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Dispostas a atender a um mercado voraz, as universidades diversificam seus cursos e lançam 
graduações em música, escrita, cinema e artes. 

 

 
Aula prática, no curso de rock da Unisinos 

 

Havia um tempo em que o jovem recém-saído do ensino médio tinha de decidir entre fazer 
vestibular para Medicina, Direito, Ciências Econômicas, Engenharia - ou coisa nenhuma. O 
leque de cursos de graduação oferecido pelas universidades da época, inclusive as privadas, 
era muito, muito estreito. Com frequência, o estudante que quisesse construir uma carreira 
em áreas como Publicidade, Hotelaria ou até mesmo Design era obrigado a se matricular na 
"escola da vida". Ou, ainda, fazer um curso correlato - Arquitetura, por exemplo - e depois se 
encaminhar para a disciplina que realmente interessava. 

Hoje, o cenário é exatamente o oposto. Dispostas a satisfazer as necessidades de um mercado 
voraz, as universidades vêm fazendo o possível para oferecer graduação em áreas cada vez 
mais diversas - até mesmo em atividades artísticas tidas como excêntricas no passado. Já 
existem opções de curso para quem pretende seguir a carreira de escritor, cineasta e até 
crítico de música. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Unisinos inaugurou em 2007 um 
bacharelado para Músicos e Produtores de Rock. "Abrimos o curso porque identificamos uma 
demanda dos jovens que procuravam formação na área musical", conta o coordenador Frank 
Jorge, ele próprio um músico profissional. Com duração de dois anos e meio, o curso habilita o 
aluno em marketing, direito autoral, história da música e gerenciamento de carreira. A grade 
curricular permite que o bacharel atue como produtor, empresário ou simplesmente como 
músico. Jorge, por exemplo, exerce as três funções - embora seja formado em Letras. 

Na mira das universidades estão jovens de 17 a 25 anos que sonham com uma carreira 
estável em áreas artísticas. São jovens como Carolina Gesser, 22 anos, desde 2008 formada 
em Cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). No começo, lembra ela, a 
intenção era cursar Publicidade ou TV. A universidade catarinense, porém, não oferecia 
nenhuma das duas opções, e aí Carolina acabou optando por Cinema. Chegou a ter 30 colegas 
nas primeiras disciplinas. Mas celebrou a formatura com apenas 11- os demais desistiram ou 
pediram transferência para outros cursos, como Artes Cênicas e Design de Animação. 

 

 

 



O diploma não transformou Carolina no estereótipo clássico do cineasta. Hoje, em vez de 
dirigir filmes e orientar cinegrafistas, ela é diretora financeira da Cinemateca Catarinense, 
onde coordena projetos como o "Censo do Audiovisual Catarinense", que mapeia as produções 
do Estado. No dia a dia, costuma lidar com noções de gestão e política cultural. Quando dá, 
participa de alguns filmes locais, tais como o longa-metragem de animação Minhocas, em que 
atua como assistente de arte. "Consigo viver de cinema, sim. Já fui obrigada até a negar novos 
trabalhos", conta Carolina. 

O crescimento dos cursos artísticos de graduação é recente e ainda incipiente. Conforme o 
Censo do Ensino Superior de 2008, divulgado pelo MEC neste ano, existem apenas 170 cursos 
de técnicas audiovisuais e produção de mídia no Brasil. É pouco. Só na área de Educação, por 
exemplo, há mais de 6,2 mil opções de bacharelados no país. Além disso, muitos estudantes 
ainda recorrem aos "novos cursos" apenas para adicionar novos títulos ao currículo - e não 
necessariamente para construir uma carreira. No caso do Cinema, por exemplo, é comum ver 
alunos interessados apenas em se atualizar com as tecnologias de edição, técnicas de 
iluminação e gravação. "A convergência dos meios audiovisuais fez aumentar a procura pelo 
conhecimento da linguagem do cinema e, por consequência, das profissões ligadas direta ou 
indiretamente ao segmento", explica Mauro Pommer, coordenador do curso de Cinema da 
UFSC. 

Machados de Assis 

Buscar uma formação complementar ou simplesmente desenvolver um hobby são, também, as 
motivações mais comuns dos alunos que buscam o curso de Escritor, oferecido pela PUC do 
Rio. As salas de aula costumam receber professores de português, publicitários, jornalistas e 
vários outros profissionais já formados - mas que têm o interesse de aperfeiçoar a escrita. O 
bacharelado foi criado há três anos em resposta a uma demanda dos estudantes de Letras, 
que queriam exercitar melhor a linguagem escrita. Hoje, muitos alunos de outros cursos optam 
por cumprir algumas disciplinas eletivas do curso de Escritor. As aulas abordam desde textos 
técnicos - como a redação de manual de equipamentos eletrônicos - até poesias, contos, 
narrativas e obras consagradas da literatura. 

"Não se forma um Machado de Assis em três anos. Nossa ideia é dar subsídios para 
desenvolver e aprimorar escrita, que é um trabalho para o resto da vida", defende Pina Coco, 
uma das coordenadoras do curso. "Também acaba sendo um complemento à renda dos 
formandos, pois se busca colocação no mercado além da licenciatura de Letras propriamente 
dita", explica. Muitos formandos são recrutados por pequenas editoras, diz ela. Outros se 
encorajam a produzir (e até publicar) as próprias obras. A repercussão é tão positiva que a 
PUC do Rio decidiu investir ainda mais nas graduações de viés artístico. Recentemente, por 
exemplo, lançou um bacharelado em Artes Cênicas. Um aviso: médicos, advogados, 
administradores e outros profissionais das disciplinas "tradicionais" são aceitos, e bem-vindos. 

Fonte: Amanhã. Disponível em: < http://www.amanha.com.br>. Acesso em: 19 fev. 
2010. 

 


