de Licenciatura em Artes Visuais em universi-
dades públicas brasileiras. 
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tico, elaborado por banca avaliadora integrada por três 
docentes, sem a interferência do orientador. No Nú-
cleo Comum, as avaliações são realizadas por uma 
equipe docente. Seu maior ponto de sustentação 
é a ideia de ateliês-oficinas, sob a responsabilida-
de de um professor-orientador e coordenados, em 
seu conjunto, pelo Colegiado de Curso. Não há 
ateliês-oficinas obrigatórios. O estudante tem que 
perfazer 870 horas de ateliês à sua escolha. O ves-
tibular é criticado: Uniformizado, absurdo, que nada 
tem a ver com a área de artes (Pimentel, 1999, p. 88).11

A pedagogia de Peciar atuava no deixar aprender, na livre esco-
lha. Não obrigava; dava possibilidades, valorizava o interesse pessoal. 
Este simples ato de escolha ajudava na construção da autonomia. O 
Novo Currículo considera que toda pessoa tem uma força criadora, que com 
esforço e tempo se desenvolve em arte; daí pode-se dizer que formamos um 
“artista”, que propiciamos condições para que o talento floresça pelo esforço 
(Benetti & Basiaco, 1993, p. 1).

O talento pode aparecer a qualquer momento, desde que se este-
ja trabalhando, e não pode ser avaliado por nenhuma medida. O Novo 
Currículo considerava uma espera para o amadurecimento, que é dife-
rente em cada estudante. O professor orientador não avaliava os pró-
prios estudantes. A avaliação era realizada por uma banca posicionada 
fora do esquema cômodo das notas; elaborando um texto que analisa 
e discute de forma mais objetiva e razoável possível, os resultados do 
estudante pelo conjunto de sua obra criativa; considerando paixão, en-
gajamento, livre iniciativa, personalidade ativa, espírito colaborador e 
revolta em aceitar verdades ou formas que não sejam de sua descoberta 
pessoal. O talento artístico também é apreciado, porém dentro de um 
contexto total (Basiaco, 2004, p. 16).

O Novo Currículo concretizou uma educação que rompeu com 
a coação e o controle e favoreceu o desenvolvimento da sensibilidade 
e da inteligência individuais. A vitalidade pedagógica desta proposta 
curricular foi ressonância da ética de Peciar como artista. 

Artistas Educadores 

“Arte-educadores precisam ser artistas, desta forma se apro-
priam do ‘pensamento artístico’” (Schmitt, 2011, p. 5). Há uma dimen-
são da mediação que inclui e desenvolve processos artísticos. A proli-
feração de concepções de arte pública, referentes a ações e processos, 
ampliaram o campo da arte com foco na relação; isto não significa que 
a tradicional mediação, com a obra de arte como objeto, não tenha mais 
importância. 

Schmitt (2011) questiona a qualidade de alguns projetos parti-

11  Citações extraídas do documento: Curso de Desenho e Plástica, parte 
5, análise do currículo, s/d., UFSM.
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cipativos, relacionais e comunitários. Somente as motivações éticas, 
sociais, ecológicas não seriam suficientes para que um projeto seja con-
siderado um projeto de arte. Apesar das sobreposições, Peciar deixou 
pistas das diferenças entre os papéis do artista, do arte-educador e do 
público, em processos de mediação e arte pública.

A formação artística proposta por Peciar desenvolveu a mediação 
em distintos âmbitos: no contato do educador em formação com obras 
de arte, na orientação poética do processo de criação do estudante, na 
formação teórica e na relação do artista educador com a sociedade.

A pedagogia de Peciar produziu o desmonte de hierarquias e di-
recionou a formação para Criação. A experiência Artística foi pensada 
como eixo da formação do professor de Artes Visuais. Esta formação 
desdobra-se nos processos de mediação e intensifica os encontros entre 
o público e a arte. Peciar rompeu com o habitual uso atual da educação 
para reproduzir a sociedade de dominação e instaurou uma educação 
como caminho para liberdade solidária. 
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