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RESUMO 
Este artigo expõe reflexões depreendidas a partir da revisão de literatura de uma 
investigação de mestrado em Educação e discute, com base nas pesquisas acadêmicas da 
CAPES, sobre o fenômeno Educational Turn, tendência no campo da Arte ocidental na qual 
propostas pedagógicas são adotadas em/como práticas artísticas e curatoriais. 
Fundamenta-se nos pressupostos teórico-metodológicos da semiótica francesa em diálogo 
com o campo da Arte. Assim, o presente artigo evidencia os efeitos de sentidos em torno do 
fenômeno e suas possíveis reverberações no ensino da arte como campo do conhecimento 
na contemporaneidade.  
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ABSTRACT 
This article exposes reflections from a review literature of a master's education and it 
discusses, based on academic researches by CAPES, about educational turn phenomenon, 
a tendency in  western art field in which pedagical proposes are adopted as artistical 
practices and curatorials. Theoretical and metodological French semiotic assumptions are   
underlined on a dialogue with the art field. Therefore, the target article highlights sense 
effects related to the phenomenon and its possible consequences in art teaching as 
contemporary knowledge field. 
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Introdução 

Este trabalho propõe-se a apresentar reflexões depreendidas durante a revisão de 

literatura de uma dissertação de mestrado em fase de conclusão em um programa 

de pós-graduação em Educação, intitulada Educational Turn e a apreensão de 

sentido nas artes visuais. A pesquisa, ancorada nos pressuposto teórico-

metodológico da semiótica francesa e do campo da Arte, intenta promover uma 

investigação sobre o ensino de artes visuais na contemporaneidade, com base nas 

estratégias discursivas de práticas educativas presentes no fenômeno Educational 

Turn (ET), tendência no campo da Arte ocidental, na qual propostas pedagógicas 

são adotadas em/como práticas artísticas e curatoriais contemporâneas. 

 

Dessa maneira, organizamos este artigo no intuito de contemplar, no primeiro 

capítulo, o contexto histórico da ET e seus imbricamentos no ensino das artes 

visuais no contemporâneo. Com as prerrogativas delineadas neste primeiro 

momento, articulamos nossa moldura enunciativa com os pressupostos 

greimasianos da análise do discurso no segundo capítulo, com a metodologia 

adotada para este trabalho. No terceiro capítulo, apresentamos os resultados e 

discussões dessa busca na Capes. E, por fim, levantamos questões que tanto nos 

orientam nas problematizações que lançamos no tempo desta pesquisa quanto 

provocam outras que possam advir de nossos interlocutores. 

Educational Turn – um preâmbulo 

A intencionalidade na construção deste objeto de estudo está vinculada às nossas 

ações desenvolvidas em curadorias pedagógicas para exposições artísticas nos 

estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro em parceria com artistas e instituições 

culturais. Nossa concepção de curadoria busca apresentar as inquietações e 

questionamentos sobre como pensar educação e arte, de maneira que os sentidos 

gerados nessa confluência atravessem os participantes de forma efetiva, tanto 

coletiva quanto individualmente. Logo, por meio de ações que confrontavam as 

problemáticas levantadas nos trabalhos, e não como um local informativo sobre os 

artistas e suas produções, o objetivo de nossos projetos pedagógicos se dispõe a 

“não exibir a inteligência do artista, mas estimular a inteligência dos visitantes” 

(FERNÁNDEZ, 2015, p.134). 
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Nesse processo, na maior parte das vezes, traçamos mapas. A ideia de cartografar 

pensamentos nos acompanha em uma tentativa de territorialização dos diálogos 

presentes em nossos projetos de trabalho. Em muitos desses mapas, notamos a 

presença pulsante de uma triangulação que se tornou a peça-chave para nossos 

embates. Nos vértices desse triângulo, temos arte, as instituições e o público. A arte, 

neste caso, é reconhecida como os artistas, suas produções e seus processos 

criativos. No que se refere à instituição, incluímos os espaços expositivos e culturais, 

como museus, galeria e eventos de arte, como bienais e feiras. Considerando que a 

possível interação do público com os outros dois componentes do triângulo é 

composta por pessoas com múltiplos perfis, nosso foco nesta pesquisa são os 

professores que atuam na educação básica. 

 

O fenômeno Educaional Turn 

Identificada internacionalmente como Educational Turn, este movimento é 

reconhecido em ações de artistas nas quais o objeto estético é engendrado por 

estratégias educacionais, tais como encontros, diálogos, provocações, conferências, 

métodos e programas pedagógicos alternativos, que apareceram como/em práticas 

curatoriais e artísticas. Segundo a pesquisadora Lázár (2012), existe, nas ações 

relacionadas ao movimento da ET, uma preocupação além do visual, que se coloca 

como uma plataforma de diálogo entre o público e os artistas. O fenômeno está 

presente em práticas que, em sua base, manifestam uma reflexão e reconsideração 

crítica sobre os processos de ensino da arte e sua produção, difusão e interação 

com o outro. 

Longe de ser um movimento pontual e restrito, ele faz parte de um processo que 

possivelmente dispõe de raízes presentes nas transformações socioculturais das 

décadas de 1960 e 1970. A produção artística desse período apresentava uma arte 

ultraconceitual que enfatizava quase que exclusivamente o processo do pensamento 

(LIPPARD e CHANDLER, 2013). O ateliê passa a ser um lugar de estudo, 

salientando a desmaterialização da arte. Nesse período, o objeto estético torna-se, 

ou não, o desfecho do processo de criação, podendo ser obsoleto. Em um 

reencontro de valores e prioridades, alguns artistas redefinem suas práticas e 
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questionam a arte como um espaço do pensar, do ensino e da aprendizagem, ao 

convocar peculiarmente a presença e atuação do público. 

Além das produções individuais, na década de 1960, foram abertas universidades 

livres do ensino da arte para a formação de artistas, muitas das quais temporárias e 

experimentais, mas que revelavam uma necessidade de mudança de concepção do 

ensino de Arte. 

Mais recentemente, na primeira década de 2000, outro componente do sistema da 

arte passou a adotar temáticas relacionadas à educação, lidando com o ensino da 

arte e a formação tanto dos artistas quanto do público de forma expandida. 

Curadores e programas educativos de eventos expositivos – bienais de arte, museus 

e galerias – na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil, passaram a utilizar 

projetos que discutem e ampliam tais questões. 

Temos um marco temporal significativo. Em 2006, a não realizada Manifesta 6, a 

sexta edição da Bienal Europeia de Arte Contemporânea, não seria uma bienal 

tradicional, reunindo produções de diferentes artistas, e sim uma escola de arte de 

caráter temporário. Por questões políticas, o projeto não aconteceu, mas se 

desenvolveu em outro formato, como uma escola independente em Berlim, e depois 

atravessou o Atlântico para continuar como a Escola Noturna, em Nova Iorque, por 

iniciativa do artista-curador Anton Vidokle, tornando-se, enfim, a escola 

unitednationsplaza “a exibição como escola”. Segundo Vidokle (2010), havia, 

naquele momento, o que reverbera até hoje, “um forte desejo por parte dos 

organizadores e participantes de ver seus trabalhos como projetos de transformação 

social e não apenas como gestos simbólicos” (VIDOKLE, 2010, p.149). E uma 

exposição de arte seria o veículo mais adequado para assumir a responsabilidade 

de uma formação social? Ou devemos repensar as escolas, seus espaços e 

práticas? Tais questões foram levantadas por Vidokle, ao refletir sobre as 

ressignificações que a Manifesta 6 despontou em suas concepções e 

desdobramentos. 

No ano seguinte, no Brasil, mudanças na organização da 6.ª Bienal do Mercosul, 

com a criação da função de curador pedagógico, contribuíram também para o 
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momento renovador desse formato expositivo. Com investimentos em práticas 

educacionais experimentais, geradas de metodologias desenvolvidas e 

compartilhadas pelos artistas e pelo público, a Bienal proporcionou diferentes 

formatos de interação, atuando em colaboração direta com comunidades e escolas 

de Porto Alegre e cidades do interior do Rio Grande do Sul, onde ocorre a mostra. 

Por meio de residências artísticas, instalações e ações desvinculadas a visita à 

exposição, a Bienal de 2007 conferiu um novo lugar para a educação e sua adoção 

para além do entendimento de um serviço no país. 

Com base nos pensamentos de seu curador e artista Luis Camnitzer, concebeu-se o 

evento como uma microuniversidade, ao proporcionar um plano de estudo para o 

público, extrapolando o tempo previsto do evento. Com isso, a bienal é uma 

referência de projeto educativo, pois ela se propôs a apontar a arte como uma 

metodologia para a construção do conhecimento. O que se destaca no contexto da 

ET “é o interesse pelo espaço da educação tanto quanto pelo espaço da arte” 

(FERNÁNDEZ, 2015, p.135). 

Metodologia 

Esta investigação está pautada na teoria semiótica francesa que tem a Algirdas 

Julien Greimas como fundador, na década de 1960. A semiótica, como teoria da 

significação, preocupa-se com as condições de apreensão e produção do sentido 

(GREIMAS e COURTÉS, 2011). Apresenta como objeto o texto e procura descrever 

e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz (BARROS, 1994). 

Os empreendimaos dessa busca, a fim de contemplar a problemática de nossa 

investigação, utilizou a palavra-chave Educational Turn. Desse modo, localizamos e 

catalogamos as investigações nacionais que discutem o fenômeno ET no banco 

eletrônico de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal 

do Ensino Superior (Capes), com o objetivo de compreender como as pesquisas 

encontradas se posicionam em relação ao movimento reconhecido como uma virada 

educacional no domínio da arte, ou como objeto de análise ou tema transversal. 

Foram encontradas, no período de 2006 a 2016, duas teses e três dissertações de 

mestrado que citam esse assunto em diferentes abordagens, entre as quais duas 
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dissertações e uma tese foram defendidas em programas de pós-graduação em 

Artes, e apenas uma tese pertence a um programa de pós-graduação em Educação, 

as quais foram defendidas em universidades federais. A terceira e mais recente 

dissertação, realizada em 2016, foi defendida em um programa de pós-graduação 

em Comunicação e Semiótica de uma instituição privada. 

 

A Educational Turn na Capes 

Em uma apresentação cronológica como escolha didática, começamos nossa 

reflexão com a primeira tese desenvolvida, que aborda o tema ET, intitulada A 

formação do artista (conjunções e disjunções entre arte e educação), de 2011, na 

qual o pesquisador Cayo Honorato reflete sobre o ensino de arte nos cursos de 

formação superior para artistas e o conceito de educação presente nas práticas 

artísticas e curatoriais que adotam estratégias pedagógicas como obras de arte, 

quer no formato de intervenções, produções, quer em eventos discursivos e 

colaborativos que caracterizam, a seu ver, a ET. Para tanto, um dos eixos 

escolhidos pelo autor avalia a mediação educacional de espaços expositivos e se 

sustenta em exposições de arte contemporânea, como a Manifesta 6 e a 7.ª Bienal 

do Mercosul, já comentadas anteriormente no capítulo de contextualização de nossa 

pesquisa. Os trabalhos dos artistas e dos curadores nesses eventos estão 

vinculados à ideia de participação, entre outros modos de apropriação pela arte de 

formas e processos sociais, focados na transposição de problemas pictóricos para 

problemas políticos e sociais. Honorato aponta a incorporação desses indícios às 

práticas curatoriais nesses espaços como uma reorientação paradigmática no 

interior das artes e problematiza o destaque recebido pelos programas de mediação 

na economia das exposições de arte. 

 

O segundo estudo encontrado desenvolve discussões sobre as práticas de artistas e 

curadores em bienais e outras exposições internacionais que adotam formas 

colaborativas e educacionais de fazer arte e curadoria. A pesquisadora Mara Pereira 

Santos escreveu, em 2012, a dissertação Curadoria, pedagogia e colaboração 

social, na qual buscou refletir sobre as interações entre sujeitos envolvidos em 

ações, tanto de artes quanto de educação e suas aproximações e atravessamentos 

em diferentes culturas e identidades que consideram a ET, além da Virada Social da 



 

 
AZEVEDO, Fabianne; NASCIMENTO, Johnathas Andrade do. Educational Turn na produção acadêmica brasileira: 
arte como campo do conhecimento, In Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 
26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, 2017. p.2611-2622. 

2617 

Arte em suas ações, tendo como objetos de análise um projeto de residência 

artística ocorrido na 8.ª Bienal da Mercosul em 2011. 

Na proposta de ação Cadernos de Viagem – com subtítulo Mobilidade e práticas 

artísticas na arte contemporânea: o artista como um coletor de experiências –, o 

interesse da bienal era descentralizar suas ações e expandir o campo de alcance da 

mostra de arte. Nove artistas foram convidados a viajar para lugares onde não 

conheciam, e “a partir de suas pesquisas e da experiência com os lugares alguns 

criaram situações espaciais, ambientais numa relação com a paisagem, e outros 

optaram pelo diálogo e convívio com a comunidade local em diferentes escalas” 

(SANTOS, 2012, p.77). Vemos, por meio da proposta, os traços despertados pelo 

movimento de pensar ações que envolvam o público, que pensem o espaço e o 

outro. 

Em uma discussão sociocultural, econômica e geopolítica, Pereira questionou o tipo 

de educação que se faz presente em práticas sociais promovidas em projetos de 

grandes exposições e destacou características de ações colaborativas e encontros 

interdisciplinares que consideram o contexto dos sujeitos participantes. Suas 

reflexões fomentam no leitor um olhar crítico sobre as recentes transformações dos 

conceitos de educação encontrados nos espaços expositivos. De acordo com a 

autora: 

É certo que existe uma constatação que tanto a educação quanto as 
artes visuais, a escola quanto os museus precisam de reformas em 
suas políticas. É preciso observar se os projetos realizados com essa 
perspectiva educativa e social alavancam essas reformas. Se as 
viradas nas práticas artísticas e curatoriais afetam efetivamente a 
educação como um todo e as relações sociais ou o que interessa 
apenas é o uso de suas discussões para condensar os trabalhos 
artísticos. (SANTOS, 2011, p.105) 
 

Santos indaga sobre a presença da educação na arte contemporânea, ao ressaltar 

que esse processo é semelhante à aceitação da própria arte contemporânea, ao 

questionar: “Quando é arte (educação) e quando não é?” (SANTOS, 2012, p.106). 

A terceira pesquisa identificada foi a dissertação de Mônica Hoff Gonçalves, de 

2014. Entre os cinco trabalhos acadêmicos encontrados na Capes, este estudo é o 

que mais se aproxima de nossas inquietações e problematizações, apesar de sua 
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proposta ser apresentada sob a perspectiva do campo da Arte, e não da Educação. 

Com o título A virada educacional nas práticas artísticas e curatoriais 

contemporâneas e o contexto de arte brasileiro, explora, por meio de pesquisa 

histórica, empírica e documental, o aumento da atuação de artistas e curadores 

dentro de uma concepção marcadamente educacional como um novo nicho de 

práticas artísticas e curatoriais contemporâneas, além de “problematizar as relações 

construídas historicamente entre arte e educação no âmbito da arte” (HOFF, 2014, 

p.10). 

Hoff questiona a virada educacional sob diferentes aspectos. Inicialmente, como um 

novo nicho de mercado que promove um encontro entre a arte e a educação pela 

“implementação das novas formas de vida social e da produção de conhecimento 

através da fundação de espaços de reflexão, auto-instituições, escolas livres e 

academias autônomas, entre outros” (HOFF, 2014, p.17). Esse processo teve seu 

início, segundo levantamentos da autora e em concordância com as demais 

pesquisas encontradas, em meio às mudanças ocorridas no campo da arte nas 

décadas de 1960 e 1970. A ET estaria relacionada também com as novas 

perspectivas do mercado da arte e do capital cultural (bienais e grandes 

exposições). 

É pertinente destacar que, segundo a autora, o grande diferencial na ET seria a 

produção de espaços dialógicos e situações de convívio como ponto central da 

criação e organização de objetos de arte, nas diversas plataformas onde são 

apropriadas, tais como aulas, palestras e conferências. 

A segunda problemática levantada pela autora foi identificar as convergências e os 

possíveis dissensos que ocorreram em âmbito nacional e internacional sobre a ET. 

Para tanto, realizou uma análise crítica de três projetos artísticos promovidos em 

espaços institucionais nacionais com base na percepção sobre o tema por parte de 

artistas, educadores, curadores e críticos brasileiros que participaram do estudo por 

meio de conversas e entrevistas realizadas pela pesquisadora, a saber: Domingos 

da Criação, propostos por Frederico Morais em 1971; da experiência educativa da 

Bienal do Mercosul no período de 2006 e 2013; e da obra-intervenção Café 

Educativo, do artista Jorge Menna Barreto, em processo desde 2006. A partir desses 
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três casos, Hoff não objetivou formular o contexto da virada no Brasil, e sim obter 

uma visão do que foi o fenômeno no país mediante as percepções que foram 

construídas a seu respeito por seus colaboradores diretos. 

 

O quarto estudo encontrado, O evento artístico como pedagogia, tese defendida por 

Maria Del Rosario Tatiana Fernández Méndez em 2015, busca compreender em que 

condições um “evento artístico” pode ser simultaneamente um “evento pedagógico” 

e de que maneira instituições promovem “eventos educacionais” como experiências 

estéticas. Para tanto, a autora lança mão de colaboradores tanto dos Estudos da 

Cultura Visual quanto dos que discutem tendências contemporâneas na arte, 

especialmente os conceitos de arte participante de Claire Bishop e o princípio 

político de emancipação no ponto de partida, de Jacques Rancière, além da ideia de 

experiência estética de John Dewey e de evento pedagógico de Dennis Atkinson. 

Para Fernández (2015), a virada pedagógica da arte está relaciona a uma 

compreensão cada vez maior da arte como investigação e seu papel na 

transformação social. Além disso, assim como os outros pesquisadores já 

mencionados, a autora promove uma reflexão sobre o curso das mudanças que 

conduzem aos projetos pedagógicos que, nos últimos anos, se multiplicaram no 

âmbito artístico, ao considerá-los como “artefatos” que, em sua “intencionalidade 

operacional e conceitual”, atuam como um processo artístico e como uma ação 

educacional (id., ibid., p.22). Assim, 

A virada pedagógica da arte não é uma preocupação com o valor 
pedagógico dos produtos ou eventos artísticos, porque este valor já é 
pressuposto, todo objeto poderia ser pedagogizado. Se todo artefato 
de arte tem uma potência pedagógica não haveria necessidade de 
se distinguir uma virada. A virada pedagógica da arte é um 
movimento que se articula na fronteira entre a autonomia e a 
heteronímia da arte. Os artistas que investigam na virada pedagógica 
da arte enfatizam sobre o valor social da arte e o valor estético da 
educação. É um movimento que não se interessa por definições ou 
classificações de arte, mas pela potência ética e estética para 
provocar rupturas na ordem das coisas. (FERNÁNDEZ, 2015, p. 116) 

Tais rupturas perpassam a separação dicotômica moderna “entre belo ou útil, sujeito 

ou objeto, teoria ou prática, corpo ou mente, forma ou substância” (id., ibid., p.117). 
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Fernández pontua a presença desse conflito desde a formação das primeiras 

escolas de artes, como também das “escolas normais” de formação de professores 

para o ensino de artes, o que se perpetua até hoje, gerando conflitos de identidade 

em artistas e educadores que continuam a separar, de forma abrupta, seus campos 

de atuação e não administram a possibilidade de atuar em uma zona fronteiriça 

entre ambos. Atributos modernos, como o conceito de arte pura, ou mesmo outros 

pertencentes ao senso comum – de que arte não se aprende, de que se nasce 

artista –, agravam ou alimentam a controvérsia. Artistas e professores em diferentes 

escolas e ações, desde a segunda metade do século XX, “propõem uma forma de 

pensar a arte e a educação como espaços de hibridação e fluxo, espaços de 

contaminação e rompimento ou espaços de fronteira” (id., ibid., p.121). Para isso, 

Fernández se dispôs a estudar as maneiras de operar dos artistas contemporâneos 

que trabalham com interfaces pedagógicas. 

A última pesquisa identificada no banco da Capes que aborda as questões da ET foi 

realizada, em 2016, pela pesquisadora Ana Luiza de Oliveira Bringuente. Com o 

título A relação entre arte educação e os agentes comunicativos da arte 

contemporânea, tem como foco principal as relações de interações criadas entre 

museus e outros agentes da arte contemporânea, ao levantar uma reflexão sobre o 

trabalho em rede como gerador de novos sentidos. A autora reconhece que a 

produção de conhecimento no espaço museológico abre diálogos entre os sujeitos, 

porém, no contexto da ET, isso é visto de forma expandida, ao propor espaços de 

vivência como proposta artística em si, com o objetivo de desenvolver um olhar 

crítico, curioso e investigativo. Sua discussão se sustenta em um levantamento 

histórico sobre as atribuições do museu com uma função educativa, desde o século 

XVII até a atualidade, as diferenças entre ensino formal e não formal, o ensino de 

arte no Brasil e a influência de instituições estrangeiras na atuação de museus e 

instituições de arte no país. Após esse levantamento, Bringuente apresenta os 

pensamentos desenvolvidos pelo artista e curador Luis Carlos Camnitzer e seu 

processo de criação. Na qualidade de crítico e pensador dos processos educativos, 

suas reflexões contribuem, de forma pontual, para as relações entre Educação e 

Arte e como produção de conhecimento, especialmente nos países latino-

americanos. 
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É pertinente perceber, nas pesquisas identificadas, o desenho de um percurso que 

se inicia nas ações de artistas que buscaram, e ainda buscam, repensar os modos 

de produção de conhecimento na arte e sua adoção por curadores e espaços 

expositivos, seja por estímulos econômicos e/ou políticos, seja por meio das 

reflexões e quebras de paradigmas disparados pelos artistas, de forma a promover 

outros modos de interação com o público diverso. 

Considerações finais 

Buscamos, neste artigo, perceber tanto a construção de sentido em pesquisas 

acadêmicas presentes na Capes sobre o fenômeno ET como suas contribuições 

para um pensamento crítico sobre os processos educacionais do ensino da arte. 

Nesse quadro, reafirmamos a necessidade de ampliar e aprofundar as pesquisas 

entre o campo da Educação e da Arte que se propõem a buscar novas 

possibilidades de seu ensino, ou seja, práticas que promovam espaços de diálogo e 

de interação e que realizam suas escolhas de forma a repensar seu alcance, como 

vemos nas ações da ET. No movimento desse fenômeno existe um querer promover 

reflexões críticas ao revisitar e problematizar práticas artísticas e institucionais que 

envolvem diretamente o público, e que fortalecem a arte como campo de 

conhecimento.  
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