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RESUMO

A partir do estudo do fenômeno educational turn, que consistiu numa espécie de virada 

educacional nas práticas artísticas e curatoriais contemporâneas, o presente trabalho 

busca, com base em pesquisa histórica, empírica e documental, compreender e 

problematizar às relações construídas historicamente entre arte e educação no âmbito da 

arte, bem como discutir as relações e tensionamentos do referido fenômeno no que tange 

ao contexto de arte brasileiro, propondo, para isso, três estudos de caso: os Domingos da 

Criação, a experiência educativa da Bienal do Mercosul e a obra-intervenção Café 

Educativo. 

Palavras-chave: Arte. Educação. Escola de arte. Educational Turn. Brasil.
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ABSTRACT

Based on the study of the educational turn phenomenon, the present dissertation aims, 

based on historical, empirical and documental research, to understand and problematize 

the relations built historically between art and education in the "eld of art, as well as 

discussing the relations and tensioning of the before mentioned phenomenon regarding 

the Brazilian context of art, proposing, in order to do so, three case studies: the Domingos 

da Criação [Sundays of Creation], the educational experience of the Mercosul Biennial and 

the work-intervention Café Educativo [Educative Coffee].

Keywords: Art. Education. Art school. Educational Turn. Brazil.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo se constitui a partir de uma investigação que não começa nem 

termina hoje. Se fundado na ordem do dia, poderíamos dizer que ele tem seu início no 

meio. É resultado de inquietações e re#exões oriundas de uma prática1  a partir da qual 

venho tentando discutir e problematizar o campo de relações entre a arte e a educação no 

âmbito da arte para além do contexto institucional. Ao longo de oito anos como 

coordenadora do projeto pedagógico da Bienal de Artes Visuais do Mercosul, assisti, 

participei e colaborei para com a realização de uma série de iniciativas artísticas e 

curatoriais que engendraram novas formas de relação com a educação. 

Considero esse, portanto, meu primeiro ponto de partida.

Antes de seguir adiante, contudo, é importante comentar que tal interesse se 

deve, também e principalmente, a uma inquietação, anterior ao meu envolvimento com a 

Bienal do Mercosul e, ao mesmo tempo, responsável por ele, que trago comigo desde o 

bacharelado em Artes Plásticas, cursado nesta escola. Diz respeito à distância construída 

institucional e culturalmente entre arte e educação (da arte) em seus contextos de 

formação - tais como universidade, escola, museus e instituições culturais, para citar os 

principais - "cando a formação de artistas vinculada à escola de arte e a formação de 

educadores de arte mormente destinada à faculdade de educação, criando, portanto, uma 

separação de processos que, na verdade, constituem um campo comum, o da arte. 

Sem dúvida, foi essa inquietação que me levou - eu, uma estudante de 

bacharelado, logo, alguém em processo de ser artista - a negar a licenciatura e, ao mesmo 

tempo, optar por atuar na esfera educacional das instituições de arte, negando, dessa 

forma, também, o status quo de artista.  É, portanto, considerando essa condição - de 

artista que atua na área de educação das instituições de arte, e de educadora que constrói 

e opera metodologias artísticas em contextos de arte - que esse trabalho foi concebido. 

Neste sentido, vale ressaltar que ele não é algo sobre alguma coisa, mas a coisa em si - um 

conjunto de inferências e inquietações poéticas, teóricas e educacionais que se 

manifestam tanto na forma de uma escrita tentativa como na formulação e realização de 

ações práticas, tal como poderá ser percebido a medida que o trabalho avança.

É notório que as relações entre arte e educação não são novas e, que, ao longo do 

século XX, muitos foram os esforços para fazer desse diálogo uma condição de existência. 

Experiências como o construtivismo russo, a criação da Bauhaus, as teorias de John Dewey, 
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iniciativas pedagógicas experimentais como a Black Mountain College e a Faculdade Livre 

Internacional, a criação do CIDOC2  no México, assim como a atuação política de Joseph 

Beuys, Allan Kaprow e Hans Haacke no contexto institucional da arte e da educação da arte 

nas décadas de 1960-70  e, mais recentemente, as práticas de Andrea Fraser voltadas à 

crítica institucional, são apenas alguns exemplos que podem ser citados sem qualquer 

risco de imprecisão. Isso sem mencionar os (seis) Domingos da Criação organizados por 

Frederico Morais no MAM do Rio de Janeiro ao longo do ano de 1971 que, talvez, se 

con"gurem como um exemplo ainda por se constituir no que se refere aos contextos 

brasileiros.

Na última década, contudo, esse movimento de aproximação e colaboração entre 

os campos se estreitou signi"cativamente. Por razões diversas - que incluem, 

principalmente a mercantilização da educação, observada nos diferentes contextos da 

sociedade, desde as reformas universitárias implementadas, principalmente, na Europa, no 

"m dos anos de 1990 ao alto investimento "nanceiro que os projetos educativos 

institucionais começaram a receber (em nível global) no mesmo período, representando, 

assim, uma espécie de novo nicho de mercado -, artistas e curadores passaram a atuar a 

partir de uma perspectiva marcadamente educacional, criando uma espécie de zona mole 

ou um entreposto entre a arte e a educação tanto no campo da prática artística, como da  

atividade curatorial; e, também, no campo da educação com a implementação de novas 

formas de vida social e de produção de conhecimento através da fundação de espaços de 

re#exão,  auto-instituições, escolas livres e academias autônomas, entre outros. 

 No "m da década de 1990, os programas educativos assumiram um lugar central 

em museus e galerias de arte (MORTON, 2006); a educação se tornou uma importante questão 

para as práticas artísticas (GREGORCIC, Marta; PISKUR, Bojana; POTRC, Marjetica e VILENSKY, 

Dmitry, 2007); [e] a arte-educação se tornou algo legal (ROELSTRAETE, 2010). 

O fato de comentários dessa ordem terem se tornado bastante recorrentes no 

circuito internacional da arte nos últimos anos con"rmou não apenas a cisão histórica (e 

questionável) entre os campos, mas o interesse em revisá-la (mais uma vez). 

Aparentemente, uma espécie de virada educacional nas práticas artísticas e curatoriais 

contemporâneas tomava forma no contexto de arte internacional.

Oriunda em certa medida da chamada virada social; por outro lado, de uma crítica 

ao mercado da arte e ao capital cultural, identi"cados aqui através das bienais e grandes 

exposições; e, ainda, decorrente da reação à lógica de mercado imposta às instituições de 

17
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ensino europeias com a assinatura da Declaração de Bolonha (1999), entre tantas outras 

possíveis origens, essa virada consiste em uma mudança radical nas maneiras de atuar e 

existir, principalmente, de artistas e curadores,  em que o foco da criação e organização de 

objetos de arte se desloca para a produção de espaços dialógicos e situações de convívio, 

tendo como uma de suas bases teóricas principais, a pedagogia crítica e investigações 

experimentais e mais radicais realizadas no campo da educação na década de 1970, como 

veremos no decorrer deste estudo.

Internacionalmente, ela recebeu um nome: Educational Turn; uma data de 

nascimento: 2006; um possível local de origem: Nicósia, no Chipre; e um contexto: a não-

realizada Manifesta 6, a sexta edição da Bienal Europeia de Arte Contemporânea, que tinha 

como objetivo deixar de ser uma bienal tradicional, com exposição de objetos artísticos, 

para ser uma escola de arte de caráter temporário.

No mesmo ano, porém, a 12 mil quilômetros de Nicósia, em Porto Alegre, uma 

movimentação similar às práticas e re#exões apresentadas no contexto internacional 

também se estruturava. Uma mudança curatorial na organização da 6a Bienal do Mercosul, 

que em outro momento identi"quei como um câmbio epistemológico3  em termos 

institucionais, transformava não apenas a sexta edição do evento, mas a maneira de atuar e 

de se conceber por parte da própria instituição. A criação, naquele ano, da função do 

curador pedagógico e o investimento, desde então, em práticas educacionais 

experimentais geradas a partir de metodologias desenvolvidas e compartilhadas pelos 

artistas conferiram um novo lugar para a educação, um lugar para além de seu 

entendimento como serviço.  Essa ação poderia ser um dado irrelevante, não fosse o fato 

de a sua criação não apenas imprimir mudanças signi"cativas no entendimento do que 

seria a educação no contexto da Bienal do Mercosul, mas, sobretudo, de coincidir com uma 

movimentação internacional que buscava reposicionar e re#etir sobre a prática curatorial e 

a função das bienais de arte contemporânea num contexto ampliado - não apenas do 

ponto de vista artístico ou econômico, mas também social, político e cultural.

Diante disso, uma primeira indagação se anuncia: estariam as iniciativas europeia 

e brasileira correlacionadas, respondendo, portanto, a questões de igual natureza, ou seria 

apenas um encontro fortuito de ideias num mundo globalizado? E mais: que interesses e, 

portanto, implicações estariam envolvidos nessas iniciativas, e fora delas, a ponto de os 

dois eventos servirem como marco de um processo que propunha uma rede"nição do 

lugar da arte na contemporaneidade - um, não realizado, mas legitimado como 
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instaurador de uma suposta virada educacional na arte contemporânea; o outro, realizado, 

reconhecido e laureado internacionalmente como uma “bienal pedagógica”, portanto, 

tangenciando ambos um mesmo campo amplo de discussões?

Do ponto de vista desse estudo, mais do que a ação inaugural de um processo, a 

Manifesta 6, e ao seu lado a 6a Bienal do Mercosul, são um ponto de chegada, ou o vértice 

de um processo que já vinha se manifestando e, que tomaria proporções ainda maiores a 

partir de suas intervenções institucionais. Uma bienal de arte é uma espécie de máquina 

mezcladora, ela anuncia e evidencia que já estava ali, aqui, acolá. Portanto, não tem a 

capacidade de gerar viradas que já não estejam presentes ou em formação. Ela 

simplesmente dá visibilidade, “toma para si” e ampli"ca, provendo uma outra dimensão ao 

evento.

De modo que, para entender a relevância desse giro para o campo da arte, é 

necessário olhar além e através da Manifesta 6, e também da 6a Bienal do Mercosul. No 

caso da Bienal europeia, sua contribuição para essa discussão é menos o fato de ela ter-se 

organizado como uma escola temporária de arte e mais a ironia de, organizada como tal, 

ter sido cancelada de#agrando, assim, um sem "m de debates públicos sobre a dimensão 

política das relações entre a arte e a educação e um boom de novas manifestações, ações e 

projetos artísticos com formatos pedagógicos. No que tange o universo da 6a Bienal do 

Mercosul, sua contribuição se dá numa esfera um pouco mais complexa, pois ao ter sido 

realizada e seguido curso, tomou para si uma responsabilidade que excedia as propostas 

curatoriais, exigindo rever-se constantemente. De maneira que, sua realização hoje está 

menos vinculada à "gura do curador pedagógico, tão espetacularizada nos últimos anos, e 

mais ao fato de ela ter-se transformado de uma instituição que tem uma mostra como "m 

numa espécie de escola não-temporária de arte, cultura e pensamento contemporâneo 

com programação/inscrição bianual - ou uma microuniversidade4, como profetizou Luis 

Camnitzer em sua proposta pedagógica para a 6a Bienal.

Ao considerarmos isso, emergem para esse estudo algumas novas questões: qual 

é o pano de fundo desses cenários -europeu e brasileiro-, isto é, o que levou artistas e 

curadores a pensarem e atuarem numa perspectiva educacional, dentro e fora das 

instituições, pensando exposições de arte como escolas, construindo universidades e 
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4  Em sua proposta pedagógica para a 6a Bienal do Mercosul, o artista uruguaio e curador pedagógico da referida 
mostra, de!ne como um dos pressupostos para garantir êxito a curto e longo prazo do projeto: “em termos da 
formação das equipes de mediadores e outros facilitadores que trabalham com o público, a Bienal se auto de!ne 
como uma mini-universidade, com a aspiração de criar um plano de estudos capaz de completar uma formação 
educativa, no lugar de se limitar a prover informação fragmentária e pontual sobre obras e história. Esse terceiro 
ponto é impossível de implementar em um ano, mas é útil como modelo a longo prazo”. Ver CAMNITZER, Luis. 
Propuesta para el aspecto pedagógico de la Bienal de Mercosur 2007, outubro de 2006, p. 1.



departamentos de educação como projetos de arte, criando auto-instituições e intitulando 

obras e projetos artísticos como “coisas” educativas? E, ainda: por que essa atitude foi 

quali"cada como uma virada?

Eis aqui o segundo ponto de partida.

Ao identi"car certas convergências e alguns dissensos entre as iniciativas local e 

internacional supracitadas e seus contextos, pareceu-me evidente a necessidade de 

realizar uma investigação que desse conta de contrastar os cenários a "m de melhor situar 

o fenômeno Educational Turn, discutindo sobre a sua validade como virada e veri"cando 

como esse evento acontece e se desenvolve fora do eixo europeu/anglo-saxão, mais 

especi"camente no âmbito brasileiro, já que muitos dos artistas e curadores citados nas 

discussões internacionais sobre o tema residem e/ou atuam nesse contexto. Esse estudo se 

respalda ainda em duas outras circunstâncias: a falta de bibliogra"a especí"ca sobre o 

tema em português e da sistematização de pensamento a respeito dessa discussão por 

parte de pesquisadores brasileiros; e também a inexistência de um mapeamento e análise 

aprofundados das manifestações e experiências consideradas educação como arte5 

realizadas no Brasil nos últimos cinquenta anos. O discurso elaborado até o presente 

provém e se resume, majoritariamente, às publicações editadas no hemisfério norte.

Diante disso, a "m de melhor compreender os cenários citados, esta investigação 

se estrutura em cinco partes - divididas em três capítulos e dois anexos deslocados para 

dentro do texto, os quais chamo de seções especiais -, além de um exercício de conclusão.

No capítulo inicial, abordamos questões que possibilitam compreender melhor 

como a arte e a educação se relacionam e articulam como campo político e como essa 

combinação vem sendo explorada no âmbito da arte, principalmente, do século XX em 

diante. Para tanto, propomos um primeiro debate a partir da aproximação das ideias de 

readymade e coe!ciente artístico, apresentadas pelo artista Marcel Duchamp, à teoria de 

arte como experiência proposta na década de 1930 pelo "lósofo norte-americano John 

Dewey. Ainda nesse capítulo, com o objetivo de compreender como as relações entre arte 

e educação se engendram na prática educacional da arte, ou seja, na formação de artistas, 

fazemos uma apresentação acompanhada de uma mediação crítica das principais escolas 

de arte fundadas no século XX e seus programas educacionais, tomando como ideal de 
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5  Faço uso desse termo, defendido pela crítica Kristina Lee Podesva e pela artista Tania Bruguera, por entender 
ser o mais apropriado para nomear as práticas artísticas que operam, ao mesmo tempo, como obras de arte e 
prática político-pedagógica. Tais práticas podem ser identi!cadas também como: “projetos artísticos que 
envolvem a pedagogia” (Luiz Guilherme Vergara), “baseados na pedagogia crítica” (Jessica Gogan), “que 
incorporam a pedagogia como um meio” (Pablo Helguera), “transpedagogia” (Pablo Helguera), “arte 
pedagógica” (Wendy Woon),  “projetos artísticos-pedagógicos” (Tom Finkelpearl), “arte-como-
educação” (Dominic Willsdon), “projetos artísticos com forte capital educativo” (Marina De Caro), entre outros. 



modelo, a experiência da Bauhaus. A partir dessa análise, propomos, então, discutir sobre o 

surgimento e contexto político, social e cultural em que as práticas de educação como arte, 

isto é, práticas artísticas que se conformam também como metodologias educacionais, se 

fundam (1960-70) contribuindo, assim, para uma compreensão maior do cenário histórico 

que move as práticas artísticas baseadas em formatos pedagógicos trazidas à discussão 

recentemente por artistas e curadores contemporâneos. Por "m, e para complementar esta 

seção, apresentamos uma análise da experiência de três artistas fundamentais ao debate 

sobre as relações entre arte e educação no âmbito da arte na contemporaneidade - Joseph 

Beuys, Allan Kaprow e Robert Filliou - responsáveis por fundar essa discussão nos anos de 

1960.

Como dispositivo de mediação entre dois contextos históricos, apresentamos 

entre o "m do primeiro capítulo e o início do capítulo seguinte, a primeira seção especial 

deste trabalho: a tradução integral de conversa realizada, em 1967, entre Allan Kaprow e 

Robert Filliou acerca das relações entre as práticas educativa e artística e de como elas 

podem conversar, sem mediações, tanto no campo da arte como da educação. O referido 

diálogo foi coordenado por Filliou e compõe a terceira parte do livro Teaching and Learning 

as Performing Arts, uma espécie de publicação de artista iniciada em 1967 e publicada em 

1970, ainda não tendo sido traduzida para o português. Essa obra é uma referência 

fundamental para entender o contexto das relações entre arte e educação no âmbito da 

arte, quando do seu primeiro debate nas décadas de 1960-70. O diálogo que reproduzimos 

aqui foi escolhido dentre uma série de conversas comandadas por Filliou com artistas 

como Joseph Beuys, Allan Kaprow, John Cage, George Brecht, entre outros, acerca das 

relações existentes entre suas práticas artísticas e educacionais, portanto, de importância 

fundamental para esse estudo. Por não haver até o presente momento tradução para o 

português, entendemos que começar esse processo consistiria numa contribuição para o 

campo da arte para além das fronteiras desse trabalho. A decisão em fazer isso está 

vinculada à crença pessoal de que dar acesso a pensamentos importantes, que não apenas 

o seu, é um dever de todo pesquisador,  e de que a tradução não é simplesmente a 

passagem de algo para outro lugar, mas também construção poética e crítica. Essa brecha 

é aberta, então, sobretudo em favorecimento do prezado leitor, pois é para ele que esse 

trabalho fará sentido.

Quanto aos dois capítulos seguintes, e respectivas análises, eles estão divididos da 

seguinte forma.

O segundo capítulo situa o fenômeno Educational Turn e discute sobre suas 

implicações políticas, educacionais e estéticas para o campo da arte. Para tanto, o faz a 
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partir de uma análise do papel do artista e seu pensamento sobre e em educação; do lugar 

que arte e educação ocupam na criação de escolas autônomas, universidades livres, 

academias caseiras, espaços e plataformas de educação empreendidas por artistas e 

curadores dentro e fora de instituições e eventos de arte a partir de meados da década de 

1990; e do sentido de curadoria como práxis curatorial expandida e suas reverberações no 

sentido de promover revisões na atividade curatorial em geral. Como fechamento deste 

capítulo e ponte para o seguinte, propomos uma apresentação e análise do fenômeno 

educational turn, a partir de seus elementos fundadores e das perspectivas internacionais.

No capítulo seguinte, ou terceiro, buscamos situar a virada educacional no 

contexto de arte brasileiro. Para tanto, procuramos localizar que contexto geral é esse 

tomando como ponto de partida a apresentação e análise crítica de três projetos artísticos 

realizados em âmbito institucional nos quais as fronteiras entre arte e educação 

encontram-se imprecisas; bem como a partir da percepção sobre o tema por parte de 

artistas, educadores, curadores e críticos brasileiros6  que participaram deste trabalho 

através de conversas e entrevistas realizadas a partir de uma série de conversas e 

entrevistas realizadas a partir de novembro de 2013. No que se refere aos projetos, 

estamos falando dos 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. É útil 

ressaltar que, se por um lado o grupo de iniciativas analisadas parece pequeno, por outro, 

a sua escolha foi realizada de maneira a dar conta de questões fundamentais para se 

entender o papel, a atuação e a amplitude poética, ética e geopolítica das práticas 

artísticas e curatoriais contemporâneas baseadas em formatos pedagógicos no Brasil. 

Quanto à escolha dos entrevistados, é importante aclarar que este processo se deu de 

maneira bastante criteriosa, uma vez que interessa a esse estudo a participação de agentes 

da cena artística brasileira que atuam de maneira sistêmica no meio da arte, ou seja, 

interdisciplinarmente, possibilitando assim o conhecimento do todo, de modo a permitir a 

análise e interferência no mesmo. Desta forma, contou com artistas que são também 

educadores, curadores e/ou pesquisadores, e que participaram ativamente das discussões, 

debates e eventos sobre o tema realizados no país.
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6  São eles: Fernanda Albuquerque (Porto Alegre), Luisa Kiefer (Porto Alegre), Gabriela Motta (Porto Alegre), 
Felipe Prando (Curitiba), Luiz Guilherme Vergara (Rio de Janeiro), Jessica Gogan (Rio de Janeiro), Júlia Rebouças 
(Belo Horizonte), Cristiana Tejo (Recife), Valquíria Prates (São Paulo), Michel Zózimo (Porto Alegre), Lilian 
Maus (Porto Alegre), Maria Helena Bernardes (Porto Alegre), Jociele Lampert (Florianópolis), Guilherme 
Teixeira (São Paulo), Graziela Kunsch (São Paulo), Mara Pereira (Rio de Janeiro), Cristina Ribas (Rio de Janeiro/
Londres), Stela Barbieri (São Paulo), Jorge Menna Barreto (Florianópolis/São Paulo), Cayo Honorato (Brasília) e 
Beto Schwafaty (São Paulo).



Tais conversas e entrevistas compõem a segunda seção especial, ou quinta parte, 

deste estudo. Denominado Fórum de debates, trata-se do deslocamento do único e 

fundamental anexo deste trabalho para dentro dele mesmo, de modo a gerar uma 

interlocução direta das ideias que o norteiam com estas vozes e pensamentos 

possibilitando, assim, uma interferência em tempo real de tais ideias.

Por "m, propomos um exercício de conclusão, de caráter teórico, com o objetivo 

de discutir e problematizar a qualidade educacional atribuída ao fenômeno educational 

turn, bem como sua condição como virada na arte contemporânea e suas implicações para 

o campo da arte.

Quanto à metodologia empregada, esse estudo conjuga as pesquisas teórica, 

empírica e documental, valendo-se, principalmente, de revisão bibliográ"ca, de 

questionários aplicados junto a um grupo de artistas, pesquisadores, curadores, 

educadores e críticos brasileiros, bem como da análise de documentos, tais como 

publicações, catálogos, artigos e notícias. Vale salientar que, por se tratar de um tema 

abrigado e discutido no âmbito da arte recentemente, muitas das publicações a respeito 

estão disponíveis, quando não estritamente publicadas, na internet, exigindo uma 

pesquisa de dados e atualizações constantes.

Por "m, é importante rati"car a importância da realização de um estudo como 

esse, uma vez que ainda são escassas as pesquisas acadêmicas a respeito do tema no 

contexto brasileiro, não condizendo com os debates públicos e discussões7 que vêm sendo 

realizados no país nos últimos anos. Não restam dúvidas, portanto, de que o tema exige 

olhares mais aprofundados, e é exatamente este hiato que o presente estudo deseja 

auxiliar a preencher.
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7  Para citar os principais: Simpósio Internacional Educação para a arte/ Arte para a educação, organizado pela 6a 
Bienal do Mercosul, em 2007; Projeto Arte Esfera Pública, idealizados pelos artistas Graziela Kunsch e Vitor Cesar 
e realizado no Centro Cultural São Paulo, em 2008; Mesa de encontros Artistas em disponibilidade, organizada 
pela 7a Bienal do Mercosul, em 2009; Seminário Internacional Educação, Arte e Política, organizado pela 29a 
Bienal de São Paulo, em 2010; Seminário Pedagogia no campo expandido, organizado pela 8a Bienal do Mercosul, 
em 2011; Seminário: Recon!gurações do público: arte, pedagogia e participação, organizado pelo Núcleo 
Experimental de Educação e Arte do MAM/RJ, em 2011; Seminário Internacional Arte ação ambiental: encontros 
contemporâneos entre arte e sociedade, organizado pelo MAC/Niterói, em 2013; Simpósio Educação como 
encontro: alguém que sabe algo, alguém que sabe algo mais, organizado pela 9a Bienal do Mercosul, em Porto 
Alegre, em novembro de 2013; Encontro Artistas-professores, contemplado no Programa Rede Nacional Funarte 
Artes Visuais – 10ª Edição, e organizado pelo Espaço Fonte, em Recife, em maio de 2014; Bases Temporárias para 
Instituições Experimentais, também contemplado no Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais – 10ª Edição, 
realizado em Curitiba em 2014;  O Sentido do Público na Arte, realizado em maio de 2014 pelo Instituto Mesa em 
parceria com o MAC/Niterói, a 9a Bienal do Mercosul, a Casa Daros e Centro Cultural Cariri do Banco do 
Nordeste, de Juazeiro, e também contemplado no Programa Rede Nacional Funarte Artes Visuais – 10ª Edição; e 
o o projeto O artista como..., realizado em São Paulo, em maio de 2014, e igualmente contemplado no Programa 
Rede Nacional Funarte Artes Visuais – 10ª Edição.



1. Relações entre arte e educação no âmbito da arte

As relações entre arte e educação são obviamente anteriores ao século XX. Estão 

presentes na história da arte ocidental principalmente através da relação de trabalho 

mestre-aprendiz, ou seja, desde os seus primórdios. No entanto, "guram como tema, ou 

problema, para a arte há apenas algumas décadas, somente após esta ter-se constituído 

como campo de conhecimento autônomo, conformando para si um sistema próprio de 

normatização e legitimação. Assim, embora inerentemente já há muito consolidada, essa 

relação é politicamente bastante jovem e, por conseguinte, paradoxal. É sobre esse nódulo 

de contradições que o capítulo de abertura desse estudo busca se debruçar para situar o 

campo de relações, colaborações e negociações estabelecido entre arte e educação a 

partir do século XX.

Arte e educação são sistemas complexos de pensamento que combinam formas 

de vida política, pedagógica e poética semelhantes. Tal como gêmeas xifópagas, 

conseguem ser duas e uma, ao mesmo tempo. Se separadas, seguem unidas. Se unidas, 

também estão separadas. Trata-se, talvez, de um oxímoro perfeito, ou diferentes aspectos de 

uma única atividade, como pontua Luis Camnitzer (2009, p.29).

O que parece ser uma evidência, mostra-se, no entanto, como uma importante 

atitude de resistência frente a um sistema que durante décadas fez questão de esquecer 

essa relação, defendendo a arte vinculada a um porvir estético que, entre altos e baixos, 

tratou de destinar à ética o status de "gura de linguagem. Talvez aí, resida o grande nódulo 

paradoxal dessa relação. Geralmente dissociadas entre si, respectivamente, como campos 

autônomos teórico e político, arte e educação foram construídas historicamente, e 

culturalmente, como zonas dicotômicas.

No presente trabalho partimos da hipótese de que arte e educação se 

assemelham na medida em que “atuam” como campos igualmente teórico e político. Aliás, 

entendendo que é essa combinação a condição de existência de ambos. Isto se dá na 

medida em que ambos são por excelência instauradores de um pensamento "losó"co 

complexo que só faz sentido quando negociado e entendido publicamente, isto é, quando 

encontra a esfera pública.

Para tanto, tomamos como ponto de partida as re#exões sobre a ideia de história 

encontrada em Walter Benjamin, as contribuições inesgotáveis de Marcel Duchamp sobre 

o envolvimento e responsabilidade do espectador na concepção da obra de arte e, por "m, 

a noção de experiência fundada por John Dewey e, amplamente, recuperada por artistas 

contemporâneos.
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As teses de Walter Benjamin sobre o conceito de história, narração e experiência, 

em que teoria e política não se encontram descoladas uma da outra interessam este 

estudo, mas somente conseguem ser instauradoras, e assim revolucionárias, se concebidas 

juntas. Do ponto de vista teórico, interessa o sentido hermenêutico defendido por 

Benjamin, que compreende o ato de interpretar, contar, traduzir como um ato instaurador, 

uma vez que contar uma história é contá-la de novo e, nesse sentido, é contá-la de outra 

maneira, atribuindo à obra de contar não apenas o fato da tradução, mas o ato da criação. 

E político, pois, também de acordo com o pensamento benjaminiano, a construção de 

conhecimento não se dá numa tabula rasa, não se encontra isenta do passado, mas 

articula passado e presente de forma que ambos sejam transformados no presente. 

Reconstrói-se o passado pelo presente no presente.

De Marcel Duchamp, tomamos como referência, principalmente, as re#exões 

lançadas em seu trabalho “O ato criador”8, e suas contribuição acerca do papel do 

espectador na construção da obra de arte e, assim, dos sistemas de diálogo e 

representação que ela origina. 

No que se refere à contribuição de John Dewey, este toca o presente estudo 

menos por suas suas ideias sobre a práxis da educação e mais por suas re#exões acerca das 

relações da experiência estética com os processos normais de viver (DEWEY, 2010, p.70), ou 

da experiência estética como estrutura de toda experiência completa de nossa vida, assim 

como,  suas indagações, datadas de 1934, acerca da concepção da arte como campo 

autônomo, recuperadas com grande vigor nas últimas duas décadas por artistas e 

curadores contemporâneos como veremos no segundo capítulo desse trabalho.

Tal qual Benjamin propõe em suas teses sobre o conceito de história, no presente 

capítulo, e neste estudo como um todo, propomos, de certa forma, a revisão desde o 

presente de um passado ainda não contado, ou a construção de uma outra história no que 

diz respeito às relações entre arte e educação. Em outras palavras, propomos 

metodologicamente, como no audacioso exercício benjaminiano, analisar e articular, 

desde o presente, eventos e situações gerados no século passado a "m de (re)escrever 

simultaneamente as relações entre arte e educação no passado e no presente. Para tanto, 

articulamos três conversas iniciais: a primeira, que inaugura o trabalho, entre Duchamp e 

Dewey, disparada a partir da presença de um terceiro elemento, uma proposição 

simultaneamente artística, curatorial e educacional empreendida recentemente pelo 
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em Houston, EUA, em abril de 1957. Ver DUCHAMP, Marcel. O ato criador. In: BATTCOCK, Gregory. A Nova 
Arte. São Paulo: Perspectiva, 1975. p.71-74.



curador chileno Gonzalo Pedraza; a segunda, focada na experiência educacional da arte no 

que toca à formação dos artistas, através das escolas de arte surgidas no século XX, tendo 

como ponto de partida a criação da Bauhaus, formato que se tornou uma espécie de 

modelo, e as principais escolas que nela se inspiraram; e, como encerramento, uma 

conversa entre três artistas que representam o ponto máximo de um pensamento em arte, 

exposto em suas práticas e re#exões teóricas, que não se desvincula do exercício político e 

da atividade educacional: Joseph Beuys, Allan Kaprow e Robert Filliou.

1.1 A arte como experiência depois do coe!ciente artístico

“Você me empresta uma obra de arte?” Com o objetivo de realizar uma exposição, 

o jovem curador chileno Gonzalo Pedraza solicitou o empréstimo de uma obra de arte a, 

aproximadamente, duas mil pessoas, entre 2008 e 2013.   Movido por um projeto que se 

organizava como um misto de curadoria participativa, proposta de arte e, ao mesmo 

tempo, projeto educativo, Pedraza bateu a porta da casa de cada uma dessas pessoas. Mais 

do que o empréstimo de uma obra de arte para uma mostra, o curador estava rogando por 

uma resposta para um problema insolúvel - a"nal, o que é arte?, ou melhor, quando é arte 

e quem diz que é?

Ao solicitar o empréstimo das obras, o curador solicitara aos vizinhos suas 

considerações acerca da arte. Ao depositar sua con"ança neles, Pedraza estava 

requisitando julgamentos de valor a, “até então”, não-artistas e não-especialistas em arte, 

transformando-os num mesmo ato e ao mesmo tempo em artistas, curadores e críticos, 

sem que a função de espectador fosse suprimida. 

De uma maneira engenhosa, o curador acionara três importantes processos a 

partir de um único movimento: ao lançar a pergunta, no momento em que indagou seus 

colaboradores, solicitou seus juízos de valor e, ao fazer isso, os respaldou sobre a validade 

de seus julgamentos, conferindo a eles o poder de crítica e criação transformando-os, ao 

mesmo tempo, em autores e espectadores, resultando disso um processo intensamente 

educacional na medida em que a partir de uma simples indagação conseguiu desencadear 

um processo de re#exão bastante complexo acerca não apenas do que seja arte, mas do 

que torna algo ou alguma coisa arte.

A pergunta aparentemente elementar, produziu, concomitantemente, um 

percurso de empoderamento e emancipação daquelas pessoas. Ao escolherem dentro de 

suas casas o que (ali) poderia ser considerado arte, foi acionado um processo de 

26



empoderamento (disparado por Pedraza em relação às pessoas), na medida em que lhes 

foi atribuída pelo curador a capacidade para atuar, com a garantia de sucesso, nas 

estruturas e no sistema de poder (da arte) existentes. E de emancipação, porque, do ponto 

de vista das pessoas, foi a sua atitude que mudou o sistema de legitimação da arte, através 

de suas escolhas pautadas por uma análise crítica externa às convenções pré-estabelecidas 

por este sistema. No fundo, o que se cria é um jogo que, dependendo de como se olha, 

pode ser libertador, mas também cruel, ou mesmo falacioso, pois, tanto o processo de 

empoderamento como a ação emancipatória são realizados no contexto de um projeto de 

arte vinculado a um evento de arte legitimado pelo sistema da arte, logo, empoderamento 

e emancipação mais do que processos de desopressão em relação ao sistema de poder da 

arte, se tornam elementos essenciais à condição artística do projeto.

O fato é que a lógica de pensamento obsequiada por Pedraza só é possível porque 

a história e a "loso"a da arte trataram de escriturá-la há cerca de um século. Assim, se por 

um lado, o curador chileno cria um processo que se dá na esfera pública e, portanto, é 

político e educacional; por outro, ele é concebido a partir de uma retórica própria de um 

campo -o da arte- que o autoriza a ser o que é, desta forma, circunscrito a um sistema 

especí"co que, paradoxalmente, tudo adere, inclusive os processos emancipatórios 

gerados dentro dele.

O projeto de Pedraza é uma proposta exemplar do que se convencionou chamar, 

principalmente, na última década, de práticas artísticas com forte capital educativo, ou de 

educação como arte - para remeter a práticas de operação similar realizadas por artistas nos 

anos de 1960-70. Trata-se de um projeto que conjuga simultaneamente uma perspectiva 

autorreferencial -pois trata-se de um projeto que versa sobre sua própria disciplina- e um 

horizonte re#exivo e educacional -pois, a busca por uma resposta reverbera mais do que a 

pergunta, isto é, se está diante de um interlocutor que não conhece as regras do jogo 

promovendo, portanto, acepções inéditas e inesperadas a esse jogo. Desta forma, 

manipulação e generosidade têm pesos semelhantes em Colección Vecinal 9, na medida em 

que Pedraza se serve da generosidade alheia para validar o seu projeto de arte, ao mesmo 

tempo, que ao fazê-lo isso desencadeia uma revisão dos códigos de legitimação da própria 

arte.
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9  Colección Vecinal, ou coleção de vizinhança, foi realizado no Chile e no Brasil, em três diferentes momentos: 
primeiro, junto à vizinhança da Galeria Metropolitana1, localizada na Grande Santiago do Chile, em 2008; no ano 
seguinte, em Caxias do Sul, no sul Brasil, a convite da curadoria pedagógica da 7a Bienal do Mercosul, para 
integrar o Programa de Residências Artísticas Artistas em Disponibilidade; e, por !m,  entre 2011 e 2013, como 
proposta curatorial a ser desenvolvida para o espaço Matucana 100, novamente em Santiago do Chile, onde 
Pedraza atua como curador. 



Colección Vecinal é usado como introdução do presente capítulo com o intuito de 

aproximar as pesquisas artísticas contemporâneas que se baseiam em métodos e 

processos educacionais de duas teorias fundamentais do pensamento em e sobre arte no 

século XX e discutir, a partir de hoje, a importância hoje e ontem das re#exões teóricas 

fundadas no passado.  

A primeira contribuição, advém da noção de coe!ciente artístico, trazida por 

Marcel Duchamp, em 1957; a segunda, da noção de arte como experiência, apresentada por 

John Dewey, em livro homônimo, lançado em 1934. Se o primeiro representa a maior 

in#uência para a geração de artistas modernos e pós-modernos; o segundo, sempre 

referenciado por educadores e teóricos da educação, foi praticamente, ignorado por 

artistas10  de sua época, tendo sido, curiosamente, redescoberto na última década por 

artistas e curadores contemporâneos, tornando-se uma in#uência para práticas como a 

que propôs Gonzalo Pedraza.

A contribuição de Duchamp para o campo da arte é inegável e inesgotável. Suas 

considerações sobre arte, através, e principalmente, da “criação” do readymade e da 

compreensão sobre a participação do espectador na concepção da obra de arte são 

revolucionárias tanto para o campo como para o sistema das artes.

Em 1936, ao apresentar publicamente o porta-garrafas como objeto artístico, 

instaurando, portanto, o conceito de readymade,  Duchamp não estava apenas 

transgredindo o espaço e o discurso da arte, mas criando novas formas de fazê-la. Em 

1957, ao teorizar sobre o coe"ciente artístico, o artista francês não estava apenas criando 

novas formas de fazer arte, mas jogando a responsabilidade dessa criação para o 

espectador. Tanto a invenção do readymade como a sua teoria sobre o ato criativo 

instauraram novos pontos de partida para a arte. Se o primeiro mostrava-se como a 

ruptura modernista mais potente à época e depois, a ponto de in#uenciar artistas até hoje; 

o segundo tratou de evidenciar a arte como um sistema, no qual o artista é apenas uma 

peça. De acordo com Elena Filipovic, curadora da primeira exposição individual de 

Duchamp na América Latina, realizada em 2008, 
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10  Ao longo do século XX, apenas duas referências marcantes são feitas a respeito das ideias de Dewey no 
contexto da história da arte. A primeira, advém do interesse da Black Mountain College por suas teorias no 
âmbito da educação; e a segunda, por parte de Allan Kaprow, artista norte-americano que a partir dos anos de 
1960-70, in"uenciado por suas ideias de arte como experiência, passou a pensar e propor ações que não 
desvinculavam a arte da vida, realizadas com seus alunos no contexto de suas aulas no CalArts, onde atuava como 
professor. Ambas experiências são comentadas em detalhe no decorrer desse primeiro capítulo, respectivamente, 
na segunda e quarta seções.



[...] entre outras atividades, ele inventou um novo sistema de medidas, ao 
declarar a “arte” um experimento; criou várias cópias fotográ!cas de suas 
anotações; usou o acaso para fazer música e foi o primeiro a usar a 
fotogra!a e a perspectiva para rede!nir a pintura – tudo isso entre 1913 e 
1914. (FILIPOVIC, 2008)

Conforme William de Kooning (apud BATTCOCK 11 , 1975, p. 71), “Duchamp é um 

movimento artístico feito por um único homem, mas um movimento para cada pessoa, e 

aberto a todo mundo“.

Duchamp instaurou um novo lugar e novos pressupostos para a arte. A arte para 

agradar os olhos - retiniana, como dizia o artista - não (lhe) fazia mais sentido. Seus 

trabalhos “não eram pinturas, esculturas, objetos, mas re#exões sobre pinturas, esculturas e 

objetos” [na forma de readymade], como apresenta Octavio Paz (1977, p. 8) ao longo de 

seu precioso Marcel Duchamp ou o castelo da pureza.

Duchamp liberta a arte de si mesma e, ao mesmo tempo, cria para ela um lugar 

especí"co que se, por um lado, nos lembra da perspectiva do espectador, portanto do 

“fora” que, na verdade, está dentro e é parte integrante do sistema da obra de arte; por 

outro, auxilia para a criação de um campo cada vez mais autorreferencial, com discursos 

próprios às suas medidas e particularidades. Nesse sentido, sua grande contribuição é 

inserir o ordinário da vida no contexto da arte, promovendo uma revisão de seus 

parâmetros e valores e elevando “as coisas da vida” a um plano artístico, que passa a ser 

também um plano "losó"co.

John Dewey, da mesma forma e por outra parte, defendia a chegada à teoria da 

arte através de um desvio. Para o teórico norte-americano, era necessário esquecer, por um 

momento, o signi"cado dos produtos artísticos, “virar-lhes as costas e recorrer às forças e 

condições comuns da experiência que não costumamos considerar estéticas” (DEWEY, 

2010, p.60). 

Com certeza uma das principais contribuições de John Dewey para a educação da 

arte foram suas re#exões acerca da experiência estética. Publicado em 1934, nos Estados 

Unidos, Arte como experiência, é, sem dúvida, um livro de relevância inquestionável para se 

pensar a arte, não apenas desde um ponto de vista educacional, mas, principalmente, 

"losó"co e sociológico. No entanto, apresenta uma trajetória improvável. 

Sendo Dewey um "lósofo vinculado ao pragmatismo norte-americano, esperava 

que, ao serem publicados, seus escritos tivessem naquele momento receptividade entre 
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usada por Calvin Tomkins em artigo sobre Duchamp em e New Yorker, em 6 de fevereiro de 1965. Seria, 
portanto, uma citação de uma citação.



seus pares e que, de alguma maneira, pudessem gerar um debate importante para o 

campo da "loso"a. Suas ideias, entretanto, geraram menos impacto na escola de "loso"a 

que nas escolas públicas, menos efeito na teoria política do que nas políticas de países em 

desenvolvimento, menos questões para o campo da arte que para o da educação.  

Uma das leituras para tentar justi"car essa ausência de reconhecimento reside na 

hipótese de que o texto de Dewey parece andar em círculos, repetir-se demasiadamente, 

ser cansativo - mas, obviamente, isso não seria su"ciente para tal “descarte”. 

Outra, talvez mais contundente e, por isso mesmo, reveladora de um cenário 

separatista entre arte e educação, no fato de o "lósofo ter sido não apenas um teórico, 

mas, sobretudo, e aí reconhecidamente, um educador12, ou seja, um estudioso da práxis - 

alguém que colocava teoria e prática em diálogo, logo, alguém que não interessava à 

escola do pensamento, pois a teoria não é, nem poderia ser, lugar das “coisas mundanas”, 

mas das instaurações metafísicas sobre as “coisas mundanas”. Essa,  entretanto, além de 

insu"ciente, não seria nada inteligente. 

E, esgotando o leque de possibilidades, talvez, por "m, a ideia de “releitura” de 

obra de arte que supostamente teria sido desenvolvida a partir das teorias de Dewey, uma 

vez que ele declarava, no caso da experiência estética, não ver diferença entre um original 

e uma cópia idêntica, reforçado pela proposta defendida pelo "lósofo de que uma nova 

obra de arte é criada cada vez que ela é lida/interpretada/acessada. Mas essa, além de 

insu"ciente e não inteligente, seria contraditória, uma vez que Duchamp, ao “criar” a noção 

de readymade e coe"ciente artístico instaurou essa “teoria” no campo da arte. 

Talvez a “inconsistência” do pensamento de Dewey para o campo da arte  resida 

no fato deste defender a experiência estética como um processo normal do viver, diferente 

do que vinha sendo proposto pelos "lósofos da arte até então, logo, algo desvinculado do 

campo artístico. Seu propósito era 
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12 John Dewey foi um dos fundadores da New School, em 1919, escola que segue em atividade até hoje; e do Lab 
School, na Universidade de Chicago, em 1902. No que se refere à primeira escola, embora importante para o 
cenário da arte e da educação da arte no século XX, por questões conceituais, ela não será contemplada na sessão 
3 deste capítulo, a qual se destina à apresentação de escolas de arte. Para tanto, ao reconhecer sua importância, 
faz-se aqui uma breve apresentação do projeto. A New School, embora não tenha nascido como uma escola de 
arte, mas como uma escola de tradição !losó!ca, pautada, principalmente, pelos estudos em ciências políticas, 
econômicas e sociais, esteve sempre bastante envolvida educacionalmente e !loso!camente com as discussões 
acerca da arte. Trata-se de uma escola de educação democrática, ou seja, em que a democracia é tanto o objetivo 
quanto o método de ensino. Como uma escola livre, ela oferece rigorosos cursos de pós-graduação sem a 
necessidade de graduação ou quaisquer pré-requisitos. É teoricamente aberta a todos. As primeiras aulas na New 
School tiveram a forma de palestras seguidas de discussões para grandes grupos, ou pequenas conferências 
especí!cas para grupos pequenos diretamente envolvidos com o tema. 



[...] indicar que as teorias que isolam a arte e sua apreciação, colocando-as 
em um campo próprio, desvinculado das outras modalidades do 
experimentar, não são inerentes ao assunto, mas surgem em virtude de 
condições externas que podem ser explicitadas. (DEWEY, 2010, p. 70)

Tal perspectiva, no entanto, foi largamente analisada e atualizada por Richard 

Shusterman13  na última década do século XX, à luz das manifestações de arte popular 

(pop) geradas no contexto da sociedade de consumo pós-moderna, a "m de demonstrar 

que Arte como Experiência é uma obra-chave para as discussões contemporâneas acerca da 

estética, pois permite analisar a relação entre a experiência estética e os processos normais 

da vida como um processo contínuo no interior da sociedade (SHUSTERMAN, 1998, p. 233). 

Para o "lósofo norte-americano, a autonomia da arte representa o isolamento da arte do 

mundo material e real, implicando, por conta disso, numa espécie de aniquilamento do 

“seu potencial de crítica social” (id. p.  259). Diante disso, Shusterman acredita que a 

“cultura popular”, ao misturar arte e vida assume um caráter político capaz de violar esses 

ideais de pureza e integridade propostos na obra de arte autônoma, devolvendo-a como 

processo crítico para o contexto da sociedade.

Dewey, à sua época, buscou fazer isso através de análises breves de monumentos 

arquitetônicos transformados pela humanidade em obras máximas da arte, como o 

Pantheon, ao mesmo tempo que abordou a dança e a pantomima como decorrentes de 

celebrações e rituais religiosos que iriam, posteriormente originar o teatro. Ou seja, 

localizou no âmbito da vida o cerne da experiência estética. Para o autor, foram os homens 

que, século depois de século, geração pós geração, atribuíram valor (estético) às coisas 

(comuns) a partir de suas experiências. Diz-nos o teórico:

Utensílios domésticos, móveis de tendas e de casas, tapetes, capachos, 
jarros, potes, arcos ou lanças eram feitos com um primor tão encantado 
que hoje os caçamos e lhes damos lugares de honra em nossos museus de 
arte. No entanto, em sua época, essas coisas eram melhorias dos 
processos da vida cotidiana. Em vez de serem elevadas a um nicho 
distinto, elas faziam parte da exibição de perícia, da manifestação da 
pertença a grupos e clãs, do culto aos deuses, dos banquetes e do jejum, 
das lutas, da caça e de todas as crises rítmicas que pontuam o "uxo da 
vida. (DEWEY, 2010, p. 64-65)

De alguma forma, Dewey e Duchamp estavam a"rmando a mesma coisa, mas a 

partir de contextos distintos, então, por mais que suas teorias se tocassem, não poderiam 

jamais se equivaler. Ambos defendiam uma integração da arte com a vida,   porém a partir 
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13  Ver SHUSTERMAN, Richard. Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética popular. Rio de Janeiro: 
Editora 34, 1998.



de perspectivas opostas: enquanto o discurso de Duchamp era instaurador de uma nova 

retórica da arte e, se parecia promover relações entre o dentro e o fora da arte, as fazia 

marcadamente a partir da arte; Dewey, por outra parte, apostava nessa relação como algo 

próprio da vida, defendendo o momento estético como algo vinculado à experiência do 

viver, ou a criação como algo inerente tanto ao artista, como ao cientista ou ao homem 

comum. Dewey era um contextualista, e por isso, suas ideias não tiveram oportunidade no 

início do século XX, em que as generalizações e universalizações estavam se fechando em 

especializações, ou seja, em nichos compartimentadas. Duchamp era um artista-

estrategista, garantiu para o campo da arte a liberdade de ir e vir, mas, por conseguinte, 

ajudou a demarcá-lo como sistema "losó"co também, distanciando-o da vida prática. 

Quando a"rma, em O ato criador, que não há obra sem a participação do espectador, sua 

atenção está voltada para o que isso pode signi"car em termos "losó"cos para a arte, não 

como se relacionará e o que causará no espectador. Não existe alteridade em Duchamp. 

Essa é uma preocupação que pertence ao rol de interesses de Dewey. Vê-se aqui, portanto, 

claramente um ponto de tensão entre as duas teorias que, paradoxalmente, a partir de 

seus pontos de conexão re#etem e contribuem de algum modo para a cisão histórica entre 

arte e educação (da arte).

De acordo com o teórico norte-americano, como comprovação do abismo 

existente entre produtor e consumidor, ou artista e público, ou ainda arte e educação,

[...] aceitamos como se fossem normais as !loso!as da arte que a situam 
em uma região não habitada por nenhuma outra criatura, e que enfatizam 
de forma despropositada o caráter meramente contemplativo do estético. 
A confusão de valores entra em cena para acentuar a separação. (DEWEY, 
2010, p. 69)

Dewey estava preocupado em como essa experiência se dá no espectador e no 

que ele faz com isso no contexto do seu viver, não em como essa experiência se 

transformará em teorias, entendidas por ele, como fechadas. Sua proposta não era fazer 

uma interpretação da história da arte, mas indicar que as teorias da arte não são verdades 

absolutas, senão construções especí"cas e intencionadas, que, no âmbito da vida, mais 

isolam que agregam. E é nessa constatação que habita a sua defesa sobre a recuperação 

de uma continuidade da experiência estética com os processos normais do viver, conforme 

mencionado.

De acordo com o autor, “até uma experiência tosca [...] está mais apta a dar uma 

pista da natureza intrínseca da experiência estética do que um objeto já separado de 

qualquer outra modalidade da experiência” (DEWEY, 2010, p. 71). 
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Se numa primeira instância esse parece ser um comentário estéril do ponto de 

vista da arte, pois a encastela como algo que não faz parte da vida, por outro lado, 

percebe-se já em Dewey um prenúncio do que viria a ser a discussão sobre os processos de 

autoria problematizados ao longo do século XX a partir da máxima lançada por Duchamp 

de que a obra só existe quando em relação com o espectador, con"rmada por Beuys 

quando de seu comentário de que todo homem é um artista (em potencial) e rati"cada 

pelas investigações e acepções de Kaprow acerca da noção de vida como arte (lifelike art), 

como veremos mais adiante no desenrolar desse trabalho.

À parte das hipóteses lançadas anteriormente, é útil pensar que a teoria de Dewey 

não foi levada a sério na primeira metade do século XX não apenas por ser contextualista, 

mas, principalmente, por abordar a experiência estética do ponto de vista do homem 

comum, ou do espectador, isto é, de quem até então estava “fora” do ato criador. Embora 

hoje saibamos, pelo menos conceitualmente, que dentro e fora não existem, quando sua 

teoria foi lançada essas fronteiras ainda se faziam muito visíveis. Sendo assim, suas ideias 

foram interpretadas como uma espécie de teoria da tradução, que é como a educação é 

comumente percebida em relação à arte, e não como um processo instaurador, capaz de 

rede"nir o rol da própria arte. 

O que acontece é que, mesmo a teoria da tradução, já borrou as suas fronteiras e, 

hoje, se discute e percebe não como uma atividade de caráter interpretativo, mas, como 

um campo cientí"co e, ao mesmo tempo, de criação em que os contextos políticos, sociais 

e culturais não podem ser ignorados. Nesse sentido, se a educação da arte aparentemente 

dilui fácil as teorias da arte, como em um processo de tradução literal, ela o faz por total 

irresponsabilidade encontrada no campo da arte, que não lhe permite acesso nem diálogo, 

tampouco a reconhece como um lugar de criação.

Diante disso, vale observar que, se as teorias de Duchamp e Dewey serviram tanto 

à arte como à educação da arte, esse processo se deu isoladamente, nunca em diálogo da 

“grande atividade com um de seus aspectos”, produzindo, desta forma, discursos apartados 

entre si.

Mas, a"nal, o que faz com que uma teoria sirva à educação da arte, mas não à 

"loso"a e à história da arte, se esses são componentes de um mesmo organismo? Por que 

a educação da arte segue sendo encarada como algo distinto da prática artística, mesmo 

depois de Duchamp e Dewey? E, por "m, como e por que estruturar um currículo de arte e 

formar artistas depois da proposição duchampiana do coe"ciente artístico e da noção 

deweyana de arte como experiência?
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Mais do que novas teorias acerca da arte, Duchamp e Dewey, vistos não 

isoladamente, promoveram juntos um novo lugar para a arte, simultaneamente, como 

prática, pensamento e experiência. Lugar esse que as gerações posteriores de artistas, 

curadores, críticos e educadores, mesmo com todos os esforços, ainda seguem tentando 

situar.

Arte e educação, quando deixaram de ser coisas separadas, transformando-se em 

arte-educação, estreitaram um vínculo falacioso, gerando uma falsa aproximação e 

reforçando, ainda mais, sua distância. Arte-educação não se tornou um ramo, um braço, 

um discurso da arte ou da educação, mas um terceiro lugar, uma espécie de lugar 

especí"co, com regras próprias das quais nem a arte nem a educação participam de fato. 

Se, por um lado, isso liberta a educação e a arte de terem de referir-se todo o tempo uma a 

outra, por outro, acentua sua condição como coisas apartadas. Arte-educação é, nesse 

sentido, não uma solução, mas uma emenda pautada pela simulação da soma dos dois 

campos.

Enquanto termos como estes seguirem existindo separadamente ou de forma 

arranjada para falar das relações entre arte e educação no âmbito da arte, persistirão ativas 

as dívidas para com Duchamp e Dewey. O que se defende, aqui, portanto, não é a mera 

junção de dois campos, mas a instauração e reconhecimento de métodos e processos 

artísticos na prática educacional e de pensamento crítico e posicionamento político na 

prática artística sem que os campos se tornem apêndices um do outro, e sem que para isso 

precisem mudar de nome. Talvez essa problemática resida não em dar novo nome às 

coisas, mas em revisar as coisas elas mesmas. 

Educação e arte são aspectos de uma mesma atividade não porque promovem um 

terceiro campo, mas porque compartilham modos de estar e atuar no mundo.

1.2 Das escolas de arte: o modelo Bauhaus-etc

A mais antiga escola de arte em atividade no ocidente tem, hoje, 451 anos. 

Fundada no período do Cinquecentto, em Florença, a Accademia e Compagnia delle Arti 

del Disegno, foi criada por Cosimo I de Medici em janeiro de 1563, sob forte in#uência de 

Giorgio Vasari. Dividida em duas partes - uma companhia: espécie de associação para 

todos os artistas que trabalhavam; e uma academia: destinada às personalidades 

eminentemente artísticas da corte de Cosimo, e também à supervisão da produção 

artística na Toscana -, tinha como membros Michelangelo, Francesco da Sangallo, 
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Benvenuto Cellini, Giorgio Vasari, Artemisia Gentileschi, entre outros. Sua origem está 

relacionada à Compagnia de San Luca, fundada em 1339, por três artistas #orentinos - uma 

espécie de fraternidade, por onde passaram Donatello, Leonardo da Vinci, Lorenzo 

Ghiberti, Benozzo Gozzoli e Michelangelo - na qual os artistas podiam preparar tintas e 

pigmentos para suas pinturas e onde os arquitetos tinham acesso ao trabalho com pedra e 

madeira.  

Como toda escola, a academia #orentina passou por diferentes fases. A 

primeira, recém citada, durou pouco mais de dois séculos. A segunda (1784) é marcada 

pela alteração pedagógica que aboliu o formato orginal -de academia e companhia- e 

instituiu o modelo da Accademia di Belle Arti, onde vigoravam como práticas os estudos 

de desenho, composição e cor, nu, escultura, talha, arquitetura, entre outros. A primeira 

reforma desse novo modelo aconteceu cerca de duas décadas depois com a liberação de 

trinta artesãos para que participassem das reuniões de professores da Academia a "m de 

discutir sobre casos práticos. No início do século XIX, uma nova alteração: a escola se viu 

dividida em três linhas de estudo - arte, música e declamação, e artes mecânicas.  

Entre 1850-60, novo decreto foi instituído e outro modelo passou a valer. As 

linhas de estudo se tornaram ainda mais independentes dando origem a novas e 

autônomas instituições: a Scuole Tecniche delle Arti e Manifatture, a Scuola di 

Declamazione e o Instituto Musicale de Firenze. A Accademia di Belle Arti voltou a sua 

formação original vinculada à Arte del Disegno e foi subdivivida em duas sessões: cursos e 

faculdade, às quais foram instituídas posteriormente, na terceira fase da escola 

(1873-2014), respectivamente, como Accademia de Belle Arti e Accademia delle Arti del 

Disegno.

O caso da Accademia delle Arti del Disegno não "gura em absoluto na 

literatura sobre escolas de arte. Talvez por sua longa idade e herança como academia ela 

pouco interesse às discussões sobre os formatos contemporâneos de escola de arte. O fato 

é que a sua história, contada aqui de forma breve, auxilia signi"cativamente para a 

compreensão do surgimento e funcionamento das escolas de arte no século XX. Assim, 

essa sumária introdução, aparentemente ilustrativa, mostra-se, na verdade, de extrema 

importância para a compreensão da presente sessão deste estudo. Pode-se identi"car, por 

exemplo, nesses mais de quatro séculos de comprometimento com o ensino da arte, fases 

pelas quais muitas escolas de arte modernas e contemporâneas experimentaram e/ou vem 

experimentando ao longo dos últimos anos como, por exemplo, a discussão sobre as 

relações entre arte e artesanato, ofício e prática, talento e criatividade, pedagogia e 

mercado, entre tantas outras. 
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A experiência alargada, de quase cinco séculos da Accademia delle Arti del 

Disegno é, assim, inegavelmente singular, não só por manter-se viva ao longo de tanto 

tempo, mas por conter num mesmo organismo mudanças pedagógicas que, no século XX, 

aconteceram num espaço de tempo de menos de 80 anos.

Uma análise mais aprofundada da experiência da academia italiana nos 

permitiria identi"car em suas três etapas processos importantes das escolas de arte em 

geral, e não só delas, mas também dos sistemas dos quais elas fazem parte. Essa pequena 

introdução nos mostra que a escola de arte surgiu, não apenas como o espaço de 

formação dos grandes mestres, mas também como a primeira instituição de um sistema de 

arte que só vigoraria como tal muito tempo depois e que, hoje, chamamos mercado. 

Em uma breve leitura, poderíamos a"rmar, a partir do caso italiano, que, 

historicamente, a escola de arte nasceu como uma estrutura relativamente simples 

pautada pelo conhecimento técnico geral e pela noção de ofício - identi"cados como 

talento - em que os domínios da pintura, escultura e arquitetura não destoavam entre si e 

eram exercidos por todos os “grandes artistas”; então, ela se humanizou e complexi"cou, 

subdivindo-se em diferentes linhas de estudo, tornando-se mais interdisciplinar; até que 

essas linhas adquiriram independência, distanciando-se umas das outras e gerando 

campos de conhecimento autônomos.

Se por um lado parece uma obviedade tal a"rmação, pois não são poucas as 

escolas de arte instituídas e mantidas a partir dessa lógica, por outro, esse modelo mostra-

se bastante limitador e ainda circunscrito à uma formação pautada pela importância, 

senão, necessidade, da presença do talento, qualidade essa há muito questionada pelo 

campo.

Em Fazendo escola (ou refazendo-a?), Thierry de Duve, constrói uma engenhosa 

abordagem das escolas de arte a partir de seus predicados históricos, ao qual de"ne “como 

um quadro simpli"cado [...] dos postulados que são a base do ensino de arte hoje” (DE 

DUVE, 2012, p. 45). Antes de adentrar em seu pensamento, contudo, é útil ressaltar que 

esse trabalho não está em plena concordância com as ideias de De Duve, mas jamais 

deixará de reconhecer a qualidade e o ineditismo de seu pensamento e a importância de 

sua publicação para os dias de hoje. 

Uma das mais interessantes contribuições do "lósofo belga para a formação de 

uma crítica com relação às escolas de arte centra-se na relação que o autor faz de certos 

modelos pedagógicos a partir de qualidades historicamente legitimadas como artísticas, 

tais como talento, criatividade e atitude. Seu argumento tem como ponto de partida a 

ideia de talento, qualidade fundadora das academias de arte até o início do século XX, e 
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segundo De Duve, soterrada pelas tantas invenções pedagógicas do século breve, mas 

nunca resolvida ou aceita. De acordo com o autor, no modelo acadêmico, ou da 

supremacia do talento, “havia uma ambição de transformar standards de qualidade, não 

havia a vaidade em acreditar que fosse possível fabricar artistas” (DE DUVE, 2012, p. 42). De 

Duve refere-se, principalmente, aos modelos que surgiram no século XX a partir e, 

principalmente, com a criação da Bauhaus. Ressalva o "lósofo: “[a Bauhaus] é o único 

modelo, ao que parece, capaz de se opor ao modelo acadêmico e sobreviver ainda, apesar 

de ter sido alterado também e bastante degenerado em algumas escolas de belas-artes 

“ (2012, p. 45).

O comentário de De Duve demonstra de antemão um paradoxo inicial: a 

Bauhaus não era, nem pretendia ser um modelo, no sentido de que pudesse ser replicada 

ad in!nitum. Com base em uma análise a contar a partir do dia de hoje, poderíamos dizer 

que a Bauhaus era um projeto site speci!c. Misto de projeto pedagógico e proposta 

artística, ela não poderia acontecer em outro lugar senão na Alemanha do pós Primeira 

Guerra Mundial, uma vez que foi fundada a partir de situações políticas, econômicas, socias 

e culturais especí"cas daquele lugar e de sua coletividade.

Ao considerar essa lógica, podemos dizer que a Bauhaus foi um projeto de arte 

long term, ou seja, de longa duração, para usar um termo dos dias de hoje. De acordo com 

Sylvia Pronsato, 

A fundação da Bauhaus foi produto de um processo de vinte e três anos 
(de 1898 a 1919), no decorrer do qual se discutiram questões da educação 
da arte, sejam as compreendidas como belas artes, sejam a arte aplicada e 
o artesanato (PRONSATO, 2008, p.144)

A “primeira” Bauhaus foi fundada em Weimar em 1919, por Walter Gropius, em 

meio às vanguardas artísticas e imediatamente ao "nal da Primeira Guerra Mundial. Uma 

década antes, contudo, Gropius já demonstrava interesse em reunir artesanato e indústria, 

arte e design. Em 1910, escreveu juntamente com Peter Behrens, seu professor de 

arquitetura, a obra Memorando acerca de pré-fabricação industrial de casas sobre uma base 

artística uni!cada, na qual, segundo Ferreira Gullar (1985, p. 184), se encontra o germe das 

ideias que dariam forma a Bauhaus. Um pouco antes disso, porém, Herman Mathesius, já 

havia tentado reunir em sua Deutsche Werkbund, artesanato e indústria fabricando 

produtos em série a partir de formas inventadas por artistas e artesãos. 

A Alemanha pré e pós Primeira Guerra Mundial parecia voltada a reformar suas 

escolas de arte, muito provavelmente, em decorrência do intenso desenvolvimento 

37



industrial do início do século e de sua baixa auto-estima resultante da derrota na guerra. A 

própria República de Weimar, primeira democracia parlamentar da Alemanha, 

implementada no "m de 1918, foi uma estratégia de sobrevivência encontrada pelo país 

para lidar com as mazelas oriundas da guerra. Weimar durou precisamente quatorze anos - 

quatorze anos efervescentes tal qual o tempo de vida da Bauhaus.  Foi “na gravidade e 

urgência dessa condição de crise da cultura europeia que o apelo de Gropius adquiriu uma 

força moral”. (ARGAN, 2005, p.23)

Há, também, alguns autores, como Hainer Wick, que relacionam a origem da 

Bauhaus com situações e processos ainda anteriores, como o movimento Arts&Crafts 

(1880), promovido na Inglaterra por William Morris, às análises perspicazes e opiniões 

retrógradas de John Ruskin e às atividades desenvolvidas, mais tarde, pelo arquiteto belga 

Henry van der Velde que, em 1902, fundou na cidade de Weimar a Escola de Artes e Ofícios.

Foi a partir do contato com Van der Velde que Gropius criou a Bauhaus. 

Convidado pelo arquiteto a assumir a direção da Escola de Artes e Ofícios, Gropius colocou 

uma condição para seu aceite: a garantia de ter plenos poderes para reorganizar a escola. 

Acordo "rmado, o arquiteto alemão fundiu a Escola de Artes e Ofícios e a Academia de 

Belas Artes numa única escola, a Das Staatliche Bauhaus Weimar, ou simplesmente, 

Bauhaus. 

O que Gropius fez foi exatamente o oposto do que foi realizado no mesmo 

período na Accademia delle Arti del Disegno que, ao invés de uni"car artes e ofícios e belas 

artes numa única instituição, as separou. Tão perto, tão longe, dois modelos pareciam se 

sobrepor na Europa da primeira metade do século XX. 

A criação da Bauhaus, assim, por suas especi"cidades políticas e sociais locais, 

de forma alguma poderia representar um modelo absoluto de escola de arte da primeira 

metade do referido século, conforme defende Thierry de Duve. Talvez, ela representasse 

um ideal de modelo, gerado a partir de um desejo e/ou necessidade de modelo, ou seja,  

oriundo muito mais de fora dela do que de dentro. De certa forma, ainda que as 

observações de De Duve sobre a Bauhaus sejam bastante duras, ao longo do texto 

percebe-se em “sua voz” não um ceticismo próprio da era contemporânea, mas uma 

esperança trazida ainda da modernidade. De Duve bate na Bauhaus, a critica, a julga 

também. E esse julgamento decorre, ao que parece, do seu desejo de que esse tivesse sido 

um modelo bem sucedido de escola, qualidade essa que ele não consegue encontrar ou 

admitir.
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Um dado fundamental em relação à Bauhaus não pode ser ignorado - diz 

respeito à "gura de Walter Gropius. Se a Bauhaus foi o que foi, isso se deve em grande 

medida à "gura do arquiteto alemão. De acordo com Giulio Carlo Argan, 

Na história de Gropius é impossível separar o momento teórico do 
momento criativo ou do momento pedagógico: cada um de seus edifícios, 
de seus programas urbanísticos, cada uma de suas intervenções práticas e 
polêmicas, por uma radical renovação dos métodos produtivos da 
arquitetura e da arte aplicada ou por uma reforma do ensino formal, é ao 
mesmo tempo formulação teórica, aplicação prática e ato criativo. 
(ARGAN, 2005, p.8)

Gropius foi o grande articulador da Bauhaus e não é nada surpreendente que a 

sua saída, em 1928, tenha representado o início de um processo de desintegração da 

escola. Ao mesmo tempo, ao relacionar (e condicionar) a vida desse organismo a uma 

"gura, um sujeito, somos, pelo menos, tentados a pensar o projeto Bauhaus não apenas 

como escola, ou uma instituição de caráter coletivo, mas como um projeto de arte, ou 

melhor, o projeto de um homem só.

A "m de possibilitar um entendimento maior sobre o que foi a Bauhaus, faz-se 

necessário, contudo, conhecermos seu projeto. Para tanto, destinaremos as próximas três 

páginas desse trabalho a  contar um pouco dessa história.

De acordo com Rainer Wick, a história da Bauhaus, pode ser dividida em três 

momentos: a fundação, ou primeira Bauhaus, de 1919 a 1923, centrada na "gura de 

Gropius; a consolidação, ou a Bauhaus de Dessau, de 1923 a 1928, centrada ainda na "gura 

de Gropius, mas já com grande participação de Hannes Meyer, seu diretor a partir de 1928; 

e a desintegração, que marca a mudança de Dessau para Berlim, entre 1928 e 1933, na qual 

"guram Hannes Meyer e Mies van der Rohe como seus diretores. 

Em seu primeiro momento (1919-1923), a Bauhaus tinha Gropius como  "gura 

central e as demandas giravam em torno da estruturação da escola e da constituição de 

um corpo docente, bem como do desenvolvimento de sua pedagogia. Entre as premissas 

do projeto pedagógico propostos por Gropius estavam a crítica ao modo de ensino da 

época - segundo o arquiteto, a academia separava o artista do mundo e era necessário 

romper com isso; educar simultaneamente para o trabalho na indústria e no artesanato; e 

romper a barreira entre artista e artesão através da união das belas-artes com a arte 

aplicada. 

Para isso, Gropius acreditava que era importante agregar pessoas, pro"ssionais 

e propostas das mais diversas tendências, nacionalidades e áreas. Sua pedagogia visava 

39



inserir aos poucos o artesanato na indústria. O diretor acreditava que, mais importante do 

que formar um pro"ssional, era fundamental formar sujeitos ligados aos fenômenos 

culturais e sociais do mundo moderno.

No programa da escola, publicado junto ao Manifesto da Bauhaus, em 1919, 

Gropius levantou a questão de que “a base indispensável para toda formação artística é a 

formação artesanal básica de todos os estudantes de o"cinas e ateliês, reforçando que 

todo estudante deveria aprender um ofício”. (GROPIUS, 1919, p. 2)

A primeira fase é também bastante instável, por razões diversas que vão desde 

a busca por uma sintonia no que diz respeito ao seu corpo docente, que contava com 

professores mais românticos e outros declaradamente engajados com o projeto; ao 

confronto entre Gropius e Itten, o professor que, claramente, conseguiu criar um ambiente 

estável para a escola, mas que, em certo momento, mostrou-se mais interessado em um 

trabalho individual, rompendo assim com os postulados da Bauhaus; e, principalmente, o 

desinteresse  do ministro das "nanças de Weimar e as críticas constantes de partidos de 

direita que consideravam a escola algo supér#uo. Assim, tanto “do ponto de vista material 

[como] político [...], a situação era das mais precárias”, (WICK, 1989, p. 48), levando Gropius 

a fechá-la em março de 1924.

A segunda fase, já em Dessau, marca a consolidação da Bauhaus que começa 

pelo entusiasmo do prefeito da cidade, fortalecido pelo respeito da administração pública 

local e do interesse público. O número de estudantes aumentou consideravelmente e a 

escola passou a ter uma sede que, por si só, já era um manifesto da arquitetura moderna. 

Foi o momento de estabilidade da Bauhaus. Após cinco anos de estruturações e 

resistências em Weimar, en"m, a escola conseguia dar curso ao seu projeto pedagógico 

que, em Dessau, contava com professores-artistas jovens, contratações ainda feitas nos 

últimos anos em Weimar e que o governo de Dessau respaldou. Foram anos intensos de 

produção. Nesse período, surgiram a Revista e os Livros da Bauhaus. Foram criados quatro 

departamentos principais: primeiro, o de arquitetura, em 1927; e, posteriormente, os de 

publicidade, produção em madeira e metal, e têxteis, já sob a direção de Hannes Meyer. 

A era Gropius chegara ao "m. Na primavera de 1928, Gropius se desligara da 

escola, desgastado pelas demandas operacionais e burocráticas, para seguir num caminho 

autônomo como arquiteto em Berlim. Com a sua saída, a Bauhaus sofreu uma perda sem 

precedentes, o que marcou o início de um processo de desintegração. O romantismo, de 

certa forma atribuído à primeira Bauhaus, chegara ao "m. Sob o comando de Meyer, o 

objetivo era pensar uma arquitetura para o bem-estar das pessoas e o racionalismo e o 

tecnicismo se tornaram muito mais evidenciados. Para Meyer, a Bauhaus de Dessau não era 
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um fenômeno artístico, mas social, no sentido de que não importava sua atuação no 

campo da arte como invenção autônoma, mas na relação deste com os processos 

materiais da vida em sociedade.

De acordo com Wick, sob a direção de Meyer “a Bauhaus abandonou 

de"nitivamente a ideia de uma escola de arte, tornando-se absolutamente imperiosa a 

ideia de uma local de produção voltado à satisfação de necessidades sociais”. (WICK, 1989. 

p. 57)

Por "m, um agravante: a posição claramente esquerdista do novo diretor não 

era muito bem vista pelas autoridades locais, o que promoveu a sua substituição em 1930, 

por Mies van der Rohe, assinando, assim, o movimento descendente do processo de 

desintegração rumo ao fechamento absoluto da escola em 1933. Mies van der Rohe, 

contratado por sua reputação internacional, no entanto, permaneceu "el à linha traçada 

por Meyer, sendo talvez a grande diferença das duas gestões o fato de Mies van der Rohe 

ter reduzido drasticamente o trabalho de produção em favor do programa de ensino. 

Em razão da derrota dos social-democratas em Dessau em 1932, a Bauhaus se 

viu forçada a mudar de lugar mais uma vez. Estabeleceu-se numa antiga fábrica em Berlim, 

mas por pouco tempo, pois os nacional-socialistas puseram "m à subsistência da escola, 

difamada como centro de cultura bolchevista e comunista. Assim, ela foi forçada, pela SS e 

Gestapo, a fechar suas portas em de"nitivo em 20 de julho de 1933.

À parte de sua história conturbada e de suas contradições pedagógicas, ou 

talvez por conta disso, a importância política, artística e educacional da Bauhaus é o que 

faz dela, ainda hoje, como comenta Thierry de Duve, um [ideal de] modelo para outras 

escolas de arte.  Evidências desse desejo podem ser encontradas na fundação, ainda, em 

1933, da Black Mountain College, nos EUA; nas experiências realizadas no Leeds College of 

Art, nos anos de 1950, na Inglaterra; e, de 1953 a 1968, coma criação da Escola de Ulm, na 

Alemanha, três projetos declaradamente in#uenciados pela perspectiva bauhasiana, 

ressalvadas suas particularidades. 

Por razões conceituais, o presente trabalho não propõe uma abordagem 

cronológica, mas uma leitura a partir do diálogo que essas universidades propõem entre si. 

Para tanto, primeiro abordará as experiências realizadas em Ulm, passando, brevemente, 

pela experiência da ESDI, no Brasil; em seguida, discutirá o contexto norte-americano, com 

a Black Mountain College; e, por "m, apresentará brevemente o que foi e como foi a 

atuação do Leeds College of Art no que diz respeito à educação da arte e à formação de 

artistas na Inglaterra.
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A Hoschschule fur Gestaltung (Escola Superior da Forma), ou simplesmente 

Escola de Ulm, como "cou conhecida, foi fundada por Max Bill, em Ulm, Alemanha, em 

1953. Com duração de 15 anos, foi, talvez, a mais clara tentativa de continuação da Bahaus, 

embora, nunca tenha sido ou pretendido ser uma cópia exata. 

Conforme comenta Max Bill14, a partir do esboço do programa da escola,

A geração dos mestres da Bauhaus estava ainda dividida em artistas e 
técnicos, minha geração produz o tipo de designer para o qual a arte é 
uma necessidade vital, mas que vê na colaboração, destinada a resolver os 
problemas diários da sociedade, parte de sua tarefa vital. (1955 apud 
GULLAR, 1975, p. 213)

Outra importante diferença é que, na Escola de Ulm, o objetivo era a formação 

individual, algo que na Bauhaus não era possível. Na Escola Superior da Forma, ao longo de 

um ano de ensino básico, os alunos deveriam provar suas “aptidões” para, então, serem 

aceitos em alguma linha de ensino e seguirem, a partir do trabalho coletivo, sua formação 

individual. Dizia o poeta concreto Gomringer15  (1955 apud Gullar, 1975, p. 213) que, em 

Ulm, “a instrução pro"ssional [estava diretamente] relacionada com os problemas da vida 

atual”. A formação naquela escola priorizava um método de ensino e trabalho que colocava 

os problemas individualmente e dava importância à formação de personalidades 

independentes. 

Ao ser fundada, a Escola de Ulm estava dividida em três departamentos: 

informação, desenho visual e arquitetura e urbanismo. Muito mais sucinta e direta na 

proposição de seus cursos do que a Bauhaus, ela oferecia, também, como complemento, 

noções gerais de sociologia, economia, política, psicologia, história geral e história da arte. 

Dentre seus professores, estavam Joseph Albers, que já havia passado pelas 

“três” Bauhaus (Weimar-Dessau-Berlim); Max Bense; o argentino Tomás Maldonado, que 

assumiria a direção da escola entre 1964-68; Charles Eames; Schmidt-Nonne; entre outros.

Ao assumir a direção em 1964, Maldonado promoveu uma revisão geral da 

pedagogia bauhasiana que havia dado “forma” a Escola de Ulm. Desde 1955, o artista 

argentino já expressada publicamente suas críticas a esse modelo, chegando a negar 

mesmo a necessidade de uma predominante estética na formação do designer. Para ele, 
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essa função era naquele momento mais e mais operacional e cientí"ca. Maldonado 

propunha um ensino artístico fundido no conhecimento objetivo.

No fundo, quanto mais ele se opunha aos pressupostos bauhasianos, tanto ou 

mais ele se aproximava da pedagogia da Bauhaus e se afastava da perspectiva de 

educação individual proposta pela Escola de Ulm, para a qual a predominante estética e a 

formação de "guras autônomas faziam sentido.

Destarte, e diferente do que propõe Thierry de Duve, ainda que, claramente, 

tenha sido in#uenciada pela Bauhaus, a Escola de Ulm não representou uma tentativa de 

continuá-la. Sua aposta na formação individual - ou seja, também no talento, não apenas 

na “livre” criatividade, como defende o "lósofo francês acerca do modelo bauhasiano  e de 

tudo o que considera decorrente desse modelo, inclua-se aí as experiências de Ulm e Black 

Mountain - constituiu-se como a espinha dorsal de sua pedagogia. Quando esta começou 

a ruir, a escola também não pode mais sustentar-se. 

Por outro lado, se ela falha como “produto estético” para a história da arte, o 

mesmo não acontece para o campo do design. Para esse, a Escola da Forma não apenas 

"gura entre os principais temas, como é apresentada, no geral, como um modelo bem-

sucedido. 

Isso nos mostra que as teorias, assim como a arte, não são objetos estanques, 

mas narrativas abertas, portanto, histórias construídas a partir de contextos e para 

contextos especí"cos. 

Sobre isso, vale comentar a importância que a experiência de Ulm teve, por 

exemplo, para os contextos da arte e do design brasileiros a partir da fundação da Escola 

Superior de Desenho Industrial (ESDI), em 1962, junto ao Museu de Arte Moderna do Rio 

de Janeiro. A ESDI, como é conhecida, foi concebida em um plano desenvolvido pelos 

designers brasileiro Alexandre Wollner e alemão Karl Heinz Bergmiller, ambos formados na 

Escola de Ulm, a partir de experiências anteriores como o projecto da Escola Técnica de 

Criação, concebido no "nal dos anos 50 por Tomás Maldonado para o MAM e o curso de 

grá"ca experimental que Wollner e Aloísio Magalhães ministraram no museu em 1961. A 

ESDI nasceu como uma escola autônoma de design, a primeira no país, sendo integrada a 

partir de 1975 como unidade de ensino da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Embora criada como uma escola de design, a ESDI representava naquele momento não 

apenas as investigações que estavam sendo feitas no campo do desenho industrial,  ainda 

incipiente no Brasil, mas, principalmente, fortalecia um contexto fundado pelas 

investigações de artistas vinculados ou simpatizantes ao projeto concreto brasileiro, dentre 
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eles, Amir Mavigner, Geraldo de Barros, Ruben Martins e o próprio Wollner, entre tantos 

outros. 

No entanto, ainda que sua construção fosse um misto de in#uências advindas 

de Ulm e expectativas e pesquisas próprias do campo da arte local, a ESDI parece ter 

rompido com qualquer possibilidade de vínculo com as “pedagogias” próprias das escolas 

de arte para adentrar e construir em de"nitivo o campo autônomo do design, como 

con"rma Wollner:

A programação do ensino na ESDI foi conceituada tendo como foco a 
pro!ssionalização adequada ao design, propondo-se a não ter 
características somente formais nos moldes das escolas que seguem uma 
formação segundo conceitos de artes e ofícios, como ainda, a maioria das 
escolas existentes de design, nacionais e internacionais. (WOLLNER, 2009)

Ainda no que tange ao contexto brasileiro, e com controversa in#uência da 

Bauhaus de Gropius, outra importante iniciativa merece ser mencionada - a Escola de 

Desenho Industrial e Artesanato, idealizada por Lina Bo Bardi em 1962, que teria lugar no 

Solar do Unhão, sede do Museu de Arte Popular, em Salvador, caso tivesse sido realizada. A 

Escola foi considerada por muitos pesquisadores o projeto mais completo de Lina Bo Bardi, 

mas também o que menos se materializou. O plano elaborada por Lina apresenta muitas 

conexões com a primeira Bauhaus, no entanto respeitando certas especi"cidades próprias 

do contexto brasileiro e de sua relação com o artesanato desenvolvido no nordeste do 

país. Na visão da arquiteta, uma escola de desenho industrial no Brasil “deveria estar 

preocupada com os fatores primitivos de uma cultura ligada à terra” (ROSSETTI, 2003, p. 8). 

Residiria aí, segundo ela, a divergência entre o formato que havia projetado e as propostas 

da Bauhaus e da Escola de Ulm, às quais Lina considerava iniciativas metafísicas, não 

voltada para uma sociedade real, sua preocupação central. Irrealizada, nos resta apenas a 

incerteza, e certa esperança, do quão eloquente e impactante em termos educacionais e 

culturais teria sido a Escola de Desenho Industrial e Artesanato para o Brasil e no mundo. 

Talvez, se realizada, por suas especi"cidades locais, viesse a contribuir para uma percepção 

mais sociólogica da própria Bauhaus.

Para além das iniciativas citadas, realizadas na Europa e no Brasil, entre o "m da 

Bauhaus e a criação da Escola Superior da Forma outra experiência sem precedentes e, 

embora in#uenciada, no fundo, distante conceitualmente das escolas alemãs, ganhou 

terreno e muitos adeptos no interior dos Estados Unidos. 
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Ensinar método e não conteúdo era o grande esforço da Black Mountain 

College (BMC). De acordo com o seu fundador John Andrew Rice16, conforme consta no 

prospecto da escola, da primavera de 1952, 

Enfatizar o processo, convidar os estudantes à percepção de que o 
caminho da manipulação de fatos e de si mesmo em meio aos fatos é mais 
importante do que os próprios fatos. Os fatos mudam, enquanto os 
métodos de manipulação dos fatos - desde que sejam métodos livres e 
dinâmicos - permanecem os mesmos.  A regra de um professor na Black 
Mountain é de funcionar como um "artista" em trabalho no mundo do 
ensino, não ser receptor passivo ou transmissor de mera informação, mas 
ser e cada vez mais tornar-se, produtivo, criativo, usando tudo o que está 
dentro de sua órbita, incluindo especialmente as pessoas. (RICE, 1952 
apud ALLEN, 2011, p. 37)

Black Mountain College foi uma escola livre e, ao mesmo tempo, uma faculdade 

de caráter experimental com ênfase em artes visuais e educação progressista17. Fundada 

por John A. Rice, Theodore Dreier e outros professores dissidentes do Rollins College, na 

Flórida, estava localizada a alguns quilômetros de Black Mountain, perto de Nashville, na 

Carolina do Norte, EUA, e tinha como pretensão uma formação total do estudante - mente, 

coração e mãos18  - através de estudos e, principalmente, da vida em comunidade e do 

trabalho manual. 

Conforme Mary Ema Harris, diretora do Black Mountain College Project, com 

sede em Nova Iorque, comenta “seus fundadores tinham um espírito livre e não queriam 

vincular a escola Black Mountain a um doutrina educacional rígida como era praxe em boa 

parte das escolas na época [...]”19.
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16 In: Black Mountain College Prospectus for Spring Smester, February 11 - June 17, 1952.

17 Uma educação progressista é uma educação que parte de uma análise crítica das realidades sociais, sustentando 
implicitamente as !nalidades sociopolíticas da educação. Surgiu no século XIX como um movimento pedagógico 
que contrapunha o currículo tradicional estruturado por uma formação clássica e distinção socioeconômica. 
Dentre suas qualidades e preocupações estão: ênfase no aprender fazendo, aprendizagem pela experiência, 
currículo integrado focado em temáticas, forte ênfase na resolução de problemas e no pensamento crítico, 
trabalho em grupo e desenvolvimento de habilidades sociais, educar para a democracia e a responsabilidade 
social, processos de aprendizagem através de colaboração e cooperação, entre tantos outros.  Dentre os teóricos e 
educadores vinculados à educação progressista !guram: John Dewey, Maria Montessori, Johann Heinrich 
Pestalozzi e o brasileiro Paulo Freire.

18 Reconhece-se aqui, certa aproximação com os princípios da Pedagogia Waldorf proposta por Rudolf Steiner, 
em 1919. De acordo com a referida pedagogia, a educação consiste em fazer "orescer de maneira equilibrada  o 
discernimento, o raciocínio, o equilíbrio emocional e a iniciativa de ação, ou seja, formar através da mente, do 
coração e das mãos.

19 O trecho citado faz parte da sessão “Breve História”, presente no website do Black Mountain College Projetc, 
conforme link: <http://blackmountaincollegeproject.org/History/1930s.htm>

http://blackmountaincollegeproject.org/History/1930s.htm
http://blackmountaincollegeproject.org/History/1930s.htm


De acordo com os manuscritos deixados por Rice e que, hoje fazem parte do 

acervo da Biblioteca Belk da Appalachian Estate University, na Carolina do Norte, “a 

proposta da faculdade [era] levar a uma consciência criativa um grupo cuidadosamente 

selecionado de jovens e talentosos homens e mulheres ansiosos para saber, querer e fazer”. 

(RICE apud BATHANTI, p. 1)

Seus princípios, desde a fundação ao seu fechamento, eram poucos e simples: 

primeiro, que o estudante, mais do que o currículo, era o centro da educação em geral, 

porque era para ele e em função dele que a escola existia; e segundo, que a faculdade via o 

estudante como o centro a ser mensurado por aquilo que ele fazia com o que ele sabia, 

isto é, sua dimensão não apenas no sentido tradicional de “aluno”, mas também como 

educador.

De acordo com Rice20: 

Num lugar como esse, onde a educação é levada a sério, professores 
devem sempre ter em mente que eles são o problema central; que nós 
forneceremos aos estudantes uma educação liberal se nós dermos a eles o 
privilégio de ver como nós ensinamos a nós mesmos. (RICE, 1952 apud 
ALLEN, 2011, p. 38)

Embora não tenha sido titulada como uma faculdade de artes, por ter a arte 

como algo central no seu processo educacional, Black Mountain "cou conhecida como tal - 

a arte entendida como método, não como conteúdo, ou seja, aplicada ao cotidiano, como 

uma maneira de resolver problemas, ou de possibilitar “uma nova experiência de mundo”, 

tal qual defendia John Dewey (DEWEY, 2010, p. 181), uma das grandes in#uências para a 

Black Mountain, assim como Rudolf Steiner21. 

A propósito dessa in#uência comenta Alexander Eliot, estudante da escola, no 

período de 1936-38: 

[a contribuição de] John Dewey e Rudolf Steiner foi muito mais longe, eles 
sugeriram que a arte deveria ser resgatada do seu lugar de “agradável 
embelezamento” e tornar-se o centro da educação. John Rice concordava 
com esse conceito: ele queria os mais fortes e interessantes professores de 
arte para a Black Mountain... Rice concebeu, criou e de!niu  nossa escola 
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20  In: Black Mountain College Prospectus for Spring Smester, February 11 - June 17, 1952. Ver BLACK 
MOUNTAIN COLLEGE PROSPECTUS [1952]. In: ALLEN, Felicity (Org.). Education. London: Whitechapel; 
Cambridge, Massachussets: e MIT Press, 2011, p. 36. 

21  Em sua prática pedagógica, Steiner defendia que não há educação que não seja a auto-educação, e que 
professores e educadores são apenas o ambiente mais propício para que a criança/estudante eduque a si mesmo, 
pensamento este compartilhado por John Rice, fundador da Black Mountain. Ver STEINER, Rudolf. A prática 
pedagógica. São Paulo: Editora Antroposó!ca, 2013. 200p.  



em movimento. Mesmo a essa altura, eu acho que sugestões valiosas 
foram deixadas pela experiência da Black Mountain. Ela foi uma das mais 
engajadas, arriscadas e românticas sementes empreendedoras na história 
do ensino superior.22 

Na BMC, a entrada/acesso de estudantes era livre. Ela não era uma faculdade 

credenciada, não tinha coordenadores, diretores ou autoridades a serem respeitadas e dos, 

cerca de, 1200 alunos que passaram pela escola, cerca de, apenas 60 se formaram, 

recebendo diplomas caseiros feitos à mão. No entanto, os alunos, ao saírem da Black 

Mountain, eram cobiçados pelas melhores escolas de  pós-graduação dos EUA, e além. 

A estrutura da escola era, de"nitivamente, sua falta de estrutura. A 

coordenação pedagógica era o que professores e estudantes acordavam. Não havia 

provas. Não havia avaliações. A ideia de processo sobrepunha a ideia de produto. Grande 

parte da comida que alimentou os “moradores” da escola (professores, estudantes e suas 

famílias) foi produzida na fazenda da faculdade. Os ideias de auto-su"ciência, vida módica 

e perto da terra eram levados a sério na Black Mountain College.

De certa forma, a escola “ensinou” que a troca do conforto pela liberdade era 

muito mais do que uma troca equitativa. 

Black Mountain inventou a si mesma. E, ao fazê-lo, gerou um paradigma para as 

demais comunidades educacionais. 

Naquele lugar, professores, alunos e suas famílias participavam ativamente de 

todas as ações e eventos da escola, incluindo desde os momentos de almoço até a 

construção da nova sede da faculdade. Ela era como uma colônia de férias levada a sério e 

em atuação permanente. Distante das grandes cidades, pautada pela bagagem cultural de 

cada integrante-participante e pelo conhecimento coletivo advindo da vida em 

comunidade, a Black Mountain era uma ilha no sistema de ensino da época. 

Ao mesmo tempo, mais livre e experimental que a Bauhaus, talvez por seu 

programa aparentemente mais libertário, de alguma maneira, ela compartilhava e 

reconhecia a importância da escola alemã. A começar pela contratação, ainda em 1933, de 

um de seus professores, o artista Joseph Albers. 

Com a sua chegada, a escola se transformou num centro de transmissão do 

ensino e da "loso"a da Bauhaus, mas em cenário geopolítico e cultural distinto, portanto 

não com potência e direcionamento idênticos à escola alemã. 
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22  O referido comentário consta nos arquivos da escola e foi disponibilizado no website do Black Mountain 
College Project sem qualquer referência de data. Ver 
<http://blackmountaincollegeproject.org/Features/SUNLEY/SunleyFeature1/ActiveProcess.htm>

http://blackmountaincollegeproject.org/Features/SUNLEY/SunleyFeature1/ActiveProcess.htm
http://blackmountaincollegeproject.org/Features/SUNLEY/SunleyFeature1/ActiveProcess.htm


Diferente da Bauhaus, que tinha seus manifestos e postulados estruturados, às 

vezes rígidos na sua “forma livre” de pensar a educação, a Black Mountain era muitas coisas 

e nenhuma, uma faculdade com cara de escola com cara de não-escola, uma não-escola 

com ritmo de colônia de férias dentro de uma fazenda, um lugar em que o tempo corria 

senão noutro passo, então, noutro sentido. A ideia de produto, feito a partir da relação 

artesanato/arte/máquina não existia na Black Mountain. Ou melhor, existia: eram os seus 

alunos. Mas, diferente do que Thierry de Duve argumenta quanto ao modelo Bauhaus (e aí 

incluo a Black Mountain, pois ele assim sugere) ser ideológico no sentido de pretender 

fabricar artistas, ao que parece, a escola norte-americana não tinha esse objetivo. Ela 

estava muito mais próxima de um não-ensino de arte, ou do que nos EUA é chamado de 

Liberal Arts23  e que na Grécia antiga "gurou como Paideia24, do que de uma formação 

artística propriamente dita, fosse ela libertária ou dogmática. É óbvio que, sabendo que 

negar um sistema não nos põe à parte dele, pelo contrário, nos joga ainda mais para 

dentro, ao colocar a arte como método, como forma de pensar ou ferramenta, a Black 

Mountain estava providenciando através de suas metodologias artísticas novas 

metodologias pedagógicas também.  E, sem saber, deixaria essa herança para muitas e 

muitas gerações. Não raro, a experiência e a “pedagogia” da Black Mountain são citadas e 

utilizadas como exemplo para processos artísticos contemporâneos que vão desde 

práticas de artistas a eventos como Bienais25. 

Nesse sentido, parece inconsistente a"rmarmos, como o faz Thierry de Duve, de 

que tanto a pedagogia da Escola de Ulm, como da Black Mountain derivam da Bauhaus. 

Suas semelhanças são menos evidentes que suas diferenças. De Duve defende essa 

similaridade a partir de um componente comum às três, a noção de criatividade - em 

oposição à noção de talento do modelo acadêmico. Para fazê-lo, o autor explica cada um 
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23 O termo liberal arts surgiu na Grécia antiga como uma espécie de formação multidisciplinar com o objetivo de 
preparar o homem em sua prática individual para a vida em sociedade de modo que pudesse se posicionar e 
defender publicamente, servir ao governo, etc. Atualmente, consiste numa formação universitária de caráter 
amplamente interdisciplinar com currículo formado por áreas e disciplinas que, no geral, envolvem ciências 
sociais, ciências naturais, humanas (letras, artes, etc) e exatas (matemática, lógica, estatística) e também com o 
objetivo de possibilitar uma formação mais “global” ao cidadão. Este tipo de formação se popularizou nos EUA 
na segunda metade do século XX e, mais recentemente, na Europa, e é compreendida como uma formação 
completa que visa auxiliar o homem nos mais diversos campos do conhecimento e áreas de atuação pro!ssional.

24  A ideia de Paideia estava ligada a um ideal de educação, que procurava formar o homem em todas as suas 
potencialidades, de tal maneira que ele pudesse ser um melhor cidadão.

25 De acordo com Anton Vidokle, artista, idealizador do e-"ux e curador da cancelada Manifesta 6, a sexta edição 
da Bienal Europeia de Arte Contemporânea que não aconteceu em 2006, “na história recente, escolas como 
Bauhaus ou a Black Mountain College provavelmente causaram mais impacto na arte do que qualquer exposição”. 
Ver VIDOKLE, Anton. Da exposição para a escola: apontamentos do Unitednationplaza. In: CAMNITZER, Luis e 
PEREZ-BARREIRO, Gabriel (Org.). Educação para a arte / Arte para a educação. Porto Alegre: Fundação Bienal 
de Artes Visuais do Mercosul, 2009, p. 41-48.



dos modelos em três palavras: ao acadêmico reserva a combinação talento-ofício-imitação; 

ao bauhasiano, ou moderno, a tríade criatividade-meio-invenção. 

Parece um tanto limitador, ainda que por necessidade pedagógica, tal divisão.   

Primeiro, porque essas divisas não poderiam ser substituições, senão sobreposições, dado 

que a ascensão de um novo modelo não invalida o anterior, nem o impossibilita - a 

Accademia delle Arti del Disegno é um exemplo disso, a não-realizada Escola de Desenho 

Industrial e Artesanato, projetada por Lina Bo Bardi, também; e ainda o Leeds College of 

Art, como veremos a seguir. Segundo, porque a noção de talento nunca desapareceu, 

apenas ganhou novos contornos e signi"cados. Terceiro, porque nenhuma invenção é 

passível de imitação, e vice-versa (se a arte imitava a vida até o século XIX, ela seguiu 

imitando a vida no século XX, a questão é que a vida mudou). E, por "m, porque 

criatividade é um termo muito amplo e rarefeito para uni"car três propostas, na realidade, 

tão dissimilares. No fundo, dizer que a criatividade é a característica que une as três 

propostas talvez seja a mais completa obviedade, dado que a criatividade é um dos termos 

criados pela modernidade e pelo modernismo, logo não exclusivo de um ou outro 

método, mas próprio de um tempo e, por isso mesmo, por ser uma regra, insu"ciente para 

analisar o que, de fato, representaram as escolas de arte. Há em De Duve um pensamento 

global uni"cador. Ele, esquece, no entanto, que imprevisibilidades locais existem também. 

De modo algum, contudo, o que se pretende é uma contestação da 

classi"cação feita por De Duve. Sugere-se, apenas, que ela deixa brechas como toda teoria. 

Provavelmente, porque o autor não entra a fundo na experiência das três escolas, mas 

parte da experiência da Bauhaus para de"nir um modelo moderno de escola, no qual faz 

caber as demais. Todavia engenhoso, por outro lado, é bastante generalizador, pois parte 

de discursos já canonizados pela história da arte, repetindo seus cortes e divisões 

históricas, sem qualquer possibilidade de desvio, de modo a fazer-nos crer que, sim, as 

escolas de arte modernas, querendo ou não, fabricaram artistas que fabricaram novas 

maneiras de fazer arte e novas escolas de arte também. A experiência do Leeds College of 

Art é um bom exemplo disso, pois ela passa de um modelo inspirado na Bauhaus a outro 

que emancipa seu corpo discente gerando uma nova maneira de formar artistas e fazer 

escolas. 

De acordo com Annete Gomperts, pseudônimo usado pelo artista britânico 

Paul Rooney no texto Thin Air: The Psycho-Vocalic Discoveries of Alain Smithson (2009), “em 

meados da década de 1950, Harry Thubron26 transformou o Leeds College of Art  numa das 
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26  Artista e educador inglês conhecido, principalmente, na Grã-Bretanha por suas investigações a iniciativas 
revolucionárias em termos de arte-educação. 



mais revolucionárias escolas de arte no mundo, baseado no seu conhecido “curso básico 

de design”, que seguia os princípios da Bauhaus”. (GOMPERTS, 2009, p. 146) 

Durante os dez anos em que esteve à frente do Leeds College, Thubron ajudou 

a revolucionar a arte-educação na Inglaterra, principalmente com a criação do curso básico 

de design, um programa inspirado na Bauhaus e nos escritos teóricos do crítico de arte 

inglês Herbert Read. De acordo com esse programa, a estudantes de arte e design não 

eram ensinadas habilidades especí"cas das disciplinas de arte e design, mas a 

alfabetização visual no uso da cor, o estabelecimento da forma e da construção do espaço. 

No Leeds College of Art os estudantes eram estimulados a articular suas 

próprias ideias ao invés de se especializarem em habilidades ou mídias especí"cas. O 

processo era tratado como algo muito mais importante do que o produto. A ideia de 

“educação pela arte”, tão defendida por Sir Herbert Read era levada a sério em Leeds. “De 

alguma forma, nós estávamos caminhando no desconhecido”, declarou Thubron, “mas eu 

acho que esse é um elemento vital e necessário” (THUBRON apud GOMPERTS, 2009, p. 146)

Essa energia gerada na década de 1950, seguiu nas duas décadas seguintes: os 

estudantes foram iniciados em assuntos como tecnologia, poesia, psicologia e música 

assim como a encontros e palestras com artistas, compositores, "lósofos, críticos e 

historiadores. De acordo com Gomperts, um artigo publicado na Studio Internacional em 

1969 comparou o Leeds College ao Living Theatre e ao Esalen Institute na Califórnia.

Membros do Fluxus como Robin Page, Robert Filliou e George Brecht 

frequentemente davam aulas em Leeds, promovendo uma forte aproximação com a Black 

Mountain College e as experiências de John Cage. Filliou e Brecht eram muito in#uentes na 

escola e suas ideias inevitavelmente se estenderam ao âmbito do ensino e aprendizagem. 

Uma das suas colaborações mais importantes foi a criação, no contexto do Leeds College e 

com a participação dos estudantes, da Non-école de Villefranche, em Villefranche-sur-Mer - 

uma não-escola que funcionava também como ateliê aberto localizada em uma pequena 

casa do balneário francês e que tinha como princípios a  “troca despreocupada de 

informação e experiência; sem estudantes; sem professores; liberdade perfeita; às vezes, 

ouvir; às vezes, falar.” (GOMPERTS, 2009, p.146)

O Leeds College foi fundado ainda no século XIX, mais precisamente, em 1846, 

e segue ativo até hoje. Nos anos de 1970 passou por momentos de intensa radicalidade, 

com happenings e performances pensados e propostos como rituais no espaço da escola e 

o ambiente da instituição totalmente tomado e ocupado por seus estudantes. Robin Page, 

por exemplo, escreveu um roteiro em que planejava morrer durante a performance.
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De acordo com Thubron e Elma Askham27, 

Por muito tempo nós nos esforçamos por uma relação mais próxima entre 
arte e outras disciplinas [...] Nós acreditamos que as escolas de arte 
forneceram a melhor educação básica no país no período pós-guerra, um 
fato não su!cientemente reconhecido. (1967 apud ALLEN, 2011, p. 138)

Como boa parte das escolas de arte britânicas das décadas de 1960 e início dos 

70, Leeds formou uma geração de multiartistas, que dominavam mais do que mídias 

especí"cas, um elemento que se tornou a marca daquele tempo: a atitude, tal qual 

con"rma De Duve (2012, p. 55), e que dominaria posteriormente a cena underground 

inglesa para além das escolas de arte que, em meados da década de 1970 entraram em 

processo forçado de revisão, pois o governo inglês não estava mais interessado em pagar 

para que jovens "cassem à toa e se graduassem em nada ou coisa alguma. 

No "m da década e início dos anos de 1980, a Inglaterra viu suas escolas 

“alternativas”28  de arte se transformarem em escolas politécnicas. Em tempo recorde, a 

“atitude” da “geração de 1968” e seus ideais criativos transformaram-se, num piscar de 

olhos, em um novo método, como defende Thierry de Duve (2012, p. 57-59), o método da 

desconstrução.

Segundo o autor, trata-se da ascensão de uma nova tríade: atitude-prática-

desconstrução, a qual ele considera estéril para o ensino da arte. Tal comentário se mostra 

bastante curioso, pois se essa tríade é estéril para o ensino da arte (e aí, leia-se arte em 

geral) não parece ser para a vida, a ponto dessa voltar a se tornar interessante para a arte, 

mas a partir de novos entendimentos. A imitação (da vida), assim, jamais foi perdida; o que 

entrou em cena foram novas formas de viver e estar no mundo e “a arte”, como tão bem 

colocou Robert Filliou, “é o que torna a vida mais interessante que a arte”. Talvez seja a sua 

simbiose com a vida que tenha gerado tamanho desconforto para o ensino da arte. Mas 

essa é também uma grande contradição.

Thierry de Duve aborda este tema no seguinte comentário - o qual é o 

verdadeiro estopim não só do ensino da arte, mas da condição que a arte vem construindo 

para si dentro do sistema que a legitima.
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27 Ver ASKHAM, Elma e THUBRON, Harry. e case for Polytechnics. In Studio Internacional, vol. 174, no 892, 
Sept 1967, p. 83-86.

28  O conceito de alternativo utilizado aqui refere-se ao fato de as escolas de arte, principalmente situadas na 
Inglaterra e nas décadas de 1950 e 1960, serem espaços públicos e de total liberdade de expressão, não raro 
vinculadas a movimentos contraculturais, dentre eles o punk. “Alternativo” é usado, desse modo, para explicitar 
ações, movimentos e tudo o que corre e é externo às normas sociais vigentes. Embora !nanciadas pelo governo 
britânico, as escola de arte inglesas conformaram-se nas referidas décadas como espaços de criação e liberdade.



Mais importante é se convencer de que a arte não pode ser ensinada. Isso 
é provavelmente um truísmo para muitos, contudo, na prática é um 
paradoxo com o qual nem sempre é fácil viver quando se ensina. Se a arte 
não pode ser ensinada, o julgamento se forma. Eis um outro truísmo [...]. 
(DE DUVE, 2012, p. 62)

Desse modo, se a arte não pode ser ensinada, pois não é uma técnica ou um 

conteúdo, mas um sistema bastante complexo como demonstrou Duchamp ao apresentar 

seus readymade e, principalmente, no que tange aos interesses desse estudo, ao defender 

que o artista não de"ne sozinho o que é arte, mas que essa é uma concepção que carece 

da participação do espectador, então, a"rmar isso, depois de Duchamp, não só não é um 

truísmo, como jamais poderia ser. 

No entanto, se Duchamp, realmente, fosse levado à sério conforme se diz, o 

ensino da arte já teria acabado há quase um século quando da “criação” do primeiro 

readymade ou, na pior das hipóteses, desde 1957, quando da apresentação pública de “O 

Ato Criador”, quando o artista colocou o espectador na condição de artista também.  

De alguma forma, por motivos diversos e de maneiras distintas, as cinco 

iniciativas apresentadas nessa sessão compartilham a perspectiva duchampiana. Tanto a 

Bauhaus, como a Escola de Ulm, a ESDI e a não-realizada Escola de Desenho Industrial e 

Artesanato, assim como a Black Mountain College e o Leeds College of Art, anunciavam o 

"m da "gura do artista - pelo menos, tal qual ela vinha sendo defendida até então. Se a 

primeira o fez a partir de um plano de construção de um artista com responsabilidade 

social; a segunda e a terceira o transformaram em designer; a quarta, se realizada, talvez 

viesse a promover uma inversão nessa estrutura ao promover o diálogo entre o artesanato 

local e o design industrial internacional, mas sendo um projeto irrealizado, não podemos 

ter certeza disso; e a quarta e a quinta num misto de não-artista com an-artista, aquelas 

"guras identi"cadas por Allan Kaprow29  no início da década de 1970, que começavam a 

fazer da vida e da arte uma coisa só, às vezes atuando como “coisa ordinária” no campo da 

arte, por outras, como prática artística no campo da vida.

De"nitivamente, se isso não era um problema para a arte, que tudo absorve,  

tornara-se, de fato, como a"rmou De Duve, uma questão para a educação da arte.

“Como ensinar, em arte, após Joseph Beuys”, pergunta  o autor (DE DUVE, 2012, 

p. 54), conferindo ao artista alemão o último suspiro do modelo moderno de ensino da 
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29 Refiro-me aqui  à trilogia A educação do an-artista, publicada em três partes, respectivamente, em 
1971, 1973 e 1974. Ver KAPROW, Allan. Essays on the blurring of art and life. Org. Jeff Kelley. 
Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. 1993.



arte, o qual retrucamos: como ensinar, em arte, depois de Beuys depois de Duchamp 

depois de Dewey, três atores fundamentais para a invenção da arte tal qual a conhecemos 

hoje?

Nem o fechamento da Bauhaus, nem o bater de portas da Black Mountain 

deram cabo de um sentimento reformador que tomou conta dos anos de 1960-70. Se as 

escolas de arte entravam em declínio, por outra parte, artistas passavam a investir sua 

energia e pesquisas no campo da educação, criando eles mesmos suas próprias escolas e/

ou experiências educacionais no campo da prática artística.

Do norte europeu ao sul da América Latina, de Nova York ao Rio de Janeiro, da 

Califórnia ao sul da França, da Inglaterra a São Paulo, o investimento em novas formas de 

educação da arte se tornou uma prática central para muitos artistas - desde  o 

dinamarquês Poul Gernes a Robert Filliou e George Brecht, de Joseph Albers a John Cage e 

Tomás Maldonado, de Allan Kaprow à Lygia Clark e o grupo britânico Art&Language, de 

Baravelli a Joseph Beuys e Rubens Gerchman, de Palle Nielsen a Frederico Morais, além de 

tantos outros, todos se envolveram em processos educacionais vinculados à prática 

artística através da criação de escolas autônomas que eram também ateliês abertos e  

espaços de arte, universidades livres, projetos de arte vinculados a escolas e ao sistema de 

ensino formal, aulas experimentais em contexto universitário, intervenções educacionais 

em contextos museológicos, atividades poético-pedagógicas na esfera pública - pouco ou 

em nada reconhecidos pela educação da arte como métodos pedagógicos, mas, 

atualmente, bem sucedidos no âmbito da história da arte como proposições de educação 

como arte.

1.3 QUANDO A ARTE MUDA (?): educação como (forma de) arte 

“Quando a arte muda” é uma condicionante e uma pergunta. Porém, não é mera 

pergunta retórica. Quando a arte muda, mudam os cenários, mudam os atores, muda a 

concepção da própria arte. Quando a arte muda, muda (ou deveria mudar) a educação da 

arte. 

Em As revoluções como mudanças de concepção do mundo, Thomas Kuhn nos 

concede uma importante re#exão acerca das revoluções cientí"cas e de como elas não 

alteram apenas nossa percepção sobre o mundo, mas o mundo em si. De modo que se o 

mundo já não é mais o mesmo, tampouco nós somos. E se nós já não somos, o mundo não 

o pode ser. Ao que Lee Lozano, artista conceitual norte-americana, rati"cou em um 
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comentário de 1969, período sobre o qual versaremos em boa parte dessa seção com o 

objetivo de tentarmos compreender o terreno em que as primeiras manifestações de 

educação (como forma) de arte ocorreram e onde parece estar o germe da virada 

educacional da arte contemporânea. Diz-no Lozano:

Para mim, não pode haver uma revolução pela Arte separada da revolução 
pela Ciência, da revolução política, da revolução educacional, da 
revolução por drogas, da revolução por sexo, da revolução pessoal. 
(LOZANO, 1970 apud LIPPARD, 1970 apud BATTCOCK, 1975, p. 179)

Os anos de 1960-70 foram anos profícuos para a história da humanidade e, 

obviamente, para a história da arte. Foi, sobremaneira, um período de muitas contradições 

em que os papéis, funções e pressupostos foram revolvidos e questionados. Alguns 

autores o denominaram neovanguarda; outros, o chamaram de contracultura; outros ainda 

determinaram ali o "m da história da arte, ou mesmo o começo da contemporaneidade.

Naquele momento, guerras e revoluções estavam sendo capitaneadas nos 

diferentes pontos do globo. Se na Europa, as revoltas representaram uma virada social a 

partir da investida estudantil de Maio de 68; nos Estados Unidos, se con"guraram como 

uma revolução comportamental movida por jovens e paci"stas que queriam o "m da 

Guerra do Vietnam e tinham “Paz e Amor” como lema. Não distante, na América Latina, 

vivia-se os piores anos de ditadura militar, em que os direitos humanos foram, 

simplesmente, ignorados e no qual a revisão política e social foi feita de acordo com os 

interesses das forças armadas, gerando processos de resistência fundamentais para a 

instauração de novos modos de vida, latentes até o presente.

Em Paris, as lutas universitárias de 1968 ocorreram durante um período de 
tempo no qual interferiam vários outros eventos históricos. A oposição à 
guerra americana no Vietnã mobilizava a juventude tanto nos EUA quanto 
na Europa. Além disso, a revolta negro-americana, a luta armada na 
América Latina e na África, a Revolução Cultural na China (1966-1969) 
contribuíam para o clima de revolucionarização da juventude e do mundo 
universitário. A revolta estudantil espalhou-se na França com esse pano de 
fundo complexo e internacional, que dava exemplos heróicos de possíveis 
mudanças radicais. [...] De modo geral, questionava-se o papel da 
universidade e a concepção fragmentária da pesquisa a serviço do 
complexo industrial-militar. O conteúdo do ensino de ciências sociais foi 
criticado de modo virulento e disso surgiram várias correntes radicais que 
substituíram o positivismo vigente por tendências que incluíam 
marxismo, fenomenologia, psicanálise e teoria crítica. [...] As lutas de 
estudantes do Brasil contra a ditadura foram comentadas na França, no 
início de 1968. Os movimentos de estudantes no México tiveram grande 
impacto até a sangrenta repressão anterior ao início dos Jogos Olímpicos. 
(THIOLLENT, 1998, p. 65-66)
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A percepção é de que a partir de motivos e situações “locais” distintos, o mundo 

parecia se coadunar por algo que desejava, porém do qual pouco sabia.  Vivia-se um 

momento de transição em que a transição não estava clara. Sabia-se do monstro, mas não 

se conhecia sua alcunha. Numa espécie de movimento utópico, ou último suspiro de uma 

modernidade em vias de transformar-se - geogra"camente distante entre si, mas 

globalmente ritmado -, pessoas do mundo todo contrapunham-se ao modelo capitalista 

vigente bradando por liberdade, justiça e democracia. As ideias de Marx nunca estiveram 

tão presentes. Marcuse foi descoberto. A “aldeia global” de McLuhan já era, como 

acabamos de perceber, uma evidência.

Na visão de Gilles Deleuze (1990, p. 224), “uma crise generalizada dos meios de 

con"namento - prisão, hospital, fábrica, escola, família”, explicitados por Foucault em sua 

teoria sobre as sociedades disciplinares, tomou forma naquele momento, e reformá-las já 

de nada adiantaria, pois, de acordo com "lósofo francês, elas estavam condenadas. Às 

sociedades disciplinares sucederam, então, as sociedades de controle. Fábricas 

transformaram-se em empresas; hospitais transformaram-se em empresas; prisões foram 

transformadas em empresas; escolas, mais do que nunca, viraram empresas; e a arte, de 

uma maneira ou de outra, já desenhava, ainda que de forma sutil, sua petição como 

empresa. Meios antigos e novos de dominação se atravessaram e sobrepuseram na 

gerência dessas novas maneiras de vida. Passamos a viver os holofotes de um 

contemporâneo em iminência e ainda sob a égide do moderno - tudo passara a ser líquido 

e rarefeito; sem antes ou depois; sem patrões e, ao mesmo tempo, empoderados por uma 

autonomia controlada; agora e amanhã; no mesmo espaço e à distância. Novas forças se 

anunciavam - “não cabia temer ou esperar, mas buscar novas armas”, declarou Deleuze 

(1992, p.220).

Essas novas armas chegariam em muito formatos, desde modelos críticos, radicais 

e não-disciplinares de educação a experimentações político-poéticas e poético-políticas 

nos âmbitos da arte e da vida.

Do ponto de vista da educação, a década de 1970, à luz da crise das instituições, 

compreendeu um período de ascensão de práticas educacionais menos ortodoxas e mais 

experimentais, “cujos limites eram bastante amplos, difusos e imprecisos” (REVAH, 2005, p. 

159), pensadas como alternativas em relação ao Estado e ao mercado, assumindo, assim, 

uma perspectiva marginal frente aos valores morais que comandavam a educação 

institucional. 
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Interessados em rever, principalmente, as formas institucionalizadas de vida e seus 

equipamentos de controle, dentre os quais a escola e os processos de aprendizagem, 

pensadores como o educador brasileiro Paulo Freire, o "lósofo e educador austríaco Ivan 

Illich e o "lósofo argelino Louis Althusser apresentaram, num espaço de dois anos anos 

(entre 1969 e 1971), pensamentos fundamentais e originais no campo da teoria crítica do 

ponto de vista pedagógico e sociológico e, também, no âmbito da prática educacional - no 

caso dos dois primeiros30.

As contribuições de Althusser giraram em torno de sua obra Ideologia e os 

Aparelhos Ideológicos do Estado 31 , publicada em 1970, que versa acerca das relações 

ideológicas do Estado com as instituições que compõem a vida em sociedade, 

con"gurando-se como subsídio essencial naquele momento para elucidar sobre os 

processos de dominação e relações de poder presentes nas mais diferentes esferas da vida 

social, tanto públicas como privadas; além de mostrar-se sintomática do que aqueles 

tempos signi"caram em termos políticos. Os Aparelhos Ideológicos do Estado - escola, 

família, sindicatos, sistemas político e jurídico, imprensa, igreja e sistema de arte e cultura, 

na concepção de Althusser - funcionam, de acordo com o pensador francês, de forma 

“massivamente prevalente pela ideologia [...] [e como tal] educam por métodos 

apropriados de sanções, de exclusões, de seleção, etc” (ALTHUSSER, 1985, p. 47). 

Em diálogo com as re#exões de Althusser, Ivan Illich publicou em 1971, o 

importante  Sociedade sem escolas, no qual propôs não apenas o "m da escola, mas a 

desescolarização da sociedade. O autor via nesta instituição “o fator constitutivo dos 

problemas das sociedades modernas” (STRECK, 2010, p. 329). Tal qual Althusser, Illich 

enxergava na escola - o lugar destinado pelo Estado para a ocorrência do processo 

educacional - uma pequena máquina ideológica de fabricação de distinção, opressão e 

exclusão.

A grande questão para Illich era discutir como questões não materiais, como 

saúde, educação, segurança foram transformadas em demanda por mercadorias - saúde 
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30 Freire no que diz respeito ao método revolucionário de alfabetização de adultos experienciado no nordeste do 
Brasil, e Illich através do envolvimento com a educação popular na América Central e, mais especi!camente, na 
criação do CIDOC, !gurando ambos como referências seminais para as práticas artísticas, críticas e curatorias e 
re"exões realizadas no âmbito da virada educacional. O CIDOC - Centro de Informação e Documentação -, foi 
fundado em Cuernavaca, no México, em 1966, e consistiu numa espécie de universidade livre voltada para os 
problemas da educação e independência cultural dos países ditos de terceiro mundo, com especial atenção à 
América Latina. Durante 15 anos, organizou encontros, reuniões e residências com educadores vinculados a uma 
perspectiva crítica e/ou de libertação, tais como os brasileiros Paulo Freire e Darcy Ribeiro, entre tantos outros., 
em Cuernavaca, no México,

31 Ver ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do estado: notas sobre os aparelhos ideológicos do estado. Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 1985.



virou tratamento médico; educação, obtenção de graus; segurança, proteção policial; 

segurança nacional, aparato militar; trabalho produtivo, concorrência desleal. Para tanto, 

de"niu a escola como paradigma. Para Illich, não apenas a escola, mas a sociedade se 

tornou escolarizada.

O medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade; o aprender 
por si próprio é olhado com descon!ança; a organização comunitária, 
quando não é !nanciada por aqueles que estão no poder, é tida como 
forma de agressão ou subversão. A con!ança no tratamento institucional 
torna suspeita toda e qualquer realização independente. [...] Em toda 
parte, não apenas a educação, mas a sociedade como um todo precisa ser 
“desescolarizada”. (ILLICH, 1985, p. 17)

Illich não acreditava na escola e entendia que a busca por novas saídas 

educacionais deveria “virar procura de seu inverso institucional” (ILLICH, 1985, p.14), ou 

seja, deveria se dar numa espécie de “teia educacional em que cada um pudesse 

transformar todo instante de sua vida num instante de aprendizado, de participação, de 

cuidado”. A proposta de desescolarização da sociedade encontrou, nesse sentido, diálogo 

crítico não apenas nas ideias de Althusser mas, também, e com grande vulto, na 

perspectiva apresentada por Freire com relação à educação com prática da liberdade e a 

construção de uma pedagogia do oprimido do ponto de vista do oprimido e não do 

opressor que o interpreta32. 

Para Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. O educador acreditava 

que a alfabetização (seu maior campo de investigação) era potente e acontecia de fato se 

as primeiras palavras desse processo fossem carregadas de signi"cado para aquele que se 

está alfabetizando. Ou seja, a ideia de que “a aprendizagem para a construção do sujeito 

emancipado precisa manter a unidade dialética consciência e mundo, subjetividade e 

objetividade, teoria e prática”. (STRECK, 2010, p. 329) Na sua visão, não poderia haver 

pedagogia da libertação sem a libertação da pedagogia. “Em primeiro lugar [porque, 

assim,] se torna uma pedagogia do outro, do oprimido. [...] Em segundo lugar, [porque] é a 

libertação para um outro tipo de rigorosidade, que não tem a ver com aplicação de teorias 

e métodos, mas com a práxis transformadora”. (STRECK, 2010, p. 331)

Práxis transformadora foi o que tentaram muitos artistas durante aqueles anos. 

Do ponto de vista da arte, os anos de 1960-70 foram dos mais profícuos e 

contraditórios do século XX - marcaram o surgimento da arte conceitual, ou seja, de uma 

nova perspectiva em relação ao objeto de arte em que o conceito, o discurso e/ou a 
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atitude do artista passava a ter prioridade em detrimento das questões formais;  também o 

momento em que o processo passou a ser considerado parte obra de arte, surgindo aí os 

happenings, performances, activities, a land art, entre outros; e no qual questões políticas e 

relações de poder foram incorporadas por artistas em seus processos de trabalho 

re#etindo em projetos, ao mesmo tempo, nomeadamente críticos em relação às 

instituições da arte (museus e galerias, principalmente) e, totalmente, inseridos no mesmo 

sistema, gerando, assim, uma espécie de virada política na arte conceitual que "cou 

conhecida como crítica institucional. Foi um período marcado por um envolvimento 

considerável de artistas em projetos que envolviam a esfera pública, fosse essa atuação 

extra-ateliê ou extra-institucional. 

É difícil dimensionar em que medida esta ‘tomada de atitude’ advém das 

discussões vigentes e novos formatos da arte, considerando o âmbito da sua disciplina; e 

em que medida foram decorrentes de uma postura política que começava a aparecer na 

prática de artistas e de uma atitude artística que passava a se in"ltrar na vida cotidiana. 

O crítico francês Michel Ragon33 , ao escrever sobre a posição do artista na 

sociedade diante do impacto dos acontecimentos de 1968, em Paris, pareceu precisar a 

indagação que aquele momento colocava ao mundo da arte. 

Como após os happenings gigantes de maio e junho em Paris, após o 
happening permanente do “Living Theatre”, em Avinhão, como após os 
happenings saídos do laboratório para desembocar sobre a festa, ousarão 
ainda fazer happenings de câmara? Como após os setenta automóveis 
queimados no Quartier Latin e cujas carcaças permaneceram tanto tempo 
expostas nas ruas desempedradas, Arman poderia expor pianos queimados 
em galerias de quadros? Como César, que desgraçadamente não estava em 
Paris, em maio, para assinar estes carros, poderia fazer “Expansões” em 
público após essa expansão de espontaneidade de milhares de estudantes 
invadindo o Quartier Latin como uma pasta monstruosa saindo de um tubo 
de dentifrício gigante? (RAGON, 1968 apud MORAIS, 1975, p. 53)

Na visão de Frederico Morais, “maio de 68 [foi] o encontro de si mesmo na 

coletividade, a liberação de potencialidades individuais sob uma forma coletiva sugerindo, 

portanto, um comportamento social e político novo, isto é, criativo” (MORAIS, 1975, p. 54).

Diante disso, algumas questões se tornam necessárias: seria mesmo o "m do 

modelo (utópico) de ensino pautado pela criatividade, como sugeriu Thierry de Duve, ou 

seria apenas uma mudança de contexto de onde essa criatividade passaria a atuar, 

deslocando-se do campo da arte para o âmbito da vida? E, por "m, o que fazer com a arte, 
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quando a vida lhe toma os seus meios, ferramentas, linguagens e métodos numa atitude 

de libertação social lhe devolvendo (em troca) um novo contexto político e cultural? Tomar 

os meios da vida em sociedade - seus instrumentos, narrativas, metodologias?

O que parecia ser uma experiência até então reservada aos artistas e ao mundo da 

arte - o processo de criação -, passou, a partir de 68, a constituir os mecanismos e táticas de 

vida na esfera pública. A situação, imprevista e inédita, não apenas conferiu certa noção de 

invenção 34  às maneiras do homem comum manifestar-se no campo político, como 

convocou a arte a olhar para si também como processo político, fazendo rever-se em seus 

papéis estabelecidos, principalmente, do ponto de vista do papel exercido por seu 

principal protagonista, o artista 35. 

A participação política de artistas em processos de transformação social já estava 

em prática, pelo menos, desde o início do século XX. O construtivismo russo nos mostrou 

isso do começo ao "m. A construção da Bauhaus e as inúmeras experiências educacionais 

decorrentes desse modelo, também - intensi"cando-se, a partir dos anos de 1950, através 

da participação de artistas em reformas educacionais, principalmente, no contexto das 

escolas (formais) de arte, conforme apresentado por este estudo na seção anterior. No 

entanto, o que ganhou corpo nas décadas de 1960 e 70 demonstrou ser um pouco 

diferente, tratava-se de uma movimentação gerada no contexto da prática artística e sua 

relação com a esfera pública, logo, algo mais experimental do que programático - do 

ponto de vista educacional. 

Um número signi"cativo de artistas passou a criar suas próprias escolas, cursos e 

programas de formação, ao mesmo tempo em que começaram a propor suas ações 
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34 Um exemplo de prática política que se perfaz estética pode ser encontrado na atuação dos Tupamaros, grupo 
guerrilheiro uruguaio em atividade no período de 1960-70. Contrário à violência e tortura, o grupo concebia suas 
ações políticas com um rigor crítico e criativo próprios do teatro e da performance. De acordo com Luis 
Camnitzer, um estudioso da ação dos Tupamaros e um defensor do seu caráter poético:  “é possível que os 
Tupamaros não tenham tido ambições estéticas, mas é inegável que estavam interessados em estabelecer um 
sistema de comunicação bom e e!ciente. [...] se tivéssemos que empregar uma terminologia artística [a eles], 
[diríamos que] os Tupamaros criaram uma nova forma de teatro. Ver CAMNITZER, Luis. Didáctica de la 
liberación: arte conceptualista latinoamericano. Montevideo/Buenos Aires: HUM, CCE e CCEBA, 2008, p. 76 e 79, 
minha tradução.

35 Essa perspectiva pode ser percebida na de!nição que Frederico Morais faz do artista dos anos de 1960-70: “o 
artista, hoje, é uma espécie de guerrilheiro. A arte uma espécie de emboscada. Atuando imprevistamente, onde e 
quando é menos esperado, de maneira inusitada (pois tudo pode transformar-se, hoje, em arma ou instrumento 
de guerra ou de arte) o artista cria um estado permanente de tensão, uma expectativa constante. Tudo pode 
transformar-se em arte, mesmo o mais banal evento cotidiano. [...] A tarefa do artista-guerrilheiro é criar para o 
espectador (que pode ser qualquer um e não aquele que frequenta exposições) situações nebulosas, incomuns, 
inde!nidas, provocando nele, mais que o estranhamento ou a repulsa, o medo. E só diante do medo, quando 
todos os sentidos são mobilizados, há iniciativa, isto é, criação”. Ver MORAIS, Frederico. Contra a arte a#uente: o 
corpo é o motor da “obra” [1970]. In: Continente Sul Sur. Porto Alegre: Revista do Instituto Estadual do Livro, n. 6, 
1997, p. 169-178.



artísticas por meio de formatos pedagógicos como aulas, palestras e conferências e a 

denominar arte suas aulas, palestras e conferências, borrando, assim, as fronteiras entre 

arte e educação dentro e fora do âmbito da arte. 

Se não havia na primeira metade do século XX, como aponta Thierry de Duve  

(2012, p.45), “um pioneiro da arte moderna [...], que não se envolveu ativamente na criação 

de escolas de arte e programas de ensino”, o mesmo poderíamos a"rmar de artistas 

atuantes nos anos de 1960 e 70, com o detalhe de que, desta vez, eles estavam priorizando 

muito mais a perspectiva do processo (experimental) do que a intenção de fazer daquilo 

um programa político pedagógico.

De acordo com o artista norte-americano Allan Kaprow, em The education of the 

un-artist, Part III36 , 

Os modelos para uma arte experimental da geração dos anos de 
1960-70 eram menos os padrões da produção artística da geração 
anterior e mais a própria sociedade moderna, seus processos e modos 
de comunicar e operar. Particularmente [relata o artista], como e o que 
nós comunicamos, o que nos acontece no processo, e como isso pode 
nos conectar com os processos naturais para além da sociedade. 
(KAPROW, 1993, p.130, minha tradução)

Kaprow identi"cou cinco eixos ou tipos dessa arte experimental centrada na vida 

cotidiana e na não-arte37  à qual se refere acima, e que diz poder ser veri"cada desde o 

começo dos anos de 1950, mas que se tornaram próprias mesmo do período 

compreendido entre o "m dos anos 1960 e meados da década seguinte. Dentre eles, um 

em especial nos chama a atenção, trata-se do eixo denominado “de aprendizagem”, ou seja 

que corresponde, de acordo com o artista, às alegorias de questões "losó"cas, aos rituais 

de formação da sensibilidade e às manifestações educacionais. Seriam, portanto, modelos 

de educação como arte e de arte como educação, ou modelos de não-arte, uma vez que 

eram como a vida (lifelike art, como defende o artista), ou seja, imitando-a, portanto.

Contudo, diferente das alegorias feitas no passado, as práticas realizadas nos anos 

de 1960-70 foram construídas imitando não a natureza como no passado, mas os 

processos e formatos de organização política e social e as estruturas de poder da vida 

moderna. Ao fazerem isso, elas se transformaram em novos discursos e, também, novas 
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University of California Press. 1993.

37 Quando o artista se refere à não-arte, ele está se referindo ao termo desenvolvido nas parte I e II do texto e 
education of the un-artist, ou seja, de uma noção de arte-como-a-vida, uma arte que imita a vida; que, sendo 
“como a vida”, aponta para similaridades.



metodologias dentro dessa mesma estrutura de organização social sobre as quais estavam 

versando.

No que diz respeito às relações entre arte e educação no âmbito da arte, isso pode 

ser percebido tanto na concepção de novas instituições por parte dos artistas, desde 

escolas, espaços não-formais de educação a universidades livres; como na realização de 

atividades artísticas no cotidiano ordinário da vida; e, também, no uso de formatos e 

métodos educacionais em práticas artísticas gerando, portanto, uma espécie de contexto 

híbrido em que elas tanto são arte como educação quanto educação como arte. Educação 

como arte quando a educação, através de um elemento ou aspecto, é transformada em um 

formato da arte, ou seja, em produto artístico. E Arte como educação, quando as 

metodologias da arte são incorporadas aos processos educacionais reforçando-os 

sobremaneira. Ambas condições podem ser percebidas na divisão sugeirda por Kaprow, 

muitas vezes simultaneamente.

No que concerne ao que o artista norte-americano de"ne como alegorias de 

questões !losó!cas, elas são, principalmente, processos educativos transformados em 

formas e dispositivos de arte. Poderíamos situar aí as aulas (na New School) e 

performances zen de John Cage; as instituições poético-políticas fundadas por Robert 

Filliou, como o bazar-ateliê La Cedille qui sourit, a República Genial, a Galeria Legítima e o 

Centro de criação permanente (o Poïpoïdrome), assim como a publicação do multilivro que 

pressupõe a participação ativa do espectador, Teaching and Learning as Performing Arts, 

editado em 1970; também, as palestras-performance de Joseph Beuys; e os Event Scores de 

George Brecht.

No que tange aos rituais de “formação” da sensibilidade, estas estão vinculadas a 

uma ideia de experiência coletiva de formação sensível em que a noção de audiência se 

torna turva diante da possibilidade da participação ativa das pessoas, uma vez que é isso o 

que confere sentido para o ritual de formação. Nesse sentido, elas são, ao mesmo tempo, 

educação como arte e arte como educação. Parece que as Atividades, de Allan Kaprow, 

obras-evento em que os papéis do público, do artista e do participante se fundem na 

"gura do executante e cujo "m é a sua própria realização; as aulas-experiência ministradas 

por Lygia Clark na Sorbonne na primeira metade da década de 1970, em que os alunos, a 

partir da manipulação dos sentidos, viviam experiências coletivas tranformando-se em 

objetos de suas próprias sensações; os Domingos da Criação, ocupação-evento-

experiência-obra que colocava o espectador dentro da obra de arte como motor da obra, 

propostos por Frederico Morais e realizados de janeiro a julho de 1971, no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro; bem como o projeto Modellen - en modell för ett kvalitativt 
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samhälle (O modelo - um modelo para uma sociedade de qualidade), uma espécie de 

ocupação lúdica do espaço expositivo principal do Moderna Museet, em Estocolmo, com 

ferramentas, papelão, isopor, material de construção, tinta, entre tantos outros elementos, 

para uso de crianças, famílias e visitantes, proposta por Palle Nielsen, em 1968; são 

exemplos signi"cativos dentro dessa perspectiva.

Quanto às manifestações educacionais, estas poderiam compreender as escolas, 

programas e cursos propostos por artistas em contextos de arte, procedimentos que 

nascem como propostas de arte como educação e que a posteridade tratou de inserir na 

história da arte, "rmando-as também como educação como arte, ou seja, são metodologias 

artístico-educacionais propostas por artistas fora do âmbito da arte que, por serem 

propostas por artistas, acabam sendo compreendidas e incorporadas à história da arte 

também como produtos artísticos. Seriam elas: a Eksperiment Kunst Skolen (ou Eks-skolen), 

escola experimental de arte (e coletivo de artistas) fundada em Copenhagem, em 1961, 

por Poul Gernes e Troels Andersen, artista e historiador de arte dinamarqueses; a Non-école 

de Villefranche, criada em 1966 em Villefranche-sur-Mer, por Robert Filliou e George Brecht; 

a Escola Brasil, criada pelos artistas José Resende, Carlos Fajardo, Luiz Paulo Baravelli e 

Frederico Nasser, em 1968, em São Paulo; assim como a atuação de artistas como 

‘educadores-artistas’ a exemplo de John Cage, primeiro na Black Mountain College e, 

posteriormente, na New School; a atuação revolucionária do grupo britânico 

Art&Language no “não-ensino” de arte no Coventry College of Art, na Inglaterra, em 1969, 

ao propor um curso de teoria da arte que versava mais sobre a vida do que sobre a arte; o 

Project Other Ways, um projeto de arte proposto por Allan Kaprow para escolas de ensino 

básico na Califórnia, no "m da década de 1960; a criação do Partido Alemão dos 

Estudantes e a fundação do Diretório para a Democracia Direta e da Universidade Livre 

Internacional para a Criatividade e Pesquisa Interdisciplinar (FIU), por Joseph Beuys, na 

virada da década.

Outras práticas artísticas, vinculadas a uma perspectiva declaramente crítica à 

própria arte e suas instituições, poderiam gerar uma quarta categoria. Figuraria aí, sem 

dúvida, o Guggenheim Museum Visitor’s Pro!le, proposto em 1971, por Hans Haacke que, 

usando o modelo de um instrumento de avaliação comumente distribuído ou disponível 

aos visitantes de museus, propôs um questionário que mesclava questões aparentemente 

simples, e comuns a este tipo de instrumento, com perguntas sobre direitos humanos, 

educação, questões econômicas, políticas e sociais, às quais por si só já geravam um 

processo de re#exão e revisão daquele lugar. Outro projeto a possibilitar esse diálogo entre 

os modelos de feedback e aprendizagem é a performance Museum Highlights - A Gallery 
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Talk, da artista norte-americana Andrea Fraser, realizado no Philadelphia Museum of Art, 

em 1989, no qual a artista, vestida e na condição de guia do museu cria uma “visita guiada” 

que percorre desde os lugares de acesso ao museu, às exposições e ao backstage da 

instituição, construindo uma narrativa que versa mais sobre as relações de poder nas quais 

a arte está envolvida do que os produtos e artefatos que são produzidos pelos artistas. 

Diante de tudo isso, conforme conclui Kaprow, “o que segue agora é olhar 

atentamente para esses modelos de não-arte [como escolas, universidades, aulas, 

palestras-aulas] e [entender] que signi"cado tem para os artistas copiá-los” (1993, p. 149, 

minha tradução).

Isto posto, nos questionamos sobre em que medida poderíamos dizer que essas 

práticas representaram uma mudança para a arte? Teria a arte, realmente, mudado ou, 

como defende Thomas Kuhn, teriam sido as concepções de mundo e, consequentemente, 

de arte que teriam sofrido alterações irreparáveis gerando mudanças de percepção? Em 

que medida tanto as experiências de educação como arte assim como as iniciativas de arte 

como educação se con"guraram como mudanças no contexto da arte?

Na visão do crítico de arte brasileiro Frederico Morais (2011b, p. 2)., 

Essencialmente, a arte é sempre a mesma.[...] O que ocorre é que, em 
determinados momentos da história, a arte vincula-se de maneira mais 
forte a outros aspectos da vida e da cultura — magia, religião, ciência, 
tecnologia etc. E estes aspectos agregados possuem um peso maior ou 
menor, segundo as diversas interpretações. É certo, também, que, em 
determinadas épocas ou movimentos, ou mesmo para certos países ou 
grupos de artistas, alguns aspectos prevalecem sobre os outros.

Diante disso, poderíamos, então, suspeitar de que o que muda não é exatamente 

a arte, mas as percepções que temos dela. Estas, por sua vez, estão diretamente 

relacionadas a outras percepções - que temos dos contextos sociais, políticos, econômicos 

e culturais nos quais estamos inseridos.  

Sendo assim, no que compreende às relações entre arte e educação no âmbito da 

arte empreendidas nos anos de 1960-70, poderíamos dizer que o que muda não é tanto a 

maneira como a arte percebe a educação do ponto de vista cognitivo, mas o modo como a 

arte percebe a educação depois de ser percebida por ela e que novos usos dá a isso. Isto é, 

como ela se percebe frente às suas próprias instituições que, no caso da educação, estão 

representadas pela escola, pela sala de aula, pela sua organização como disciplina, pela 

ideia de currículo pautado por uma suposta evolução histórica da prória arte.
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Nesse sentido, a principal contribuição dessas práticas para a arte no período, e 

para o campo também, encontra-se no fato de elas se “aventura[rem] no campo do 

desconhecido, sacodi[rem] os paradigmas focilizados e joga[rem] com especulações e 

conexões consideradas “ilegais” no campo do conhecimento disciplinar”. (CAMNITZER, 

2007)

Se houve alguma mudança na arte naquele momento, ela esteve diretamente 

relacionada à mudança de percepção de seus principais atores (artistas) com relação ao 

seu papel na sociedade, uma vez que esta já não era mais a mesma. E se esta não era 

tampouco a arte poderia ser, e se a arte não poderia ser esta tampouco seria.  Ao que 

parece, a grande mudança empreendida e/ou resultante daquele momento diz respeito ao 

turvamento das noções de “dentro” e “fora” da arte, não tanto com relação aos limites da 

arte, mas aos limites da vida que a arte busca imitar.

1.4 Paradoxos paradigmáticos: Beuys, Kaprow, Filliou

Joseph Beuys (1921-1986), Allan Kaprow (1927-2006) e Robert Filliou (1926-1987) 

fazem parte de uma mesma geração de artistas nascida no hemisfério norte entre a 

Primeira e a Segunda Guerra, que tiveram, cada um à sua maneira, atuações nos campos 

da política, da arte e da educação. 

Pelo menos quatro aspectos comuns podem ser identi"cados em suas 

investigações poéticas com relação a estas atuações: a defesa e busca por uma intrínseca 

relação entre arte e vida, não dissociando suas experiências vividas nos campos social e 

educacional da sua atividade artística e de sua crença política; a noção de arte, do ponto 

de vista da criação, como um aspecto inerente a qualquer homem, sendo o elemento 

primordial desse processo a criatividade; o pensamento utópico - uma mistura própria de 

uma geração que passou pelos processos de ascensão e queda do modelo moderno de 

vida social e participou ativamente das revisões institucionais pós-Segunda Guerra; e a 

dimensão celebrativa de suas ações. 

Devido a essa combinação, suas trajetórias se con"guram em contundentes, e 

contraditórias, instâncias de arte como prática social e educação como forma de arte, 

servindo como referência fundamental para as práticas artísticas de mesma ordem levadas 

a cabo na última década do século XX conformando o que se convencionou chamar por 

viradas social e educacional.
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No que diz respeito à investigação proposta por este trabalho, um interesse 

comum veri"cado nas atuações dos três artistas é central: tanto Beuys, como Kaprow e 

Filliou, mais do que artistas fundamentais de um período, foram instauradores de um novo 

modo de vida para a arte no contexto da vida em que a educação (como prática e como 

pensamento) teve lugar central. Desse modo, suas teorias são de relevância incontestável 

para se discutir, hoje, sobre as relações entre arte e educação no âmbito da arte.

 De um ponto de vista mais geral, o interesse em Joseph Beuys se deve por conta 

de sua atuação e pensamento como artista e professor - práticas indissociáveis, segundo 

ele - no contexto de suas práticas artística e educacional. Kaprow, por sua vez, interessa por 

suas investigações como educador no campo da arte e como artista no campo da 

educação e de suas re#exões acerca do que seja a inclusão da audiência no contexto de 

suas práticas. E Filliou, talvez o mais improvável, mas nem por isso menos decisivo, por suas 

teorias políticas e econômicas  complexas e desobedientes e suas contribuições para uma 

educação planetária pautada pela arte no campo da vida cotidiana, e vice-versa. 

Alguns críticos de arte, como Kristina Lee Podesva38 e Claire Bishop39, delimitaram 

nas ações performáticas e políticas de Beuys a principal referência para o engajamento de 

artistas contemporâneos com a educação. Outros autores, como o artista e pesquisador 

Pablo Helguera40 , por exemplo, situaram em Allan Kaprow, uma in#uência seminal para a 

arte socialmente engajada e seus contornos no campo da educação na 

contemporaneidade. A inclusão de Robert Filliou nessa tríade, por sua vez, é uma aposta 

nossa. Embora pareça uma sinalização estranha por um lado, e óbvia, por outra parte - 

devendo essa obviedade ao seu Teaching and Learning as Performing Arts41, uma das 

primeiras obras críticas a discutir sobre as relações entre arte e educação no âmbito da arte 

- Filliou não "gura, em absoluto, na literatura crítica produzida recentemente a respeito do 

fenômeno educational turn42.

Como paradoxos paradigmáticos no que tange as relações entre arte e educação 

no âmbito da arte, os três artistas constituem juntos, através de suas práticas particulares e 
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dos diálogos realizados ao longo de suas vidas, um corpo teórico-prático de suma 

importância para o debate sobre a chamada virada educacional na arte contemporânea. 

No entanto, de um ponto de vista mais especí"co, nos interessa analisar e 

compreender, nesse momento, menos a sua in#uência com relação ao fenômeno 

educational turn e mais o que faz com que as práticas desses artistas se destaquem das 

iniciativas artísticas realizadas por outros artistas no mesmo período no que tange à sua 

relação com a educação. Isto é, se arte e educação são, de fato, aspectos de uma mesma 

atividade, que elementos extraordinários existem nas práticas e pensamentos de Beuys, 

Kaprow e Filliou que os distingue dos seus contemporâneos?

Num primeiro momento, diríamos que o que torna tais práticas relevantes a ponto 

de se destacarem em comparação a outros artistas do seu tempo diz respeito ao 

turvamento entre as noções de âmbito da arte e esfera pública percebido gerado por 

Beuys, Kaprow e Filliou a partir de sua atuação como educadores.

Comecemos por Joseph Beuys.

Claire Bishop nos lembra que é de 1969 a emblemática expressão de Beuys que 

ser professor era o seu maior trabalho de arte (BISHOP, 2012, p. 243, minha tradução). Mais 

do que uma frase de efeito, o comentário do artista singulariza e "rma um pensamento 

original acerca das relações entre arte e educação no âmbito da arte, a começar pelo fato 

de não entender estes campos como coisas apartadas, mas como um mesmo lugar, seja 

este lugar uma atividade, um elemento, uma instituição ou uma experiência. Nesse 

sentido, elas não poderiam estar descoladas uma da outra, tampouco do meio social, 

econômico, político e cultural onde se inseriam  e de onde emergiam. Sua produção é, 

assim, mais do que educacional ou artística, política, pois é nesse território que ele a"rmou 

seus ideais artísticos e educacionais, transformando todas as instituições pelas quais 

passou (museus, universidades e grande eventos de arte, como a Documenta de Kassel) 

em lugares para o debate público. 

Esse processo começou nos primeiros anos da década de 1960 com a sua 

admissão como professor na Düsseldorf Kunstakademie, contexto a partir do qual pensou e 

organizou boa parte de suas propostas artísticas e educacionais, a começar pela fundação, 

em 1967, junto aos seus alunos, do Deutsche Studentenpartei [Partido Alemão dos 

Estudantes], intitulado originalmente como Partido Educacional, fundado em reação a um 

atentado sofrido por um dos estudantes; seguido pela criação da Organização para a 

Democracia Direta, em 1970; e culminando com a fundação da International Free 

University (FIU), em 1974. Essas experiências interessam sobremaneira a esse trabalho, pois 

não só são referências importantes para considerar o surgimento acentuado de escolas 
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livres e universidades autônomas na virada do século XXI, mas, principalmente, porque 

foram tratadas pelo artista, por um lado, como ferramentas democráticas de educação, e 

por outro, como projetos ou intervenções artísticas no contexto de grandes exposições de 

arte, como as Documentas 5 e 6.

A perspectiva integradora de Beuys no que se refere aos campos da arte e da 

educação se deve, principalmente, ao seu entendimento de que ambos fazem parte de 

uma mesma esfera maior, que é a cultural, onde estão “as escolas, as universidades, a 

cultura, a arte e, em termos gerais tudo aquilo que diz respeito à criatividade”43 (In: COTRIM 

e FERREIRA, 2006, p. 301), para o artista, o grande elemento de libertação do homem.

 Indagado por Filliou, no "m da década de 1960, sobre a criação e o caráter social 

do Partido e, ao mesmo tempo, ao fato de ele poder ser compreendido como uma possível 

‘tradução’ de suas performances artísticas em contexto social, Beuys declarou:

Eu diria que não há diferença. Como já reiteradamente a!rmado, minhas 
performances, ou seja, seu conteúdo, são comparáveis ao conteúdo 
exemplar de uma academia da universidade. E o conteúdo de uma 
academia da universidade sendo, ao mesmo tempo, comparável com a 
deste partido de estudantes. No entanto, eu não vejo nenhuma conexão 
aqui, pelo contrário, é idêntico, ou seja, o conteúdo é idêntico. (In: FILLIOU, 
1973, p. 169, minha tradução)

Interessava a Beuys que o conceito de política pudesse ser alargado tanto quanto 

se vinha tentando alargar o conceito de arte. E ao considerar isso, consequentemente, o 

conceito de arte passaria a incluir todas as ações humanas também. Na visão de Beuys, ao 

demandar o alargamento do conceito de arte, ele estava demandando também o 

alargamento do conceito de ciência. E um alargamento do conceito de ciência, 

automaticamente, geraria uma expansão do conceito de educação no sentido cognitivo - 

da produção de conhecimento - e, posteriormente, político -do que isso poderia gerar no 

contexto social.

A perspectiva defendida pelo artista encontra respaldo, por um lado, em 

a"rmações feitas por John Dewey algumas décadas antes, quando este a"rmara ser o 

pensamento (e a ciência) também um processo de criação estética tanto quanto a arte; e, 

por outro, na ideia de Walter Benjamin sobre a importância do autor (artista) atuar nos 

meios de produção. 
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Na visão do "lósofo norte-americano, “a estranha ideia de que o artista não pensa 

e de que o investigador cientí"co não faz outra coisa resulta da conversão de uma 

divergência de ritmo e ênfase em uma diferença de qualidade”. (DEWEY, 2010, p. 78) Ou 

seja, tanto o cientista tem seu momento estético quando suas ideias deixam de ser meras 

ideias, como o artista tem seus problemas e pensa enquanto trabalha, o que acontece é 

que eles se dão em intensidade e momentos diferentes durante o processo de criação. 

No que tange à contribuição de Benjamin, ela está relacionada com a atuação 

crítica de Beuys nos meios de produção com os quais estava envolvido - o da arte e o da 

educação - gerando uma espécie de conversa crítica entre eles, tratando no âmbito da arte 

seus problemas educacionais e no âmbito da educação seus problemas artísticos, ambos 

pautados por questões políticas, sociais e, também, econômicas. De acordo com o artista 

seus problemas de artista e professor eram “o pensamento humano, a criatividade e a 

economia” (In: COTRIM e FERREIRA, 2006, p. 301)

No começo da década de 1970, Beuys criou a Organização para Não-votantes 

(mediante Referendo Livre), conhecida mais tarde como Organização para a Democracia 

Direta, com a qual buscava incentivar a organização de outros grupos e/ou centros de 

informação semelhantes no sentido de uma cooperação mundial. Como fundador da 

referida entidade, seu principal objetivo era buscar caminhos para promover a união da 

arte com a política e a educação. Diante disso, uma de suas iniciativas primeiras foi criar um 

“gabinete de informações” aberto ao público onde ele e outras pessoas pudessem discutir 

e disseminar informações sobre seus ideais democráticos. Assim, durante algum tempo a 

Organização pode conduzir ações na rua expondo suas ideias a um público mais geral, até 

que, em 1972, por ocasião da Documenta 5, e a convite de Harald Szeemann, Beuys 

resolveu levá-la para dentro da exposição, transformando o espaço que lhe havia sido 

concedido no evento em um gabinete temporário de informações da Organização. 

Se por um lado, a criação da Organização parece ser um movimento à parte do 

âmbito da arte, quando a situamos no contexto da arte, nossa percepção sobre ela muda 

radicalmente. A"nal, em que consistiria situar um organização social no âmbito de uma 

mostra de arte de proporções signi"cativas?

Como um corte político na Documenta 5, uma exposição que já continha altos 

níveis de ativismo e experimentalismo, Beuys realizou uma conversa-performance que 

durou exatos cem dias, ou o período da mostra, no qual esteve presente diariamente 

apresentando, debatendo e ouvindo as ideias de outras pessoas acerca de temas como 

educação, escola, universidade, arte, política, trabalho, capitalismo, salário doméstico, 
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cristianismo, relação ocidente/oriente, assim como as teorias de Rudolf Steiner, um dos 

seus mentores intelectuais. 

Parte dessas conversas foram registradas por Clara Bodenmann-Ritter, em Joseph 

Beuys - Cada hombre, un artista (Conversaciones en Documenta 5 - 1972), resultado de um 

"m-de-semana de diálogos entre Beuys e seus espectadores-colaboradores realizados no 

escritório montado na exposição. Dentre as contribuições mais relevantes debatidas no 

contexto daquele "m-de-semana para esse estudo estão a postura de Beuys claramente 

como a de um educador, ou seja, daquele que sabe conduzir o diálogo de modo a usar 

mais do silêncio e das pausas do que as teorizações e verborragias, e, ao mesmo tempo, a 

de um artista performático, que cria uma persona sedutora e inabalável. Simplesmente, 

Beuys não se constrange com nada - nem com os debates mais ferrenhos com o público-

produtor em que sua perspectiva é exposta, nem com as próprias contradições, 

construindo as relações entre arte e educação no âmbito da arte de maneira colaborativa, 

no cotidiano mesmo daqueles dias, con"rmando, com isso seu papel como educador 

e"ciente e como artista inovador.

Foi nesse momento que Beuys concebeu também, suas ideias acerca da FIU, 

compartilhando-as publicamente e se valendo de colaborações do público. O artista 

acreditava num formato de escola autogerida, ou seja sem formato, fundada 

independentemente das regulações do estado e aberta a todos, sem pré-requisitos 

estabelecidos - Beuys creditava a qualidade da educação à liberdade de criação de centros 

escolares por parte de qualquer cidadão. 

Precisamente é essa a ideia que eu tenho. Quero criar uma escola livre de 
criatividade e investigação interdisciplinar em Dusseldorf. Espero 
conseguir. Ainda que de todos os modos, qualquer um possa vir me ver, 
essa escola, sim, tem um estatuto jurídico. Pesa[rá] a  todos a lei 
fundamental das possibilidade su!cientes, por exemplo para fundar 
escolas livres e privadas com um novo modelo. (BEUYS, 1972 apud RITTER, 
2005, p. 19)

Ao que o próprio complementa:

E como se pode despertar a consciência?... a escola é universal apesar de 
tudo. Ou seja, na rua, quando falas dessas coisas na feira com as pessoas, a 
escola está nesse momento na feira. Isso signi!ca que o processo escolar 
não tem apenas lugar na escola, mas que começa enquanto uma pessoa 
fala com outra pessoa [...]. (BEUYS, 1972 apud RITTER, 2005, p. 23)

69



Por outra parte, o artista defendia também a importância de não apenas criar 

novos ambientes e lógicas educacionais, mas in"ltrar-se nos já existentes, como fez na 

Documenta 5, ao transportar a Organização para lá, e como voltaria a fazer na Documenta 

6 ao sediar na exposição uma "lial da FIU44. Para Beuys era importante atuar não apenas 

mas também. O artista defendia que, “seja como for, cada um tem que trabalhar 

metodicamente de formas muito diversas” (BEUYS, 1972 apud RITTER, 2005, p. 24). 

Acreditava que as coisas se davam em cadeia: que uma educação libertária autogestionada 

geraria um cidadão livre e sabedor dos seus direitos, portanto emancipado diante das 

operações e deliberações do estado, mudando, assim, a lógica da educação estatal e a 

própria formação do estado. O ponto chave desse tipo de educação e da democracia 

plena, na visão do artista, é a criatividade - a criatividade ao autodeterminar-se, ou seja, 

aliada a ideia de responsabilidade, participação e cooperação. Nesse sentido, suas ideias 

encontram muito apropriadamente as concepções de Paulo Freire acerca da educação.

Para o artista, “quando se fala em democracia, de que sempre a consideraram um 

desejo, se comprova na mesma medida que ela exige muito mais das pessoas” (BEUYS, 

1972 apud RITTER, 2005, p. 57). Ao fazer isso, por conseguinte, ela se torna uma 

responsabilidade (de resistência) do cidadão. Foi isso o que ele estrategicamente fez ao 

transferir a sede da sua Organização para o espaço expositivo da Documenta 5. E, ao 

contrário do que se possa supor, de que por ocorrerem no âmbito da Documenta essas 

conversas "caram circunscritas ao contexto da arte, na realidade, elas criaram uma espécie 

de rachadura nesse sistema ao falar dele tanto de dentro como de fora sem, contudo, estar 

completamente fora dele. Nesse sentido, a realocação da Organização por cem dias foi 

uma grande estratégia para mover dois sentidos: o do público-espectador e o do público-

privado, demonstrando, portanto que as ideias de Beuys acerca de educação e arte não se 

restringiam às perspectivas alegóricas do mundo arte, mas à atuação no campo da 

política45.
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44 100 Days of the Free Internacional University foi concebido para a Documenta 6. Idealizado como uma escola 
dentro da Documenta, o projeto contou com uma série de workshops abertos ao público, e reuniu pro!ssionais 
dos mais distintos setores - economistas, políticos, sociólogos, trabalhadores da comunidade, entre outros - em 
conversa com artistas, músicos e atores. Tal modelo tem sido visto em profusão em diferentes lugares e contextos 
culturais desde no início do século XXI, tanto nas práticas de artistas - como projetos de arte - como na forma de 
novos modelos institucionais, sendo comumente chamado de “programas públicos”, conforme veremos no 
segundo capítulo deste trabalho.

45  O que, institucionalmente, lhe rendeu a demissão da Academia de Dusseldorf. Três dias após o término da 
Documenta 5, Joseph Beuys foi demitido sem aviso prévio pela direção da Düsseldorf Academy of Art, devido ao 
posicionamento tomado e comentários proferidos acerca de educação, democracia, trabalho, direitos humanos, 
quando de sua intervenção no contexto da mostra e, também, pelo fato de ter aberto suas aulas a estudantes e 
não-estudantes de dentro e fora da universidade, sem qualquer preocupação com pré-requisitos ou processos de 
admissão o que, de alguma forma, já consistia num ensaio para a fundação da FIU.



Isso pode ser percebido com rigor no projeto, talvez, mais audacioso de Beuys no 

que se refere a sua posição como artista e educador: a FIU ou Free International University 

for Creativity and Interdisciplinary Research [Universidade Livre Internacional para a 

Pesquisa Criativa e Interdisciplinar], uma espécie de fórum e espaço abertos para a 

pesquisa e expressão criativas e democráticas sem restrição de acesso, que funcionou na 

Alemanha até meados da década de 1990, com a qual Beuys buscava sair “para fora das 

antigas concepções artísticas e para longe das concepções acadêmicas tradicionais”. 

(ROSENTHAL, 2011 apud DURINI, 1997, p. 54) Para tanto, o artista se valeu de sua 

experiência como professor na Academia de Dusseldorf para pensar um programa 

totalmente interdisciplinar - sem divisão por departamentos ou disciplinas -, pautado por 

pesquisas alternativas, além da ênfase nas ciências sociais.

De acordo com o Manifesto de fundação da FIU46, redigido pelo artista e pelo 

educador Heinrich Böll,

A criatividade não está limitada às pessoas que praticam uma forma 
tradicional de arte, e mesmo no caso dos artistas, a criatividade não está 
restrita aos seus exercícios artísticos. Cada um de nós é possuidor de 
grande potencial criativo encoberto pela competitividade e as agressões 
das cobranças de sucesso. Conhecer, explorar e desenvolver este potencial 
é o objetivo desta escola.

A criação, independente de ser expressa na forma de pintura, escultura, 
sinfonia ou um conto, não inclui apenas talento, intuição, poder de 
imaginação e aplicação, mas também a habilidade de dar forma a 
materiais que podem ser estendidos a outras esferas de relevância social. 

[...] A imposição da ditadura cultural e econômica por todo o mundo, 
ditadas pelas verdades econômicas, que estão em continua expansão, 
leva-nos à perda de nossas capacidades de aprender e de expressarmo-
nos verbalmente.

[...] "Não-artistas" poderiam inicialmente ser incentivados a descobrir ou 
explorar sua criatividade de artistas tentando comunicar e explicar - de 
uma forma não didática - os elementos e a coordenação de sua 
criatividade. Ao mesmo tempo, pretende-se descobrir por que as leis e 
disciplinas das artes invariavelmente estão em oposição criativa à lei e à 
ordem estabelecidas. 

Não é objetivo da escola desenvolver orientações políticas e culturais, ou 
formar estilos, ou fornecer protótipos industriais e comerciais. Seu 
objetivo principal é o incentivo, descoberta e promoção do potencial 
democrático, e a expressão disso. Em um mundo cada vez mais 
manipulado pela publicidade, propaganda política, cultura empresarial e 

71

46 Para versão em inglês ver 
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da imprensa, não é o nome - mas o sem nome - [aquele] que vai oferecer 
um fórum. (BEUYS e BÖLL, 1973, minha tradução, meus grifos)

Beuys nos apresenta uma série de princípios extremamente relevantes à prática 

artística e sua relação com o pensamento e prática educacionais, sobretudo no que se 

refere às questões relativas ao didatismo da arte quando este encontra a educação. Mas, 

mais do que isso, há um ponto no manifesto que parece ser crucial para além dessas 

relações: a"nal, por que as leis e disciplinas das artes invariavelmente estão em oposição 

criativa à lei e à ordem estabelecidas? Ou, por que o lugar de fala da arte foi naturalizao 

culturalmente como do dissenso e o da educação como do consenso? Em que pesam 

determinações como essa? E em que medida um projeto de arte que se vale de métodos e 

estratégias educacionais está atuando na produção de dissensos, isto é, no que difere de 

um projeto de mesma natureza concebido no contexto da educação?

Tais questões não são simples e, de alguma forma, poder lançá-las é tão ou mais 

potente do que respondê-las. Seguramente, Beuys não as respondeu. Entretanto, tentou 

através de uma intensa atuação pública problematizá-las, ao máximo. E, se atualmente, 

podemos pensar em uma virada educacional da arte não é porque ela é original ou inédita, 

mas, principalmente, porque é um vestígio de algo que já estava ali. E, nesse sentido, há 

uma espécie de dívida com os questionamentos trazidos pelo artista, aos quais 

procuraremos problematizar ao longo deste trabalho.

Por outra parte, conforme lembra Podesva (2006, p. 2, minha tradução), Beuys 

sempre “manteve e zombou da autoridade investida em sua posição como artista e como 

educador”, tal qual reitera Bishop ao a"rmar que “o compromisso de Beuys com a educação 

livre foi em grande parte algo que dependeu de sua "gura de líder carismático, 

representando uma linha pouco clara entre educação (como bem comum e prática 

coletiva) e performance de um homem só” (BISHOP, 2012, p. 244, minha tradução).

Para Podesva (2006), no caso de Beuys, esse paradoxo está no fato de que: “de um 

lado, o artista era solicitado a zelar pela educação e igualdade para todos; e de outro, a 

missão de democratizar a sociedade dependia de sua persona e ideias, autorizadas por 

crenças [...] do artista e do professor”. Ou seja, intencionalmente ou não, em suas novas 

iniciativas, Beuys reforçava a estrutura de poder da academia e reiterava a autoridade47 do 

artista, contradizendo a si próprio. 
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Atualmente,  no entanto, é inegável sua importante contribuição e seu papel 

como um dos precursores da arte socialmente engajada, ou Social Practice, tão presente no 

pensamento e prática de artistas contemporâneos nos últimos quinze anos, cruzando 

objetivos artísticos com ambições sociais, políticas e pedagógicas, assim como sua 

participação, ainda que implicitamente, no que a partir dos anos de 1970 foi chamado de 

Crítica Institucional. De uma forma ampliada, própria da sua métrica e forma de pensar, 

Beuys foi um dos artistas mais contundentemente críticos à instituição - como modelo de 

governo unilateral - da segunda metade do século XX, faltando no contexto da arte 

investigações teóricas que dêem conta de abordar essa perspectiva. Do contrário as 

instituições que criou não fariam nenhum sentido.

De forma similar mas, com diferenças marcantes também, na mesma época  nos 

EUA, um outro artista começava a se preocupar com as relações entre arte e vida e, 

consequentemente, com o lugar da educação na arte e desta na educação. 

Allan Kaprow foi um dos principais artistas do século XX a pensar na prática a 

relação do espectador/público/audiência com a arte, e vice-versa. Além de artista, Kaprow 

foi professor e, também, teórico da arte - suas contribuições se deram na intersecção da 

prática com o pensamento, demonstrando uma incondicional e orgânica conexão entre si. 

Suas re#exões in#uenciaram não apenas o campo das artes visuais, mas o do teatro e da o 

educação. Publicou extensivamente e, através de uma atuação política menos estridente, 

se comparada a de Beuys, ajudou a construir e fortalecer um lugar mais experimental para 

a educação da arte dentro da academia, principalmente, a partir de sua participação como 

professor na Universidade da Califórnia onde, coincidentemente, nasceram boa parte da 

discussão e produção de projetos artísticos socialmente engajados e/ou colaborativos 

mais contundentes dos últimos anos.

Dessa forma, a presença de Kaprow para esse estudo, assim como a de Beuys, é de 

extrema importância, e embora pareça se dar em uma via completamente distinta da 

percorrida pelo artista alemão, no fundo, toca os mesmos lugares e interesses. Ambos 

estão preocupados com a relação entre arte e vida, política e democracia/igualdade, e  

ainda que desde perspectivas distintas, os dois estão fazendo isso  a partir da educação (da 

arte). É, assim, a soma de suas condições e atuações como artistas e professores que 

possibilita in"ltrações nos dois campos.  

Algumas das mais importantes contribuições de Kaprow para essa discussão foi a 

concepção de suas Activities (Atividades), em meados da década de 1960; a realização, e 

73



posterior re#exão publicada nos anos de 1990, do projeto Other Ways48, realizado em 

parceria com o educador norte-americano Herbert Kohl, no "m da década de 1960, em 

escolas públicas da Califórnia envolvendo um grande número de estudantes; e a 

publicação da trilogia A educação do an-artista, respectivamente em 1971, 1972 e 1974, do 

qual, no Brasil, só conhecemos as duas primeiras partes. 

Suas ideias e proposições foram fundamentais naquele momento e depois. Para 

Kaprow, a arte não deveria ser descolada da vida e o museu não deveria ser um cemitério 

para a arte, mas uma agência para a ação. A partir dos anos de 1970, três questões 

passaram a ser cruciais para o artista: a ideia de site-speci!city, a impermanência e a dúvida 

na arte, às quais podemos identi"car em suas Atividades - obras com caráter de evento, 

assim como os Happenings, nas quais a noção de público é diluída. Nas atividades, não há 

espectador, todos são executantes. “Não são elaboradas para serem assistidas: são obras de 

arte cujo "m está em sua realização”. (NARDIM, 2011, p. 106-107)

Fortemente in#uenciado por John Dewey e seu Arte como experiência, Kaprow 

começou, a partir de meados dos anos de 1960, a repensar seu papel como artista no 

contexto da arte. Diminuiu consideravalmente a produção de Happenings e passou a 

desejar e operar numa perspectiva (ainda) não institucionalizada da arte. As Atividades 

representam esse pontapé inicial. Concebidas no contexto de suas aulas e realizadas com 

seus alunos, consistiam em ações ordinárias roteirizadas, ou seja, proposições de 

experiências transformadas em instruções a serem vividas por um grupo de pessoas. Vê-se, 

principalmente, nessas ações, a in#uência que as ideias de Dewey exerceram sobre o 

pensamento e a prática de Kaprow. Tanto o artista, como o educador, defendiam a 

experiência estética no contexto do viver, da prática cotidiana, das coisas da vida. Ambos 

entendiam que a experiência estética vinculada ao âmbito das peças e produtos artísticos, 

ou seja, daquilo que já está “estetizado”, não levava a lugar algum em termos de 

experiência, pois o espectador ao entrar em contato com esses artefatos o acessava já com 

a determinação de que aquilo era arte, não exigindo dele qualquer participação efetiva, 

apenas a contemplação.

De acordo com Nardim,

A participação, o engajamento de estudantes (de artes) na execução de 
uma série de ações, tendo em vista a formação, a re"exão e o 
autoconhecimento através de uma prática performativa são, [...] o 
caminho que Kaprow irá buscar para retirar seua produção do rumo das 
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obras de Arte, na busca para que elas tenham o caráter de obras de vida. 
(NARDIM, 2011, p. 108)

No que tange à trilogia A educação do an-artista, sua contribuição é de"nitiva para 

o contexto da arte naquele momento e depois. Ao defender uma não separação entre arte 

e vida, Kaprow criou novos vocabulários e sentidos para a arte, defendendo novas senhas 

para o campo, dentre elas não-arte, anti-arte, arte-Arte e an-arte. O artista acreditava na 

ideia de uma consciência na arte naquele momento que era possível a"rmar que atos e 

descobertas feitas no âmbito da vida tornaram-se muito mais interessantes do que 

invenções e experimentações produzidas no campo da arte, ao mesmo tempo que 

defendia que ações aparentemente ordinárias realizadas por artistas na esfera pública 

eram tão arte como qualquer peça instalada dentro de um museu. De acordo com Kaprow, 

À parte da questão sobre as artes históricas alguma vez demonstraram ser 
causa de alguém se tornar “melhor” ou “pior” e admitindo que toda arte 
presuma edi!car de alguma forma (talvez para provar que nada pode ser 
provado), tais programas assumidamente moralistas parecem ingênuos, 
hoje à luz das bem maiores e mais e!cientes mudanças de valores trazidas 
pelas pressões políticas, militares, econômicas, tecnológicas, educacionais 
e publicitárias. As artes, pelo menos até o presente [1971], têm sido lições 
pobres, exceto possivelmente para artistas e seus reduzidos públicos. 
(KAPROW, 2003, p. 218)

Na parte I de sua trilogia, ao discorrer sobre arte-Arte, o artista se questiona se 

vale a pena estar dentro “da arte”, no sentido de seu sistema, a"rmando que, “como 

objetivo humano e como uma ideia, a Arte [estava] morrendo - e não só porque opera 

dentro de convenções que cessaram de ser férteis, [mas] porque preservou suas 

convenções” (KAPROW, 2013, p. 221).

No que concerne às senhas criadas por Kaprow, é o termo an-arte, ou as práticas 

de vida como arte (lifelike art) que interessam este estudo, sem excluir, contudo, suas 

re#exões sobre as demais senhas que, conforme apresenta o artista ao longo dos três 

textos acabam, por negação (não-arte), super a"rmação (arte-Arte) ou antagonismo (anti-

arte), relacionando-se entre si e aproximando-se de uma forma ou outra da vida. No 

entanto, a proposição da an-arte, diferente das demais, carregava consigo não a negação, 

super a"rmação ou antagonismo da arte, mas propunha “evitar todos os papéis estéticos, 

desistir de todas as referências para ser artistas de qualquer tipo”. (KAPROW, 2003, p. 221)

Kaprow sabia que, ao criar novas insígnias para a arte, não estava simplesmente 

desinstitucionalizando-a (a"nal, essa ideia não podia ser facilmente abandonada), mas 

produzindo re#exões importantes e gerando dúvidas sobre o lugar da arte.
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Entretanto, de acordo com sua concepção sobre an-arte, acreditava o artista que 

era possível “desviar toda a operação não-artística para longe de onde as artes 

costumeiramente se congregam, tornando-se, por exemplo, um contador, um ecologista, 

um dublê, um político, um vagabundo de praia”. (KAPROW, 2003, p. 221) O que Kaprow 

queria dizer com isso? O que Dewey, de alguma forma, já havia anunciado algumas 

décadas antes ao referir-se à importância de olhar para o cotidiano e buscar nele a 

experiência estética e de situar a produção artística em outros lugares que não apenas a 

arte institucionalizada. Kaprow acreditava que as mídias combinadas ou assemblage arts 

iriam crescer tanto no sentido intelectual como nas aplicações de massa, ou seja, que a 

arte iria ocupar através dos seus códigos lugar como suporte para outros campos e que 

esses meios poderiam ser aqueles pelos quais todas as artes cessariam aos poucos. O 

artista referia-se a uma prática de intermídia, “um princípio que implica #uidez e 

simultaneidade de papéis” (KAPROW, 2003, p. 222) em que a arte é apenas um instrumento 

que se vincula a instrumentos de outras ordens na realização de experiências que tanto 

podem ser designadas arte ou processo da vida. Assim como Dewey, Kaprow defendia a 

importância de considerar os contextos (culturais, geográ"cos, políticos, sociais, 

educacionais) onde as experiências acontecem, ao invés da categoria arte.

Pergunta-nos o artista: “o que pode o an-artista fazer quando a arte é deixada para 

trás? Imitar a vida como antes. Cair dentro. Mostrar aos outros como”. (KAPROW, 2004, p. 

167) E se a arte está designada a imitar a vida, a vida, após Duchamp, também passa a 

imitar a arte - nenhum mictório, porta-garrafas ou pá de recolher neve exposto em lojas ou 

lugares públicos serão apenas um mictório, um porta-garrafas ou uma pá de recolher neve 

após a “criação” da noção de readymade. É essa via de mão dupla - de uma arte que não 

acaba em si e de uma noção de vida que não se encerra em operações mecanizadas-, 

raramente exposta pela arte a partir das duas perspectivas, que defende Kaprow. De 

acordo com o artista, 

Quando o an-artista copia o que está acontecendo fora da arte ou copia 
uma nem tão visível “natureza em seu modo de operação”, isso não precisa 
ser um negócio grave e austero. Seria demais parecido com o trabalho. É 
para ser feito com gosto, humor, alegria: é para jogar-brincar. (KAPROW, 
2004, p. 169)

A observação de Kaprow nos leva, simultaneamente a dois pensamentos: o 

primeiro, localizado em John Dewey, que não via diferenças entre uma experiência vivida a 

partir de um original ou de uma cópia; o segundo, um questionamento fundador do 
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pensamento de Duchamp, anotado pelo artista em 1913: “Pode alguém fazer obras que 

não sejam ‘de arte’?” (In: FILIPOVIC, 2008)

Ao propor as Atividades, Kaprow parecia tentar dar conta das duas perspectivas, 

borrando as fronteiras entre arte e vida - se por um lado, elas se mostravam como eventos 

de lifelike arte, ou de vida como arte, por outro, elas tentavam ser obras que não eram de 

arte. Gerar dúvidas, ou seja, gerar pensamento crítico e re#exão "losó"ca parecia ser seu 

grande intento. 

No "m da década de 1960, realizou em parceria com Herbert Kohl, a “experiência 

educacional” (assim denominada pelo artista) Other Ways49  [Projeto Outros Caminhos]. 

Kaprow e Kohl tinham como objetivo, com o projeto, atribuir às artes papel central no 

currículo da escola pública. O “projeto atuou como uma agência que reunia 

administradores escolares, professores e seus estudantes com jovens poetas, contadores 

de histórias, escultores, arquitetos, fotógrafos, performers e até atletas que consideravam 

seu esporte arte”. (KAPROW, 2012, p. 149)

Os encontros aconteciam geralmente nas escolas, mas Kaprow e Kohl montaram 

uma espécie de loja-atelier no centro da cidade onde trabalhavam com alguns grupos e 

acabavam "cando acessíveis aos transeuntes. Ao longo da realização do projeto 

descobriram que os estudantes eram analfabetos, mudando, assim, completamente, o 

nível de envolvimento do artista com o grupo. Tal qual Jacotôt, citado por Rancière em O 

Mestre Ignorante50, e Paulo Freire, juntos aos trabalhadores do nordeste do Brasil, Kaprow 

desenvolveu junto ao grupo métodos (visuais) que possibilitassem o processo de 

alfabetização que  consiste em alfabetizar51  a partir de temas e palavras que tenham ou 

possam produzir algum signi"cado para o alfabetizando. - por um lado, considerando o 

desconhecimento de Kaprow e Kohl com relação aos signos da cultura de massa e dos 

bairros periféricos de onde o grupo se originava; do outro, o total desconhecimento do 
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50 Ver RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

51  Experiência semelhante é relatada por Jacques Rancière no livro “O mestre ignorante”, no qual o teórico 
descreve a experiência de Joseph Jacotot, intelectual francês que, após a Revolução Francesa se viu exilado nos 
Países Baixos devido à restauração da monarquia tendo que, por conta dessa situação, atuar como professor em 
uma universidade belga. Na Universidade de Louvain, sem falar holandês, Jacotot se viu diante de um grupo de 
estudantes que não falavam francês. Com a ajuda de um intérprete, o educador propôs que a turma lesse uma 
edição bilíngue de Telêmaco e que, a partir da leitura atenta e repetida do texto comparassem os termos nas duas 
línguas, desa!ando-os a produzirem um texto em francês. A resposta dos estudantes à tarefa foi além da 
expectativa de Jacotot fazendo com que ele revisse o seu papel como educador, o da onipotência da !gura do 
mestre e o da própria educação. Ver: RANCIÈRE, Jacques. O Mestre Ignorante. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.



grupo em relação ao processo de tradução desses signos e outros num código comum 

(padrão) de escrita. 

Seguindo essa lógica, tal experiência poderia ser considerada bem-sucedida do 

ponto de vista da educação, a"nal, ‘através da arte’ conseguiu não apenas alfabetizar 

estudantes, mas, principalmente, “reclassi"cá-los” no que diz respeito ao âmbito escolar e 

aos interesses e objetivos da educação institucional. Mas como projeto de arte, logrou 

fazer algum sentido? Poderia ser considerado o processo de aprendizagem arte? 

Kaprow já era um artista respeitado à época, e embora negasse o jogo da arte, 

sabia que sair dele não era exercício simples. Logo, realizar esse projeto de arte (porque ele 

o reconhecia como tal) no contexto educacional fazia com que ele atuasse e respondesse a 

regras oriundas dos dois lados. Ao mesmo tempo que promovia através de uma 

metodologia artística revisões no contexto educacional, o “sucesso” dessa revisão no 

contexto educacional conferia peso à metodologia artística como projeto de arte.

Se tivesse sido realizado algumas décadas antes, essa provavelmente não seria 

uma questão, mas após o experimentalismo artístico dos anos de 1960, com os 

happenings, performances, as atividades do Fluxus e as operações do Gutai, não considerá-

lo arte seria impossível. Seguindo essa lógica, a da legitimação da arte a tudo que um 

artista pensa ou produz existir como projeto educacional era também existir como um 

projeto de arte. Talvez por saber disso, e não desejar, Kaprow o tenha mantido distante das 

luzes legitimadoras da arte por três décadas, relatando sobre a experiência apenas nos 

anos de 1990. Pelo sim, pelo não, ao longo de sua re#exão sobre o que ocorreu em 1966 e 

dos pensamentos surgidos acerca dele nos trinta anos seguintes, Kaprow concluiu que a 

medida do sucesso do projeto estava relacionada à medida do seu fracasso, não porque 

arte e educação não atuem juntas ou estejam em diálogo, mas porque seus sistemas 

legitimadores respondem a estímulos e interesses contrários - a educação sendo 

comumente entendida como um lugar de consenso, isto é, de produção crítica para 

entender e atuar num mundo que já existe; e a arte, compreendida como um lugar do 

dissenso por excelência, em que a regra é criar novos mundos.  

Criar novos mundos e novas instituições, também, foi talvez o grande legado 

deixado pelo artista Robert Filliou tanto à arte como à educação da arte. 

Por sua própria de"nição, foi “bolsista, guerrilheiro, peão, vigilante noturno, 

camareiro, estudante e funcionário das Nações Unidas antes de se converter em 

vagabundo, tradutor, intérprete e [...] empresário de ‘cedilhas que sorriem’52” (FILLIOU, 
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1966). Era, também, economista e artista. Sua trajetória é das mais interessantes e 

heterodoxas, nada condizente com o parco reconhecimento que lhe é atribuído ainda hoje 

pela mundo da arte. É certo que ele fez de tudo um pouco e que esse pouco nunca deixou 

de ser muito; e que sua visão acerca da arte e sua relação com a vida sempre esteve 

vinculada à noção de invenção de uma sobre a outra.

Se tivéssemos que atribuir um início a esse processos, diríamos que tudo começou 

com as suas teorias acerca da criação permanente e do sentido de arte como criatividade. 

Para Filliou, a criatividade tem a capacidade de emancipar as faculdades inatas do homem, 

às quais são abafadas pelo sistema no qual vivemos. Mais do que artista, para Filliou, todo 

homem é um gênio, e essa genialidade está constantemente posta em risco em razão da 

hegemonia do talento, do “tornar-se” algo ou alguém. 

Assim como Kaprow, este acreditava na importância dos processos abertos e 

democráticos. Sua criação permanente “é uma obra coletiva. Não pode ser perfeita no que 

diz respeito aos seus componentes, senão unicamente como um todo, desde o momento 

em que um número crescente de pessoas a coloquem em prática”. (FILLIOU, 1970, p.177) 

Filliou era um utopista libertário e sua criação permanente era, nada mais nada menos, que 

a vida como ela é, sem maquinarias ou subterfúgios. A Filliou, o termo artista, parecia 

insu"ciente. Ele era a parte “-etc” do artista - o imprevisível, inimaginável e genial. 

Conseguia ser artista, não-artista e an-artista simultaneamente. Permanecia no limite dos 

meios e das coisas - atuava como artista, mas seus projetos nunca se prendiam a formas de 

arte estabelecidas e o jogo com a economia e a educação era um elemento sempre 

presente.

Exemplo claro disso foram a sua Galeria Legítima (1962), uma galeria montada sob 

seu chapéu com o/a qual perambulava pelas ruas de Paris vendendo obras suas e de seus 

amigos artistas; a Frozen Exhibition [Exposição congelada], cuja inauguração deveria durar 

dez anos, sinalizando, assim, com muito humor, a lacuna temporal entre a criação e a 

difusão (JOUVAL, 2003, p. 11);  e a loja La Cedille qui sourit (1965-68), fundada por Filliou em 

parceria com o também artista George Brecht em Villefranche sur-Mer, na qual a dupla 

inventara e construíra jogos, e a partir da qual se originou a Non-Ecole de Villefranche, que 

tinha como objetivo recuperar a prática do jogo no contexto escolar. Filliou acreditava no 

jogo como abertura para o processo de criação e no público como participante, o que, de 

certa forma, o aproxima muito do pensamento e da prática de Kaprow, ainda que de uma 

maneira menos sistemática e, mais potencialmente, intuitiva. Filliou era, sobretudo, um 

observador, estava sempre atento a tudo e todos, inclusive, senão principalmente, na 

maneira como seus "lhos, ainda crianças, concebiam o mundo, o que lhe foi de"nitivo.
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De acordo com Valérie Vergez e Sylvie Jouval53, Filliou “não via o público de arte 

como um ser passivo, mas um companheiro que participa plenamente no jogo da vida. 

Nesse sentido, sua obra é interativa, pois incita o espectador a participar do jogo e a 

converter-se em ator”. (JOUVAL e VERGEZ, 2003, p. 145) 

Na verdade, Filliou não via o público da arte como público, porque em realidade 

não se via como artista, mas como alguém que operava no mundo fazendo uso de todos 

os elementos políticos, pedagógicos e poéticos que este lhe oferecia. Criar obras de arte, 

para ele, era, assim, uma atividade de intercâmbio, um jogo em que todos estão em 

situação equânime, não a produção de artefatos estéticos - o artista não acreditava na 

atividade artística como produção de obras de arte, o que o aproxima também das ideias 

de Dewey.  Sua vasta trajetória "losó"ca e poética, segundo Michel Collet, “sempre se 

orienta a uma superação: superação do formalismo, do bom gosto e do talento, assumindo 

todos os riscos, sobretudo o de não ser sério” (COLLET, 2003, p. 29), o que o coloca em 

diálogo com Duchamp.

Para o artista, “o segredo da criação permanente, é não desejar nada, não decidir 

nada, não escolher nada”, estar disponível. (FILLIOU, 1971 apud COLLET, 2003, p. 29) 

O jogo que cria, aparentemente desimportante, mostra-se, em realidade, como 

um pensamento bastante complexo. Filliou foi fortemente in#uenciado pelas ideias de 

Charles Fourier, sociólogo e utopista francês e um dos pais do cooperativismo, e cuja obra 

reconcilia a imaginação e a transformação social, princípios presentes na vida-obra do 

artista. Diante disso, em 1966, embalado pelas ideias de Fourier, o artista deixou de 

considerar a economia mundial desde um ponto de vista político sugerindo poetizá-la - 

substituindo o entendimento de trabalho como peso por trabalho como jogo, o que o 

coloca em contato com as ideias do crítico brasileiro Frederico Morais sobre arte, lazer e 

trabalho, como veremos mais adiante.

Assim com Beuys, Filliou sugeriu a prática de uma arte que pudesse ser relevante 

socialmente, mas diferente do artista alemão, que fazia isso através de um ativismo 

político, ele via essa possibilidade através do jogo.

Em Filliou três dados, que funcionam como vasos comunicantes, são 

fundamentais: passado e presente não seguem uma lógica temporal - as ações feitas na 

década de 1970 ao mesmo que complementam as atividades da década anterior, as 
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mudam de lugar; teoria e prática são uma coisa só; e a noção de colaboração é condição de 

existência da sua vida-obra - sempre há um intercessor54 , como diria Deleuze. 

Por outra parte, duas noções amplas dão conta de pôr em diálogo o pensamento 

e a prática do artista: a noção de criação permanente, presente desde o início dos anos de 

1960, e de rede eterna [The Eternal Network], formulada pelo artista e George Brecht após 

a bancarrota da Cedille qui sourit. Se a primeira propôs um estado de vida de permanente 

criação, a segunda organizou-se como um sistema que identi"ca a arte com o mundo, 

situando o homem no meio de uma rede muito mais ampla. O segredo da criação 

permanente, o “outrismo”, sugere com ironia a inconsistência e o "m dos “ismos” em si 

mesmos - assim, ele é sempre algo que não está, é sempre o que está por vir, o 

imponderável da criação. 

Ao longo da vida de Filliou, ela se materializou plenamente em três momentos: 

em 1963 com o Centro de criação permanente, fundado por Filliou em parceria com 

Joaquim Pfeufer, denominado Poïpoïdrome, um ambiente arquitetônico ambulante em 

que os visitantes/usuários podiam dar vazão à sua imaginação e onde a distinção entre 

trabalho e lazer estava totalmente borrada. Como formulação teórica, o Poïpoïdrome se 

aproxima consideravelmente da proposta do Crelazer de Hélio Oiticica, pois é o lugar da 

criação e do lazer, em que o trabalho não é visto como algo pesado, mas como lazer e esse, 

potencialmente criativo e com trabalho também, ganha contornos de criação artística; em 

1968, com A Rede Eterna, que é a partilha propriamente dita, um saber-fazer-intuir que está 

no ar e em relação ao outro, algo inerente à vida; e no início da década de 1970 com a 

formulação do Território da República Genial, um espaço de vivência e criação total 

localizado no furgão do artista e, portanto, totalmente nômade e permeável. 

De todos os outrismos de Filliou, o que mais chama a atenção desse trabalho é o 

seu multilivro Teaching and Learning as Performing Arts, uma publicação de artista que é 

também espaço expositivo - uma vez que as ideias de Filiou, muitas vezes, eram 

executadas nesse formato; um compêndio "losó"co - se considerarmos o artista um 

pensador; e um livro didático, uma vez que é dirigido a um público interventor, 

participante, co-autor, como deseja o artista; além de uma espécie de programa público, 

pois reúne em conversas informais um grupo potente de artistas e intelectuais que, 

durante os anos de 1960/70 estavam pensando na práticas as relações entre arte e 

educação no âmbito da arte. Estão presentes ali seus ideais de criação permanente e 
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princípio de equivalência. Como o título anuncia, Teaching and Learning as Performing Arts 

é sobre as relações entre arte e vida, educação como arte e arte como educação - tanto em 

termos de conteúdo como de forma; é sobre aprender e ensinar como arte e sobre a linha 

tênue que separa e aproxima esse dois processos. Nele, todos somos co-autores55. 

A educação em Filliou não é pronunciável, não se mostra em títulos de projetos ou 

na realização de performances-aulas, ela caminha de forma silenciosa, como um 

pensamento subterrâneo na criação de cada uma das suas instituições e ações. E isso é ao 

mesmo tempo o que o aproxima e o que o distancia de Kaprow e Beuys. 

Como vimos, o que persiste das experiências destes três artistas, a ponto de 

invadir a contemporaneidade, ou de, pelo menos, não ter-se esvaido quando de sua 

produção há meio século, é o entendimento comum de que a arte é uma importante 

ferramenta de desinstitucionalização do mundo e de que a sua in"ltração nas redes de 

poder pode gerar câmbios surpreendentes na vida em sociedade. Se Beuys defende uma 

revolução ora libertária ora de trincheira, Kaprow é sutil, mas não menos programático no 

sentido de sugerir uma ocupação das instituições de ensino, principalmente a escola, por 

parte dos artistas. Ao "m e ao cabo, temos Filliou, o artista-mambembe e "lósofo-nômade 

que, num suspiro último, de inspiração utópica dispara: “em outras palavras, eu acho que 

nossas ideias [dos artistas] deveriam ser a base de todo valor real no mundo”.

Essas perspectivas se coadunam num ponto comum, de caráter utópico: a criação 

de instituições - mais políticas, no caso de Beuys; mais educacionais, no caso de Kaprow; 

mais poéticas, no caso de Filliou - como projetos artísticos e também como espécie de 

escolas livres. E, assim, a criação de instituições como a criação de outros mundos 

possíveis, em que educação e arte se mesclam na formação de novos sentidos políticos, 

sociais e econômicos.

O que eles estavam querendo, e mesmo pregando, era uma requali"cação da arte 

a partir de uma revolução poética capaz de pôr abaixo os valores excessivamente racionais 

que estavam institucionalizando a vida. E entendiam que estar no cerne do sistema de 

educação era o melhor caminho para chegar a essa tão almejada república genial, ainda 

que as medidas tomadas tenham sido interpretadas por seus pares, mormente, como 

estratégias de representação e não como construção de representatividade. 
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SEÇÃO ESPECIAL I56

Filliou: 
A última vez [que conversamos], lembro que falamos do seu projeto que tem 
a ver com ter artistas disponíveis nas escolas, compartilhando sua 
experiência quando estão, efetivamente, trabalhando nas escolas. Você 
mencionou uma coisa em particular que era o problema de integração...

Kaprow: 
Bem, integração é um problema em dois níveis. É um problema, todo mundo 
sabe, em nível de cor. Mas perseguir isso e o problema de arte e vida, tanto 
quanto todo mundo está preocupado, é também um problema de integração. 
Persegue isso um pouco mais, e [você perceberá que] o problema de 
aprendizagem em geral e o resto da sua vida é um problema de integração. 
Então, a proposta que eu faço, pelo menos na disciplina à qual estamos 
qualificados - as artes - de ter artistas profissionais introduzidos de forma 
permanente nas escolas, deve ajudar a resolver um pouco esses outros 
ecos... nós podemos começar reconhecendo a natureza das artes hoje como 
essencialmente não ligada a um campo profissional isolado, mas a um meio 
social. 

Para além disso está o fato de que as artes não apenas não estão isoladas 
profissionalmente, como não estão isoladas em termos de categoria alguma. 
O extravasamento de um meio dentro de outro é tão consistente hoje em dia 
que é quase patético ver os projetos pedagógicos das escolas mantendo 
ideias sobre arte de quarenta anos atrás, e quem quiser pode averiguar, 
passa o mesmo nas outras disciplinas também. Portanto, introduzindo 
artistas dentro das escolas, nós seremos capazes de tomar a arte das 
escolas. 

Eu tenho a ideia de que a sala de aula, como um conceito, é um paralelo 
exato à ideia de um intelectual alienado, assim como a escola estar isolada 
da comunidade ser um paralelo racional ao fato de, passados duzentos anos, 
o intelectual ter sido isolado da comunidade. 

Assim, o conceito de torre de marfim que foi, talvez, uma vez pungente e 
necessário, é agora completamente artificial. Ideias educacionais encontram-
se, na verdade - em todo o caminho de uma disciplina a outra - como um 
peixe num aquário: toda inovação, toda ideia do educador para modificar 
essa e aquela técnica, para mudar o tema assim ou assado, podem ser 
irrelevantes se continuarem a ser mantidas no sanctum sanctorum da sala de 
aula, e mais, num sistema em que as salas de aula são organizadas em 
respeito à totalidade da escola que, por sua vez é um bastião ou castelo 
separado da comunidade. 
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Filliou:
Duas coisas nas quais você têm trabalhado muito são os happenings e 
environments. Como esse trabalho se relaciona com os seus pensamentos 
sobre educação? Seus pensamentos se desenvolvem à parte da produção 
dos happenings e environments?

Kaprow:
De forma alguma. É uma sorte quando algo que você ama tem a capacidade 
de afetar o resto da sua vida. Eu simplesmente generalizo sobre esse evento 
e construo um princípio fora disso. Portanto, a experiência das pessoas deve 
estar, de alguma forma, conectada com o que elas amam, seja o que for. 

Filliou:
Eu percebi em seu último trabalho que, mais e mais, nos happenings, você 
sempre insiste que eles são apenas para executantes. Eu acho que isso é 
muito importante - eu gosto muito dessa ideia. O ponto que eu quero 
assinalar nesse estudo é o seguinte: nós somos todos estudantes em nossas 
vidas, e ensinar e aprender é algo somente para executantes - eles estão 
fazendo arte. Eu sei, por exemplo, que você tem trabalhado com crianças. 
Você fez happening para crianças participarem. Fora disso, você tem algum 
conselho prático para dar para professores que gostariam de se engajar em 
tal atividade?

Kaprow: 
Eu tenho pensado sobre esse problema. Deixe-me retornar, por um 
momento, à ideia de arte fora da sala de aula. A ideia deriva simplesmente da 
prática de artistas que estão trabalhando nesse momento no mundo... Seu 
grande objetivo parece ser o de envolver o ambiente real onde vivem de uma 
forma totalmente integrada com o tema ou conteúdo do seu trabalho. Isso 
significa que se olharmos para como os artistas estão trabalhando - músicos, 
poetas, etc - nós veremos que eles estão trabalhando nas ruas, nas suas 
cozinhas, em depósitos, no metrô: em seu mundo ordinário. Quando eles se 
encontram num carro ou realizam uma viagem eles fazem um pequeno 
evento disso. Quando eles sentam e conversam uns com os outros eles 
fazem um evento disso. Esse me parece um modelo maravilhoso para a ideia 
de escola, porque toda comunidade ao redor da escola tem, obviamente, 
todo um mundo de interesses comunitários que não correspondem à [ideia 
de] escola. O elementar deles, claro, é o desenvolvimento de vizinhança - 
clubes, as trocas que acontecem nos feriados, como Natal, Ação de Graças, 
ou hoje, aniversário de Washington. As crianças vão para casa e não fazem 
nada. Estes seriam tempos maravilhosos para os artistas fazerem uma 
fantástica e celebrativa situação, ao invés de todo o non-sense convencional 
que nós temos. Nós poderíamos ter paradas de vizinhança, por exemplo, nas 
quais as crianças fazem as suas roupas, apitos, ideias, grandes construções 
para puxá-los para a rua. Eles poderiam fazer suas próprias bandas de rock 
e tomar algum lugar vazio em terrenos baldios ou prédio abandonados e 
fazer pequenos parques e playgrounds para eles mesmos.
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Na verdade, ao seguir esse caminho nós estaríamos não apenas integrando 
todas as artes, ao invés de fazer deles assuntos separados, mas nós 
estaríamos integrando também as cores do bairro - os negros e brancos e 
todos. Nós também integraríamos, finalmente, a comunidade com as artes. 
As crianças seriam elas mesmas os autores dessas atividades, nas quais 
poderiam jogar, tocar música, fazer as pequenas histórias que eles [já] 
fazem... Eles poderiam trabalhar com novas tecnologias, como gravadores, e 
ouvir suas próprias vozes. Eles poderiam trabalhar com alto-falantes, que 
poderiam ser colocados em diferentes andares de um edifício. Crianças 
amam brincar com engenhocas, você sabe. Eles poderiam fazer poemas que 
iriam de uma sala a outra - assim como eles hoje chamam um ao outro por 
telefone. Eles poderiam fazer poemas telefônicos sem usar nenhuma 
tecnologia, desde as suas casas.

Estou simplesmente falando o que vem à minha cabeça como se uma coisa 
levasse a outra, mas o princípio importante por trás disso é que não é uma 
daquelas situações abstratas e forçadas que você vive na sala de aula, não 
importa o quão legal é o professor.

Filliou:
Você acha, Allan, que professores regulares poderiam ensinar a fazer esses 
programas, ou toda escola deveria ter o equivalente a um artista em 
residência em universidade - alguém que ensinaria, mais ou menos, os 
professores para que ele pudessem participar com as crianças? Por 
exemplo, se eles fizerem um poema telefônico, o professor também poderia 
estar lá fazendo o seu poema de telefone com as crianças...

Kaprow:
Eu acho que você tocou numa área muito muito problemática em toda a ideia 
do que nós discutimos. Muito simples, não há artistas suficientes no mundo - 
nunca haverá. Nós temos em nosso país, agora, dez mil escolas, talvez mais. 
Em qualquer caso, você precisa de dezenas de milhares de artistas de todos 
os tipos.

É imaginável, no sentido, eu acho, que um programa de formação, algo como 
um paralelo ao Peace Corps57 - poderia ser chamado Arts Corps - e poderia 
ser desenvolvido nas faculdades que estão nesse momento formando 
artistas e poetas e músicos com nada a esperar com relação à sua 
graduação. Alguns desses poderiam ser deliberadamente preparados para o 
trabalho em uma posição prestigiada como artista-em-residência em escolas. 
Mas mesmo que, incluindo os que existem agora, seria um número pequeno, 
talvez mil no máximo. Isso é um fato estatístico, uma realidade com a qual 
devemos lidar.
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Agora, minha sugestão aqui é puramente especulativa. Eu não sei como isso 
funcionaria, porque nós temos que tentar fazê-lo de forma modesta - 
primeiro, estabelecer centros regionais através de uma universidade, que se 
organizariam para estarem disponíveis para as escolas como uma agência 
que proveria poetas e músicos de acordo com os desejos das escolas. As 
escolas, em troca, estabeleceriam esse artista em particular como artista-em-
residência, e ele estaria lá não apenas para conduzir experimentos com os 
grupos de crianças - nas ruas ou onde quer ele desejar - mas também para 
atuar como um conselheiro para os professores em outras escolas daquele 
distrito escolar. Assim, este artista seria um exemplo para outros - não 
profissionais - e poderia muito bem melhorar a situação através de seu 
próprio exemplo.

Uma importante parte desse esquema é ter um lugar onde o artista - o 
professor também pode aprender novas coisas - [...] isto é, trazer a 
universidade de volta ao quadro, não apenas como uma agência para 
escolas primárias, mas também como um centro avançado de pesquisa em 
arte. Então, eu propus que nossa universidade, e, por sua vez, outros centros 
universitários em todo os Estados Unidos, deveriam estabelecer institutos 
experimentais em que artistas com uma interessante e avançada capacidade 
poderiam vir para fazer qualquer coisa que quisessem numa forma não-
categorizada. Seu único requisito além de fazer sua arte deveria ser o de se 
disponibilizarem de alguma forma aos artistas-professores nas escolas 
primárias e também, ocasionalmente, trazer a sua arte [seu processo de 
criação] para as crianças das escolas primárias. As crianças teriam a chance, 
assim como os professores, de estarem sempre em contato com novas 
possibilidades existentes. Estes [processos] podem - se mantivermos o 
arranjo entre centro avançado de pesquisa, artista-professor nas escolas 
primárias, e crianças na comunidade - trazer uma situação muito viva que 
imediatamente,em cada caso, [irá] emanar novas possibilidades dentro da 
comunidade. Então, esperançosamente, como parte do programa - se nós 
conseguirmos realizá-lo por dez ou doze anos - quando essas crianças 
vierem para a faculdade seria muito interessante ver se suas atitudes e 
capacidades para estudar história da arte,  e problemas intelectuais críticos 
mais avançados sobre arte... ver se tudo isso fez deles mais qualificados que 
os estudantes que atualmente vêm para a faculdade com nada a não ser 
preconceitos.

Filliou:
Uma vez, refleti que a criação, pra mim, muito facilmente se torna recreação. 
Busca - eu busco por felicidade e alegria - se torna pesquisa. Nós estávamos 
falando sobre a arte de viver - nós falamos por séculos. Nós precisamos virar 
o mundo em direção aos artistas, sempre.

Kaprow:
Sim, mas sem dar para eles o tipo de poder e responsabilidade errados. Eu 
acho que Platão estava preocupado com isso: que os artistas tomassem o 
mundo, porque ele admitiu que eles assumiriam o papel dos políticos, 
enquanto que ninguém nunca solicitou aos artistas que fizessem o que eles 
costumam fazer - isto é, oferecer um jogo e nada mais.
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Filliou:
Então, nós podemos ver em Platão, ou como Engels coloca, uma noção de 
mundo como algo de cabeça para baixo... (Nota do transcritor: “A fita está 
obscurecida por ruído, risadas e dois homens conversando ao mesmo 
tempo”)

Kaprow:
Nós ainda temos tempo?

Filliou:
Sim, claro. Nós podemos seguir falando de várias coisas.

Kaprow:
Bem, eu estava apenas pensando sobre o evento telefônico. Nós poderíamos 
ter eventos por/para televisão. Por exemplo, todo mundo na comunidade, 
brancos, negros, e mestiços, assistem certos programas com regularidade, 
conforme mostram as estatísticas. Sendo assim, nós organizaríamos um 
evento inteiro baseado em pistas para ações que foram fornecidas 
inconscientemente pelo programa normal. Então, quando o vaqueiro diz: “Ok, 
senhor, levante suas mãos”, isso significa que todos no lugar começam a se 
mover muito rapidamente em volta dos móveis. Quero dizer, você pode tomar 
jogos como esse e imaginar que todas as crianças da vizinhança estão 
assistindo esse programa em particular, e cada grupo de crianças tem uma 
atividade diferente para fazer quando certo sinal é dado inconscientemente 
pelo programa. Ou, quando um certo comercial entra no ar - se ele 
recomenda que você coma iogurte, todo mundo imediatamente vai e come 
sorvete; se ele recomenda que você compre aspirinas, todo mundo 
imediatamente come balas.

Então, de repente, você amarra atividades aparentemente discrepantes em 
uma noção complexa de jogo. Pode-se olhar para essas coisas de um ponto 
de vista mais erudito ou psicológico como algo muito profundo, atividades 
simbólicas. Mas quem se importa com o que elas são? O ponto é que elas 
podem ser fantasticamente divertidas.

Filliou:
Um amigo meu de Copenhagem, Knud Petersen, tinha pensado em usar a 
televisão para combater o analfabetismo no mundo. Ele disse que deveria 
haver uma televisão em cada lugarejo da África. Eu não sei se isso resolveria  
o problema muito bem. Eles gostam de assistir, por exemplo, westerns e 
coisas do tipo. Petersen sugere que eles associem o filme a uma letra do 
alfabeto. 

Kaprow:
Eu acho que é uma boa ideia.

Filliou:
Então, todos poderiam estar lá e assim que o filme é mostrado, todos 
aprendem a letra A ao mesmo tempo. E isso vai tomando forma...
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Kaprow:
Isso é maravilhoso!

Filliou:
Aprender o alfabeto se torna divertido. E então, talvez depois eles possam 
começar a escrever o nome da estrela [do filme], etc. Ele queria enviar essa 
proposta para a UNESCO.

Você pensou em alguma aplicação de suas ideias em termos internacionais? 
Por exemplo, você é próximo de alguém na UNESCO?

Kaprow:
Não, eu nunca pensei nisso, mas é uma boa ideia.

Filliou:
Eu pensei isso porque é provável que ele seja feito primeiro nos Estados 
Unidos - este país é muito ativo e dinâmico - mas, como seria maravilhoso se 
ele fosse feito em muitos lugares ao mesmo tempo.

Kaprow:
Oh, isso seria esplêndido! Ele se conecta perfeitamente com a minha ideia de  
centro avançado de pesquisa em nível universitário, sobre o qual eu falei 
antes, porque as pessoas envolvidas seriam necessariamente internacionais.

Filliou:
Você sabe, isso poderia resultar em subsídios para o seu programa, ou, pelo 
menos, apoio moral. Tecnologias poderiam ser usadas, como você 
mencionou, para os problemas de discriminação, que existe de forma ridícula 
e absurda em escala mundial. Eu posso conceber um Festival da Juventude 
onde as pessoas poderiam vir de todos os países para aprender coisas e 
aprender a trabalhar juntos. Não como os escoteiros - que não funcionou, 
pois ele nasceu na área do imperialismo.

Kaprow:
Sim, eles tinham “o fardo do homem branco” ligado a eles.

Filliou:
Você percebe o que aconteceria se todos que estão oficialmente conectados 
com o governo tivessem controle de alguma coisa. Seria um desastre. Eles 
tentariam implementar seus próprios esquemas de valores, mas se fossem 
os próprios artistas controlando as coisas seria muito mais provável que as  
motivações e valores artísticos emergissem em termos de liberdade e 
respeito.

Kaprow:
Isso seria muito bonito! Você poderia ter um programa de intercâmbio 
internacional trabalhando no mesmo sentido que os programas de 
intercâmbio educacional, então o mecanismo é estabelecido. Além disso, nós 
alcançamos, com a nossa tecnologia, um estado de tal comunicabilidade que 
você pode ter pessoas em comunicação com outras em todo o mundo sem 
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viajar. Por exemplo, nós poderíamos imaginar um programa de 
aprendizagem internacional no qual pessoas de Ganda e crianças da 
Islândia, e crianças nos Estados Unidos, e crianças no Rio de Janeiro estão 
todas, ao mesmo tempo, envolvidas numa rede de eventos televisivos, 
telefônicos e telegráficos, e uma sensação de que em determinados 
momentos eles estariam todos realizando certos jogos - mesmo se não 
estiverem falando uns com os outros. Eles poderiam se comunicar, além 
disso, com cartas, fotografias e filmes que eles fazem uns dos outros. Por 
exemplo, toda a área da produção de cinema... Eu gostaria de dar às 
crianças um artista que soubesse de cinema e levasse eles a fazerem seus 
próprios filmes - sobre eles mesmos e sua nova situação não-escolar [non-
classroom]: sua situação comunitária. Eles poderiam intercambiar e poderia 
ser uma forma maravilhosa de comunicação internacional, amizade e 
estímulo. Assim, eu acho que essa ideia de solicitar uma ajuda construtiva a 
uma organização internacional é, realmente, boa. Eu não sei como me mover 
com relação a isso... A quem você vai se dirigir?

Filliou:
Bem, o escritório da UNESCO em Paris. Eu costumava trabalhar para as 
Nações Unidas, você sabe... Eu posso perguntar para você. Para fazer 
filmes, o artista moderno com o espírito mais infantil é Red Grooms.

Kaprow: 
Sim, ele é muito bom para isso, extremamente bom.

Filliou:
Ele é maravilhoso. Eu pensei, como parte desse programa, em falar com ele. 
Eu acho que ele ficaria interessado.

Kaprow: 
Oh, isso seria ótimo. Você sabe, Yvonne Falconé trabalhou com Red. Ela tem 
uma classe especial perto de Boston, e suas crianças já estão fazendo 
filmes, e desde que ela trabalhou com Red, é natural tê-los juntos.

Filliou:
Sim, ótimo. Agora, eu estou me perguntando, Allan, como acabarmos nossa 
conversa, se você poderia descrever para mim um happening que você tem 
feito com crianças.

Kaprow:
Bem, eu fiz um no Central Park58  neste último verão que eu apreciei muito. 
Ele era muito simples e direto e um pouco mais concentrado em uma 
questão específica que o meu trabalho em geral, mas funcionou muito bem. 
Ele consistiu simplesmente num jogo relacionado a muitos jogos infantis, em 
que a criança deseja destruir algo e prossegue para fazer um tipo de 
atividade profissional fora da destruição, e ao fazê-lo executa um jogo desde 
fora. 
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Foi o seguinte: eu garanti cerca de mil pneus usados e encontrei uma grande 
colina no parque e fiz pilhas com os pneus em todo o perímetro da colina. No 
fundo havia uma espécie de anfiteatro grego, porque o morro parou numa 
espécie de beco sem saída na parte inferior. Lá, eu coloquei de forma 
aleatória no chão vinte e cinco postes de madeira e no topo desses postes 
amarrei grandes cachos de papel-filme, e piche e papel alumínio, então eles 
pareciam armas medievais; eles tiveram uma qualidade de bandeira - o vento 
tocava nelas e elas pareciam muito desleixadas e loucas, ainda que muito 
elegante por causa do brilho do preto e da prata e do papel alumínio.

Então, em um dado momento, eu fui para os arredores da área onde nós 
estávamos [...] e gritava num megafone - o que me deixou muito imponente 
na multidão - e eu apenas contei com crianças que estavam ali por todos os 
lugares. “Venham! Venham! Nós estamos tendo um evento de rolamento.” 
Então, eles vieram em dezenas e dezenas - apenas crianças - e foram até as 
várias pilhas de pneus e pegaram um e estavam prontos. Eu disse: “Ok, nós 
vamos começar a contagem regressiva, mas antes antes de fazer isso nós 
vamos lembrar do que fazer depois. Cada um de vocês tentará rolar seu 
pneu até derrubar um poste.
E era uma distância muito grande. Eles acharam muito excitante. “Mas 
depois nós vamos limpar toda a bagunça e fazer uma grande montanha de 
madeira quebrada e pneus. Quando a montanha estiver pronta, nós pegamos 
um grande pedaço de plástico e a cobrimos e então eu vou dar a vocês 
dezenas e dezenas de rolos de corda e vocês vão amarrar tudo isso e fazer 
um grande pacote. Então vamos nos colocar em linha e eu vou colocar um 
saco de papel sobre a minha cabeça, logo não vou poder ver, e vou passar 
ao longo da linha das crianças e vou tocar as cabeças de oito delas. Todos 
os megafones que se ouve quando os pneus são rolados serão dados às oito 
crianças que tiverem a sorte de serem tocadas pela minha mão.”
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2. A virada educacional na arte contemporânea

Toda tentativa de de"nição do que chamamos contemporâneo é, ao mesmo 

tempo, bem-sucedida e uma frustrada investida. Toda tentativa de de"nir o 

contemporâneo esbarra numa mesma questão: a contradição. A começar pelo próprio 

termo que, no que tange à arte, parece muito mais denotar um gênero circunscrito às suas 

“singularidades-plurais” do que propriamente um período histórico. Principalmente, 

porque, período histórico talvez não seja mais uma classi"cação possível nos tempos 

atuais - tempos estes agonísticos, como defendem Chantal Mouffe e Peter Pál Pelbart, em 

que, 

O regime temporal que comanda nossa vida cotidiana “sofreu uma 
mutação tão desorientadadora [...] que alterou inteiramente nossa relação 
com o passado, nossa ideia de futuro, nossa experiência do presente, 
nossa vivência do instante, nossa fantasia da eternidade. [...] [Em que] o 
que se anuncia é um regime temporal curioso: não meramente uma 
sincronicidade universal, mas, no interior dela, a gestação de novas 
condutas temporais que alteram o estatuto da memória, da repetição, da 
gênese, afetando assim, forçosamente, nossa relação com a ideia de 
projeto, de história e, principalmente, de sentido” (PELBART, 2007, p. 1). 

Um tempo em que a dicotomia cartesiana coletivo-indivíduo não parece ter mais 

sentido, e no qual a busca pelo “comum” constitui, ao mesmo tempo, a “reforma” estética e 

a “vanguarda” política da hora atual. Veri"ca-se aí a atualidade, sobretudo, das teorias 

benjaminianas sobre o conceito de história e sobre a perspectiva do artista como produtor, 

reacendidas por tantos autores, dentre eles Antonio Negri em suas recentes teorias sobre 

arte, política e multidão. 

Para o "lósofo italiano, a produção tem um caráter ontológico, e a arte é a 

expressão do trabalho vivo - o qual reúne as qualidades de cooperação, criatividade, 

comunicação e imaginação -, constituindo, assim, uma ética e uma política, portanto, um 

processo jamais descolado do sistema de produção. 

O âmbito da produção - de conhecimento, afetos e sentidos - por sua vez, no que 

tange à contemporaneidade, não estrutura-se mais por aniquilamento ou antagonismo 

como na modernidade, mas por sobreposição. Trata-se do "m da dialética platônica, ou da 

rivalidade. Vivemos com força, e em rede, a dialética da contradição, em que “só o que 

parece difere, e somente as diferenças se parecem”, ou como também sugere Deleuze, 

trata-se de “duas leituras do mundo, [...] uma nos convida a pensar a diferença a partir de 

uma similitude ou de uma identidade preliminar, [...] a outra nos convida ao contrário a 
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pensar a similitude e mesmo a identidade como o produto de uma disparidade de fundo”. 

(DELEUZE, 2000, p. 267)

No que tange ao território da arte, vivemos o “regime” de um olhar transdisciplinar 

que é um olhar em paralaxe, ou seja, um olhar em que o deslocamento do objeto-mundo, 

e seus aspectos conjunturais, deslocam-se de acordo com a mudança do ponto de 

observação que é lançado em sua direção, o que faz dele algo em constante #uxo, 

inde"nível, #utuante, em que as grandes mudanças não são mais operadas apenas em 

escala macropolítica ou em proporções micropolíticas, mas em uma escala singular-plural, 

como de"ne Jean Luc Nancy59, ou seja, em que o “um” não existe sem o “com”, logo, numa 

escala do comum.

O contemporâneo é, deste modo, um momento de reconstrução das suas 

condições ontológicas - da noção de história e seus três tempos principais (passado, 

presente e futuro), não do ponto de vista de uma história que se supõe ser a mesma, lida 

de formas diferentes porém nas quais as leituras estão submetidas a uma regra de 

convergência, mas, ao contrário, uma história que é #uxo e que, portanto, se auto-

organiza, dissolve e reorganiza a partir de “histórias diferentes e divergentes, como se uma 

paisagem absolutamente distinta correspondesse a cada ponto de vista”. (DELEUZE, 2000, 

p. 8)

Diante disso, considerando o estabelecimento do regime capitalista em todas as 

esferas da vida e do colapso da história como continente demarcado, o que sobra da arte? 

Como ela sobrevive enquanto “lugar de liberdade e resistência”, como sustenta Deleuze, se, 

mesmo como crítica, “passou a ser um componente importante da produtividade 

capitalista”, como aponta Chantal Mouffe (MOUFFE, 2007, p. 59)? 

Poderia a aproximação da educação, através de suas teorias, métodos e 

procedimentos mais radicais e críticos, lograr cambiar esse cenário desde dentro? Ou seria 

essa apenas uma resposta estrategicamente bem colocada? 

Conforme vimos no primeiro capítulo desse trabalho, principalmente,  por muitas 

décadas, inúmeros artistas tentaram uma conexão mais próxima entre arte e vida, 

realizando e situando como arte suas ações em contextos sociais e educacionais. 

Recentemente, essas práticas voltaram a ocupar um lugar de destaque na produção 

artística e curatorial contemporânea gerando processos de revisão, não apenas do ponto 

de vista teórico e crítico, mas institucional e mercadológico. 
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Esse processo teve seu “novo início” no começo da década de 1990 quando alguns 

artistas passaram a fazer novas abordagens da arte envolvendo colaboração, ação coletiva, 

diálogo como formato, engajamento com órgãos e grupos ativistas, formação de coletivos 

de arte-etc, situações de convívio, estruturas relacionais, novas formas de vida e um sem 

"m de propostas que ora tentavam estabelecer micro-unidades de interação humana no 

âmbito da arte, ora encenavam novas formas de arte através de estruturas e ações micro-

utópicas no campo da vida. 

Para o historiador de arte norte-americano Grant Kester, “as práticas artísticas 

colaborativas e coletivas têm experimentado uma espécie de renascença nos últimos dez 

anos” (KESTER, 2010, p. 1), fase essa considerada por Reinaldo Laddaga (LADDAGA, 2006, p.

7), “de mudança cultural [...] comparável, em extensão e profundidade, à transição que teve 

lugar entre "ns do século XVIII e meados do XIX”, ou seja, comparável ao processo que 

fundaria a fase de emergência cultural da modernidade estética. O fato é que a arte 

contemporânea sofreu um boom de novas práticas e teorias, embaladas dessa vez, por 

uma perspectiva pós-desmaterialização, pós-política e pós-utópica, identi"cada como 

discursiva, social, relacional, dialógica, de emergência.

Na primeira década dos anos 2000, essas práticas passaram a operar e incluir 

nominalmente também experiências, contextos, formatos e métodos educacionais, 

gerando uma espécie de virada educacional na produção artística e curatorial 

contemporânea.

Um extraordinário interesse em discutir sobre as relações entre arte e educação 

desde a prática artística, assim como o incremento dos departamentos educativos de 

instituições culturais, o envolvimento de artistas em programas educativos e curadoria, e a 

criação de escolas, projetos educacionais, simpósios, o"cinas e aulas como (forma de) arte 

são apenas alguns aspectos que vêm a con"rmar esse “novo” foco de interesse e modo de 

operar de artistas e curadores no contexto contemporâneo.

Interessados ou não em “aumentar o conteúdo intelectual da convivência 

relacional”, como sugere Claire Bishop (BISHOP, 2011, p. 241), ao empreender tais práticas, 

artistas e curadores renovaram o debate sobre as relações entre arte e educação de tal 

modo que a essa movimentação atribuiu-se um título: educational turn, ou virada 

educacional.

Como ponto máximo desse processo encontra-se a não-realizada Manifesta 6, a 

sexta edição da Bienal Europeia de Arte Contemporânea que teria ocorrido em Nicósia, no 

Chipre, caso não tivesse sido cancelada. A Manifesta 6, conforme exposto na introdução 

desse trabalho, estava estruturada como uma escola, não como uma exposição de arte 
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como costumam apresentar-se as mostras desse porte. A partir de sua não realização a 

Bienal Europeia ganhou internacionalmente o status de representante do referido 

fenônomeno, "gurando em praticamente 99% das publicações sobre o tema. 

No entanto, do ponto de vista deste trabalho, a Manifesta 6 não representa nem o 

ponto de partida nem o ponto de chegada, mas o momento exato de transição (ou 

expansão) de um processo já em curso centrado inicialmente em práticas artísticas 

baseadas em formatos pedagógicos que vinham sendo realizadas desde meados dos anos 

de 1990, a uma “nova” prática curatorial, que passou a orientar-se também a partir de 

perspectivas educacionais nos primeiros anos do novo século e sua consequente 

incorporação por instituições e grandes eventos de arte. Situação esta a qual a curadora 

dinamarquesa Maria Lind de"ne como de “paradoxo evidente, [pois conjuga] um excesso 

de didatismo e, simultaneamente, uma necessidade renovada de mediação”. (LIND, 2013, p.

177)

Com o objetivo de entender o que esse “repentino”, ou renovado, interesse da arte 

pela educação nos diz sobre a relação historicamente construída entre ambas no âmbito 

da arte e, principalmente, compreender o que isso representa no contexto de arte 

contemporâneo, o presente capítulo busca situá-lo a partir de uma análise da situação 

política, econômia e cultural que o viabilizou e também da atuação de seus principais 

atores - artistas, curadores e instituições - antes e durante o processo de virada, pois 

entende que ela se efetiva como um fazer poético-produtivo-político de maneira distinta 

nos diferentes casos gerando debates importantes para uma discussão mais ampla acerca 

das relações entre arte e educação no âmbito da arte na contemporaneidade.

2.1 O fenômeno educational turn

Em 2001, os artistas Henriette Heise e Jakob Jakobsen criaram uma universidade  

livre em seu apartamento - a Copenhagen Free University. Um ano depois, a artista cubana 

Tania Bruguera abriu em Havana sua Catedra Arte de Conducta, escola de arte e política que 

funcionou até 2009. Em 1995, Daniel Buren e Pontus Hultén fundaram em Paris o Institut 

des Hautes Études en Arts Plastiques. Desde 1991 Janet Cardiff vem desenvolvendo seus 

trabalhos a partir de audio walks (espécie de audio-guias usados para perceber o mundo a 

redor). Em 2005, Pawel Althamer foi convidado a desenvolver em Berlim um projeto de 

arte em comemoração ao centenário de Einstein - o artista usou os fundos para dar aulas 

de física a um grupo de adolescentes em situação de risco que não frequentavam a escola 
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(Einstein Class), num bairro periférico de Varsóvia, onde seu estúdio está situado.  Ao longo 

do ano de 2006, o artista mexicano Pablo Helguera percorreu o continente americano do 

Alasca à Patagônia em uma caminhonete e chamou isso de Escuela Panamericana del 

Desasosiego. Em 2009, a artista argentina Diana Aisenberg propôs a construção de um 

dicionário de história da arte junto a crianças e adolescentes de três escolas de Porto 

Alegre. Em 2004, Thomas Hirschhorn montou, pela primeira vez, seu 24h Foucault, uma 

espécie de exposição de arte, festival "losó"co e happening, no Palais de Tokyo em Paris. 

Em 2008, o curador chileno Gonzalo Pedraza percorreu os arredores do bairro onde está 

localizada a Galería Metropolitana, em Santiago do Chile, solicitando obras de arte 

emprestadas à vizinhança. Ao serem interpelados por Pedraza, os vizinhos se viam diante 

de uma difícil questão: a"nal, o que é uma obra de arte? Em 2009, o artista colombiano 

Nicolás Paris instalou-se por um mês em duas escolas da região dos vales, no estado do Rio 

Grande do Sul, e propôs a estudantes e educadores ensinar qualquer tema e disciplina a 

partir do desenho. Em 2011, o mesmo artista construiu uma sala de aula (Classroom) no 

espaço expositivo da 54a Bienal de Veneza. Desde 2001, a artista brasileira Graziela Kunsch 

abre a sua biblioteca pessoal para uso público e inclui partes dessa biblioteca em 

exposições. Em 2006, Irit Rogoff propôs o projeto A.C.A.D.E.M.Y. - learn from the museum, um 

projeto contínuo que deseja re#etir sobre o potencial da academia/escola no contexto da 

sociedade, no Van Abemuseum, em Eindhoven. Em 2002,  Okwui Enwezor organizou a 

Documenta 11 em cinco Plataformas e encontros extraordinários em diferentes lugares do 

planeta, em que as primeiras quatro eram discursivas e educacionais e a quinta e última 

era a exposição, promovendo, assim, deslocamentos epistemológicos e políticos bastante 

interessantes no que diz respeito ao formato e conceito dos grandes eventos de arte. 

Durante dois meses, em 2011, esteve aberta na região de fronteira entre a Suécia e a 

Dinamarca a Evening School, projeto  que buscou discutir sobre a construção política de 

uma nova cidadania, nem sueca, nem dinamarquesa, proposto pela dupla de artistas 

Goll&Nielsen a convite do Espaço Signal, de Malmö. Em 2006, Jorge Menna Barreto 

concebeu, no contexto do Grupo de Educação Colaborativa do Paço das Artes em São 

Paulo, o projeto Café Educativo, um ambiente relacional de desaceleração e re#exão da 

exposição em que o espectador era convidado a tomar um café e conversar com o 

mediador-atendente, caso lhe interessasse. Dois anos antes, o artista propôs no contexto 

do Centro Cultural São Paulo o projeto Matéria, que consistiu em um ambiente de sala de 

aula no espaço expositivo, onde foram realizados encontros teórico-práticos ao longo do 

período de exposição sendo a exposição o próprio ambiente. Em 2007, Carmen Mörsch, 

assessora e pesquisadora do programa de educação da Documenta 12, buscou discutir e 
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reposicionar a educação no contexto da mostra a partir das relações e estruturas de poder 

da própria exposição/instituição. Em 2004, o artista Mark Allen fundou no bairro de Echo 

Park, em Los Angeles, California, o Machine Project uma espécie de espaço-vitrine e 

instituição de educação informal na qual se discute, apresenta, troca, ensina e aprende 

sobre qualquer assunto que seja do interesse do projeto ou da comunidade. No mesmo 

ano, Annie Fletcher e Sarah Pierce criaram o Paraeducation Department, uma espécie de 

plataforma provida por duas instituições - Witte de With e TENT. - na forma de uma 

exposição que era também um projeto de educação e uma instituição. Em 2006 a 

Manifesta 6 se reinventou organizando-se com uma escola que não aconteceu. Em 2007, o 

artista Anton Vidokle, um dos curadores da sexta edição da bienal europeia de arte 

contemporânea, propôs a realização do programa da não-realizada exposição em outro 

contexto, Berlim, e durante um ano realizou nos fundos de um supermercado o projeto 

Unitednationsplaza. Em 2009, Vidokle foi comissionado pelo New Museum de Nova York, e 

naquele contexto criou a Night School, escola livre também com programa de um ano, que 

se estabeleceu no auditório do museu e em diferentes lugares do bairro. Em 2007, a Bienal 

do Mercosul foi identi"cada nacional e internacionalmente como uma bienal pedagógica, 

pois havia criado a "gura do curador pedagógico - papel que, desde então, foi sempre 

exercido por artistas.  Desde 2007, Annette Krauss, realiza o projeto Hidden Curriculum60 em 

colaboração com estudantes de escola básica de diferentes localidades através do qual 

busca explorar, nos contextos da galeria e da escola, o olhar para os diferentes tipos de 

conhecimento e suas hierarquias e construir possíveis signi"cados para a formação de um 

currículo oculto. Em 2013, Sofía Olascoaga, artista e curadora mexicana iniciou Entre Utopía 

y desencanto61, projeto que busca gerar re#exões, práticas e modelos de vida comunitária e 

ação social desde perspectivas psicanalíticas, feministas, educacionais e sociais realizadas/

propostas entre os anos de 1950-80. O projeto acontece não por acaso em Cuernavaca, 

México, cidade onde na década de 1960, Ivan Illich fundou o CIDOC.  Também em 2013,  o 

artista panamenho Humberto Vélez, em colaboração com o artista uruguaio Luis 

Camnitzer, realizou dentro do concurso Miss Panamá 2013 a intervenção artística Miss 
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60  O projeto Hidden Curriculum (Currículo Oculto) vem sendo realizado pela artista em diferentes contextos 
desde 2007, com o apoio de instituições situadas nas seguintes localidades: com o apoio do Casco, em Utrecht, 
em 2007; com o apoio de Walden # 3, em Munique, em 2010; com o auxílio de Kunsthaus, em Dresden, em 2010; 
com o Showroom, em Londres, em 2012; e com a Whitechapel Gallery, em Londres , no período de 2012-2013. A 
idéia de um currículo oculto refere-se às expectativas, valores e comportamentos que são aprendidos em 
contextos educativos, sem ser necessariamente os o!ciais, reconhecidos, pretendidos, desejados ou estipulados no 
plano de ensino.

61 Ver http://www.entreutopiaydesencanto.org/

http://www.entreutopiaydesencanto.org
http://www.entreutopiaydesencanto.org


Education62. No mesmo ano, em Kassel, a Documenta 13 propôs uma escola como um dos 

seus programas; em Porto Alegre, no sul do Brasil, a 9a Bienal do Mercosul também. School 

for Wordly Companions e Escola Caseira de Invenções, respectivamente, se efetivaram, como 

para-instituições de educação experimental ativadas por seus mediadores63 . 

Recentemente, Jorge Menna Barreto vendeu seu Café Educativo64  para o Museu de Arte 

Moderna de São Paulo. Como uma obra-intervenção de mediação crítica, ele se tornou um 

bom problema para a instituição.

Nos anos "nais do século XX, novos formatos, métodos, programas, modelos, 

termos, processos e procedimentos de natureza educacional se tornaram quase que 

onipresentes na prática e pensamento artístico e curatorial contemporâneos. Artistas, 

primeiro, e, na sequência, curadores, promoveram uma espécie de retorno à educação 

tomando-lhe emprestado processos, ferramentas, características, discursos e contextos.  

Projetos de arte e curadoria passaram a operar numa espécie de práxis educacional 

expandida65 , e o mundo da arte viu nascer uma proliferação de auto-organizações e 

escolas geridas por artistas, bem como projetos educacionais, o"cinas, palestras, 

seminários e fóruns quali"cados como projetos artísticos, e ainda um forte incremento e 

investimento por parte de museus e instituições em seus programas educativos.  

Ao manifestarem seu engajamento através de diferentes escalas, valores, modos 

de operar, visibilidade, reputação e grau de envolvimento, mais do que apenas tomar 

emprestado certos formatos educacionais, artistas e curadores passaram, sobretudo, a 

adotar processos e métodos oriundos dos quadros pedagógicos experimentais, 

97

62 Miss Education foi concebida por Velez especialmente para Camnitzer e consistiu na participação deste como 
presidente do júri de seleção do Miss Panamá com o intuito de gerar uma nova categoria no concurso de beleza, 
voltada à educação. A intervenção questiona os conceitos de arte e educação assim como as atitudes sociais e do 
mundo da arte através de um evento de grande impacto popular e midiático. Ver <http://
www.misspanama.com.pa/index.php/noticias/item/199-miss-panama-miss-education>

63 Esta é apenas uma breve seleção dentre uma in!nidade de trabalhos e projetos de arte que podem ser situados, 
e muitos já estão, no âmbito da virada educacional. Aqueles citados que se denominam escolas, academias e/ou 
universidades serão apresentados detalhadamente na seção 2.4 Universidades livres + auto-instituições + DIY 
schools + escolas de artistas, do presente capítulo.

64 Versaremos especi!camente sobre o Café Educativo no terceiro capítulo desse trabalho.

65 O termo é usado por Paul O’Neill e Mick Wilson para referenciar ao alargamento conceitual e metodológico da 
prática conceitual na contemporaneidade. Ver: O’NEILL, Paul e WILSON, Mick (Org.). Curating and the 
educational turn. London: Open Editions; Amsterdam: De Appel, 2010, p.12

http://www.misspanama.com.pa/index.php/noticias/item/199-miss-panama-miss-education
http://www.misspanama.com.pa/index.php/noticias/item/199-miss-panama-miss-education
http://www.misspanama.com.pa/index.php/noticias/item/199-miss-panama-miss-education
http://www.misspanama.com.pa/index.php/noticias/item/199-miss-panama-miss-education


principalmente, a pesquisa-ação66  e o teatro do oprimido67, alterando não apenas a “cara” 

de seus projetos ou se valendo da educação como um tema, mas estruturando-os 

conceitualmente como peças híbridas que respondem tanto a demandas do campo da 

arte, como a expectativas do campo da educação - no caso desta ainda que muitas vezes 

não intencionalmente. Às vezes, mais; às vezes, menos, como veremos ao longo deste 

trabalho.

Muitas nomenclaturas, termos e descrições foram criados na tentativa de de"nir e 

melhor situar tais práticas no contexto artístico contemporâneo, podendo ser identi"cadas 

na literatura especializada através das seguintes expressões: transpedagogia68, conforme 

sugerido pelo artista mexicano Pablo Helguera, em 2006; projetos artísticos que envolvem 

ou baseados ou que incorporam a pedagogia crítica como um meio, referenciado pelo s 

curadores e educadore Luiz Guilherme Vergara, Jessica Gogan e Sofía Olascoaga; projetos 

artístico-pedagógicos, como prefere Tom Filkelpearl, curador norte-americano; também, 

projetos artísticos com forte capital educativo, tal qual de"niu a artista argentina Marina De 

Caro no contexto da curadoria pedagógica da 7a Bienal do Mercosul; projetos de arte-

como-educação, como defende o curador de programas públicos e educacionais do 

SFMoMA, Dominic Willsdon; e ainda projetos de educação como arte,  de acordo com a 

crítica e escritora canadense Kristina Lee Podesva e com a artista Tania Bruguera. 

Obviamente, essas nomenclaturas revelam mais dessas práticas do que parecem anunciar. 

Contudo, não nos ateremos a isso neste momento.
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66 A pesquisa-ação é um método que prioriza a colaboração e a negociação entre teóricos e práticos, ou seja, entre 
especialistas em educação e educadores. Ela é muito utilizada em projetos de pesquisa educacional pois coloca 
num mesmo plano a teoria e a empiria. Nesse tipo de método três pontos são fundamentais: o caráter 
participativo, o impulso democrático e a contribuição à mudança social. Há controvérsias sobre a sua criação, 
alguns autores defendem a sua criação no contexto do pós segunda guerra mundial, outros reconhecem que 
processos semelhantes à pesquisa-ação que, embora não tivessem esse nome, já vinham sendo realizadas desde a 
década de 1920. Ver: TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São Paulo, 
v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3>

67 O Teatro do Oprimido é um método teatral criado pelo dramaturgo brasileiro Augusto Boal na década de 1960, 
quando este estava em exílio fora do país. Pode ser chamado também de Teatro do Diálogo, pois parte da 
encenação de uma situação real, e no seu ato estimula a troca de experiência entre atores e não-atores 
(espectadores), intervindo assim na ação teatral e fazendo re"etir e criar, a partir da estrutura representada, ações 
efetivas que levem a uma transformação daquele contexto real. Em outras palavras, trata-se, conforme defende 
Bárbara Santos, socióloga, educadora e ex-presidente do Centro do Teatro do Oprimido, no Rio de Janeiro, de um 
‘método teatral que se baseia no princípio de que o ato de transformar é transformador’. Ver: BOAL, Augusto. 
Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 2005. / Declaração de 
Princípios da Associação do Teatro do Oprimido, disponível em <http://www.theatreoheoppressed.org/en/
index.php?useFlash=0> / Centro do Teatro do Oprimido <http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-do-
oprimido/>

68  Para referir-se a “projetos de artistas e coletivos que misturam processos educacionais e fazer artístico em 
trabalhos que oferecem uma experiência que é claramente diferente da arte convencional das academias ou da 
arte-educação formal”. Ver HELGUERA, Pablo.  Education for Socially Engaged Art. New York: Jorge Pinto Books, 
2011. p.77. minha tradução.

http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3
http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09v31n3
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?useFlash=0
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?useFlash=0
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?useFlash=0
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?useFlash=0
http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-do-oprimido/
http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-do-oprimido/
http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-do-oprimido/
http://ctorio.org.br/novosite/arvore-do-to/teatro-do-oprimido/


Eventos de natureza discursiva, crítica e educacional tornaram-se também centrais 

no contexto das instituições culturais e museus, a partir de novos e experimentais modelos 

institucionais liderados por curadores no mesmo período. Identi"cados pelo curador 

Charles Esche como modelos que articulam a operação das instituições como “algo 

próximo a uma mistura de centro comunitário, clube, academia e sala de exposição [...] 

com a liberdade de encorajar desacordos, incoerência, incerteza e de resultados 

imprevisíveis” (ESCHE, 2004), eles constituem a dinâmica do que se convencionou chamar 

Novo Institucionalismo69, ou seja, novas e alternativas formas de atuar das instituições 

culturais e museus implementadas a partir da ação conjunta e colaborativa das instâncias 

curatorial, educativa e administrativa das instituições - pelo menos em tese, pois na mesma 

medida em que se propõem como programas públicos, democráticos e alternativos 

seguem ainda sendo propostos de acordo com os interesses dos curadores e dirigentes 

das instituições, restando às outras instâncias institucionais uma participação ainda 

bastante reduzida no que tange ao pensamento e estratégias institucionais.

Trata-se, portanto, de um novo discurso institucional, gerado, contudo, pelos 

mesmos atores - curadores e dirigentes das instituições - sobre a forma de criar exposições 

e formular ações institucionais dentro de um novo contexto artístico que não existe mais 

sem considerar as conjunturas sociais e históricas, os conceitos antropológicos, e uma 

in"nidade de perspectivas e debates críticos que reposicionam o papel dos próprios 

curadores e instituições, assim como de artistas, educadores e público, cabendo a estes 

uma participação semelhante a que já tinham anteriormente. Exemplos dessa prática 

incluem os programas propostos pelos curadores Maria Lind no Kunsverein München; 

Catherine David no Witte de With, em Roterdam; o modelo de museu para o Roseum 

Center for Contemporary Art, em Malmö, por Charles Esche; Arleku, em San Sebastián, por 

Santiago Eraso; e o CAC em Vilnius, por Kestutis Kuizinas e na sequência por Deimantas 

99

69 De acordo com os pesquisadores Lucie Kolb e Gabriel Flückiger, “o termo ‘Novo Institucionalismo’ descreve 
uma série de práticas curatoriais, educacionais e administrativas que, de meados dos anos de 1990 ao início de 
2000, esforçaram-se para reorganizar as estruturas [culturais] de médio porte, o !nanciamento público das 
instituições de arte contemporâneas, bem como de!nir formas alternativas de atividade institucional”. Ver: 
FLUCKIGER, Gabriel e KOLB, Lucie. New Institutionalism Revisited. Oncurating, Issue 21 - (New) Institution
(alism), Dez 2013. Disponível em: <http://www.oncurating-journal.org/index.php/issue-21-reader/new-
institutionalism-revisited.html#.U_Yp0I6WBQo>



Narkeivicius e Raimundas Malasauskas. Pode ser incluído aí também a experiência de 

Nicolas Bourriaud e Jérôme Sans no Palais de Tokyo, entre outros70.

Isto posto, poderíamos dizer que o Novo Institucionalismo é um novo modelo 

institucional pautado por metodologias curatoriais guiadas por ideais críticos que ao 

serem incorporados pelas instituições passam a "gurar como modelos institucionalizados 

de “encorajar desacordos, incoerência, incerteza e resultados imprevisíveis”, ou como novos 

modelos pedagógicos “alternativos”, mas ainda assim, modelos. Discutiremos mais sobre 

isso na última seção deste capítulo destinada às práticas curatoriais à luz da virada 

educacional.

De acordo com Dieter Roelstraete, curador norte-americano, a partir de meados 

dos anos de 1990, 

O mundo da arte estava testemunhando um !rme e crescente interesse 
no outrora periférico tópico, pelo menos do ponto de vista curatorial, da 
arte-educação: o ensino da arte, aspecto [considerado] não muito 
proeminente como um interesse artístico - muito menos um tema, 
método ou mesmo forma - em boa parte da produção artística dos anos 
de 1970, 80 e 90, tem sido o assunto de curadorias, conferências, 
publicações, e (não surpreendentemente, dada a paixão de nossa cultura 
pelo excesso de auto-re"exividade e auto-referência) do ensino nos 
últimos anos [...]. (ROELSTRAETE, 2010, p. 1)

Um processo interessante e, ao mesmo tempo, curioso, em que as demandas de 

dois campos, duas disciplinas e, a"nal, duas lógicas de pensamento historicamente 

distanciadas colocavam-se em comunhão uma com a outra, demonstrando sua potência 

estética no campo produtivo-político e sua relevância ética e política no campo da arte. 

Uma cena com "sionomia, de certa forma, já conhecida, como vimos no primeiro capítulo 

deste estudo, porém com contornos bastante singulares. Logo, “um processo 

‘relativamente’ novo”, como pontuou Kristina Lee Podesva, autora do termo educational/

pedagogical turn, publicado pela primeira vez em 2007, praticamente uma década após o 

surgimento das primeiras iniciativas artísticas focadas e/ou concebidas como processos 

pedagógicos críticos.

Antes de nos atermos ao cenário conjuntural e causas que contribuíram para a 

formação do fenômeno educational turn, é fundamental, contudo, explicitar que, neste 
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70 Na visão de curadora húngara Livia Páldi, espaços de arte (como o Rooseum, na Suécia; o Contemporary Art 
Centre, em Vilnius; e o Kunstverein de Munique) “se transformaram em instituições de crítica, onde a exposição 
perdeu sua primazia tornando-se ‘co-igual’ em relação (ou mesmo subordinada) a outros tipos de atividades 
descritas como paracuratoriais”, isto é, estações, ações, atividades e espaços que compõem também o contexto da 
exposição ou ainda que contém a exposição como um dos seus elementos. Ver PÁLDI, Livia. Notes on the 
paracuratorial. e Exhibitionist, Journal on Exhibition Making, no. 4, June 2011, p. 72, minha tradução.



primeiro momento, a análise realizada sobre o tema parte de uma percepção poética, 

crítica e política elaborada e disseminada principalmente nos contextos europeu e norte-

americano, onde a virada educacional foi identi"cada e nomeada por primeira vez. Isso 

não exclui, entretanto, que questionamentos acerca dessa condição sejam feitos ao longo 

deste trabalho, uma vez que esse é um dos seus principais objetivos.

De acordo com Podesva, e signi"cativa parte da crítica internacional publicada 

acerca da virada educacional, muitas causas e fatores podem ser descritos a "m de 

justi"car tal movimentação na arte contemporânea. Num contexto geral, três processos 

podem ser considerados de#agradores do fenômeno: a reação à Declaração de Bolonha, 

acordo "rmado, em 1999, entre os países da União Europeia com o intuito de gerar 

“facilidades” em relação ao ensino superior nas diferentes nações; a crítica à economia de 

mercado das sociedades neoliberais, que passava a atingir com ainda mais força, e sem 

medidas, o mundo da arte através de suas redes e instituições - desde universidades e 

museus a galerias, espaços de arte e grandes eventos como bienais e, principalmente, 

feiras; e o interesse de artistas e curadores contemporâneos pela discursividade e 

performatividade, assim como por buscar formas alternativas de produção de 

conhecimento, de um ponto de vista crítico e experimental, gerando, portanto, um 

entusiasmo por métodos e formatos educacionais mais radicais.

No que se refere especi"camente ao processo de Bolonha, é relevante salientar 

que se trata, sobremaneira, de algo circunscrito ao contexto europeu, não incidindo, 

portanto, sobre iniciativas e práticas realizadas em outras realidades, nem mesmo a norte-

americana. Como um acordo que defendeu, entre outras coisas, garantir maior mobilidade 

entre os estudantes europeus, o processo também incentivou uma espécie de 

padronização do ensino na região e uma maior competitividade entre as universidades 

dos países membros, mostrando-se desde o início como um perigoso jogo de incentivo a 

uma ainda maior abertura econômica entre os países, em que a educação foi usada como 

um bom meio condutor. Foi contra esse objetivo - de mercantilização do conhecimento - 

que muitos acadêmicos, educadores e estudantes se manifestaram. Dentre eles, um 

número considerável de artistas e pesquisadores da arte.

Uma dessas "guras foi Irit Rogoff, pesquisadora e professora do Goldsmiths College 

de Londres, e uma das principais problematizadoras da virada educacional na arte 

contemporânea. A pesquisadora avalia de maneira bastante lúcida a situação:

[...] com Bolonha e todos os seus descontentamentos, este momento 
também está vendo emergir um sem !m de fóruns auto-organizados que 
estão fora das instituições, assim como departamentos auto-
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empoderados dentro das instituições. Impulsionado desde dentro ao 
invés de encerrar-se desde fora, a educação aqui se converte no lugar de 
con"uência do estranho e do inesperado -curiosidades compartilhadas, 
subjetividades compartilhadas, sofrimentos compartilhados e paixões 
compartilhadas -, se congregam em torno da promessa de um tema, uma 
ideia, uma possibilidade criativa. (ROGOFF, 2008a, minha tradução)

O que nos está comentando Rogoff é que, talvez, a educação tenha chamado 

tanto a atenção naquele momento porque mais do que a emergência do ponto de vista do 

estado e seus interesses políticos e econômicos, ela respondia a uma urgência do ponto de 

vista de interesses comuns dos cidadãos por novas formas de organizar-se e viver. A autora 

nos coloca diante de uma questão que nos faz pensar, por um lado, o Processo de Bolonha 

como de#agrador da virada educacional, e por outro, apenas como o estopim, a 

provocação derradeira, a con"rmação da urgência de uma revisão que já estava em curso e 

o imput de velocidade que fez com que esse processo ganhasse a esfera pública de 

maneira estrondosa71. A própria Rogoff responde a essa questão, de certa forma, ao situar 

“a educação como um movimento lento e #utuante que forma coletividades” (ROGOFF, 

2008a, minha tradução), logo, um bom lugar e veículo para gerar processos de mudança.

Nesse sentido, Bolonha é apenas um elemento (circunscrito a uma realidade 

especí"ca) de uma conjuntura social, econômica e cultural maior marcada pela lógica 

globalizante de economia de mercado das sociedades neoliberais, aos quais muitos 

artistas vinham e seguem se opondo a partir de uma perspectiva crítica gerada ainda na 

década de 1970, e que tomou fôlego e ganhou corpo dentro e fora das instituições 

educacionais e artísticas em meados dos anos de 1990, materializando-se numa atitude 

radical de onde eclodiu um grande número de novas instituições - independentes e 

autônomas, tais como espaços culturais auto-geridos, universidades livres, academias e 
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71  Essa observação é feita tendo em conta o cenário do Reino Unido e a administração de Tony Blair, 
principalmente, em seu primeiro mandato, entre 1997 e 2002, período em que o Acordo de Bolonha foi !rmado. 
Seu programa de governo tinha como prioridade a educação; e sua campanha, o contraditório slogan “Education, 
Education, Education” - que era uma torção do slogan usado por agentes imobiliários na venda de imóveis, em 
que o importante ao comprar uma casa é "Localização, localização, localização”. Logo, havia de fundo uma 
perspectiva de uso da educação para aquecer a disputa política e econômica do país.  Blair de fato investiu pesado 
na educação, mas no que diz respeito a sua infraestrutura física e material, imprimindo e reforçando no contexto 
educacional uma lógica de economia de mercado que garantiu grandes “benesses” infraestruturais, mas esqueceu 
de que para usá-las é necessário garantir, pelo menos, a alfabetização das crianças. Durante aqueles e nos anos 
seguintes, a educação básica viu muitas crianças terminaram sua formação sem, ao menos, saberem ler e 
interpretar textos, mas munidas de todo o aparato tecnológico disponível para a época. No que tange ao ensino 
superior, em 1998, Blair instaurou o tuition fees, uma espécie de taxa de anuidade a ser paga pelos estudantes de 
graduação e pós-graduação, acabando assim com o ensino gratuito na Grã-Bretanha. Do outro lado, um número 
grande de universidades do Reino Unido queria aumentar as taxas a !m de competir ainda mais no cenário 
global. Muitos críticos e pesquisadores chamaram esse “novo” modelo em formação no Reino Unido de “estilo 
Estados Unidos”, em razão do incentivo à competição e da “privatização” da educação superior. Obviamente, tais 
medidas e políticos de governo geraram um sem !m de marchas e reivindicações de educadores, estudantes e 
cidadãos ingleses.



auto-instituições de agenciamento e produção de conhecimento concebidas e dirigidas 

por artistas, acadêmicos, estudantes e intelectuais em suas casas, apartamentos, praças 

públicas e salas, como veremos em detalhe no decorrer deste capítulo.

Nesse sentido, entender a in#uência de tal processo como algo especí"co do 

cenário europeu nos ajuda a ver o fenômeno educational turn como um processo que, se 

por um lado, funda-se no âmbito da arte, por outro está sujeito a condicionamentos 

impostos por questões políticas, econômicas, sociais e culturais que variam de um 

contexto a outro, di"cultando, portanto, produzir generalizações ou situá-lo em termos 

globais. O cenário, as questões e as nomenclaturas mudam de um ambiente a outro - não 

apenas em sua dimensão geopolítica e cultural, mas também em suas diferentes 

realidades institucionais. Exemplos disso são as diferentes causas que ocasionaram as 

práticas de arte que tomam a pedagogia como um meio nos contextos europeu e norte-

americano, tidos como ‘fundadores’ do fenômeno, bem como as motivações de artistas, 

curadores e instituições quando operam dentro e fora do âmbito institucional.

No que tange à disparidade de leitura, ocorrência e demandas da virada 

educacional nos contextos norte-americano e europeu, se na Europa o debate leva e 

assenta, também, tais práticas no campo da educação, a ponto de promover reformas 

universitárias e revisões no âmbito das instituições de arte, nos Estados Unidos, esse 

processo se consubstancia num horizonte mais circunscrito às dinâmicas da arte e seu 

campo de atuações. Grosso modo seria o mesmo que dizer que no continente europeu, a 

virada educacional atingiu níveis mais profundos no que diz respeito à esfera pública nas 

quais questões como autoria e caráter estético perderam espaço em detrimento de 

questões políticas mais amplas; enquanto que nos EUA, os valores estéticos, formais e a 

autoria andam juntos, e às vezes, mais acentuadamente presentes que as questões 

políticas.  É como se a educação no âmbito da virada educacional fosse tomada por esses 

dois contextos a partir de especi"cidades distintas - na Europa, como uma ferramenta 

crítica de transformação política, social, econômica e cultural do mundo em que os artistas 

tomam parte como intelectuais públicos72, conforme defende Simon Sheikh; e nos Estados 

Unidos, como uma ferramenta de transformação política, social e econômica da arte em 

suas estratégias de relação com o mundo. Há, ao que parece, focos bastante distintos. 

Quanto à divergência de motivações dos diferentes agentes e instituições da arte, 

no que tange à aproximação da prática artística com o pensamento pedagógico crítico, 

nos recorda Rogoff o quanto a educação se tornou, a partir da década de 1990, uma 

importante contrapartida no jogo de mercado e "nanciamento dos grandes projetos e 

103

72 Sobre o presente conceito nos ateremos detalhamente na seção seguinte do presente estudo.



instituições de arte, notando, por exemplo, que há uma certa derrapagem entre termos 

como 

[...] ‘educação’, ‘pedagogias auto-organizadas’, ‘pesquisa’ e ‘produção de 
conhecimento’, de modo que os !os radicais da intersecção entre arte e 
educação se torna[ram] obscuros com o ímpeto neoliberal de tornar a 
educação um produto ou ferramenta na ‘economia do conhecimento’. 
(ROGOFF, 2008b, minha tradução)

Essa é, sem dúvida, uma das questões mais problemáticas no que toca à virada 

educacional - o quanto ela se tornou conveniente para as instituições e museus e para o 

próprio mercado que os "nancia uma vez que se a educação já era tratada como a melhor 

contrapartida institucional, pois é a ponte que garante a conversão do público em 

números, com a sua ascensão, através de narrativas e métodos educacionais, no contexto 

das práticas artísticas e curatoriais, ela não só se efetivaria como a melhor contrapartida, 

como se transformaria na própria instituição o que, do ponto de vista do mercado, é uma 

conveniência extraordinária, pois confere retorno social não apenas às instituições mas às 

empresas e órgão governamentais que as gerem e/ou "nanciam, fortalecendo ainda mais 

as relações de poder nestes contextos.

Esse tipo de "liação, entretanto, não se dá apenas no contexto das relações 

institucionais, mas também no âmbito da própria prática artística se considerarmos a 

insistência de alguns autores em quali"car os projetos artísticos que se baseiam em 

processos pedagógicos críticos como um subconjunto, ou um predicado, das iniciativas 

artísticas ditas relacionais, discursivas e/ou sociais (social practice), que tiveram signi"cativo 

ascenso também na década de 1990, transformando-a novamente numa espécie de valor 

agregado ou complemento alegórico, muitas vezes.  

Claire Bishop, Grant Kester são partidários desse tipo de visão que, se não 

condiciona tal relação, como pensa Kester, pelo menos a coloca como possibilidade, como 

prefere Bishop. Para Kester, as práticas colaborativas e coletivas instauradas nos anos de 

1990 possuem “uma dimensão pedagógica explícita, evidenciada pelo uso do formato de 

o"cinas como um mediador na relação com o outro que se desdobra em um trabalho 

compartilhado” (KESTER, 2006, p.1). Creditamos a postura de Kester ao fato de sua 

referência, no que se refere aos projetos dialógicos engajados socialmente, ser 

majoritariamente de iniciativas vinculadas ao ativismo político ou a práticas de resistência, 
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nos quais os formatos pedagógicos têm uma presença signi"cativa. Bishop73  (In: 

HELGUERA  e HOFF, 2011, p. 31), por sua vez, considera que se as práticas de educação 

como arte “reagem à estética relacional, isso acontece na medida em que seus espaços 

participativos, de convivência (das práticas relacionais], forem frequentemente esvaziados 

de conteúdo substancial”. Para a autora, como podemos ver, o caráter pedagógico não é 

uma condição, mas um ingrediente, que pode ou não aparecer. Pablo Helguera (2011, p. 

77), por outra parte, é enfático ao relatar que “uma substância parte dos projetos de social 

practice se descrevem explicitamente como pedagógicos”, ensaiando aí uma espécie de 

transição entre as práticas sociais e as educacionais. 

Comentários como os de Kester e Bishop se mostram extremamente perigosos,  e 

bastante reducionistas, uma vez que compreendem a educação apenas através de seus 

formatos e retóricas, esquecendo-se que ela se efetiva com mais força onde não precisa 

imprimir seu nome ou ser lembrada como atributo de algo. Comentários como estes 

ajudam a fazer das práticas artísticas que se baseiam em processos, narrativas e métodos 

educativos meras "guras de linguagem de algo maior.

Outros autores, no entanto, como Dominic Willsdon e Dave Beech, defendem que 

estas práticas devem ser lidas a partir de suas particularidades conceituais e contextuais.

Beech, artista e professor do Chelsea College of Art de Londres, defende a ideia de 

que é preciso considerar essa volta à educação dentro de um contexto imediato, “em que 

outros artistas estavam promovendo [nesse mesmo momento e cena] uma volta à cozinha, 

ao esporte, aos negócios, à terapia, ao lazer, ao espetáculo, à comunicação, entre outros, na 

busca por uma ‘arte do encontro’74.” (BEECH, 2011, p. 48) Mas reconhece, ao mesmo tempo, 

que a virada em direção à educação carrega uma carga única que merece ser analisada 

consideradas as suas especi"cidades, não podendo ser apenas reduzida à categoria 

genérica de encontro social. O curador inglês Dominic Willsdon75  (In: HELGUERA e HOFF, 

2011, p. 28) considera que nem todos os trabalhos de arte-como-educação são 
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73  Em entrevista concedida a Pablo Helguera em 2009 e publicada em 2011. Ver HELGUERA, Pablo e HOFF, 
Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 31.

74 Beech defende a importância de situar ou olhar para esse contexto a partir de uma conjuntura mais ampla, no 
sentido do que John Roberts chamou de “arte pós-cartesiana”, ou seja, de um processo artístico pós-readymade, 
pós-autoria, de colaboração. Ver: ROBERTS, John. e Intangibilities of Form: Skill and Deskilling in Art Aer 
the Readymade. Londres: Verso, 2007.

75 Em entrevista concedida a Pablo Helguera em 2009 e publicada em 2011. Ver HELGUERA, Pablo e HOFF, 
Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 28



participativos, inviabilizando, assim, pensarmos no impulso pedagógico como um 

subconjunto de arte participativa ou dialógica ou da prática social ou relacional. 

Como podemos ver, há muitas divergências sobre o lugar e o papel que as práticas 

artísticas que incorporam a pedagogia como um meio ocupam no contexto da arte 

contemporânea. No que toca a esse cenário, é importante considerarmos a virada 

educacional para além da sua relação com as formas de arte discursivas, performativas e 

relacionais que se tornaram uma prática constante na década de 1990. Nesse sentido, é 

fundamental considerarmos também a forte presença e análise de projetos artísticos e 

curatoriais relacionados à especi"cidade do lugar (site speci!city) e seu contexto 

sociocultural, em que a educação não raro surge como uma metáfora, método ou formato; 

bem como projetos que re#etem sobre o sentido original de academia; e a ascensão de 

uma terceira onda de crítica institucional e do Novo Institucionalismo, acentuando o 

renovado lugar da educação e da responsabilidade das instituições, revelando, assim, não 

apenas uma perspectiva crítica dos artistas em relação às instituições, mas das instituições 

sobre si mesmas, o que justi"caria o forte incremento feito em educação no contexto 

institucional na virada do século - para além dos interesses econômicos neoliberais.

Assim, com relação às perspectivas formais e conceituais conformadoras do 

fenômeno educational turn, os impulsos em formatos pedagógicos na arte contemporânea 

são extremamente variados - vão de situações estritamente localizadas no âmbito da arte a 

questões que envolvem a esfera pública e especi"cidades e demandas locais de onde 

emergem tais práticas. Na visão da historiadora e crítica Claire Bishop76,

Alguns respondem a mudanças na pedagogia institucionalizada, mas 
outros respondem às exigências de uma situação local, ao trabalho [de 
arte] através de suas próprias experiências educativas, [...] juntamente 
com outras motivações que envolvem a ‘escultura social’ e repensar o 
engajamento do público.77 (In: HELGUERA e HOFF, 2011, p.14)

106

76 Atualmente, Bishop é professora associada do Programa de Doutorado da CUNY Graduate Center em Nova 
York. Em 2012, lançou o livro Arti!cial Hells, no qual aborda as experiências artísticas colaborativas com 
comunidades e grupos especí!cos - práticas militantes, relacionais, transdisciplinares e socialmente engajadas - 
que surgiram, com vigor, nos anos de 1990, e os inúmeros desa!os que os trabalhos de arte socialmente engajados 
propõem à história da arte e à crítica de arte.

77 Em entrevista concedida a Pablo Helguera em 2009 e publicada em 2011. Ver HELGUERA, Pablo e HOFF, 
Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 14.



Para Eszter Lázár78, historiadora e curadora húngara, os aspectos mais comuns de 

trabalhos de arte, exposições e projetos interpretados no âmbito da virada educacional 

incluem: 

[...] o desenvolvimento de novas metodologias focadas na democratização 
do conhecimento,   o uso de novos gêneros e métodos de apresentação; a 
transformação do papel do artista, do curador, do objeto de arte e do 
espectador, assim como  o engajamento dos participantes no processo de 
realização do projeto. A virada educacional pode ser considerada 
principalmente uma tendência na arte que molda os processos de criação, 
atua como um incentivo para a auto-organização (colaboração), e 
também se refere à (auto)revisão de museus, bem como à transformação 
de instituições de arte em plataformas educacionais. Além disso, ela reage 
às mudanças na educação pública. (LÁZÁR, 2012)

Lázár se refere a um dilatado espectro de causas e circunstâncias que 

fundamentaram a virada educacional no contexto da Europa Ocidental, gerando impacto e 

ocasionando uma “mudança de per"l” não apenas nas práticas artísticas e curatoriais, mas 

também nas instituições de arte e educação  - com o ascenso de seus contornos críticos e a 

realização de projetos autorre#exivos (ou seja, autocríticos) iniciados também em 

inúmeras escolas de arte.

Por outra parte, Mark Allen, artista e fundador do Machine Project, em Los Angeles, 

vê o surgimento dos programas pedagógicos propostos por artistas como uma 

consequência “do campo vastamente expandido de investigação buscado pelos artistas 

nos últimos vinte anos”. Na sua visão, “com outros materiais e disciplinas vêm outros tipos 

de metodologia e a experimentação com a pedagogia parece fazer parte disso”79  (In: 

HELGUERA e HOFF, 2011, p. 13), declarando, assim, uma certa inevitabilidade dessa 

aproximação da arte com os procedimentos e métodos pedagógicos.

Não apenas nos últimos vinte anos e não apenas por motivos unicamente 

estéticos, mas talvez algumas décadas antes e por razões políticas, como pontua Tom 

Finkelpearl80 . De acordo com o curador norte-americano, poderíamos a"rmar que, 
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78 Eszter Lázár é integrante do grupo tranzit, uma rede de iniciativas autônomas em arte contemporânea formada 
em 2002, com grupos de trabalho na Áustria, República Tcheca, Hungria e Eslováquia. A rede tem uma estrutura 
policêntrica como um coletivo de unidades locais autônomos que cooperam em várias fronteiras - entre nações, 
línguas, comunicação social, mentalidades e histórias. Ver: <http://tranzit.org/>

79 Em entrevista concedida a Pablo Helguera em 2009 e publicada em 2011. Ver HELGUERA, Pablo e HOFF, 
Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 31.

80 Tom Finkelpearl é curador e diretor do Queens Museum de Nova York e um importante pesquisador, nos EUA, 
das teorias pedagógicas de Paulo Freire e sua relação com a arte.

http://tranzit.org
http://tranzit.org


“começando no "nal da década de 1960, muitos artistas estavam buscando alternativas ao 

mundo da arte comercial, à sociedade de consumo, e ao crescente hiper-individualismo 

nos EUA e alguns encontraram inspiração na pedagogia crítica”.81  (In: HELGUERA e HOFF, 

2011, p. 13)

A curadora irlandesa Jessica Gogan parece concordar com Finkelpearl, pois 

acredita que as mudanças atuais no contexto artístico e na prática educacional fazem parte 

de um continuum maior de uma crítica institucional82  instaurada ainda no começo do 

século XX e realizada tanto pelos dadaístas como pela geração dos anos de 1960 no 

sentido de terem se rebelado contra a alienação entre a arte e a vida. No entanto defende 

que,

Por mais que contrastem com o radicalismo dos anos 60, as práticas atuais 
abarcam uma consciência mais ética. [...] A crítica contida nessas práticas 
parece se esforçar para enfatizar uma mudança da forma como nós 
entendemos para uma noção de conhecimento-criação como um 
processo participativo em si mesmo.83 (In: HELGUERA e HOFF, 2011, p. 16)

É fundamental, nesse momento, fazer uma breve observação com relação ao 

comentário de Gogan, talvez uma particularidade a ser analisada mais adiante e com mais 

precisão. Trata-se do caráter crítico que as práticas artísticas baseadas em processos 

educativos sustentam e que, em geral, não são observados ou reconhecidos, 

principalmente, no contexto de arte norte-americano, que é um dos que mais produz 

re#exão acerca do tema, mas "guraram em todos os diálogos realizados no contexto deste 

trabalho com pesquisadores, artistas, curadores e educadores brasileiros, demonstrando, 

portanto, a necessidade de uma análise desse tipo de prática em relação e contraste com 

os contextos institucionais, econômicos, sociais, políticos, artísticos e culturais de onde 

emergem e onde são realizadas, sob pena de se tratarem, e com certeza se tratam, de 

processos completamente distintos. Veremos mais sobre isso no capítulo seguinte.
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81 Em entrevista concedida a Pablo Helguera em 2009 e publicada em 2011. Ver HELGUERA, Pablo e HOFF, 
Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 13.

82 Gogan defende a ideia de uma crítica institucional que excede os domínios da arte e se dá  noutras instâncias e 
áreas também - como a saúde, a educação, os direitos humanos, etc.

83 Em entrevista concedida a Pablo Helguera em 2009 e publicada em 2011. Ver HELGUERA, Pablo e HOFF, 
Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 16.



Janna Graham, curadora e idealizadora do Centre for Possible Studies 84 em Londres, 

rati"ca o pensamento de Gogan sobre o retorno à educação ser um processo mais 

alargado85  do que uma iniciativa exclusiva ou restrita aos domínios da arte e associa-se a 

Finkelpearl e Allen, ao considerar tais práticas hoje, como em outros tempos, uma forma 

alternativa de tentar fazer arte. Para Graham,

A ênfase na pedagogia parece estar mais de acordo com os processos 
utópicos que dão continuidade ao projeto de vanguarda de se destruir as 
barreiras entre arte e vida. Isso combinado com uma exaustão geral com o 
nível ao qual as instituições de arte e educação (sejam elas museus, 
bienais, ou escolas de arte) se tornaram cada vez mais corporativas e 
orientadas para o espetáculo.86 (In: HELGUERA e HOFF, 2011, p. 18)

O comentário de Graham con"rma a perspectiva apresentada por Gogan no 

sentido de as mudanças atuais no contexto artístico e na prática educacional serem um 

continuum maior de um processo crítico instaurado na arte ainda no início do século XX e 

que teria reverberações muito fortes com a crise das instituições nos anos de 1960/70, 

parecendo voltar à cena na contemporaneidade.

Dominic Willsdon, por outra parte, prefere pensar que as instituições de arte são 

uns dos poucos lugares em que seria possível trabalhar contra o estado das coisas. Para o 

curador,

Na maioria dos contextos contemporâneos, a educação é 
instrumentalizada. Ela é tratada como treinamento. Podem haver alguns 
poucos contextos (e as instituições de arte podem ser um deles) nos quais 
seria possível trabalhar contra esse estado das coisas, e examinar a 
contribuição da prática da arte ao entendimento das possibilidades atuais 
e dos limites da educação como um veículo de esperança social.87  (In: 
HELGUERA e HOFF, 2011, p.15)
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84 O Centre for Possible Studies é vinculado e patrocinado pela Serpentine Gallery de Londres, mas organiza-se e 
está localizado fora do âmbito político e geográ!co da instituição, garantindo para si um per!l autônomo e uma 
atividade independente. 

85 Graham cita a publicação nos últimos anos dos trabalhos sobre pedagogia de alfabeltização de Gayatri Spivak; 
o retorno à Pedagogia do Oprimido e às teorias de Paulo Freire; a publicação em inglês de O Mestre Ignorante, de 
Jacques Rancière, leitura praticamente obrigatória em tempos contemporâneos. Aos quais poderiam incluir a 
atualidade das pesquisas sobre desescolarização de Ivan Illich e dominação e controle de Althusser, Deleuze e 
Guatarri e Foucault.

86 Em entrevista concedida a Pablo Helguera em 2009 e publicada em 2011. Ver HELGUERA, Pablo e HOFF, 
Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 18.

87 Ibidem, p. 15.



Willsdon toca num ponto crucial: de que, mesmo com todos os problemas e 

situações segregadoras que criam, as instituições de arte ainda são lugares onde alguma 

indisciplina pode ter lugar, onde processos de experimentação são bem-vindos e onde 

outros modos de vida e existência podem acontecer. 

Como podemos perceber a partir dos comentários apresentados, para além das 

variadas particularidades locais que envolvem as práticas artísticas que tomam a 

pedagogia como um meio, dois aspectos, implícita ou explicitamente, parecem contribuir 

de"nitivamente para a formação de uma cenário de maior conversa entre arte e educação 

na contemporaneidade: a busca pela possibilidade de formação de um pensamento crítico 

em arte em detrimento dos saberes institucionalizados (dentro e fora do universo da arte e 

suas instituições e regulações), e o encontro/diálogo/relação não-disciplinar como uma 

forma para a construção desse conhecimento. Trata-se, pois, da apropriação da educação 

pela arte através de seus métodos e procedimentos ditos mais radicais com "nalidade 

crítica e de resistência que, a partir do comentário de Suely Rolnik, podemos interpretar 

como algo inevitável. Segundo a autora, 

Fortes ventos críticos têm agitado o território da arte, desde o início da 
década de 1990. Com diferentes estratégias, das mais pan"etárias e 
distantes da arte às mais contundentemente estéticas, tal movimentação 
dos ares do tempo tem, como um de seus principais alvos, a política que 
rege os processos de subjetivação – especialmente o lugar do outro e o 
destino da força de criação – própria do capitalismo !nanceiro que se 
instalou no planeta a partir do !nal dos anos 1970. O enfrentamento deste 
campo problemático impõe a convocação de um olhar transdisciplinar, já 
que estão aí imbricadas inúmeras camadas da realidade, no plano tanto 
macropolítico (fatos e modos de vida em sua exterioridade formal, 
sociológica), quanto micropolítico (forças que agitam a realidade, 
dissolvendo suas formas e engendrando outras, num processo que 
envolve o desejo e a subjetividade). (ROLNIK, 2007, p. 1)

Diante disso, podemos perceber que a volta à educação não se tratou em absoluto 

de um movimento exclusivo do mundo da arte, mas de uma resposta de seus atores às 

estruturas de poder dispostas, tanto na esfera privada como pública, dentro e fora desse 

universo. Ao mesmo tempo, por não ser uma movimentação restrita ao cenário especí"co 

da arte, a sua ocorrência acaba por gerar in"ltrações e fraturas na esfera socioeconômica 

também, principalmente porque ela se dá em relação às realidades institucionais - 

artísticas, educacionais, políticas e governamentais.

Essa primeira conclusão, no entanto, não encerra o assunto. Pelo contrário, 

instaura uma série de novos questionamentos. Considerando a possível inevitabilidade da 
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virada educacional, em que medida artistas, principalmente, se utilizaram da educação e 

seus processos como estratégia para criar novas maneiras de agir, fazer e interferir 

diretamente no sistema da arte, atuando, assim, consciente e propositadamente sob seu 

domínio (de limites elásticos), e em que medida, seus projetos foram pensados como 

processos de educação alternativos à esfera e regulações desse sistema constituindo-se 

como uma espécie de crítica institucional às instituições da arte e ao mercado que as 

regula? Ou, como questiona Podesva, “a emergência desse meio representa uma novidade 

[tendência], ou é uma manifestação de uma maior e mais sustentada ‘virada educacional’ 

na arte contemporânea?” (2007, p.1, minha tradução). A"nal, qual é a real dimensão da 

virada educacional por trás do fenômeno artístico? E em que medida ela pode e deve, 

realmente, imprimir uma fratura no sistema da arte?

Por "m, considerando a perspectiva dos principais agentes da virada educacional 

na arte contemporânea, reiteramos: estariam artistas, curadores e instituições realmente 

preocupados com a educação e atentos ao seu potencial crítico para além do mundo da 

arte, ou seja, em que a sua atuação é prioritariamente política no campo da vida, sendo sua 

prática e pensamento apenas um veículo para isso; ou seu interesse está relacionado à 

necessidade de gerar novas formas de conceber e fazer arte dentro dos domínios da arte, 

em que a pedagogia crítica é apenas mais um método interessante para efetuar tal 

levante?

Seria a virada educacional na arte contemporânea, nesse sentido, um inesperado 

surpreendente88 ou um inédito viável? 89 Ou melhor, seria esse impulso pedagógico da arte 

algo inevitável como nos fez pensar Suely Rolnik ou um processo estrategicamente bem 

colocado considerando os interesses do mercado institucional?

Janna Graham, argumenta que as “crises emergem necessariamente de ocupar 

uma posição ambígua” (GRAHAM, 2011, p. 125). A curadora se refere exatamente ao lugar 

político que a virada educacional construiu para si no contexto artístico contemporâneo 

junto a artistas, curadores, críticos, educadores, gestores e demais pro"ssionais da arte - 
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88 A expressão “inesperado surpreendente” é usada no contexto deste trabalho como uma questão dado ao fato 
da a educação ser o motor de um processo de revisão na arte e de isso se con!gurar no discurso de muitos 
críticos, historiadores e curadores, sobretudo, como algo impensado, logo, não desejado, ou mesmo impossível, 
mas que por acontecer se torna surpreendente.

89  “Inédito viável”, por outra parte, denota esse processo como algo inédito, portanto não conhecido, mas 
desejado, que quando acontece já não é mais ele mesmo, mas a concretização dele no que ele antes tinha de 
inviável, ou seja, utópico.  Existe na relação entre esses dois termos uma condição de contradição e, ao mesmo 
tempo, complementaridade, muito evidente, entre uma perspectiva otimista-cética e outra pessimista-
esperançosa - o que nos leva ao entendimento de que mesmo que a discussão acerca do fenômeno tenda a um 
questionamento sobre a sua efetividade como virada, esse questionamento só é possível porque algo já aconteceu. 



um lugar de crítica, tanto do ponto de vista das práticas em relação à instituição arte e seu 

sistema, quanto deste em relação a essas práticas. 

Para Graham, duas perspectivas críticas a#oram dessa situação: uma que 

posiciona no âmbito da organização de exposições e das práticas artísticas e curatoriais 

como lugares para articular novas formas de educação da arte e cultura, um processo 

liderado, principalmente, por artistas, curadores e pro"ssionais da arte longe das instâncias 

e burocracias acadêmicas, ou mesmo reguladoras da educação; e outra que a situa no 

âmbito da academia (universidade, escola, e a expandida rede do museu, galeria e  redes 

corporativas de “transferência de conhecimento”), sugerindo que esta “é um espaço para 

resistir à incorporação da arte e da criatividade aos planos excessivamente tecnocráticos e 

às formas de padronização que se tornaram usuais no ensino superior” (GRAHAM, 2011, p. 

126).

Em ambos os casos o que parece estar em jogo é o papel do artista, no que tange 

a sua autonomia e liberdade - tanto para gerar processos educacionais experimentais no 

campo da arte como para interferir através da sua prática como ‘produtor cultural’ na rede 

estabelecida e fortemente regulada da educação institucional -, assim como a sua posição 

como um modelo de educador ou pesquisador da educação. E junto a isso o esquecido 

papel do educador que, no contexto da virada educacional, simplesmente, deixou de 

existir, tendo sua prática totalmente tomada pelo artista que, se antes, já detinha uma 

espécie de monopólio sobre o saber artístico, a partir de agora, passaria a liderar também 

os processos educacionais no âmbito da arte.

Eis aí uma questão fundamental a ser tratada na próxima seção deste estudo.

2.2  Em que o artista assume o papel de:

Artista, ensaísta, crítico, escritor, interventor, constestador, pensador, 
deslocador, atualizador, transformador, duvidante, formador, criador, 
agenciador, deslizante, leitor, desacelerador, abridor, desnaturalizador, 
articulador, professor, ampliador, contaminador, agitador, questionador, 
extrator, cultivador, confrontador, curador, reconhecedor, expansor, 
produtor, falante, conceituador, marcador, processador, representante, 
antecipador, instaurador, opositor, variante, avaliador, analista, persistente, 
desconstrutor, tensionador, misturador, mapeador, localizador, 
constituinte, forclusor, relacionante, contador de histórias, caminhante, 
cruzador, atento, atravessador, pesquisador, nômade, transatravessador, 
debatedor, tracejante, mediador, tradutor, público, atuante, brotador, 
superposicionador, contextualizador, projetista, amplificador, discursivo, 
armador, cauteloso, subversivo, revelador, instigante, provocador, 
apreciador, viajante, desviante, expositor, hibridizador, polenizador, 
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dialogante, dinamizador, migrante, incorporador, receptor, consistente, 
ouvinte, promotor, acoplador, maquinador, compilador, realizador, 
diagramador, desenhista, combinador, conector, atrator, desconector, 
desenvolvedor, reposicionador, esquemista, espectador, jogador, 
praticante, ocupante, cruzador, combatente, refletor, poeta, trabalhador, 
descobridor, propositor, atuante, agrupador, experimentador, planejador, 
inventor, organizador, fugitivo, revisor, consumidor, desejante, autor, 
comentador, político, laçador, conversante, fomentador, fluído, etc. 90

(MENNA BARRETO, 2014)

Ao longo do século XX, muitos artistas construíram na prática teses interessantes e 

revolucionárias sobre o seu lugar no contexto da arte - às vezes por negação estratégica, 

outras em nome de uma teoria ou mesmo por super-exposição. O fato é que, depois de 

Duchamp, não só o objeto de arte e seu entorno sofreram mudanças radicais, mas a 

condição do seu protagonista também. Nos anos de 1990, esse protagonismo ganhou 

mais do que o status de “nova tendência”, representando no âmbito da arte uma espécie de 

volta do sujeito gerando, portanto, renovadas de"nições acerca do papel do artista. 

De acordo com Miwon Kwon (2008, p. 178), havia naquele momento “uma 

reemergência da centralidade do artista como progenitor do signi"cado”, em que ele 

próprio passava a atuar e funcionar como veículo de legitimação, repetição e circulação da 

sua obra - como se o valor artístico, intelectual e comercial desta fossem deslocados do 

objeto de arte à "gura do seu autor. Com isso, a atualização da noção de site speci!city - 

que a partir de então passava a discutir e considerar os discursos políticos, sociais e 

culturais dos lugares inscritos - não apenas suas peculiaridades físicas - transformava 

também o artista no lugar onde a arte se dá, ou no próprio objeto de arte.

Mais do que a produção de obras ou trabalhos de arte, as décadas de 1990 e 2000 

viram artistas em constante deslocamento operando novas formas de viver e estar, tanto 

na esfera da vida como no âmbito da arte, constituindo, assim, um lugar para a prática 

artística centrado na sua própria "gura.

Pelo menos, quatro acepções, além das observâncias de Kwon, surgiram a partir 

de meados dos anos de 1990 na tentativa de situar a personalidade desse sujeito (autor, 

artista).

 Primeiro, a do artista como etnógrafo, situada por Hal Foster em texto homônimo, 

publicado em 1996, que versa sobre o interesse de artistas contemporâneos pelo campo 
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90 Trecho retirado de texto original produzido pelo artista Jorge Menna Barreto para a orelha do livro Manual do 
artista-etc, do também artista Ricardo Basbaum, publicado em 2013 e citado nas referências bibliográ!cas do 
presente estudo. Por uma decisão da editora, os livros dessa coleção mudaram o formato e não possuem mais 
orelhas, logo o texto não foi publicado na íntegra, sendo adaptado para se adequar à quarta capa, sofrendo corte 
de tamanho e conteúdo. O original foi disponibilizado pelo autor no seu blog, o qual disponibilizamos aqui o 
endereço: <http://jorgemennabarreto.blogspot.com.br/>

http://jorgemennabarreto.blogspot.com.br
http://jorgemennabarreto.blogspot.com.br


social e as contradições, perigos e  implicações, sobretudo, éticas decorrentes dessa 

atuação, sendo um dos perigos dessa investida, segundo o autor, “a super-identi"cação 

com o outro que pode, ao invés de salvar, comprometer a alteridade, uma vez que tornam-

se artista e participantes, uma massa única de pensamento, sendo diluída a noção de 

outro”. (FOSTER, 1996, p. 147)

Em seguida está a do artista como intelectual público, proposta por Simon Sheikh 

em 2004, na qual o crítico dinamarquês defende que

Devemos começar a pensar em artistas e intelectuais não apenas como 
!guras engajadas nos públicos, mas como produtores de um público 
através do modo de enunciação e da de!nição de plataformas ou contra-
públicos, [...] em oposição à hegemonia política e cultural reinante na 
sociedade especí!ca. (SHEIKH, 2004, p. 4-5)

Ou seja, o artista que não apenas se engaja com o seu espectador dentro dos 

parâmetros e regulações da arte, mas que pensa na emancipação desse sujeito frente às 

estruturas de poder hegemônicas que regulam a vida em sociedade, logo, para além de 

seu papel como espectador. Isto é, um artista que assume responsabilidade política na 

esfera pública, ou algo muito próximo do que propôs Walter Benjamin no que tange à 

ideia do artista como produtor’91.

Por outra parte, como terceira medida, está a inscrição do artista-etc92, proposta 

por Ricardo Basbaum, ainda em 2004, como aquele que 

[...] questiona a natureza e a função do seu papel como artista” (de modo 
que poderemos imaginar diversas categorias: artista-curador, artista-
escritor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-teórico, 
artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico, etc). (BASBAUM, 2013, 
p. 167)

Isto é, como aquele que questiona o seu lugar e função considerando as 

normativas e regulações que constituem o sistema especí"co da arte. Logo, em sentido 
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91 A ideia do artista como produtor advém da proposição de Walter Benjamin do “autor como produtor”, ou seja, 
da importância e da problemática implícita na atuação dos autores (artistas, escritores, etc) nos meios de 
produção onde atuam, interferindo não apenas de maneira alegórica (informando, mostrando, aludindo), mas 
criticamente de modo a transformá-los a partir de sua atuação. Ver BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. 
In: KOTHE, Flávio. Sociologia. São Paulo: Ática, 1985. 

92 No que tange às investigações de Basbaum, é fundamental salientar seu empenho e profundo envolvimento em 
problematizar a condição e o papel do artista na contemporaneidade. Assim, é importante ressaltar também, além 
da perspectiva do artista-etc, as discussões engendradas pelo autor acerca do papel do artista como curador, 
agenciador, pesquisador e crítico, publicadas em diferentes veículos entre 2001 e 2008 e recentemente reunidas 
em:.  BASBAUM, Ricardo. Manual do artista-etc. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2013.



contrário ao que propõe Sheikh, uma vez que este sugere uma atuação declaradamente 

política do artista para além do âmbito da arte, de modo a, assim, cambiar os sistemas que 

conformam o seu regulador.

Por "m, numa espécie de intervalo entre as acepções de Sheikh e Basbaum, está o 

entendimento do artista como DJ, apresentado por Nicolas Bourriaud, também em 2004.  

Na visão do curador francês, as práticas empreendidas nos anos de 1990 mostraram “uma 

vontade de inscrever a obra de arte numa rede de signos e signi"cações, ao invés de 

considerá-la como forma autônoma ou original”. (BOURRIAUD, 2009b, p. 12-13) O autor 

refere-se à cultura do DJ, enxergando no artista um sampleador mais do que um inventor, 

que cria novos protocolos de uso para as estruturas formais já existentes, não inventando 

nada novo, mas reorganizando os códigos da vida e da arte de modo que pareçam (e se 

tornem) outros. 

Na contemporaneidade, mais do que nunca, o artista faz isso reprogramando o 

mundo a partir de seus dispositivos estéticos, éticos, sociais, culturais, políticos e, também, 

econômicos. 

De uma forma ou de outra, e por motivos que divergem apenas sutilmente, os 

modelos citados servem de introdução para entendermos o lugar e o campo de interesse 

dos artistas que, nos anos de 1990, passaram a se engajar com a educação e com a 

produção de conhecimento crítico atreladas à prática artística, numa espécie de retomada 

ou retorno às experiências de educação como arte e arte como educação realizadas nas 

décadas de 1960-70, tal qual pudemos contrastar na observância dos projetos citados na 

última seção do primeiro capítulo e daqueles brevemente apresentados na introdução da 

presente seção. 

Como artistas “proposicionistas, empresários e educadores”, os artistas 

contemporâneos, no entanto, contrariam a lógica apresentada em 1967 por Hélio Oiticica 

de que o artista assumiria o papel de “proposicionista, ou empresário, ou mesmo 

educador” (OITICICA, 1986, p.97), assumindo, em realidade, as quatro funções ao mesmo 

tempo, complexi"cando signi"cativamente o seu papel no contexto da arte. 

Isso se torna evidente se considerarmos a forte movimentação de auto-

organizações empreendidas e geridas por artistas que, nos anos "nais do século XX 

passaram a ocupar lugar no mundo da arte sob a forma de agências, coletivos, grupos, 

estúdios, escolas e espaços autônomos.

Ao assumir a condição de artista-gestor, o artista contemporâneo adotou 

simultaneamente e sem fronteiras uma condição multidimensional: atuando, ao mesmo 

tempo como artista, proposicionista, empresário, educador e etc, conforme defende 
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Basbaum, uma vez que, no comando dessas estruturas ele está a frente tanto da 

concepção de programas e cursos como da captação de recursos, relações institucionais e 

ações artísticas propriamente ditas. 

Sendo assim, ele assume também papéis contraditórios no que tange a essa nova 

condição. Se por um lado isso pode auxiliá-lo na produção de um pensamento mais 

complexo com relação à prática artística a partir das diferentes metodologias com as quais 

passou a dialogar, por outro ele se vê obrigado a lidar com as burocracias, necessidade de 

negociações e amarras institucionais que essa nova função lhe traz. 

Na visão do artista e curador da Manifesta 6, Anton Vidokle, no que tange ao 

campo de ações do artista na contemporaneidade, ele

[...] pode aspirar a uma certa soberania que hoje implica que, mais do que 
produzir arte, ele também tem que produzir as condições que habilitam 
esta produção, seus canais de circulação. Às vezes, a produção dessas 
condições pode ser tão crítica para a produção da obra que ela assume a 
forma da própria obra. (VIDOKLE, 2010, p. 8, minha tradução)

Eis o ponto no qual queríamos chegar a "m de discutir sobre o papel de educador, 

voluntária e involuntariamente, assumido pelos artistas contemporâneos que voltaram sua 

atenção para as narrativas, formatos, procedimentos, teorias e métodos oriundos da 

educação, levando-os e/ou utilizando-os em sua prática artística em espaços expositivos, 

bienais e galerias, assim como engajando-se em projetos através de comissionamento 

artístico ou do desenvolvimento de metodologias artísticas em contextos educacionais 

como escolas, organizações, associações de bairro, bibliotecas, etc.

Em diferentes graus e níveis, muitos artistas 93 se voltaram à educação 

intercambiando técnicas, ferramentas, questões, contextos, características e assim por 

diante. A partir de perspectivas distintas, criaram universidades em espaços domésticos, 

salas de aula em espaços expositivos, cursos como mostras, programas públicos como 

projetos de arte e quali"caram peças, intervenções e ações artísticas como educação.

No entanto, se por um lado, através dessa nova investida cultural, a "gura do 

artista se funde na do educador, por outro, ao fazer isso, ela toma do educador (real) o seu 
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93 Alguns artistas podem ser citados no que tange à presença de um entrelaçamento da sua investigação artística 
com experiências educacionais, de modo que isso se efetiva a longo prazo, não apenas em um ou outro projeto ou 
trabalho de arte. São eles a artista cubana Tania Bruguera, o artista colombiano Nicolás Paris, o artista húngaro 
Pawel Althamer, o artista brasileiro Jorge Menna Barreto, o artista mexicano Pablo Helguera, o artista russo-
alemão Anton Vidokle, o artista britânico Liam Gillick, a dupla holandesa Bik van der Pol, a artista uruguaia Ana 
Laura López de la Torre, entre tantos outros. Esse envolvimento, contudo, se dá de formas e por razões bastante 
distintos. 



espaço de atuação, provocando, portanto, o seu aniquilamento - ou a extinção do outro, 

como a"rmou anteriormente Foster.

Por outra parte, ao rever e instaurar novas metodologias e práticas educacionais 

como processos artísticos, ele, automaticamente, se reposiciona no âmbito da arte 

atribuindo-se-lhe novos papéis na esfera pública, uma vez que conscientemente decide 

tomar as rédeas da produção de (um) público, conferindo a si mesmo uma série de 

responsabilidades políticas dentro e fora do universo da arte, conforme sugere Simon 

Sheikh. E é exatamente nessa ambiguidade - entre a autonomia e liberdade do artista e a 

sua posição como modelo de educador ou pesquisador da educação - que reside o ponto-

cego das práticas artísticas contemporâneas que se baseiam em processos educacionais, 

ou o instante de crise da virada educacional, conforme alerta a pesquisadora canadense 

Janna Graham (2011, p. 126).

A questão que insiste em acontecer, considerando esse cenário, é: qual é o papel 

do artista, e como ele se vê, no que tange a sua autonomia e liberdade uma vez que está 

fazendo uso, em sua prática artística, de uma ferramenta essencialmente política, 

comumente interpretada como bem comum, que é a educação, e que, portanto, carrega 

consigo um arcabouço teórico, uma margem histórica e um discurso próprios? Ou seja, 

como lida o artista com a sua condição de autor de uma proposta/obra/projeto artísitico 

que acontece enquanto processo de aprendizagem?

Tais perguntas ecoam como conhecidas questões, principalmente se pensarmos 

no contexto (do ensino) da arte em que não raramente, artistas se transformam em 

educadores. O que difere na situação exposta, porém, é o lugar de onde elas emergem e 

para onde elas se dirigem. Não se trata, pois, do âmbito educacional (da arte), mas o da 

produção artística e, a partir daí, de sua participação ou reinserção no âmbito da educação, 

como um veículo ou método artístico e/ou na forma de novas instituições, como veremos 

mais adiante ainda nesse capítulo. Logo, estamos falando não de duas atividades 

“distintas” - arte e educação -, mas de dois sistemas construídos culturalmente como 

distintos e das implicações que a aproximação entre eles acarreta.

No que tange à "gura do artista que pensa e atua nesses dois sistemas a partir de 

uma perspectiva artística, o nó talvez esteja no fato de que a educação (institucional) gira 

“em torno da transmissão de elementos de consenso e a arte é [ou busca] o rompimento 

deles”94 (In:  HELGUERA e HOFF, 2011, p. 26), como pontua a artista Tania Bruguera.
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Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 
2011, p. 26.



Diante dessa assertiva feita por Bruguera, tomamos o exemplo de sua Catedra Arte 

de Conducta, uma espécie de escola de arte e política realizada de 2002 a 2009, em Havana, 

como impulso para problematizar a presente discussão. Essa escolha se deve à forte 

pertinência de seu projeto e sua postura com relação a ele, assim como ao conjunto de 

contradições que o acompanham, tornando-se, portanto, paradigmático95  para esse 

debate. Ao re#etir sobre as relações entre arte e educação,  tendo o projeto como pano de 

fundo, Bruguera comenta:

A educação é a transmissão e a memorização de elementos que nos 
tornam um coletivo baseado em um senso de veracidade que foi 
previamente decidido, antes mesmo da transmissão da informação. A arte 
é um espaço que leva a uma nova organização de signi!cados e que, às 
vezes, é realizada através do caos ou através do confronto com um senso 
estabelecido de verdade. A diferença é que, mesmo que ambas sejam 
atividades ideológicas, a educação tem o objetivo claro de construir uma 
identidade de!nida relacionada à sua função em sociedade e às 
expectativas com o papel do indivíduo e do coletivo. De alguma forma, a 
única coisa que eu vejo como uma semelhança entre a arte e a educação é 
o fato de ambas serem procedimentos para convencer as pessoas sobre 
algo que nós acreditamos (informação ou ideias). (BRUGUERA, in 
Helguera, 2011, p. 26)

Salvo o fato de Bruguera aludir a uma ideia de educação que parece não 

contemplar as experiências pedagógicas críticas, experimentais e radicais, demonstrando 

entender a educação como algo essencialmente institucionalizado, ainda assim, talvez a 

resposta para a crise que enfrenta o artista ao operar signos da educação esteja no nada 

simples fato de serem arte e educação, ferramentas ideológicas, veículos de ideias por 

natureza, que foram estruturados institucional e culturalmente a partir de lógicas opostas - 

a educação, como um projeto, a estabelecer-se a partir e em prol do consenso; e a arte, 

como um processo, tendo como condição o dissenso, a divergência.

No entanto, quando essa aproximação se dá no âmbito da prática artística parece 

haver, muitas vezes, uma inversão de tal lógica. Mesmo se valendo das experiências, 

métodos e procedimentos educacionais mais radicais, muitos artistas quando a põem em 

prática acabam fechando a sua possibilidade de dissenso (dessa vez, do método 
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maioria das publicações e eventos realizados nos últimos anos acerca do tema. Sua referência pode ser 
encontrada nos livros de Claire Bishop (Arti!cial Hells), Pablo Helguera (Education for a socially engaged art), 
Luis Camnitzer (Didacticas de la Liberación), todos presentes nas referências bibliográ!cas desse trabalho; assim 
como em eventos: Mesa de encontros Artistas em disponibilidade, 7a Bienal do Mercosul, 2009, I Encontro 
Internacional de Educação, Arte e Analfabetismo Funcional, (Casa Daros, 2009), Transpedagogy: Contemporary 
Art and the Vehicles of Education (MoMA/NY, 2009), Wide Open School, na Hayward Gallery (Londres, 2012), 
Symposium Politics & Pedagogy (Guggenheim Museum,2014), entre tantos outros



pedagógico utilizado) e gerando uma estrutura de consenso (da arte) no lugar.  Isso se dá 

na medida em que, mais do que uma obra de arte ser considerada educacional ou um 

método pedagógico ser chamado de arte, um sistema (da educação) ser colocado dentro 

do outro (da arte). Há, a partir dessa operação, parece, uma reversão da sua intenção 

original. É como se, para ser arte como educação, a educação radical usada como 

procedimento ou método na prática artística perdesse sua energia desa"adora e se 

transformasse em mera "gura de linguagem da referida iniciativa, uma vez que está 

servindo a um sistema (da arte) que, no fundo, não está interessado na educação como 

possibilidade de interferir na esfera pública, mas em apenas se retroalimentar. Nesse 

sentido, não se trata do artista como educador, mas do ‘artista como artista-educador’, ou 

seja, o artista como o seu próprio simulacro como educador, que se vale das teorias 

educacionais radicais menos como crítica e mais como elemento formal de seus trabalhos, 

fazendo da educação mera alegoria. 

Do contrário, os artistas contemporâneos teriam largado o meio, como sugeriu 

Allan Kaprow na década de 1970, o que não aconteceu e está longe de ser uma realidade. 

Aliás, o meio, o sistema, o circuito, o universo, o mundo da arte é o que faz com que as 

iniciativas artísticas que se baseiam em métodos pedagógicos radicais, ao "m e ao cabo, 

não se efetivem como processos críticos, a"nal ele os absorve e incorpora, pois disso 

depende a sua sobrevivência.

Nesse sentido, a re#exão de Walter Benjamin acerca do autor como produtor, feita 

em 1934 e tão discutida e reverenciada por artistas e curadores96  contemporâneos como 

medida necessária para a revisão da arte na virada do século XXI, parece não caber nas 

decisões e expectativas do real protagonista do sistema que rege a arte nos dias de hoje, o 

implacável capitalismo cognitivo, com o qual os artistas contemporâneos vêm 

colaborando, infelizmente, não mais de maneira ingênua.

Mesmo Tania Bruguera que, durante oito anos, arcou com uma iniciativa 

educacional de arte e política em Havana, burlando regras, criando estratégias e táticas de 

realização, consegue se desprender dessa lógica. No website da artista, um arquivo 

detalhado de sua prática artística, Catedra Arte de Conducta consta como um projeto de 

arte de longa duração, não como uma escola ou um projeto de educação. Se por um lado, 

a artista parece ser coerente com o seu discurso acerca do caráter programático e 

dominador da educação, por outra parte, seu interesse em explorar o efeito da ideia de 
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revolução97  esbarra na necessidade que Bruguera tem de se "rmar como autora e de, de 

alguma forma, considerar a escola um produto artístico.

Essa contradição pode ser veri"cada no discurso da própria artista, quando, após 

dizer que se valeu da educação em termos metodológicos e temáticos para conceber a 

escola, a chama em seguida de trabalho de arte, conforme segue abaixo.

Eu estou [...] interessada na para-instituição - a ideia de que se pode 
construir instituições paralelas, instituições que proponham e mostrem na 
sua operação outros sistemas de funcionamento. [...] {ou seja] uma para-
instituição que se vê de fora, do ponto de vista do público.  [...] [No caso da 
Catedra Arte de Conducta] eu nunca esqueci que nós estávamos lidando 
com a educação como uma ferramenta política. A educação era a 
metodologia e o assunto, mas o objetivo nunca foi o de transformar a 
educação, mas de buscar resultados políticos através dela. Era uma 
estratégia na qual eu peguei a ferramenta do poder para criar poder. [...] 
Eu sempre esperei que o trabalho não se tornasse educação como mera 
referência à forma. Isso é algo com o qual eu me preocupo um pouco por 
causa do recente "orescimento de projetos artísticos ligados à educação. 
(BRUGUERA in Helguera, 2011, p. 18, 19 e 31)

A preocupação e contradição de Bruguera não é uma característica isolada ou 

particular à sua atividade como artista, muitos outros artistas enfrentam a mesma situação 

sem nem ao menos se darem conta disso. Assim, pelo sim, pelo não, a artista cubana busca 

um deslocamento, tenta uma situação que, ainda que seja imediatamente incorporada 

pelo sistema da arte, vaza pra vida; ela está preocupada em colocar arte e educação em 

contato numa esfera política desde a prática artística. E negar a educação, ainda que isso 

seja impossível, pois a educação, no sentido cognitivo, é menos o fruto de um consenso e 

mais um processo agonístico por excelência, talvez seja o melhor caminho para fazer de 

sua Catedra um projeto de educação como arte, como a própria artista menciona. Quanto 

mais Bruguera nega a educação em detrimento da arte, mais a sua cátedra assume um 

papel educacional.

Isso nos leva, então, a um novo questionamento: em que medida a quali"cação de 

obras e projetos de arte como educativos os torna mais ou menos educacionais? Não seria 

esse procedimento uma tautologia, uma vez que a arte se constitui como um amplo 

campo de conhecimento, que tem como razão de ser comunicar algo, logo, um dispositivo 

educacional por natureza? Qual seria, portanto, a ambição dos artistas, e também 

curadores (vide o incrível aparecimento de curadores educativos na última década), em 
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reforçar essa característica? Por que o interesse em chamar educativo algo que já contém 

em si tal qualidade?

Talvez a grande revolução procurada por Bruguera só seja possível na medida em 

que houver uma inversão dos papéis - ao invés de tornar o artista educador ver no 

educador um potencial produtor cultural e crítico também, pois a luta revolucionária, 

mesmo na arte, como defende a artista, “não se trava entre o capitalismo e o espírito [o 

artista], mas entre o capitalismo e o proletariado [o educador, o mediador, o subalterno]”. 

(BENJAMIN, 1985, p. 201) Assim, se não é para mudar as estruturas de poder da arte, não há 

porque artistas investirem tempo e energia em criar projetos artísticos que se querem 

radicalmente pedagógicos, mas que no fundo são simulações de si mesmos-como-

educação, em que o caráter educacional não passa de mera alegoria.

Talvez mais do que nunca seja imperativo nesse momento não uma revisão das 

práticas e modos de operar dos artistas no âmbito da arte, mas das posições ocupadas por 

artistas, curadores, educadores, mediadores-etc no sistema que legitima tais práticas como 

arte, a começar por suas instituições de formação.

2.3 Universidades livres, DIY schools, academias caseiras: as escolas de 
artista contemporâneas

No decorrer do século XX, pelo menos duas expectativas foram construídas em 

relação à educação da arte e à educação em geral: por um lado, a necessidade de 

desenvolver o pensamento crítico, incluindo a capacidade de auto-crítica; por outro, a 

aprendizagem e aprimoramento do “como fazer” prático que transmite os macetes e 

constitui uma determinada pro"ssão o que, de acordo com Lane Relyea98, são “duas tarefas 

muito diferentes exigindo, simultaneamente, o desencanto e a esperança de renovação”. 

(RELYEA, 2007, p. 1). Ou dois aspectos de uma mesma atividade intimamente conectados 

por seus paradoxos - de um lado o campo libertário da produção de conhecimento e seu 

potencial crítico; do outro, a exigência de fazer disso um produto ou ocupação que 

responda às demandas e normativas sociais e econômicas de um modo de vida movido na 

contramão da produção crítica de conhecimento. Ao que parece, ao mesmo tempo, uma 

condição de existência e uma dívida histórica da educação (da arte) para consigo mesma. 

O que fazer, então?
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No caso especí"co da educação da arte, a complexidade do tema parece ser ainda 

mais terri"cante, a"nal, em que consistem os resultados de uma formação em arte? Como 

podemos medi-los? “Pelo número de estudantes que têm sucesso no mercado?”, nos 

perguntaria Thierry de Duve (2012, p. 106). Signi"caria, então, que os 98% que não 

alcançam as esferas plenas do sucesso, no que diz respeito às demandas do mercado de 

arte, são a perfeita comprovação de que a educação foi um fracasso? Se não, seria o 

sucesso da educação da arte, leia-se arte, formar cidadãos mais críticos e criativos, porém 

desempregados, para a vida em sociedade? Se sim, que interesses teria o Estado em 

"nanciar algo que já nasce fadado à ruína? Finalmente, para que e para quem as escolas de 

arte existem? 

Esses e tantos outros questionamentos são convivas recorrentes nas discussões 

acerca da educação da arte há, pelo menos, quarenta anos. No entanto, de lá para cá, 

raramente "guraram com tanto fervor e responsabilidade nos debates sobre crítica, 

curadoria e prática artística, como em dois momentos: no "m da década de 1960 e no 

início do século XXI. Ressalvadas as diferenças conjunturais, algumas características no que 

diz respeito, principalmente, aos interesses éticos e à postura política dos artistas atuantes 

nesses dois momentos parecem coincidir. 

Em 1972, em decorrência de seus atritos com a direção da Academia de Arte de 

Düsseldorf e de sua posterior demissão, Joseph Beuys criou, a partir de manifesto redigido 

com o escritor alemão Heinrich Böll, a sua própria universidade. Movido pelo princípio de 

que a capacidade criativa é algo inerente a qualquer homem e acreditando no potencial 

da criatividade como o novo capital, o artista alemão criou a Free International University for 

Creativity and Interdisciplinary Research [Universidade Livre Internacional para a 

Criatividade e Pesquisa Interdisciplinar], ou simplesmente FIU, uma escola fora do sistema 

acadêmico aberta a todo e qualquer cidadão interessado fundada como uma organização 

de pesquisa, trabalho e comunicação para re#etir o futuro da sociedade. 

Desde então, o modelo de universidade livre tornou-se bastante popular, 

ganhando simpatizantes em diferentes épocas e contextos, principalmente, do "nal da 

década de 1990 em diante. Atualmente, são centenas delas espalhadas em diferentes 

regiões do planeta e com distintos focos e nomes - em alguns casos, denominam-se 

academias; em outros, escolas; universidades livres, sem dúvida; ou ainda centros 

autônomos de educação. Um elemento, no entanto, parece unir a todas: o caráter de 

resistência - não apenas aos programas educacionais o"ciais, mas a toda e qualquer forma 

de dominação hegemônica, vide os contextos nos quais se inserem e temas que abordam - 

meio ambiente, feminismo, direitos humanos, cultura, arte, política, ciências humanas. 
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Di"cilmente, se encontrará uma universidade livre, escola experimental ou academia 

aberta de caráter unicamente técnico. Em geral, seu horizonte é sempre transdisciplinar e 

humanista.

Dez anos após o fechamento da FIU, de 1998 em diante, uma nova leva de escolas, 

centros transdisciplinares e universidades livres capitaneados principalmente por artistas, 

vinculada não apenas a uma perspectiva crítica no que se refere ao contexto 

socioeconômico vigente e suas implicações políticas, públicas e pessoais na produção de 

conhecimento, mas à educação especí"ca da arte e seu mercado institucional, surgiu no 

mapa das instituições de ensino autônomas e experimentais. 

De acordo com Relyea, trata-se de uma terceira opção às duas expectativas  de 

ensino da arte, comentadas no início desta seção,

[...] que aborda a íntima relação entre escola e o mundo da arte 
pro!ssional não como uma ocasião para a crítica nem como uma 
oportunidade comercial a ser explorada, mas que vê a educação como um 
meio de reforma ao invés de reprodução, um lugar de resistência 
sustentado dentro do status quo [da arte]. (RELYEA, 2007)

Relya refere-se a essas novas instituições autônomas e de caráter transdisciplinar 

lideradas por artistas como DIY schools, pois são, no geral, improvisadas e geridas em 

escala doméstica, ou seja, fundadas em apartamentos, salas, caminhonetes, bancos de 

praça, ou criadas no formato de plataformas digitais ou, ainda, concebidas de forma 

itinerante, não carecendo de local ou estrutura "xa para serem mantidas. Logo, mais do 

que universidades livres, escolas autônomas ou academias abertas, são essas iniciativas 

contemporâneas auto-instituições.

E como auto-instituições, ou seja, com regulações próprias, elas espelham e, ao 

mesmo tempo, invertem as estruturas educacionais tradicionais e o"ciais. De acordo com o 

crítico dinamarquês Simon Sheikh, nessas “novas” instituições, 

[...] os discursos são estabelecidos e colocados em circulação não através 
de uma negação de sua condição pública, mas através de uma auto-
institucionalização deliberada e tática. Máquinas sociais para produção de 
conhecimento tornam-se máquinas subjetivas – produzidas a partir da 
identidade ao invés de produtoras da identidade. (SHEIKH, 2012, p. 8)

Uma das mais conhecidas e relevantes auto-instituições com perspectiva 

educacional fundada nesse período é a Copenhagen Free University99  (CFU), criada pelos 

123

99 Ver <http://www.copenhagenfreeuniversity.dk/>

http://www.copenhagenfreeuniversity.dk
http://www.copenhagenfreeuniversity.dk


artistas Henriette Heise e Jakob Jakobsen no apartamento em que viviam no distrito 

dinamarquês de Norrebro em 2001 e que se manteve ativa até 2007. Nesse período, a CFU 

operou como um espaço para pesquisa e intercâmbio de conhecimento; realizou e sediou 

atividades como o"cinas, seções de vídeo, palestras, pequenas exposições e produziu 

publicações. Além disso criou programas e projetos especí"cos em colaboração com 

outros artistas e instituições. 

De acordo com seus fundadores, em All Power to the Copenhagen Free University, 

uma espécie de manifesto da universidade, redigido e publicado em 2001, quando de sua 

fundação, 

Copenhagen Free University é uma voz num murmúrio de vozes. Nós não 
somos dois ou três indivíduos, nós somos uma instituição sujeita a várias 
relações sociais, em processo de ser produzida e produzir. Nós somos “os 
donos do pedaço”. Essa posição estabelece uma formação constante de 
novos contextos, plataformas, vozes, ações, mas também por meio de 
inatividades, recusas, evacuações, retiradas, êxodos. [,,,] Copenhagen Free 
University é uma “esfera de interesse” que surge da vida material que 
experimentamos e que sempre será politizada antes de tornarmo-nos 
cidadãos. Nosso escopo é tanto local quanto global, busca companheiros 
de viagem virando a esquina e ao redor do mundo. (HEISE e JAKOBSEN, 
2001)

Em colaboração com Emma Hedditch, Howard Slater e Anthony Davies realizaram 

o projeto de exposição Trauma 1-11, uma espécie de representação poética de como as 

experiências de suas práticas dentro da CFU e em sociedade afetaram uns aos outros. A 

mostra, realizada em 2011, foi apresentada como uma narração gravada em áudio que 

tomava os espaços do Museum fur Samtidskunst em Roskilde, Dinamarca, e que o público 

percebia e acompanhava o seu desenrolar ao se deslocar pelo museu, encontrando 

também pelo caminho materiais impressos100  e propagandas remanescentes da CFU, 

assim como novos trabalhos. Essa narração101  contava a história da universidade, 

lembrando as razões que levaram Heise e Jakobsen a cessar as atividades, e explicando 

como um ano antes, em 2010, eles foram informados pelo ministério de ciências do 

governo dinamarquês de que havia se tornado ilegal, segundo as leis do país, usar o termo 

“universidade” para qualquer “iniciativa” que não fossem as instituições autorizadas pelo 

Estado.
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Em 2007, quando decidiram encerrar as atividades da CFU, Henriette Heise e 

Jakob Jakobsen publicaram um novo manifesto, uma carta de encerramento, ou de 

balanço, chamada We have won. Nela, os artistas relembram o início da universidade, a 

energia que os havia motivado, ao mesmo tempo em que imprimem suas re#exões e 

expectativas seis anos depois. Dada a relevância do pensamento presente na carta, não 

apenas no que tange à história especí"ca da CFU, mas, principalmente, pela contribuição 

que traz para as discussões globais, e mais que atuais, acerca da “mercantilização do 

conhecimento” e, consequentemente, da virada educacional na arte contemporânea, é 

que julgamos importante a tradução de parte desse relato no contexto deste trabalho, 

conforme segue. 

Com a Copenhagen Free University queríamos recuperar o poder e ajudar 
a minar a chamada "economia do conhecimento" - um termo usado para 
descrever a nova economia que estava consolidando em torno da virada 
do milênio. O desenrolar da economia do conhecimento era uma parte da 
campanha neoliberal para o controle orquestrada pelas elites políticas e 
!nanceiras e o prazo deixou claro que tipo de ambição era o cerne desta 
campanha: a !nanceirização do nosso cérebro, nosso sistema nervoso, a 
nossa subjetividade, nossos desejos, nossos eus. 

[...] Abrimos nosso apartamento como um espaço para pesquisa e 
exploração social dentro de um contexto moldado pelos fatos materiais, 
paixões "utuantes e instabilidades afetivas que marcaram nossa vida 
diária. Queríamos mudar a maré. Nós tomamos o poder, utilizando os 
meios disponíveis: um colchão tornou-se um lugar para residência; o 
quarto, um cinema; a sala de estar, um espaço para reuniões; a sala de 
trabalho, um arquivo; nosso apartamento tornou-se, então, uma 
universidade. Abrindo o nosso espaço privado o transformamos numa 
instituição pública. A Copenhagen Free University era um fantasma 
coletivo real, pairando.  

[...]

Quando olhamos para o setor da educação, vimos que as universidades 
de todo o mundo estavam cada vez reestruturando-se e adaptando-se às 
práticas empresariais. Idéias de autonomia e independência em 
investigação rapidamente saíram de moda. Não só a usabilidade do 
conhecimento produzido nas universidades tornou-se uma área 
controvertida, mas a distribuição da propriedade intelectual estava se 
tornando uma alavanca fundamental na nova economia. A Copenhagen 
Free University deixou claro que as universidades não têm que 
necessariamente re"etir as estruturas hegemônicas da sociedade; 
universidades poderiam ser organizadas com base e em torno do 
conhecimento cotidiano e das lutas materiais que estruturam a vida das 
pessoas. Universidades poderiam de fato contrariar as estruturas 
hegemônicas. Tentamos abrir uma nova frente, pelo menos. 
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Ao recuperar um dos meios centrais da sociedade de produção de 
conhecimento, a máquina da universidade, era realmente possível criar 
espaços que não eram baseados em valorização capitalista. Para nós, 
"livre" signi!ca grátis e liberado. Todo mundo pode abrir sua própria 
universidade, é uma ação simples. Por meio de universidades auto-
organizadas as pessoas podem, de uma forma muito prática, combater a 
reestruturação mercantilista das universidades o!ciais através da re-
apropriação do conceito de universidade como um lugar para a partilha 
de conhecimentos entre os alunos (como as primeiras universidades 
foram de!nidas). Com a CFU queríamos invadir a universidade como uma 
das instituições imaginárias da sociedade neoliberal e criar uma nova 
imagem e um novo caminho potencial do possível. 

[...]
Uma coisa é o fato de uma universidade auto-instituída brincar com as 
relações de poder institucionais. Mas em um nível estrutural, a questão é: 
que concepções de conhecimento realmente permeiam a auto-
instituição? Conhecimento, para nós, sempre foi algo que está 
evaporando, escorregando entre os dedos. Não é algo que tratamos como 
uma verdade ou uma posse, mas algo vivo, uma relação entre as pessoas. 
A verdade é sempre a verdade dos mestres, o conhecimento proprietário 
é sempre o conhecimento que separa as pessoas entre aqueles que 
possuem e aqueles que não o fazem. Conhecimento, para nós, é sempre 
situado e entrelaçado no desejo. A cozinha, a cama, a sala de estar 
composta por nossos nada-exceto-estéreis laboratórios. Sonhos, 
infelicidade, raiva estavam por toda a arquitetura. O conhecimento é, ao 
mesmo tempo sobre o empoderamento, tornando as pessoas capazes de 
compreender e atuar mais perto da existência e apesar da distorção do 
espetáculo. [...] Não houve produtos !nais singulares; de importante estão 
as várias experiências e conclusões que as pessoas levaram para suas 
próprias vidas e as redes [de contatos e afetos] que !zeram depois de 
participar nas atividades da CFU. É por isso que não publicamos artigos ou 
dissertações para embrulhar os projetos de pesquisa nos quais 
trabalhamos. Descobrimos que a investigação e o conhecimento que 
giraram em torno da CFU não precisavam de um encerramento. Mas a 
instituição sim.

A Copenhagen Free University nunca quis se tornar uma identidade !xa e, 
como parte do conceito de auto-institucionalização, nós sempre achamos 
importante tomar o poder e brincar com o poder, mas também abolir o 
poder. É por isso que a Copenhagen Free University encerrou suas 
atividades no !nal de 2007. Olhando para trás, para os seis anos de 
existência do CFU, nós terminamos nossas atividades com uma convicção 
clara e declarar: Nós ganhamos! (HEISE e JAKOBSEN, 2007)

A experiência da Copenhagen Free University se con"gurou, sem dúvida, como 

uma contribuição crucial para o cenário fundador da virada educacional na arte 

contemporânea. Como uma auto-instituição que respeitou seu próprio ciclo biológico - 

marcado pela tomada do poder, por jogar com e, "nalmente, por espontaneamente 

decidir desfazer-se dele -, pautado sempre por uma postura ética, crítica e utópica, ela, de 
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fato, ganhou. Conseguiu unir as duas expectativas esperadas da educação - pensamento 

crítico e “como fazer” prático - sem que estes se tornassem produtos materiais do mercado 

do conhecimento ou das estruturas de poder hegemônicas. Como? Não sendo nada além 

do que sempre se propôs ser: um encontro entre pessoas para a troca (sem ônus ou bônus) 

de afeto e conhecimentos cotidiano singulares. 

Assim como a CFU, muitas outras universidades livres e escolas autônomas 

buscaram atuar numa perspectiva crítica e auto-organizada, dentre as quais podemos citar 

a Manoa Free University102 (2003-2008), inspirada na CFU e fundada em Viena; The Workers 

and Punks University103 (1998), coletivo de estudantes, pesquisadores e ativistas localizado 

no Autonomus Cultural Centre Metelkova e a"liado ao Peace Institut, em Ljubljana, 

Eslovênia, e que, em 2013, organizou o projeto/encontro The Workers and Punks’ University 

May Day School; a Workers Punk Art School, fundada pela artista alemã Hito Steyerl em 

Berlim; a University of Openess104, em Londres; a Community Art School, criada em Zagreb; o 

Institute of Applied Autonomy105  (1998), em Boston; The Invisible Academy, em Bangkok; a 

Göteborgs Autonoma Skola, em Gotemburgo; a Academie sans Toit, em Paris;  a Future 

Academy (2002), em Edimburgo; a L’Université Tangente106  (2001), em Estrasburgo; a 

Universidad Nómada107 , em Madri, modelo a partir do qualse originou a Universidade 

Nômade108, no Brasil; a Informal University in Foundation109  (2003) em Berlim; a ArtSchool 

Palestine (2005), fundada por Charles Asprey, Sacha Caddrock e Samar Martha, com sede 

no território palestino e em Londres; a Nuestra Universidad - CLAJADEP, na América Latina; o 

Center for Land Use Interpretation110, em Los Angeles; o Center for Urban Pedagogy (1997)111, 

fundado pelo artista, designer e arquiteto Damon Rich em Nova York;  a School of Missing 

Studies112, em Nova York, Belgrado e Amsterdam; o Machine Project113, instituição informal 
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de educação situada em Los Angeles; The Anhoek School114 , em Nova York, focada em arte, 

política e estudos feministas; a Université Pirate115, em Paris; a Mobile Academy116, uma 

escola concebida em Berlim, de caráter itinerante, sem lugar e tema "xos, com programa 

em diferentes países do globo; The Public School117  (2007),  uma escola sem currículo, ou 

seja, sem missão institucional ou parâmetros curriculares, totalmente aberta em termos de 

conteúdo e prática, criada pelo artista Sean Dockray em Los Angeles, Califórnia; a School of 

Global Art (2012), uma rede online e presencial de formação que forma estudantes em 

diferentes lugares do mundo, fundada pelo coletivo de artistas Lucky PDF, sediado em 

Londres; e a Escuela Móvil de Saberes e Prática Social (2005), projeto do coletivo Helena 

Producciones (1998), sediado em Cali, Colômbia, e que se dá através de experiências 

práticas concebidas a partir da aproximação com a realidade cultural, ambiental, política, 

histórica, social e econômica de comunidades locais - trata-se de um projeto 

fundamentado em “um processo investigativo, interdisciplinar e aberto à participação das 

práticas e produções culturais populares”, como sinaliza Cayo Honorato (HONORATO, 

2012); entre tantas outras plataformas educacionais118  semelhantes, temporárias ou não, 

fundadas por artistas e não-artistas desde então. 

Por outra parte, podemos apontar também a fundação, na mesma época, de 

escolas autônomas de arte (preocupadas com uma formação especi"camente voltada à 

prática artística), que tinham na Black Mountain College um modelo a seguir, organizadas, 

principalmente, por iniciativa de artistas. Dentre as quais estão a Cittadellarte119  - University 

of Ideas (1998), fundada por Michelangelo Pistolletto em Biella, Itália;  a Mountain School of 

Art120  (2005), na Califórnia; a Brown Mountain College121  (2006), criada por Mel Brim"eld, 

Sally O’Reilly e Ben Roberts, em Londres; e a The Independent Art School122, escola 
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114 Ver <http://www.anhoekschool.org/>

115 Ver <http://www.universitepirate.org/>

116 Ver <http://www.mobileacademy-berlin.com/>

117 Ver <http://thepublicschool.org/user/2>

118 Tais como: Bank of Ideas – e School of Ideas; Tent City University, vinculada ao Movimento Occupy London; 
Free University, em Berlim; Özgür Üniversite, em Ankara; Radical Education Collective, em Ljubljana; e 
Autonomy Project Summer School, em Eindhoven; Really Free School, em Londres; United Migrant Workers 
Education Project, em Londres; e Faculty of Invisibility, em Amsterdam; Freie Hochschule Stuttgart;  Glasgow 
Open School;  e a Free University of Liverpool.

119 Ver <http://www.cittadellarte.it/>

120 Ver <http://www.themountainschoolofarts.org/>

121 Ver <http://www.implicasphere.org.uk/brightbrown/brownmountain/>

122 Ver <http://theindependentartschool.com/>

http://www.anhoekschool.org
http://www.anhoekschool.org
http://www.universitepirate.org
http://www.universitepirate.org
http://www.mobileacademy-berlin.com
http://www.mobileacademy-berlin.com
http://thepublicschool.org/user/2
http://thepublicschool.org/user/2
http://www.cittadellarte.it
http://www.cittadellarte.it
http://www.themountainschoolofarts.org
http://www.themountainschoolofarts.org
http://www.implicasphere.org.uk/brightbrown/brownmountain/
http://www.implicasphere.org.uk/brightbrown/brownmountain/
http://theindependentartschool.com
http://theindependentartschool.com


independente de arte fundada em Birmingham, em 2009, e hoje com "liais em Manchester 

e Londres; o MASS Alexandria (2010), espaço de educação em arte e formação de artistas, 

criado pelo artista Wael Shawky em Alexandria, Egito, em resposta aos precários cursos e 

escolas de arte no país; a Parallel School123  (2009), uma “não-instituição” que oferece um 

ambiente aberto para a auto-educação no amplo contexto da arte e do design, que a cada 

ano realiza suas atividades numa localidade diferente; com exceção da última, todas com 

infraestrutura e "nanciamento próprios, abertas a artistas e não-artistas, e com programa 

curricular ordenado.

Ainda no marco das auto-instituições, e das iniciativas interpretadas no âmbito da 

virada educacional, é conveniente explicitar e comentar um terceiro tipo de experiência 

levada a cabo por artistas-educadores e curadores, dentro e fora de instituições culturais, 

que se conformou como programas curatoriais e/ou práticas artísticas. Logo, em que a 

estrutura e/ou sistema educacional proposto foram concebidos, formatados e veiculados 

propositadamente, ou não, como projetos poéticos - em que a educação acabou se 

materializando como uma forma artística e, nos quais, a autoria prevaleceu em detrimento 

do processo.

Dentre os mais relevantes, ressaltamos quatro: Cátedra Arte de Conducta124 

(2002-2009), escola de performance e política de longa duração, com programação anual, 

criada pela artista cubana Tania Bruguera em Havana. Uma espécie de projeto de educação 

como arte a longo prazo, ou ação política, como a própria artista o denomina em que a 

estratégia era utilizar as ferramentas do poder (hegemônico) para criar poder (lateral, 

emancipado). Bruguera tinha como objetivo gerar um processo horizontal de educação, 

fechado à participação estrangeira, mas aberto a todos os cidadãos cubanos que 

quisessem se inscrever, sem pré-requisitos, que pudesse dar conta de rever e reposicionar-

se diante de uma realidade de muitas restrições e injustiças instaurada pela profunda crise 

na qual Cuba havia adentrado sem salva-vidas após a Queda do Muro de Berlim, em 1989. 

Em termos práticos, a Cátedra Arte de Conducta consistiu numa escola de performance em 

que as ferramentas e temas foram as práticas artística, política e pedagógica, ou um 

projeto artístico de longa duração, como de"ne a artista.

O segundo, School of Panamerican Unrest, é um projeto de arte pública, concebido 

por Pablo Helguera em 2003, cujo principal componente foi uma viagem transcontinental, 

de carro, do Alasca à Terra do Fogo, ou seja de uma ponta a outra do continente americano, 

realizada no verão de 2006. A “escola” consistiu numa estrutura de lona portátil montada 
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em praças públicas, museus, escolas, bairros dos lugares por onde passava. O currículo era 

totalmente aberto, variava de seções de vídeos a debates, performances, palestras e 

conversas informais em torno do tema dos ideais panamericanos do século XIX e as atuais 

questões políticas e sociais. Em cada uma das suas 25 paradas, o projeto realizou conversas 

com artistas locais, escritores, ativistas e comunidade, assim como organizou o"cinas, 

apresentou "lmes e promoveu a leitura pública e coletiva de um discurso coletivo. Ao todo, 

foram 25.000 milhas percorridas, tornando-se o mais extenso projeto de arte pública já 

concluído. 

Night School (2009), consistiu numa comissão artística na forma de escola 

temporária de arte, proposta pelo artista russo-alemão Anton Vidokle em resposta ao 

convite para participar do programa Museum as Hub do New Museum de Nova York. O 

projeto teve duração de um ano e foi dividido em 11 seminários e 3 eixos temáticos que 

giraram em torno das noções de pesquisa e produção, e do que constitui uma escola. Suas 

atitivades aconteceram dentro e fora do museu, em locais informais do bairro. Como um 

modelo misto - de educação teórico-prática,  artística, e não-artística, livre e institucional -, 

o projeto contou com 25 participantes "xos e tantos outros temporários que participaram 

das ações abertas. Night School foi o terceiro projeto de Vidokle envolvendo a educação 

como um lugar para a prática artística. O primeiro, foi a curadoria da não-realizada 

Manifesta 6, para a qual o artista produziu extensa investigação acerca das relações entre 

arte e educação no âmbito da arte e sobre a escola como um de seus motores; e o 

segundo, assim como Night School, decorrente da experiência da bienal europeia de arte 

contemporânea, foi o projeto Unitednationsplaza125, que Vidokle e um grupo de artistas 

realizaram, durante doze meses, em Berlim, envolvendo mais de uma centena de artistas, 

escritores, "lósofos e diferentes públicos e colaboradores. Localizado atrás de um 

supermercado, na Berlim Oriental, o projeto se constituiu como uma escola temporária de 

arte e pensamento crítico, estruturada em um programa de seminários, palestras, 

exposições, lançamentos de livros, performances e a realização de projetos artísticos 

especí"cos, como a biblioteca de Martha Rosler.

Um quarto modelo a ser considerado, é o das escolas, academias e universidades 

livres criadas no, ou a partir do, âmbito das instituições de ensino, con"gurando-se 

consequentemente como processos de revisão das próprias instituições. Dentre as 

iniciativas realizadas, destacamos cinco experiências, todas, curiosamente, empreendidas 

no Reino Unido - duas concebidas inicialmente como atividades de aula (protoacademy e 
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Potential School) e três fundadas exclusivamente por estudantes, sobretudo, de arte 

(Department 21, Islington Mill Art Academy e DIY Art School, em Manchester).

A protoacademy (1998-2002) foi criada pelo curador inglês Charles Esche a partir 

de conversas com estudantes de pós-graduação em artes visuais e o corpo docente do 

Edinburgh College of Art (ECA) realizadas na primavera de 1998, em Edimburgo, capital da 

Escócia. Logo, consistiu em uma escola pública dentro de uma escola privada. Como um 

amplo projeto de formação e proposta curatorial expandida, ao mesmo tempo, 

comandado por alunos e professores do Edinburgh College of Art, a protoacademy era um 

simulacro do ECA dentro do próprio ECA para que olhava para fora do ECA. Nesse sentido, 

um projeto de crítica institucional so"sticadamente elaborado.

No que tange à Potential School, ela consistiu numa espécie de atividade de aula 

proposta pelo artista inglês Liam Gillick aos seus alunos de graduação da Escola de Artes 

da Columbia University, em Nova York, em 2007. Portanto, um exercício para pensar o que 

se deseja como escola ideal, mas, inevitavelmente,  concebida a partir da experiência real, 

logo, uma tarefa movida por sentimentos paradoxais - conformada, ao mesmo tempo, por 

ideais utópicos e uma deseperança aterradora. 

Gillick propôs 24 termos relacionados à ideia de universidade para análise do 

grupo, dentro os quais estavam: pessoas/sujeitos/indivíduos/outras pessoas/nós/eles; 

infra-estrutura  (facilidades, arquitetura, transporte, redes); geogra"a/localização; ambiente 

do prédio (prédio e imediações); relações de poder; projeção do tempo/ocupação; 

orientação teórica; estratégia (aplicação da orientação teórica); espaços paralelos; relações 

institucionais; contexto geracional; autoconsciência; o que é fornecer/produzir/excluir; 

modos de recusa; pressupostos de lisura; status social; requisitos e obrigações; 

"nanciamento; etc. A partir daí, solicitou que produzissem ideias sobre cada item. Por sua 

surpreendente e terri"cante relevância para esse trabalho, e além dele, exibimos parte do 

resultado aqui.

Coisas estarão fora de sintonia. Haverá uma grande sauna. A borda será 
percebida de dentro e de fora simultaneamente. A ideia de fronteira 
borrada permanecerá. Haverá muito mais bicicletas. Algumas coisas 
surpreendentemente serão gratuitas. Haverá mais diferença. O problema 
do atelier continuará. Haverá grandes galpões. Continuará a ideia de que é 
preciso encontrar uma atividade para fazer. A ilusão permanecerá. A 
questão “Que tipo de espaço é esse onde estamos?” permanecerá. Haverá 
um aumento no uso de enormes headphones de madeira. [...] Haverá um 
ataque ao pragmatismo. O foco na ideia de escolha do estudante 
permanecerá. Esse permanecerá sendo um projeto incompleto. Haverá 
muitos lugares para dormir. Haverá chuveiros por demanda. Haverá a 
possibilidade de ação coletiva. Haverá talvez cidadãos-artistas. Haverá 
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uma gratuita ou progressiva escala de ensino (aumento da despesa 
proporcional à duração do atendimento). Haverá, de!nitivamente, 
mensagens de pessoas con!áveis. Haverá novas formas de engenharia 
social. Isto terá lugar perto de nascentes frescas. Haverá uma ideia de que 
há menos estrutura. Haverá uma alienação cada vez maior do trabalho/
mão de obra. Haverá um aumento em termos de proximidade. Haverá 
novos sistemas de proteção. Algumas coisas serão mais móveis. Algumas 
pessoas serão mais migrantes. Alguns efeitos permanecerão locais. 
Persistirá o sentimento de que há um problema de vácuo. Ideias 
permanecerão desterritorializadas. Algumas estruturas irão se desintegrar. 
Haverá representações de poder menos claras nas hierarquias dos lugares. 
Não haverá possibilidade de uma arquitetura que expresse claramente as 
relações humanas. A ideia de que a arquitetura é carregada de conexões 
com o futuro chegará ao !m. Haverá grandes lixeiras. Haverá mais 
ceticismo sobre a arquitetura como uma disciplina independente. Ainda 
haverá prédios. Haverá um entendimento de que estamos 
experimentando um excesso de história desde o primeiro dia. Em alguns 
momentos será necessário criar uma estrutura parasita em relação à 
escola. Haverá enormes e incríveis cozinhas. À maneira das pré-escolas, 
haverá lugares de leitura e espaços macios para descansar. Haverá uma 
ducha próximo de onde se come, lê e bebe. Incompreensível riqueza 
circundará a escola. Não haverá equilíbrio. Outras estruturas de poder 
serão imitadas. Haverá um aumento da exposição de poder e dinâmicas. 
Quem é “eles” continuará sendo uma questão. Algumas pessoas vão saber 
como o futuro pode ser parado, ou interrompido. Haverá uma redução de 
adequações. Haverá um aumento de duração. Alguns irão explorar o 
potencial de todos os recursos possíveis. Programadores de computador 
serão avaliados todo o tempo. O status do aluno permanecerá obscuro. 
Haverá passe livre para todas as situações consideradas relevantes para a 
estrutura da escola. Haverá ainda mais discussão da ideia de universidade 
como conceito. [...] Concreto, madeira e água serão usados juntos na 
maior parte dos prédios e estruturas. Grandes terraços serão cobertos com 
plantas. A estrutura estará localizada perto do mar. Composição será 
usado como um método de produção. [...] Haverá um desejo frustrado por 
conhecimento consistente já no começo do ano. Haverá um 
encorajamento de energia não-direcionada. Tentativas serão feitas para 
criar muitas regras aparentemente arbitrárias. Haverá uma combinação de 
aberturas internas com reservas públicas. Qualidades amigáveis 
continuarão. Portas de visualização serão sugeridas, mas a ideia de que 
elas cortam as paredes dos ateliers será rejeitada. Haverá uma adorável 
piscina. Haverá uma parede de escalada abandonada. A água se tornará o 
lugar de reuniões mais popular. Gangsters lutadores seguirão fornecendo 
um modelo romântico de masculinidade; isso será suprimido. 
Restaurantes italianos não existirão mais. O atelier será o lugar do desejo, 
mas algumas pessoas lutarão contra isso. Algumas pessoas sonharão em 
criar uma nostalgia honesta. Haverá muitos espaços que produzem 
incompreensão. Jogar papel será desencorajado. A repetição será 
impossível. Alguns estarão sempre fazendo alguma coisa todos os dias. 
Haverá momentos indicados em que você estará consigo mesmo, e você 
saberá disso. Haverá momentos em que você estará sozinho dentro do 
prédio. Haverá o desenvolvimento da opção de trabalho manual - 
estudantes poderão limpar janelas, cavar valas e embalar gomas de 
mascar. Uma super estufa experimental será doada por um benfeitor 
anônimo. Animais correrão livres e causarão problemas de tempos em 
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tempos. A produção artesanal de comida vai passar despercebido ao 
longo do tempo. Confrontos com desejos passados serão aceitos como 
coisas normais da vida. Novos relações com serviço produzirão um novo 
entendimento das obrigações. Haverá lugares para pular em volta e lutar. 
Estudos de quarta dimensão se tornarão uma fábula adorável do passado. 
Relacionamentos pessoais se multiplicarão. A claustrofobia não existirá. 
Lacunas entre super!cialidade e repetição... Professores trabalhando há 
muito tempo com estudantes esquecerão de ensinar. Cidades fantasmas 
proliferarão. Estudantes escolhendo o corpo docente escolhendo 
estudantes escolhendo o corpo docente repetirão entre si 
perpetuamente. Palestras em línguas estrangeiras sem tradução se 
transformarão no evento mais popular da semana. A instituição declarará 
suas políticas, e as pessoas irão esperar com grande expectativa. [...] 
(GILLICK et at, 2007, p.249-251)

Esperar com grande expectativa não foi exatamente o que "zeram os estudantes 

do Royal College of Art de Londres e do Stockport College, localizado próximo a 

Manchester.

No caso do projeto Department 21, espaço experimental interdisciplinar proposto 

em 2009 por estudantes do Royal College of Art, no período de férias das aulas de pintura, 

a intenção inicial era explorar o território (do studio de pintura e das férias), aparentemente 

inútil, entre o "m de um semestre e o início de outro, tranformando-o conceitual, física e 

socialmente a partir de ações colaborativas propostas abertamente para e por todos os 

estudantes do Royal College. Essa auto-organização, de certa forma, se institucionalizou e 

hoje é um programa (departamento) vinculado à escola de arte.

Já as outras duas experiências iniciadas por estudantes no contexto de suas 

escolas de arte apresentam trajetórias distintas do Department 21. Mais independentes, 

elas se con"guraram como instituições totalmente autônomas e livres, sem vínculo com 

universidades estabelecidas e com "nanciamento totalmente privado, ou seja, dos 

próprios participantes.

A DIY Art School, criada em 2012 em Manchester, compreende a si mesma como 

uma tática de sobrevivência frente à mercantilização do conhecimento. Katy Harrison, co-

fundadora da escola relata que “adoraria fazer mestrado, mas não pode pagar pelo curso, 

então, criar a DIY Art School é uma tentativa de criar um caminho pro"ssional para [...] 

[eles] mesmos”. (HARRISON, 2013 apud BATTY, 2013)

Essa é a mesma perspectiva da Islington Mill Art School (IMAS), criada cinco antes, 

em 2007, em Salford, Reino Unido. Fundada pelos estudantes de arte Lusy Bernard, 

Andrew Beswick, Maurice Carlin e Louie Lister, a IMAS é uma escola livre e auto-organizada 

de arte, que nasceu com o objetivo primeiro de formar a eles mesmos como artistas e, 

também, como uma alternativa para outros estudantes e não-estudantes interessados em 
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uma formação em arte. De acordo com Maurice Carlin e Lauren Velvick, da Islington Mill 

Art Academy,

As universidades podem apresentar uma de!nição demasiado estreita do 
que pode signi!car ser um artista no mundo; estudantes são programados 
para fracassar, parcialmente por conta disso. Nós entendemos que muitos 
artistas não têm as habilidades e consciência necessárias para funcionar e 
sobreviver no mundo real a partir de sua educação. A graduação é 
apresentada a eles como uma medida crucial para tornar-se artista, mas 
nós tendemos a acreditar que é o começo de algo mais do que um ponto 
!nal - o processo de tornar-se artista é interminável. (In: THORNE, 2012)

O processo de tornar-se artista é interminável e, atualmente, parece colocar num 

caldeirão todas as qualidades já predicadas à classe até então, ao invés de apenas sugerir 

novas. Dizer que não se espera, e que boa parte das escolas de arte não atuam para, que 

seus artistas sejam artistas geniais não é apenas uma inverdade, mas uma trapaça no 

contexto da formação do artista. O mundo contemporâneo da arte espera que o artista de 

hoje conjugue qualidades novas e “velhas”, sim, e possa fazer disso algo ainda irreverente, 

moderno (para voltar no tempo), logo, genial. 

Assim, se, por um lado, as iniciativas educacionais criadas dentro das escolas de 

arte são uma potente ferramenta para fazer repensar currículos e modos de operar dessas 

instituições, por outra parte, podem ser ainda mais potentes se conseguirem gerar desvios, 

in"ltrações e novas rotas para a arte e seu sistema. Isso pode acontecer na medida em que 

essas auto-instituições educacionais geridas autonomamente se tornarem mais 

interessantes que as “velhas” escolas de arte, o que parece já estar em curso - pelo menos, 

no Reino Unido.

Por "m, um quinto e último modelo, o das escolas criadas como programas 

públicos dentro ou em colaboração com instituições culturais e bienais de arte.

No que tange às instituições culturais, podemos dividir a experiência educacional 

em escolas temporárias e de caráter permanente, percebendo o primeiro exemplo como 

uma espécie de exercício de uma práxis curatorial expandida (no sentido de valer-se de 

estruturas, métodos e formatos educacionais, mas não esquecer de seu lugar como “coisa” 

artística), e o segundo como um câmbio institucional, portanto, político.

Como referências do primeiro exemplo, podemos citar: a Momentary Academy 

(2005), escola livre para artistas e não-artistas, com duração de dez semanas, proposta por 

Ted Purves para o Yerba Buena Center for the Arts, em São Francisco, Califórnia;  e a 
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Pickpocket Almanack126  (2009), escola experimental sem paredes, comissionada pelo San 

Francisco Museum of Art (SFMOMA) ao curador Joseph Pesco. A cada estação, sob 

coordenação de Pesco, é concebido um novo programa e formado um novo corpo 

docente da escola composta por artistas, designers, escritores e cineastas que oferecem 

cursos temáticos. Esses cursos são composto por eventos já programados na região de Bay 

Area para além do projeto, ou seja, externos ao projeto, e “reorganizados” a partir da 

curadoria do corpo docente formando, assim, um novo quadro temático. São realizados 

debates e fóruns online com encontros presenciais no "nal da temporada. Não há 

requisitos de idade ou experiência, e todos os cursos são gratuitos, exceto aqueles que, por 

razões especí"cas, necessitam pagar ingresso.

Como símbolo do segundo exemplo, podemos incluir a The Silent University (2012), 

instituição nômade e multi-línguas para refugiados e exilados políticos criada em Londres 

pelo artista turco Ahmet Öğüt em colaboração com a Tate, através das curadoras de 

educação para adultos, Nora Razian, e da comunidade, Synthia Griffin,  com o apoio da 

Del"na Foundation. De acordo com Öğüt, trata-se de uma

[...] auto-instituição, uma plataforma autônoma de conhecimento que 
busca desa!ar a idéia de silêncio como um estado passivo. [...] Muitas 
pessoas no Reino Unido hoje são incapazes de praticar suas pro!ssões ou 
utilizar as suas quali!cações, ou porque são imigrantes ilegais ou porque o 
inglês não é a sua primeira língua. [...] A Silent University tem como 
objetivo abordar e reativar o conhecimento dos participantes, inventando 
moedas alternativas no lugar de dinheiro ou de trabalho voluntário. (In: 
THORNE, 2012) 127

 Ainda no que se refere ao segundo exemplo, três outras experiências devem ser 

lembradas: o Centre for Possible Studies128  (CPS), centro de pesquisa e plataforma de 

educação organizada sem currículo "xo, baseada na ideia de encontro como o lugar do 

conhecimento - entre artistas, pessoas da comunidade, pesquisadores universitários e 

trabalhadores, aqueles que se deslocam, vivem e transitam nos arredores da Edgware 

Road, Londres, onde está localizado o centro. O CPS nasceu como um programa da 

Serpentine Gallery de Londres, sob coordenação geral de Sally Tallant e curadoria de Janna 

Graham. Seu foco de interesse está em discutir as relações entre local e global, produzindo 

cartogra"as ativas, diplomacias subversivas e modos criativos de intercâmbio; La Escuela 
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Pública Ivan Illich129, plataforma educacional de caráter permanente na qual qualquer 

pessoa pode participar, tanto assistindo às aulas, seminários e programas como 

oferecendo seus próprios eventos, palestras e aulas. La Ivan Illich é um dos programas 

públicos do Beta-local, organização dedicada a apoiar e promover a investigação artística e 

o pensamento estético e sua relação com a vida através da educação, exposições e 

programas públicos, com sede em San Juan, Porto Rico; e a Open School East130 , 

comissionada pelo Barbican Centre, fundada em 2013, em uma antiga biblioteca e centro 

comunitário em Hackney, na parte leste de Londres, como uma alternativa pública e livre à 

formação de artistas em razão dos altos custos do ensino superior e o aumento da 

burocracia no que se refere às escolas de arte, inviabilizando a formação artística a muitos 

estudantes. A escola realiza também uma série de programas públicos para interação e 

colaboração entre artistas, moradores da vizinhança e público que vem de longe. É 

oportuno citar também como exemplo desse modelo, duas experiências brasileiras sobre 

as quais versaremos no próximo capítulo deste trabalho: Inhotim Escola, inagurada em 

2013, proposta pelo Instituto Inhotim; e Escola Entrópica, criada em 2014, com curadoria de 

Paulo Miyada,  concebida e realizada como programa público do Instituto Tomie Othake.

Como um híbrido dos dois exemplos, encontra-se a Wide Open School131, escola 

experimental concebida no formato de programa público temporário, aberta no período 

de 30 dias, na Hayward Gallery, em Londres, entre junho e julho de 2012, que contou com 

a participação de cem artistas de quarenta diferentes países e centenas de interessados e 

curiosos. Embora use o título de escola, a Wide Open School não se reconhecia como tal, 

mas como um amplo fórum em que artistas foram convidados a oferecer e realizar cursos, 

o"cinas, projetos colaborativos, palestras e performances sobre qualquer assunto que lhes 

interessasse. Os encontros aconteciam numa escala de um para um, como no formato de 

colaborações feitas com dezenas de pessoas; e o idioma falado não necessariamente era o 

inglês, mas o adotado pelo artista ou ministrante da atividade. A Wide Open School teve 

lugar em salas de aula construídas nos espaços da Hayward Gallery, mas jamais foi 

concebida como uma exposição - no sentido da combinação arte-pedagogia-

performatividade tão usada por inúmeros curadores e artistas. De acordo com a 

apresentação do projeto, “a Wide Open School exist[iu] como um ponto de encontro para 

sobreposição de diferentes saberes. Ela estabeleceu um refúgio temporário para o 
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pensamento lateral”132. Ou como um programa público, de caráter temporário, não-

autoral, aberto a curiosos e interessados - uma espécie de maratona de atividades titulada 

escola, embora fugisse dessa identi"cação. 

Quanto ao contexto das escolas fundadas no âmbito das bienais de arte, antes de 

apresentar as experiências realizadas, é necessário fazer um pequeno parêntese sobre o 

caráter ‘amplamente educacional’ que estes eventos  construíram para si, principalmente, 

na última década, através da criação de programas públicos, iniciativas colaborativas e 

redes afetivas, reforçando, em contundência e surpresa, o impulso pedagógico da arte 

contemporânea, já que, em boa parte de sua história, esse nunca foi o papel das bienais. 

Uma mudança, sem dúvida, importante, pois imprimiu às bienais novas formas de 

conceber e realizar para além da perspectiva expositiva. Obviamente, esse câmbio decorre 

em parte da crise (de formato, política e função) enfrentada pelas bienais desde os anos de 

1990, como também da virada social nas práticas artísticas contemporâneas, que 

colocaram a arte em diálogo com comunidades, grupos ativistas, coletivos e 

colaboradores. 

Como guias desse processo de impulso pedagógico, podemos destacar as 

experiências da Bienal do Mercosul, a partir de sua sexta edição, realizada em 2007, mas 

articulada desde 2006; as Documentas 12 e 13 realizadas, respectivamente, em 2007 e 

2012; e a Manifesta, não apenas em sua não-realizada sexta edição, conforme apresentado 

na introdução deste trabalho, mas a partir dela também. No caso especí"co da Manifesta, 

poderíamos dizer que o fato de ser uma bienal itinerante, que a cada dois anos é realizada 

em uma nova cidade europeia, lhe atribui o caráter de projeto amplamente educacional, 

dado o seu envolvimento com as especi"cidades de lugar e contexto dessas localidades. 

Na sequência, podemos citar ainda as Bienais de São Paulo, de Sidney, Liverpool, Sharjah e 

SITE Santa Fe.

No que toca à criação de escolas no contexto das Bienais, três experiências são 

signi"cativas e merecem atenção. São elas a Manifesta 6 School, estruturada, a"nal, 

integralmente como uma escola, que teria funcionado em Nicósia, no Chipre, caso não 

fosse cancelada, em 2006; a School for wordly companions, realizada no âmbito da 

dOCUMENTA (13), em 2012; e a Escola Caseira de Invenções, vinculada à 9a Bienal do 

Mercosul I Porto Alegre, em 2013. 

Fazer de uma Bienal uma escola ou erigir escolas sob ‘seu domínio’ soa, hoje, como 

um procedimento redundante. No entanto, até muito recentemente, essa estava longe de 

ser a lógica de eventos deste tipo.  As três experiências lançadas aqui, mais do que 
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entusiastas de novos modos de operar das grandes exposições, são fundadoras de uma 

chamada importante de atenção para a politização da produção artística e de 

conhecimento no âmbito da arte. Diante disso, para garantir que o presente debate se 

desenrole de maneira a encadear com a discussão proposta nas seções seguintes deste 

estudo, propomos situar esse último modelo começando pela experiência mais recente, a 

Escola Caseira de Invenções (2013), projetada por mim, como curadora de base da 9a Bienal 

do Mercosul I Porto Alegre. 

Numa primeira instância, a Escola Caseira de Invenções consistiu no 

comissionamento de uma escola (qual fosse) a um grupo de mediadores da 9a Bienal do 

Mercosul, uma artista e um arquiteto. Num segundo momento, ela se transformou num 

fórum público e aberto para discutir sobre o conceito e função de escola. Num terceiro ato, 

por "m, que teve lugar num espaço (sala + terraço) situado no Memorial do Rio Grande do 

Sul, ela se transformou numa escola livre e autônoma, concebida dia-após-dia, pelos 

próprios mediadores da exposição. Sem as mãos da instituição, ou mesmo da curadoria, a 

escola caseira de invenções inventou para si um lugar, uma política e uma poética 

pautados pela  construção de redes não hierárquicas de articulação e produção de 

conhecimento. 

De um ponto de vista estritamente curatorial, a Escola Caseira de Invenções 

signi"cou uma comissão artística feita a um grupo de mediadores da 9a Bienal do 

Mercosul, materializando-se como uma espécie de escultura social no âmbito da exposição 

- o que, por si só, poderia ser considerado um processo de virada institucional, uma vez 

que inverteu a lógica socioeconômica de menos valia atribuída ao setor e pro"ssionais da 

educação, passando a considerá-los igualmente produtores de conhecimento e sentido, tal 

como artistas, intelectuais e curadores. Assim, de um ponto de vista político, artístico e 

educacional, ela consistiu num poderoso processo emancipatório no sentido de 

questionar e rede"nir quem produz o discurso da arte e da educação. 

Na visão de Federico Testa, "lósofo, educador, mediador da 9a Bienal e um dos 

inventores da escola,

Esse espaço é uma ideia, é um chamado à imaginação. [...] É uma espécie 
de imaginar escolas possíveis, imaginar formas possíveis de relação de 
aprendizado, de troca, de saberes, técnicas, modos de fazer, modos de 
viver, a partir de um espaço que nós entendemos que é um espaço de 
educação. [...] Eu acho que aqui se viveu formas de autonomia muito 
interessantes. [...] Essas experiências de troca, de encontro, elas têm uma 
potência muito grande - uma potência ética, uma potência estética, uma 
potência política; porque a presença de um outro que chega nesse 
espaço, e chega com uma fala, um saber, um olhar, isso me altera na 
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medida em que algo se constrói a partir disso, algo se produz e algo !ca 
dessa experiência. (TESTA, depoimento em vídeo, 9a Bienal do Mercosul, 
2013)

 Foi o encontro dessas instâncias de liberdade e potência crítica que constituiu a 

Escola Caseira de Invenções.

De certa forma, foi o interesse em ampli"car essa potência do encontro que serviu 

também de alicerce para a School for wordly companions, ou Escola para companheiros 

mundanos, realizada no contexto da dOCUMENTA (13), em 2012, e que contou com a 

concepção e coordenação do curador, escritor e crítico alemão Jakob Schillinger. Sua linha 

de raciocínio e objetivo primeiro era destituir o discurso da arte de seus especialistas e/ou 

quase-especialistas a partir da constituição de uma escola para “companheiros mundanos”, 

ou seja, para pessoas comuns, moradores de Kassel e arredores, convidados a participar 

com seus saberes técnicos, imateriais e afetivos da formação e, posteriormente, como 

“companheiros mundanos” do público visitante em sua longa jornada pela exposição, com 

a liberdade de escolher não apenas o caminho, mas, principalmente, a maneira de abordá-

la a partir de seus conhecimentos especí"cos e locais, não necessariamente vinculados aos 

saberes do campo da arte. 

Durante seis meses, de janeiro a junho de 2012, a School for wordly companions 

reuniu participantes com uma in"nita variedade de bagagens culturais para estudar e 

re#etir sobre a arte e seu funcionamento em contextos e processos de emancipação social 

a partir de encontros estruturados com base em perguntas, tais como: “O que é o 

presente?”, “O que são "nanças?”, “O que é ecofeminismo?”, etc.  

De acordo com Carolyn Christov-Bakargiev, diretora artística da d13, a escola foi 

“uma importante experiência em pedagogia experimental, assim como no sentido de 

construção de uma comunidade. Eles trouxeram seus conhecimentos especí"cos [e locais] 

junto aos “ensinamentos” artísticos propostos pela escola”. (CHRISTOV-BAKARGIEV, 2012 

apud BIK VAN DER POL, 2012) Na visão de Ina Lange, 55 anos, neurologista de um hospital 

em Göttingen, e uma companheira mundana, “o clássico guia de museu é redundante, a 

dOCUMENTA (13) quer fazer as coisas de maneira diferente, para entrar em diálogo com os 

visitantes em igualdade de condições”. (LANGE, 2012 apud OELZE, 2012)

Percebe-se, a partir dessas duas experiências um acordo sobre o papel que deve 

exercer suas bienais no contexto da arte: não mais uma estrutura de saber hegemônica 

sobre arte, mas uma ferramenta política e discursiva em todas as suas instâncias de poder 

e redes de relacionamento. 
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O terceiro exemplo não foge a essa nova regra, pelo contrário, é, de certa forma, 

um dos principais responsáveis pela sua existência.

Tanto na arte, como na vida, há projetos que acontecem antes mesmo de serem 

materializados, em que sua efetividade está no lançar-se no ar; outros, em que o fracasso 

ou queda, garantem surpreendentemente seu propósito inicial, con"gurando-se num 

sucesso inesperado - trata-se de uma espécie de potência desconhecida que lhe atribui um 

sentido extraordinário no mundo. A Manifesta 6 School é um exemplo disso - sua 

efetividade e importância está menos em seus ideias e pressupostos teóricos, que na 

esperança (viva) do que ela poderia ter sido e na instauração, no que toca o mundo da arte, 

de novas maneiras de levantar e cair. Ter-se lançado no contexto das bienais de arte como 

uma escola foi, ao mesmo tempo, uma aposta e um risco. Não ter acontecido poderia ter 

sido interpretado como um fracasso, caso, ao contrário de uma escola, ela tivesse sido 

pensada como uma exposição.  Entretanto, concebida como uma escola que não 

aconteceu, o sentimento não foi de perda ou derrota, mas de estranha esperança 

renovada. Interessante paradoxo. O mesmo sugerido por Relyea, citado no início desta 

seção ao colocar que na atividade de educação dois elementos estão sempre presentes: 

perda e capacidade de renovação da esperança. Provavelmente, porque uma seja condição 

para a outra e, mais do que isso, porque em termos de educação, nem sempre as perdas 

são perdas, ou os erros são erros. A educação tem como condição ser um lugar de 

esperança, utópico, de aspirações mais do que realizações. As realizações não fazem parte 

do processo do processo de produção de pensamento, são os erros que lhe dão forma, as 

hipóteses, o que poderia ter sido. 

No caso da Manifesta 6, vale questionar se não foi justamente o fato de ela não ter 

acontecido como escola que a transformou numa escola real, gerando debates, 

proposições e processos de revisão noa mais diferentes setores da arte.

De acordo com Mai Abu El Dahab, curadora da Manifesta 6 School ao lado de 

Florian Waldvogel e Anton Vidokle,

A Manifesta 6 School [foi] um pretexto, uma desculpa e uma oportunidade. 
[...] um pretexto para questionar e, possivelmente, desa!ar os métodos do 
mundo da arte institucionalizada. [...] uma desculpa para reunir 
pensadores inspiradores e produtores culturais a !m de revigorar a 
posição da arte e produção cultural em geral. [...] uma grande 
oportunidade pela grande variedade de esforços críticos: olhando para o 
papel das instituições de arte como participantes na elaboração de 
políticas culturais; questionando o papel dos artistas como de!nido pelo 
clima institucional em que eles produzem e atuam; revelando as posições 
de poder que legitimam o elitismo vigente; olhando para o 
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entrelaçamento da cultura com as pressões e exigências da globalização 
corporativa. E, !nalmente, perguntando que tipo de educação nós, como 
pro!ssionais da arte, precisamos fazer hoje a !m de desempenhar um 
papel e!caz no mundo? (EL DAHAB, 2006, p. 2, minha tradução)

Ao que a própria El Dahab responde lucidamente:

Claro, uma questão vem à tona novamente e novamente: você pode dizer 
que é anti-institucional, e ainda trabalhar para um dos pilares do sistema? 
Um pouco hipócrita, talvez? E aqui podemos tentar escapar de alguma 
inocência: "Só é possível mudar o sistema de dentro- participando e 
dando a sua opinião e, gradualmente, você pode ter algum impacto", ou 
"O sistema é todo-poderoso, todo-envolvente, e não há espaço de 
manobra”. Meras desculpas usadas para proteger sua posição na linha de 
montagem. Uma máscara para a preguiça ou apatia ou, mais 
frequentemente do que não, por motivos egoístas que cumulativamente 
paralisam as iniciativas de cultura tirando-as de sua predisposição para 
questionar, in"uenciar e mudar. Eu reconheço que somos cúmplices, mas 
a verdadeira questão é como proceder a partir deste ponto. (EL DAHAB, 
2006, p. 3, minha tradução)

Talvez, mais do que uma escola, uma não-escola ou uma mostra irrealizada, a 

Manifesta 6 tenha se con"gurado na chance que precisávamos no mundo da arte de 

“cairmos graciosamente, só para podermos levantar e caminhar de outra forma” (EL 

DAHAB, 2012, p.6). Nesse sentido, talvez seu caráter crítico frente à desenfreada 

mercantilização da arte e do conhecimento, processo no qual as bienais de arte estão 

atreladas integralmente e ao qual a Manifesta tentou se opor ao projetar-se como escola, 

tenha sido mais efetivo justamente em função de seu cancelamento do que de sua 

realização - pois sendo uma crítica instaurada no contexto da instituição que tem a 

realização (o evento) como medida, a sua não realização se torna a crítica propriamente 

dita. Poderíamos dizer, com isso, que o sucesso da Manifesta 6 está diretamente 

relacionado ao seu fracassso. E que a sua queda representa hoje, de fato, a possibilidade de 

caminharmos de outra forma.

De certa maneira, isto foi e segue sendo o que boa parte das escolas apresentadas 

nesta seção vêm tentando fazer: caminhar de outra forma, senão correr por fora do sistema 

da arte, correr contra, desacelerando o ritmo, encontrando brechas, produzindo 

conhecimento paralelo, justamente por saber que a resistência é o lugar da arte - seja para 

revisá-la em suas tradições, seja para questioná-la usando seus próprios métodos.

Sua criação está relacionada, assim, não à ascensão de novos formatos, mas à 

revisão dos velhos. O processo educacional proposto por elas está em como essas novas 

formas de agenciar a produção de conhecimento promovem uma revisão nos velhos 
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formatos - tanto da arte como da educação da arte. Quando essa revisão não acontece, as 

auto-instituições não fazem sentido senão como novos itens a compor a história da arte. A 

virada educacional nos processos artísticos contemporâneos consiste exatamente no 

movimento inverso, ou seja, em como provocar a própria queda.

Por "m, é fundamental ponderar que, no que concerne às apresentações recém 

feitas, mesmo nas escolas apresentadas como projetos de arte, em que a perspectiva 

autoral parece duelar com as prerrogativas políticas e educacionais, estas não deixam de 

existir e ressoar. Construir, conceber, desenhar, pensar uma escola de arte na 

contemporaneidade é atuar, desde já, e antes de tudo, a partir de um conjunto de valores 

éticos, estéticos e ideológicos de resistência. Primeiro, porque a arte é considerada ainda 

uma atividade supér#ua para a sociedade, portanto, não ocupa um lugar de enunciação; e, 

segundo, porque ainda não encontramos formatos ou métodos de ensino que não 

envolvam certa coletividade, diálogo, intercâmbio, afeto - elementos estes que dão forma 

às escolas.

Nesse sentido, se a arte, como defende Deleuze, é um lugar de resistência, e a 

escola, como acredita Althusser, um aparelho ideológico do Estado, então, talvez, o melhor 

que tenhamos a fazer do ponto de vista tanto da arte como da educação seja aproximá-las 

o mais que podemos, não apenas para projetarmos novas escolas de arte ou escolas 

regulares, mas principalmente para tentarmos criar novas maneiras de ensinar e aprender.

2.4 The exhibition as school e a práxis curatorial expandida

Os anos próximos à chegada ao século XXI foram de grande transformação política e 

estética nos diferentes pontos do globo, como vimos no início deste capítulo. No que 

tange à prática curatorial não poderia ser diferente. Em meio a uma espécie de crise de 

identidade - a"nal, passava a incorporar uma série de outros domínios que não apenas a 
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organização de exposições133  -, ela se transformou numa “indústria, construindo sua 

própria história e evolução”134. 

Desse cenário bastante especí"co, pelo menos, três perspectivas curatoriais  - 

distantes, contraditórias, mas intimamente relacionadas entre si - emergiram in#uenciando 

o universo contemporâneo da arte nos anos "nais do século passado. De acordo com o 

historiador e pesquisador norte-americano Terry Smith, havia, ao mesmo tempo, uma 

aposta e uma insistência na continuidade dos valores modernistas - provocando uma 

revisão do cubo branco; por outra parte, a defesa de uma perspectiva pós-colonial - 

colocando em xeque o formato e medidas das bienais; e, ainda, a emergência assombrosa 

da discursividade e da estética relacional - acionando a urgência de se discutir sobre o 

papel e o lugar do espectador na contemporaneidade135. 

Baseado em discussões propostas pelos curadores Kirk Varnedoe, Okwui Enwezor e 

Nicolas Bourriaud, o autor considera que, reunidas em suas próprias contenções, essas 

tendências, juntamente com o desdobramento da crítica institucional em 

institucionalização da crítica (através do Novo Institucionalismo), foram responsáveis por 

modelar o debate da arte na virada do século, sendo enfático com relação às diferenças de 

seus enunciados:

[...] a continuidade do modernismo é uma ideia sobre o per!l atual da 
evolução autônoma da arte (como a arte desenvolve persistência através 
de todas as forças não-artísticas que atuam sobre ela); a constelação pós-
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133 Tomamos emprestado o termo “organizador de exposições” cunhado nos anos de 1960 por Harald Szeeman 
para descrever sua função como curador, na qual atuava, simultaneamente, como “administrador, autor de 
introduções, bibliotecário, gerente e contador, animador, conservador, !nanciador e diplomata”. Ver SMITH, 
Terry. inking Contemporary Curating. New York: ICI - Independent Curators International, 2012, p. 227. Para 
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guarda, carregador, assessor de imprensa e pesquisador. Ver OBRIST, Hans Ulrich. Uma breve história da 
curadoria. São Paulo: BEI Comunicação, 2010. p. 103. A curadora norte-americana Kate Fowle, por sua vez, vê no 
curador contemporâneo um mediador, um facilitador, um intermediário e um produtor. Ver FOWLE, Kate. Who 
cares? Understanding the Role of the Curator Today. Cautionary Tales: Critical Curating, 2007, p. 10. Disponível em 
<http://curatorsintl.org/images/assets/Fowle_Kate.pdf>

134  Ver FOWLE, Kate. Who cares? Understanding the Role of the Curator Today. Cautionary Tales: Critical 
Curating, 2007, p. 10. Disponível em <http://curatorsintl.org/images/assets/Fowle_Kate.pdf>

135 A partir dessas três perspectivas, e da ideia de que durante os anos de 1980-90 a arte assumira marcadamente o 
seu caráter contemporâneo, Smith interpreta três diferentes correntes da arte na virada do século: uma que funde 
tendências “remodernistas, retro-sensacionalistas e espetaculosas”; outra, em oposição, que está de acordo com 
prioridades nacionalistas, identitárias e críticas, e que emergira especialmente de culturas colonizadas; e uma 
terceira, que não pode ser descrita como um estilo ou segundo um período ou tendência que, de acordo com o 
autor, “proliferou abaixo do radar da generalização” - materializando-se através de iniciativas pensadas e 
realizadas em pequena escala, num modo DIY (“faça você mesmo”), que estão menos preocupadas com a arte e 
seus sistemas, pelo menos em teoria, e mais voltadas à exploração de novas temporalidades, espaços, a!liações e 
afeto. Ver SMITH, Terry. inking Contemporary Curating. New York: ICI - Independent Curators International, 
2012, p. 34
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colonial é uma ideia sobre a forma geral e atual da história humana, em 
que a evolução artística é considerada sujeito; enquanto que a estética 
relacional é uma tag [etiqueta, marca] no mundo da arte, um termo para 
uma emergente, imperfeitamente compreendida, mas ainda assim 
interessante maneira de fazer arte, [...] adotada por curadores que 
acreditam que a curadoria é uma prática de trabalhar em estreita 
colaboração com os artistas [e não só com eles]. (SMITH, 2012, p. 32, 
minha tradução)

Em diferentes escalas e cumprindo distintas ambições tais visões nos mostram  um 

importante câmbio não apenas no que se refere à prática curatorial no sentido da 

organização de exposições, mas também, e principalmente, no que diz respeito à sua 

natureza relativamente nova na contemporaneidade, ou seja, à sua conformação para 

além do ato de conceber-se como um discurso ‘meramente’ estético, e sua vinculação a 

uma série de demandas situadas em agentes, enunciados e práticas que, até então, lhe 

eram externos, oriundos dos diferentes setores do mercado da arte - instituições, 

academias, galerias, colecionadores, patrocinadores, artistas, público, comunidade, etc. 

Isso se dá justamente devido à sobreposição de tais perspectivas - ‘remodernistas’, 

identitárias e colaborativas -, denotando um não domínio de uma sobre a outra, mas um 

jogo de relações que se renova constantemente, gerando novas regras e imprimindo aos 

seus praticantes um estado de emergência no sentido da criação incessante de novos 

métodos e formas de jogar.

Assim, considerar a possibilidade desse câmbio é, por si só, con"rmar uma mudança 

mais profunda nos pressupostos da arte com os quais vinha-se trabalhando até então. Mais 

do que isso, é reconhecer, talvez, a renovação de sua potência crítica para além do discurso 

engendrado por artistas em suas práticas ou do espaço “con"nado” da exposição. Como 

uma espécie de ‘novo’ autor, ou produtor de conhecimento, o curador é encarado, na 

contemporaneidade, como um dos principais agentes, ou mediadores, na formação do 

discurso da arte, o qual ganhou em complexidade uma vez que se efetiva na medida em 

que precisa administrar e lidar com diferentes interesses e expectativas: governamentais, 

institucionais, políticos, poéticos, públicos e privados. De acordo com a curadora sueca 

Maria Lind (LIND, 2009, p. 65 e 103), a curadoria é “o resultado de uma rede de trabalho de 

[muitos] agentes, [...] [que tem um] papel multidimensional que inclui crítica, edição, 

educação, e captação de recursos”. Logo, o resultado de diversas condições econômicas, 

ideológicas e políticas, jamais uma tomada de decisão imparcial, ou ‘meramente’ estética.  

Ou, como argumentam os pesquisadores Paul O’Neill e Mick Wilson (O’NEILL e WILSON, 

2008, minha tradução), “um discurso muito corrupto”, pois é concebido a partir de muitos 

interesses, negociações e concessões.
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De acordo com o crítico dinamarquês Simon Sheikh, a posição curatorial é uma 

“posição de contingência completa”, demandando, portanto, no seu entendimento, a 

necessidade de uma postura marcadamente política por parte dos curadores. Essa atitude, 

no entanto, trata-se menos da presença absoluta de curadorias políticas no mundo, e mais 

no sentido de um reconhecimento por parte dos pro"ssionais da curadoria de 

compreenderem-se num papel que é político por natureza e que não trabalhar ativa e 

conscientemente disso, é ser extremamente, ou ainda, mais político. Na visão de Sheikh 

(2010), é “justamente essa política desarticulada a que precisa ser mais discutida”, uma vez 

que ela diz tanto ou mais dos caminhos e revezes da prática curatorial na 

contemporaneidade. 

Seguindo o seu pensamento, O’Neill e Wilson entendem que a atividade curatorial se 

lança na contemporaneidade contendo em si a necessidade de apresentar-se como um 

modelo de emergência.

Emergência não como mera aparição da novidade, mas como lugar de 
oposição dialética à [lógica] dominante - a promessa de superar 
transgredindo, fugindo, renegociando ou ignorando o dominante - e não 
simplesmente entregar mais do mesmo de acordo com as lisonjas do 
novo. (O’NEILL  e WILSON, 2008, minha tradução)

O caráter emergencial e político da curadoria contemporânea é referenciado 

também pela curadora e historiadora eslovena Bojana Piskur, idealizadora do projeto 

Radical Education136, ao descrever o conceito de “curadoria paralela”, uma espécie de 

curadoria de resistência que problematiza e questiona os antagonismos entre a produção 

artística e o trabalho regular, e que “leva em consideração a resistência contra a exploração 

e a mercantilização, assim como os diversos desejos, afetos e componentes subjetivos 

presentes tanto nos processos de trabalho como na prática artística” (PISKUR, 2012, p. 3, 

minha tradução).  De acordo com Piskur, 

A curadoria paralela é uma posição, ou a decisão de que nós, como 
curadores, temos certas competências que brindamos a diversos modelos 
artísticos, políticos e educacionais ao utilizar protocolos não hegemônicos 
de investigação, recompilação, produção de conhecimento e organização 
de exposições sobre a base de interesses comuns. Além disso, os modelos 
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136 Bojana Piskur é PhD em História da Arte com pesquisa sobre  espaços de arte fora dos quadros institucionais. 
Atualmente, é curadora-chefe da Moderna Galeria/Museu de Arte Moderna de Ljubljana. É membro do Radical 
Education, coletivo de política, arte e educação radicado em Ljubljana. De acordo com Piskur, o Radical 
Education “foi um projeto, um processo, uma metodologia de investigação e um coletivo, desenvolvido na 
Moderna Galeria, embora fosse totalmente independente dela”.



paralelos subvertem também as unidades de medida [como) o tempo. 
(PISKUR, 2012, p. 1)

A historiadora eslovena refere-se ao tempo capitalista. Piskur defende a capacidade 

disruptiva da arte de interromper essa medida. A curadoria contemporânea, nesse sentido, 

mais do que a organização de exposições e a mediação de discursos decorrentes desse 

dispositivo, torna-se uma categoria de grande alcance, que inclui dimensões éticas, 

estéticas, educacionais e políticas; e que resiste à tendência de privilegiar as fronteiras 

entre o dentro, ou seja, o trabalho de arte - aquilo que é feito por um artista, produtor ou 

autor - e o fora, isto é, os seus modos de distribuição, reprodução e disseminação; e na qual 

a exposição é apenas um elemento, quando é137.

Por outra parte, ou em complementação ao argumento de Piskur, Wilson e O’Neill 

a"rmam que se o discurso curatorial tem atuado como motor do surgimento de um 

conjunto de novas práticas contemporâneas ele não quer simplesmente ensaiar a 

comercialização de uma novidade inconsequente, mas de atuar de modo a reforçar um 

sentido coerente de agência na prática da arte contemporânea, assim como na promoção 

de situações para uma maior interação com outras disciplinas e práticas culturais. 

Ao fazer isso, os autores postulam a atividade curatorial como uma atividade que não 

pode ser

[...] meramente reduzida à coordenação administrativa, gerencial, 
expositiva, espetacular ou temática de trabalhos convergentes ou 
díspares. Curadoria é, nesse sentido,  algo processual ao invés de 
instrumental. [...] [E] o modo processual não é linear, nem termina ou pode 
ser encerrado; não há a necessidade de ativar uma exaustiva divulgação 
de resultado !nal, valor ou propósito. (O’NEILL e WILSON, 2011, 19)

O’Neill e Wilson esclarecem, todavia, que não se trata de uma visão positivista e linear 

do discurso curatorial, pelo contrário, a ideia é apenas a"rmar que, dentro da 

multiplicidade de vias engendradas pelo enunciado curatorial muitas possibilidades se 

abriram aos produtores de cultura no sentido de forjar práticas de dissidência cultural 

146

137  Alguns autores e curadores buscaram compreender essa expansão da atividade curatorial e da própria 
curadoria como objeto discursivo criando novos termos e de!nições. Um dos mais celebrados no âmbito da 
crítica contemporânea é ‘paracuradoria’, mencionado pelo curador Jens Hoffmann a !m de de!nir todas as 
atividades próximas, associadas à exposição, mas que não são a exposição. Em resposta à Hoffmann, a curadora 
húngara Livia Páldi, de!ne paracuradoria como algo que vai além dos programas complementares à exposição. 
Para Páldi, não se trata de algo associado ou paralelo, mas de elementos que acabam tendo tanta ou mais 
importância que a própria exposição, ampliando a sua práxis. Ver PÁLDI, Livia. Notes on the paracuratorial. e 
Exhibitionist, Journal on Exhibition Making, no. 4, June 2011, p. 72, minha tradução.



auto-organizadas e de contestação criativa138 . Tal medida pode ser veri"cada, 

principalmente, a partir dos anos de 1990, através de diferentes iniciativas curatoriais, e 

paracuratoriais - princiapalmente com o intenso movimento de fundação de organizações, 

clubes, universidades, escolas e espaços independentes, autônomos, livres e em escala 

doméstica levados a cabo por artistas, curadores, educadores, intelectuais, etc, em que a 

prática curatorial é compreendida em toda a sua amplitude - da organização e montagem 

de exposições, à gestão e captação de recursos, passando pela administração do complexo 

equipamento cultural e suas relações com os diferentes agentes, além do agenciamento 

não só de artistas e suas obras, mas de produtores culturais num sentido mais alargado, 

compreendendo aí mediadores, educadores e a própria comunidade.

Do ponto de vista institucional, mudanças curatoriais também são empreendidas 

com o objetivo de retomar uma perspectiva mais política e crítica no que diz respeito ao 

complexo expositivo, entendendo este não mais como um conjunto de obras organizadas 

de acordo com um discurso curatorial, mas um amplo conjunto de ações que precedem e 

extravasam o espaço expositivo e muitas vezes o próprio discurso da curadoria - nos 

referimos às práticas curatoriais concebidas e condicionadas à esfera institucional de 

museus, bienais e instituições culturais, mais engajadas a uma perspectiva declaradamente 

crítica e sistêmica, logo, consciente de seu papel político, e atuando como uma ponte entre 

o ‘dentro e fora’ do âmbito institucional, denominadas de  Novo Institucionalismo.

É a partir dessa problemática - de discurso curatorial essencialmente corrompido e, 

portanto, altamente político - e das tentativas reações críticas a essa “natureza” paradoxal 

da atividade curatorial fundada na contemporaneidade que nos debruçaremos na 

presente seção a "m de entender a virada educacional nas práticas curatoriais 

contemporâneas. 

Para tanto, lançamos uma questão inicial: como, no que diz respeito à prática 

curatorial, considerando o complexo expositivo que for, podemos ser simultaneamente 

reformistas (ou inovadores), críticos e educacionais? 

Muitas iniciativas curatoriais têm surgido com o objetivo de responder a tal questão, 

tantas quantas se pode imaginar e nos diferentes contextos. Uma das medidas 

encontradas foi a criação da curadoria educativa, como uma maneira de delegar a alguém 

a responsabilidade conceitual pela perspectiva e discurso educacionais dos projetos e 

instituições, mas ela se mostrou limitada, pois, em geral, pouco participa dos demais 
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principalmente a partir de meados da década de 1990, conforme citado anteriormente no contexto deste estudo e 
tal qual veremos em detalhe na próxima seção deste capítulo.



processos que compõem o complexo expositivo - artístico, administrativo, logístico, etc -, 

representando, em realidade, uma nova nomenclatura para velhas funções (coordenador 

educativo, diretor de educação, etc). Outra tentativa, talvez mais atual e próximo de 

constituir uma resposta, está centrada na curadoria de programas públicos, voltada à 

criação de programas, ações e atividades que dialogam com a exposição e que são, 

geralmente, discursivos, relacionais e que ampliam o conceito curatorial no tempo e no 

espaço através de ações públicas. Mas, por outra parte, não tocam nas questões 

educacionais mais formais. Isso nos leva a crer que não existem respostas para essa 

pergunta, mas que buscá-las insistemente é o melhor que podemos fazer para lograr 

termos processos de produção de conhecimento mais reformistas (ou inovadores), críticos 

e educacionais no contexto das exposições.

Isso foi o que tentou a Manifesta 6, através de sua curadoria, ao declarar-se uma 

exposição como escola, em 2006.

Além de debater, simultaneamente, sobre as três correntes apresentadas por Terry 

Smith - a herança do modernismo e o lugar da autonomia da arte na contemporaneidade; 

os grandes eventos feitos em escala global e as identidades e culturas tradicionais e locais; 

e as bordas entre arte e contexto social na prática artística contemporânea - ela optou, 

dentre tantas possibilidades, pelo caminho curatorial menos evidente, ou mesmo 

considerado até então subalterno no contexto da atividade curatorial, agregando tais 

elementos numa proposta que é, ao mesmo tempo reformista, crítica e que deseja estar 

fora do complexo expositivo.

Partidários do pensamento adotado por Simon Sheikh 139 - de que é preciso 

desconstruir por completo a (ideia de) exposição sem, no entanto, fazer uma exposição 

(disso) no lugar -, Mai Abu El Dahab, Anton Vidokle e Florian Waldvogel, curadores da sexta 

edição da Manifesta, propuseram, em 2006, trocar o convencional formato de exposição de 

grande escala das bienais de arte contemporânea pela estrutura de uma escola 

experimental de arte, fazendo nascer, assim, a  Manifesta 6 School [Escola Manifesta 6]. 

Motivada pela busca de uma maior neutralização dos grandes impactos econômicos e das 

desigualdades sociais que as bienais (também) ajudam a criar, a equipe curatorial da 

Manifesta encontrou na educação um caminho interessante, quase ideal, a ser trilhado.
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139 De acordo com o curador dinamarquês, a “curadoria deveria ser implementada na construção de comunidade 
e não ser apenas uma representação do não-objeto e do não-mercado”, como tradicionalmente se comporta. 
Sheikh entende que o poder da curadoria está em converter o estético em outra coisa. Logo, percebe no estético o 
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Entrevista com Simon Sheik. Oncurating. Issue # 4/10, September 2009. Disponível em: <http://www.on-
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Para a curadora Mai Abu El Dahab, os prós dessa escolha foram imediatamente 

evidenciados, pois tratava-se de 

[...] uma ideia concreta que deixa[va] para atrás a previsível e redutora 
pseudo-política norte x sul ou o jargão centro/periferia [presente nas 
grandes mostras]. Ao invés disso, a proposta apresent[ou] uma precisa e 
coerente ideia sobre  o início de uma entidade aparentemente neutra com 
um caridoso e altamente popular mandato - a Escola Manifesta 6.  Críticas 
de at ivistas anti- educação parecem bastante improváveis. 
Coincidentemente, a ‘palavra de ordem’ no mundo da arte [nesse 
momento] é a educação. (EL DAHAB, 2006, p.2)

O comentário de El Dahab é de fundamental importância para o presente estudo, 

pois não só demonstra apostar numa virada educacional nas práticas curatoriais 

contemporâneas, como o faz sabendo que havia um terreno já preparado para isso, nos 

levando a considerar que, se em alguma medida, a Manifesta 6 parecia ser um corte no 

pensamento curatorial empreendido até o momento, por outra parte, essa atitude estava 

sendo tomada de acordo com as medidas do próprio mundo da arte em que, de acordo 

com a curadora, a palavra de ordem naquele momento era a educação. 

Tal assertiva con"rma nossa interpretação lançada na introdução do presente 

capítulo de que a Manifesta 6 não representa o marco inicial do processo de virada 

educacional na arte contemporânea, mas o momento em que ela adquire novos 

contornos, talvez, ainda mais críticos, considerando o poder que eventos como bienais têm 

no mundo da arte no que diz respeito, principalmente, ao mercado da arte em suas esferas 

comercial e institucional.

Segundo o artista Anton Vidokle, também curador da Manifesta e responsável pela 

escola caso tivesse se realizado, o questionamento comum entre os membros da equipe 

curatorial da Manifesta 6 quando da sua concepção era: “por que outra bienal?” (VIDOKLE, 

2009, p. 44) 

Para o artista, não havia sentido em colocar mais uma bienal no mundo; o preço a 

pagar por isso - em justi"cativas ditas sociais e orçamentárias, e contrapartidas 

institucionais - seria alto demais e raramente poderia ser cumprido. Diante disso, a 

proposta curatorial para aquela edição da Bienal Europeia foi a suspensão da exposição 

como evento e formato e o uso dos fundos e da rede criada pela Fundação Manifesta para 

começar uma escola de arte temporária em Nicósia, no Chipre, cidade sede da Manifesta 6, 

caso ela tivesse acontecido.
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Para além do questionamento do por quê se fazer mais uma bienal de arte nos 

moldes tradicionais, na visão de Vidokle140, a escolha da “escola” como modelo criado em 

substituição à exposição de grande porte se deve ao fato de 

As escolas serem alguns dos poucos lugares onde se encoraja a 
experimentação, se dá ênfase ao processo em vez do produto. As escolas 
são também instituições multidisciplinares por natureza, onde o discurso, 
a prática e a apresentação podem coexistir  sem que se privilegie uma em 
detrimento da outra [...]. Finalmente, a escola de arte é um espaço-chave 
onde a prática artística e o signi!cado  de ser artista são continuamente 
rede!nidos. (VIDOKLE, 2009, p. 44-45)

Vidokle está se referindo, principalmente, a experiências educacionais em arte 

levadas a cabo ao longo do século XX, tais como a Bauhaus e a Black Mountain College. 

Pela sua óptica, “na história recente, escolas [como as recém citadas] provavelmente 

causaram mais impacto na arte do que qualquer exposição”. (VIDOKLE, 2009, p. 45)

Tal comentário nos coloca diante de uma dúvida: o que estaria querendo dizer 

Vidokle com criar “impacto na arte”? Seria, diante disso, a Escola Manifesta 6, uma 

estratégia de resistência às estruturas de poder da arte ou uma maneira de jogar com esse 

cenário desde dentro?

Se tivesse ocorrido, a Escola Manifesta 6 teria sido sediada estrategicamente numa 

cidade dividida: metade europeia, metade não; metade cristã, metade muçulmana; 

metade rica, metade pobre. No entanto, a escolha deste local deixa de fora a ideia de que o 

Chipre poderia ser uma janela para as falácias do Eurocentrismo ou uma parede onde a 

Europa acaba. Segundo El Dahab (2006, p.3), o projeto foi concebido “como tendo um 

caráter bi-comunal, [...] em que quaisquer que sejam os pressupostos e implicações, a 

resposta dependerá de como proceder a partir de Nicosia”, ou seja, de estar lá e de isso ter 

algum signi"cado para a comunidade local desde suas realidades locais e, ao mesmo 

tempo, de estar lá, como Bienal, ou seja, sabendo-se sob os holofotes do mundo da arte. 

Nesse sentido, se aquele se pretendia um instante de crítica ao sistema de arte, e teria que 

ser duplamente crítico, isto é, não apenas em termos de formato, mas também dos 

posicionamentos que esta mudança implicariam.

Se tivesse sido realizada, a Manifesta 6 seria uma escola de arte de caráter 

experimental, focada na produção crítica de conhecimento, em que os produtores  desse 
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VIDOKLE, Anton. Exhibition as School in a Divided City. In: Notes for an Art School, 2006. Disponível em 
<http://manifesta.org/manifesta-6/>
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conhecimento seriam compreendidos como aqueles que mantêm e defendem a sua 

autonomia como um espaço onde a liberdade de experimentar, negociar posições 

ideológicas e falhar não só são aceitas, como de"nitivas. A Manifesta 6, mais do que tudo, 

foi um sonho, talvez um ainda último suspiro utópico proveniente de um “estado de 

espírito” modernista presente na formação de seus curadores e evidente nas escolhas por 

eles operadas - do lugar (uma cidade partida em duas, dividida política, social, econômica, 

cultural e territorialmente) ao formato (pautado pela desconstrução e reconstrução de um 

discurso a partir de uma agenda, um programa, uma esperança). 

Para El Dahab (2006, p. 4 e 6), “a Escola Manifesta 6 pode ser sobre criar condições 

com a modéstia e o desejo de aceitar a possibilidade do fracasso. [...] é a chance de cair 

graciosamente, e então, levantar e caminhar um novo caminho. Talvez essa seja em si a 

educação que precisamos”.

Se tivesse operado, a exposição-escola contaria com a participação  de mais de cem 

convidados do mundo todo, entre escritores, "lósofos, sociólogos e artistas, além da 

comunidade local e participantes-espectadores-especialistas que viriam à cidade pelo 

fetiche de visitarem uma bienal que se transformou em escola, ainda que esse não fosse o 

intuito da exposição. Mas a sexta edição da bienal europeia não aconteceu, pelo menos, 

não nesses moldes.  

No entanto, é exatamente neste aparente não-acontecimento que reside a sua mais 

plena existência. E, onde, do ponto de vista deste estudo, queremos chegar - o fracasso 

como sucesso, talvez, a medida necessária para que processos educacionais de fato 

aconteçam.

No caso da Manifesta isso se torna evidente da seguinte maneira: sendo ela uma 

Bienal que se pretendia uma escola, mas ainda assim uma bienal, a sua não-realização 

como escola não se con"gura como um fracasso, pois sendo originalmente uma bienal, a 

não realização não é apenas da escola, mas da própria bienal, garantido, portanto, o lugar 

da crítica pretendida inicialmente por seus curadores.  Desse modo, se havia um objetivo 

inicial, por parte da curadoria, de rediscutir sobre o papel das bienais no mundo 

contemporâneo, ele não apenas aconteceu plenamente, como o fez a partir de situações 

totalmente imprevistas. 

Por conta disso, rea"rmamos a tese de que, do ponto de vista do fenômeno 

educational turn, a Manifesta 6 não consistiu num passo inicial, mas numa espécie de 

virada da própria virada, marcada menos por uma proposta a"rmativa de valorização da 

educação - que teria acontecido caso a Escola Manifesta 6 tivesse sido realizada - e mais 

por um desvio no próprio entendimento de educação que a Manifesta pretendia 
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implementar e que, no fundo, talvez só estivesse tentando mudar um formato (de 

exposição para escola), mas não os discursos da arte, uma vez que, se realizada, as vozes 

centrais da Escola seguiriam sendo de artistas, curadores e especialistas da campo. 

Nesse sentido, podemos dizer que, paradoxalmente, o seu sucesso como escola está 

está estreitamente relacionado ao seu fracasso como Bienal, pois foi, sobretudo, a sua 

queda graciosa que a colocou no mundo da arte como uma peça crítica fundamental às 

engrenagens político-estéticas do novo século.

Como bem nos lembra Mari Carmen Ramírez (1992, p. 60): “As exposições de arte são 

veículos privilegiados para a representação de identidades coletivas ou individuais, sendo 

estas dispostas de maneira consciente ou não”. No caso da Manifesta 6, ao que parece, o 

excesso de consciência não fez dela um veículo privilegiado, pelo contrário, foi algo de 

fundo, externo à vontade e consciência curatorial que possibilitou que o processo 

almejado de fato acontecesse. 

No entanto, constatar essa condição não gera uma aproximação ou consenso entre 

arte e educação no âmbito da arte, pelo contrário, demonstra e comprova que elas 

seguem atuando numa zona de con#ito, em que uma se vale da outra como mera 

ilustração de suas próprias questões e que um permanente estado de crise talvez seja o 

melhor que podemos esperar dessa relação.

Nesse sentido, uma virada educacional nas práticas curatoriais contemporâneas só 

seria possível, de fato, na medida em que a educação deixasse de ser "gura de linguagem 

da arte, ou seja, metáfora ou instrumento de interpretação para o objeto de arte e/ou 

estratégias artísticas e curatoriais e passasse a in"ltrar-se nas áreas de poder das 

instituições que, nos dias de hoje, fazem as fronteiras entre o campo e sistema parecerem 

bastante tênues. 

Se a percepção de Smith estiver no caminho certo, e o novo século for pautado por 

incontáveis revisões, é fundamental compreendermos, para o bem da arte e, também, da 

educação, que não adianta mais conceber uma bienal como uma escola se isso só "zer 

sentido no âmbito da arte, pois, como bem pontuou Simon Sheikh, “o complexo expositivo 

- com sua variedade de disciplinas e funções, e técnicas curatoriais - é, por de"nição, 

pedagógico”. Ou pelo menos, deveria ser. 

Isto posto, talvez, seja mais útil e honesto para uma efetiva virada na curadoria 

contemporânea que curadores passem a utilizar os métodos e procedimentos mais 

radicais da educação não para tentar mudar a cara da arte e seus dispositivos, ou para criar 

novos nomes para velhas funções, mas para transformar a sua maneira de operar no 

mundo da arte e das instituições de arte, de forma a ser um lugar de resistência às 
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estruturas de poder e não de conveniência e imparcialidade frente às nada idôneas 

relações institucionais à quais se submetem. Talvez isso ajude também artistas a 

entenderem que a educação emancipatória, como prática da liberdade, não está onde ela 

pode ser nominada e mensurada, mesmo quando as intenções são as mais radicais e 

libertárias possíveis, mas nos “fracassos” imprevistos, uma vez que a medida do fracasso 

numa sociedade organizada a partir da lógica capitalista é a garantia de sucesso de um 

processo educacional realmente critico. O fracasso seria, portanto, a medida da esperança.
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3. A virada educacional e o contexto de arte brasileiro

Ao reconhecer, a partir do exposto até então, as práticas de educação como arte e 

arte como educação empreendidas nos anos de 1960-70 não como um germe, mas como o 

início de um processo que não acabou e que, numa espécie de ‘revirada’ volta à tona na 

virada do século XXI, propõe-se no âmbito desse trabalho, situar o contexto brasileiro a 

partir de suas especi"cidades e desvios. Ou como defendia Hélio Oiticica em relação à 

vanguarda brasileira, propomos “caracterizá-[lo] como fenômeno típico brasileiro, sob pena 

de não ser [coisa] nenhuma”. (OITICICA, 1986, P. 110)

O primeiro passo, para isso, é considerar a dita virada educacional nas práticas 

artísticas e curatoriais contemporâneas no contexto brasileiro como um processo menos 

claro, que se dá lentamente e que responde a outras perspectivas e questões, portanto, 

menos emergente que o fenômeno internacional, mas não totalmente desvinculado das 

suas questões conformadoras, como veremos mais adiante.

No que tange esse contexto, é importante salientar que, em uma década e meia 

do surgimento do fenômeno, pouco se falou a respeito do educational turn no Brasil. 

Entretanto, tornaram-se atuais neste país discussões e iniciativas que apostam no debate 

sobre as relações entre arte e educação no contexto das práticas artísticas e curatoriais 

contemporâneas, e não raro instituições culturais se viram às voltas com processos de 

revisão e incremento em suas estratégias educacionais e de diálogo com os diferentes 

públicos. 

Isto posto, é diante desse contexto especí"co, mas também global - que é, ao 

mesmo tempo, devir-brasil do mundo e devir-mundo do brasil141 - que o presente capítulo 

se coloca com o intuito de situar e compreender quais poderiam ser os elementos 

conformadores de um possível contexto brasileiro no que diz respeito ao interesse de 

artistas e curadores contemporâneos pelo amplo universo da educação, interessando, 

aqui, menos a insígnia de fenômeno -e as expectativas dele decorrentes, próprias da 

emergência em se criar modelos- e muito mais o que podemos fazer com isso do ponto de 

vista de uma educação como arte e de uma arte como educação, que conseguem 

equacionar um pensamento crítico em e sobre arte, e que não se encerram no campo 
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141  O termo é utilizado pelo antropólogo italiano Giuseppe Cocco para tentar descrever a situação complexa e, 
aparentemente, paradoxal, conformadora do Brasil de acordo com paradigmas políticos, sociais e históricos 
mundial. Nesse sentido, “devir brasil do mundo e devir mundo do brasil” é citado com o intuito de ilustrar a 
necessidade de se fazer uma re"exão do mundo a partir do Brasil e deste a partir do mundo, gerando uma leitura 
híbrida, atravessada, sobreposta e perspectivista, ou seja, alterável por natureza.



circunscrito da arte, mas que atuam e/ou pensam a esfera pública como seu sentido e 

motor.

Para tanto, apresentamos um estudo de três experiências artísticas, e também 

educacionais, realizadas no Brasil em contextos institucionais, a partir de 1971,  em que 

essas preocupações não são apenas vigentes, mas centrais, sendo elas:  os Domingos da 

Criação, concebidos pelo crítico e curador Frederico Morais como programa do 

departamento de cursos do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1971, como 

uma proposição em que arte e vida se mesclam na esfera pública; a experiência 

educacional da Bienal do Mercosul, através do seu programa de educação, no período de 

2006 a 2013, através do emprego de metodologias artísticas na prática educacional e desta 

na atividade curatorial, assim como a não dissociação entre arte e educação em suas 

práticas curatoriais, educacionais e artísticas; e a obra-intervenção Café Educativo, 

concebido em 2007 pelo artista Jorge Menna Barreto quando coordenava o grupo de 

educação colaborativa do Paço das Artes, em São Paulo, como dispositivo que 

problematiza a hegemonia do discurso da arte ao instalar-se como intervenção relacional 

tanto no contexto expositivo da instituição cultural como no âmbito da coleção 

permanente do MAM/SP no momento em que passou a integrar o seu acervo.

Embora as três proposições anunciadas possam ser divididas sistematicamente 

em curatorial (Domingos), institucional (Bienal do Mercosul) e artística (Café Educativo), 

elas foram escolhidas devido a outras lógicas, tais como: ocorrem em períodos distintos da 

história recente e em diferentes contextos geopolíticos (Rio de Janeiro, 1971; Porto Alegre, 

2006 a 2013; São Paulo, 2006) respondendo, portanto, a estímulos e produzindo sentidos 

especí"cos; apresentam tempos (no sentido duracional) diversos entre si - meses, no caso 

dos Domingos; anos, no caso da Bienal do Mercosul; e o período de uma exposição (30 

dias?), no caso do Café Educativo; se desenvolveram e/ou desenvolvem prioritariamente à 

parte dos espaços principais das suas instituições (como galerias, ou alas centrais) - os 

Domingos nos jardins do MAM; a experiência educativa da Bienal do Mercosul cada vez 

mais na cidade de Porto Alegre e em outras localidades do estado do Rio Grande do Sul; e 

o Café Educativo, como a ocupação de “um canto anexo ao espaço expositivo do Paço das 

Artes (São Paulo) que estava ocioso”, conforme relatou o curador Felipe Prando142. Por "m, 

e principalmente, o fato de serem propostas que mesclam perspectivas curatoriais, 

artísticas e educacionais tendo como disparador os núcleos educativos das instituições, e 

não os setores curatorial ou expositivo, con"gurando-se, portanto, como uma ação 

também de resistência naqueles contextos, além da ideia comum presente nas três 

155

142 Em conversa realizada por email no dia 09 de junho de 2014. Ver anexos.



propostas de descon"namento da instituição, abrindo brechas nos seus discursos e 

rediscutindo o seu papel como lugares de formação.  

Finalmente, a partir da análise das proposições recém citadas e da perspectiva 

crítica de artistas, educadores e curadores com os quais foram realizados diálogos 143  

durante a construção deste trabalho, propomos uma re#exão crítica sobre as relações 

entre arte e educação no âmbito da virada educacional e sua viabilidade no contexto de 

arte brasileiro, considerando às correlações e distâncias presentes entre os contextos de 

arte nacional e internacional.

O presente capítulo trata, desta forma, de apresentar tais casos e conversas como 

um problema, não como uma ilustração de uma teoria, constituindo juntos, assim, uma 

espécie de teoria em germe.

3.1 Os Domingos da Criação, ou a Futura Cidade Lúdica 

Há momentos que parecem não caber na estrutura cronológica do tempo - dias 

que valem por meses, meses que valem por um ano ou mesmo por uma década, e assim 

por diante. A década de 1970 faz parte deste seleto grupo de momentos de vigorosa 

densidade histórica em que presente, passado e futuro se interpenetram gerando novos 

paradigmas. O período representou, no contexto de um intenso século XX, o último 

suspiro de um processo (projeto?) de transformação social pautado por ideais utópicos 

fundados ainda no início de 1900.

Naquele momento, se o mundo parecia se coadunar numa já aldeia global contra 

medidas imperialistas, embalado pela ordem da criatividade e bradando por liberdade, o 

Brasil não fugia à regra - a efervescência cultural oriunda da superpotencialização de 

valores estéticos, éticos e políticos não cabia num grupo, bairro, cidade ou contexto 

especí"co, era geral e inseparável da condição sociopolítica instaurada em decorrência da 

ditadura e dos movimentos contraculturais de caráter comportamental. Anos intensos, por 

certo. Anos tão fecundos a ponto de seguirem acesos e profícuos quatro décadas depois. 

Vivia-se um momento de clímax - de um lado, o “milagre econômico” que fazia o 

país atingir novos patamares em termos de crescimento; do outro, a intolerância, a censura 

e a violência de um governo autoritário contra seus cidadãos, que colocava qualquer 

possibilidade de crescimento econômico em suspensão. Anos malditos, sem dúvida. Anos 
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setembro de 2014, ou seja, em momentos distintos da elaboração deste estudo. 



tão contraditórios a ponto de seguirem ressoando nas práticas de um hoje duvidoso quase 

meio século depois. 

Na arte, vivia-se ainda a energia corajosa e exuberante da década anterior, um 

caldeirão de experimentalismos e ‘novas objetividades’ que tratariam de reescrever o lugar 

da produção artística brasileira, antes de tudo, para si mesma e, logo em seguida no tecido 

do mundo. 

Conforme nos lembra Hélio Oiticica em seu “Esquema Geral da Nova 

Objetividade”, de 1967,

No sentido típico da arte brasileira de vanguarda atual [...] para se ter uma 
posição cultural atuante, que conte, tem que ser contra, visceralmente 
contra tudo, que seria em suma o conformismo cultural, político, ético, 
social. (OITICICA, 1986, p. 85)

Eis a cartilha de páginas abertas do período!

A Nova Objetividade brasileira e seus ideais superantropofágicos possibilitaram 

naquele momento a formação de um campo de ação experimental constituído por artistas 

dos mais diversos interesses e focos que fundariam progressivamente uma maneira de 

pensar e atuar extremamente visionárias e originais. Dentre as invenções experimentais 

que tomaram museus e galerias, mas principalmente, a esfera pública - ruas, calçadas, 

praças, terrenos baldios - das cidades, houve uma que se destacou por ampli"car física e 

emocionalmente as relações arte-vida, artista-espectador, obra-contexto, espaço-

ambiente, dentro-fora, lazer-trabalho, instituição-esfera pública.

Os Domingos de Criação consistiram em “manifestações de livre 

criatividade” (MORAIS, 2013, p. 345), realizadas um domingo por mês, de janeiro a julho de 

1971, na parte externa (esplanada e jardim) do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

Idealizados por Frederico Morais, então professor e diretor de cursos da instituição, os 

Domingos nasceram como uma atividade deste departamento - de educação -, “quase 

como um projeto educativo”144, como a"rma Morais. Con"guraram-se, antes de tudo, 

como encontros experimentais que tinham a política, a arte e a educação como elementos 

constitutivos, indissociáveis e com pesos equivalentes, e nos quais as "guras do artista e do 

espectador se somavam na formação de um terceiro: o participante. 
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144 Conforme cita seu idealizador no !lme Um domingo com Frederico, do diretor Guilherme Coelho, lançado em 
2011, quarenta anos após a realização dos Domingos da Criação, no qual Frederico Morais relata em detalhes o 
que se passou naqueles seis meses de atividades em 1971. Ver COELHO, Guilherme. Um domingo com Frederico. 
[!lme documentário], 2011.



Os objetivos centrais dos Domingos eram dois: o primeiro, “discutir o conceito e a 

tessitura do domingo com o trabalho e a relação com o museu”145  (MORAIS, 2008), 

buscando debater como se dá a relação entre trabalho e lazer e que lugar o museu e a 

criação ocupam nessa relação; e o segundo, colocar o espectador dentro da obra de arte, 

como parte dela, com certeza uma das grandes questões da arte no século XX. Morais 

acreditava que trazer o espectador para dentro da obra de arte signi"cava desaliená-lo em 

relação às noções de obra e criação. Ao mesmo tempo, quando dentro, essas noções 

perdiam sentido em vista da importância da experiência vivida e da partilha estabelecida. 

Frederico armou uma espécie de teatro sem espectadores, como sugere Jacques Rancière 

no debate acerca do espectador emancipado. Na visão do "lósofo francês, no que diz 

respeito à querela da relação espectador/obra, “é preciso um teatro sem espectadores, em 

que os assistentes aprendam em vez de ser seduzidos por imagens, no qual eles se tornem 

participantes ativos em vez de serem voyeurs passivos” (RANCIÈRE, 2012, p. 9).

Ao citar Debord (1992, p.16), Rancière (2012, p. 12) resume o que os Domingos da 

Criação signi"caram para Frederico Morais: “Quanto mais ele [o espectador] contempla, 

menos ele é”. Ou seja, quanto mais ele existe como espectador, menos ele se efetiva como 

agente, menos voz ele tem, logo, menos campo de atuação real ele cria para si e menos 

interferências ele gera no contexto da arte. Não apenas Frederico, mas o pensamento 

daquele período, seguia essa espécie de normativa: desoprimir146 e gerar espaços para que 

as pessoas se encontrassem, en"m, em exercício da liberdade. A criatividade passara, 

então, a operar como o ingrediente capaz de engendrar esses processos. 

A ideia central das Fredericadas, como foi apelidado o evento, muito de acordo 

com o sentimento de transição - entre os períodos moderno e  contemporâneo - que se 

vivia na época, era de que todas as pessoas são potencialmente criativas. Criatividade era, 

de fato, a métrica daqueles tempos e se materializou de maneiras distintas de uma prática 

à outra, de um contexto geopolítico e cultural a outro, mas reinava absoluta no discurso 

sobre arte e em arte, conforme vimos anteriormente nas experiências artísticas de Beuys, 

Filliou e de Kaprow, bem como nas iniciativas de educação da arte formuladas pela 

Bauhaus,  Black Mountain College, Leeds University, Parque Lage, entre outras.
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145 Depoimento de Frederico Morais ao pesquisador e curador argentino Gonzalo Aguillar, em conversa realizada 
em 2008. Ver Frederico Morais, o crítico-criador. Entrevista com Frederico Morais, por Gonzal Aguillar, 2008. 
Disponível em: <http://cronopios.com.br/site/colunistas.asp?id=3279>

146  Na educação, isso estava presente, principalmente, nas ideias sobre educação como prática da liberdade, no 
caso de Paulo Freire, e desescolarização da sociedade, no caso de Ivan Ilich; no teatro, através das pesquisas e 
criações de Augusto Boal; nas artes visuais, como vimos no primeiro capítulo desse estudo, em uma série de 
experiências que “colocavam” a arte na esfera pública.

http://cronopios.com.br/site/colunistas.asp?id=3279
http://cronopios.com.br/site/colunistas.asp?id=3279


No entanto, certos con#itos com relação a noção de criatividade e sua relação com 

a prática artística também podem ser observadas. Frederico Morais, por exemplo, ao 

mesmo tempo que acreditava que todas as pessoas são inatamente criativas, [...] 

“ponderava que nem toda a pessoa criativa é artista e nem todo artista é criativo” (MORAIS, 

2011). Sutilmente diverso de Beuys, Filliou de Kaprow, Morais separava a noção de arte da 

noção de criatividade; para ele, nem tudo era arte e nem todos eram artistas. Nesse 

sentido, ao mesmo tempo em que ele se colocava numa perspectiva de crítico-criador147 , o 

que poderia conferir aos seus projetos o status de arte, não via os Domingos como um 

projeto artístico autoral, mas como um evento livre, uma espécie de woodstock político-

poético em que arte, lazer e trabalho se misturavam gerando um sentimento de 

transcendência e prazer, a partir da experiência criativa vivida coletivamente. Para 

Frederico, os Domingos não eram arte, mas continham arte, não eram educação, mas 

foram educativos, não estavam vinculados a ideais políticos, mas assumiram esse papel 

mesmo que sem intenção, pois, ao se colocarem no jardim do MAM, foram absorvidos pela 

cidade.

Ainda no que tange a relação espectador/obra presente nos Domingos e para 

além deles, assegurar espaço e lugar para a criatividade era condição sine qua non para 

Frederico Morais. O crítico acreditava que bastava “acelerar o processo de compreensão da 

obra de arte a partir de um relacionamento direto com a criação, dando ênfase à 

experiência revelando potencialidades e provocando iniciativas [...] e a compreensão [viria] 

como que por insight” (MORAIS, 1975, p. 55).

Se num primeiro momento, podemos ler esse comentário como uma espécie de 

oferta barata da arte, por outra parte, ao entender um pouco mais o pensamento de 

Morais, perceberemos que os Domingos e suas ideias acerca da participação do público e 

pública na arte foram revolucionárias, tanto para o contexto artístico como para a vida. O 

que o crítico queria era “quebrar uma série de hierarquias [da vida, que se repetem na arte]: 

professor / artista / frequentador de museu” (MORAIS, 2008). 
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147  A ideia de crítico-criador, lançada por Frederico Morais no !nal dos anos de 1960, consiste numa re"exão 
sobre o papel do crítico diante não só do objeto de crítica, mas também da linguagem empreendida, ou seja, que 
de alguma forma ela deveria se materializar através dos mesmos meios utilizados pelos artistas - o visual. Isso o 
levou a realizar uma série de audiovisuais como resposta crítica a uma série de obras e exposições, a!rmando, 
assim, o seu papel criativo também. Por outra parte, o crítico considerava, in"uenciado pelas ideias de Mario 
Pedrosa, Michel Ragon, Giulio Carlo Argan e Roland Barthes que, “o crítico, ao se deixar envolver pela obra, 
objeto de sua re"exão, acaba por se tornar um parceiro do artista, ou um comparsa, à medida que lhe acrescenta 
novos signi!cados. E que nunca são de!nitivos. Pois quantas vezes mergulhar na obra, tantas vezes se verá 
envolto na rede de novas signi!cações. [...] E aprofundando-se na criação alheia, vai ele próprio tornando-se um 
criador. Um artista”. Ver MORAIS, Frederico. Artes Plásticas: a crise da hora atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1975, p. 44-52.



Nesse sentido, os Domingos não eram nem poderiam con"gurar-se numa 

“liquidação” da experiência estética, pois eram, sobretudo, vida sendo produzida em sua 

mais elevada potência poética e política - como processo, como ferramenta de 

desopressão e como pensamento crítico. Os Domingos da Criação signi"caram, assim,  o 

pleno exercício experimental da liberdade, como defendia Mário Pedrosa acerca do 

conceito de arte e Paulo Freire com relação à prática educacional.

Originalmente, os encontros foram pensados como um único evento, a acontecer 

em janeiro, ou, no máximo dois, com o segundo acontecendo em fevereiro de 1971. No 

entanto, sua receptividade pública foi tão grande, que ele foi transformado numa espécie 

de programa público do MAM, com periodicidade mensal e temas especí"cos148 .

No primeiro Domingo, o do Papel, Morais chamou alguns artistas para que 

participassem junto - não no sentido de orientar as ações, pois era contra esse movimento, 

mas para que dessem o imput em determinados processos, quase como para dar as boas-

vindas no sentido de que ali tudo era permitido, de que todos se sentissem à vontade.

De acordo com Frederico Morais (2013, p. 345), 

A escolha de cada material a ser trabalhado pelos participantes foi 
longamente estudada. Era preciso adequar os materiais aos objetivos do 
projeto, às características da arquitetura do museu e de se espaço externo, 
à segurança dos participantes e da própria instituição; sem seguida, 
localizar entre as indústrias sediadas no Rio de Janeiro, aquelas capazes de 
doar e transportar gratuitamente os materiais solicitados e, recebida a 
matéria-prima, como estocá-la no MAM e, depois de realizados os 
Domingos, promover rapidamente a limpeza da área externa do museu. 

Morais relata que houve uma forte crítica aos Domingos, por parte da “velha 

crítica” (Walmir Ayala, Marco Berkowitz, etc), que se pronunciava em favor da integridade 

física e moral do museu, referindo-se aos encontros como se representassem algo menor 

ou “sujo”. Ao mesmo tempo, no tange às instâncias do museu, o crítico igualmente 

comenta que foi muito combatido pelo MAM, pois este não se enxergava para além dos 

seus espaços internos. O fato é que, à medida que os Domingos foram acontecendo, 

acabaram por extrapolar o âmbito institucional expandindo-se  no contexto da vida, 

fazendo da experiência estética e artística uma experiência do cotidiano, independente 

dos domínios do que era legitimado como e pela arte. Vê-se, com isso, claramente a 

in#uência de John Dewey no pensamento e na gestão de Frederico Morais. Assim como o 

educador norte-americano, o crítico brasileiro defendia a experiência estética como um 
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148 Os temas eram (por ordem de acontecimento): Um Domingo de Papel, O Tecido do Domingo, O Domingo 
por um Fio, Domingo Terra a Terra, O Som do Domingo, e O corpo a corpo do Domingo. Ver MORAIS, 
Frederico. Frederico Morais, o crítico-criador. Entrevista por Gonzalo Aguillar. Cronópios, 2008.



processo cotidiano de descoberta e invenção.  Acreditavam ambos que colocar o homem/

espectador diante da obra acabada era submetê-lo a sua “aura opressiva”, isto é, ao peso do 

que está posto, do que foi instituído sem considerar a sua participação. Essa visão encontra 

voz também nas ideias do historiador francês Michel de Certeau com relação à invenção 

do cotidiano, perspectiva através da qual examina as maneiras, táticas e estratégias 

empreendidas pelas pessoas com relação à cultura de massa, alterando, assim, através de 

sua apropriação individual desse contexto, desde objetos ao seu redor até planejamentos 

urbanos, rituais e linguagem, passando a criar novos signi"cados para eles. Os Domingos 

proporcionaram isso aos seus participantes - uma noção de arte que não estava mais 

circunscrita às galerias dos museus mas que se expandia como experiência no contexto da 

vida cotidiana.

De acordo com o artista Carlos Vergara149, participante ativo das fredericadas e 

umas das "guras centrais do primeiro encontro, os Domingos “foram a maior ação de 

democratização de arte que se deu no Rio de Janeiro [...] porque os artistas vinham no 

mesmo nível das pessoas e faziam juntos as coisas”. 

Segundo Morais, “o público era o mais diversi"cado possível, tinha desde ripongas 

a pessoas da alta sociedade, funcionários públicos, que se misturavam lá”. (COELHO, 2011)

Na sua visão, após as ocorrências de Maio de 68, não havia mais lugar para as velhas 

estruturas de pensamento e para o sistema da arte como havia se estabelecido nas últimas 

décadas. Morais duvidava da validade dos códigos legitimadores da arte, pois julgava ser 

impossível pensar da mesma forma depois da grande intervenção política e poética que 

havia sido levada a cabo por estudantes naquela primavera. Para o crítico, 

Os acontecimentos de maio/junho de 68 na França procuraram alcançar 
dois tipos de conciliação: a do homem criador, de novo em relação direta 
com o objeto que ele produz, e a do homem que torna-se presente a si 
mesmo, isto é, produzindo não mais para satisfazer seus desejos materiais, 
mas para criar. Criar é, em última análise, viver livremente [...]. (MORAIS, 
1975, p. 56)

Morais via nas manifestações e, principalmente, nos manifestantes uma forte 

semelhança com os artistas de vanguarda (no caso do Brasil, aqueles atuantes naquele 

período), uma vez que não era a tomada do poder que lhes interessava, mas a intenção “de 

colocar em primeiro lugar a criação, colocar [...] a imaginação do poder” (1975, p. 56).

Propor os Domingos se tornou, nesse sentido, uma atitude de poder e exercício da 

liberdade, ao mesmo tempo. Atitude de poder porque fez o fora ter lugar “dentro” do 
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149 Em depoimento no !lme Um domingo com Frederico, 2011.



museu, ainda que no seu jardim e sem a qualidade de projeto artístico. E exercício de 

liberdade, pois abriu a instituição para a comunidade, transbordando o que era museu (ou 

que se entendia como tal) para a esfera pública. O lado de fora do museu, as instâncias da 

rua, a esfera pública sempre foi uma preocupação para o crítico.

Enquanto estive no MAM essa foi a minha máxima preocupação: o que é o 
lado de fora, como deve ser ativado e utilizado, como pode participar o 
público, como pensar a relação entre a arte e o espaço público, a arte e a 
rua, a arte e a vida. (MORAIS, 2008)

Mostra-se importante, nesse momento, fazer um parêntese com relação ao 

engajamento de Frederico Morais com a esfera pública, que data de antes dos Domingos 

de Criação. Morais (2008) acredita que “a arte quando levada à rua, acaba sempre 

ganhando uma moldura política.” E esse enquadramento, longe de ser problemático, foi 

desejado e funcionou em grande medida como o motor da sua obra crítico-poética. 

Os Domingos da Criação, em certo sentido, podem ser percebidos hoje como uma 

espécie de crítica em formato visual, performático, festivo, desordenado, experimental, em 

escala coletiva. Isso se deve sobremaneira ao modo como eles se apresentaram, 

totalmente deshierarquizados e colaborativos. A máxima do “aprender fazendo”, utilizada 

pela educação da arte durante décadas e que funcionou como matriz para a fundação de 

muitas escolas e currículos de arte encontrou lugar e plenitude naqueles meses de 1971, 

sem contudo se preocupar com isso. Foi educação em sua mais alta potência não porque 

foi pensado a partir do departamento educativo ou porque atingiu centenas de milhares 

de pessoas, mas porque simplesmente perdeu o controle sobre si, compartilhando não 

apenas saberes, mas a própria construção dos Domingos. 

A partir de sua realização, o MAM se transformou na escola que já era, com o 

simples detalhe de que seu público não era mais apenas formado por artistas, interessados 

e pro"ssionais do meio da arte, mas por pessoas comuns, que simpáticas àquela 

movimentação, se sentiram convidadas a participar e se envolver.  Os Domingos tiraram o 

MAM da coluna social e o colocaram na seção de notícias do jornal. O museu passou a 

fazer parte da cidade, a integrar, de fato, o seu corpo político e social como um local 

público, de uso comum. Essa questão se mostra extremamente atual, se considerarmos o 

crescente debate contemporâneo acerca da relação que os museus e instituições culturais 

têm procurado manter com as comunidades onde estão inseridos e da importância desse 

movimento em termos sociais, culturais e, mesmo econômicos, em detrimento da 

distância histórica que construíram em relação a elas, promovendo processos de 
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segregação e gentri"cação bastante acentuados. Percebe-se, portanto, nos Domingos, e, 

assim, na  atuação do MAM/RJ, que funcionava como o principal centro de artes visuais do 

Rio de Janeiro naquele momento,  como um ato fundador dessa perspectiva.

O artista Carlos Vergara re#ete sobre isso ao comentar que “o mais político de tudo 

[no que diz respeito aos Domingos da Criação] foi [ele ter quebrado] a distância entre 

artista e público”150 .

Na visão de Cildo Meireles, o crítico Frederico Morais, 

[...] teve o grande mérito de, de certa maneira, espetacularizar as matérias-
primas; [os Domingos ser tornaram] um fenômeno mesmo. Quase chegou 
a ser cultura de massa naquele momento, porque mobilizava muita gente. 
[...] era incrível como isso de"agrava nas pessoas um senso de liberdade. 
Todas caminhando pro êxtase.151

A perspectiva de Meireles é con"rmada por Esther Jablonsky, atriz e gestora 

cultural que viveu os Domingos em toda a sua grandeza, sem jamais ter a noção de que se 

tratavam de algo especial, pois  “aquilo fazia parte da [sua] vida. [...] [o MAM) era o quintal 

da [sua] casa”152.  

E o que isso tudo tem a ver com educação, nos perguntamos aqui? Em que 

medida os Domingos da Criação representam um importante encontro da arte com a 

educação no âmbito da arte? Que processos foram despertados naquele momento a 

ponto de gerar re#exões quatro décadas depois153 ? Que relevância ainda têm as ideias 

desse camelô da arte154, como se de"ne Frederico Morais, para a conformação de uma 

virada educacional nas práticas artísticas, curatoriais e institucionais contemporâneas?
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150 Depoimento do artista Carlos Vergara no !lme Um domingo com Frederico, 2011.

151 Depoimento do artista presente no !lme Um domingo com Frederico, 2011.

152 Depoimento presente no !lme Um domingo com Frederico, 2011.

153 Fazemos referência aqui a um forte interesse que surgiu na última década acerca dos Domingos da Criação, a 
ponto de suscitar processos de atualização e recuradoria do projeto. Mais sobre esse tema pode ser encontrado na 
seção “Recuration” do livro inking Contemporary Curating, de Terry Smith, presente na biliogra!a deste estudo, 
em que os Domingos aparecem como um caso de recuradoria ao lado do projeto e Model: A Model for a 
Qualitative Society, realizado por Palle Nielsen no âmbito do Moderna Museet, em Estocolmo, em 1968. O 
processo de recuradoria dos Domingos foi coordenado pelos curadores/educadores Luiz Guilherme Vergara e 
Jessica Gogan, com a participação de Frederico Morais, no contexto do Núcleo Experimental de Educação do 
MAM/RJ em 2010.

154 “Eu me considero uma espécie de camelô da arte, sempre disposto a vendê-la pelo preço mais baixo, sempre 
porém consciente de que arte é uma experiência rara, especial, cristalina, que merece o nosso amor, mesmo que 
não nos custe nada ou que nos custe tudo, pois a arte é a resposta que temos contra tudo que nos diminui, 
amendronta, achincalha, menospreza. Sem a arte os homens não existem, nem as nações. A arte é tudo. Nenhuma 
revolução que vise o desenvolvimento do homem pode prescindir da arte, isto é, do desenvolvimento da 
imaginação criadora.” Ver MORAIS, Frederico. Chorei em Bruges. O globo, fev 1980.



Morais acredita na arte como um lugar para tudo e para nada, que pode nos 

custar muito ou absolutamente coisa alguma, que nos coloca diante do mundo como se 

fosse pela primeira vez e, ao fazer isso, nos lança ao encontro de um intenso processo de 

aprendizagem. “Necessidade vital do homem, a arte é, por isso mesmo, uma necessidade 

social. É mais que um fato coletivo - é parte integrante da sociedade”. (MORAIS, 1975, p. 

58-59) 

Assim como Dewey, Frederico acredita que “a verdadeira compreensão da arte só 

pode se dar na experiência diária do cotidiano”155, ou nos processos normais do viver, de 

acordo com o educador norte-americano. Suas ideias encontram ressonância também no 

pensamento de Benjamin (1985, p. 194) que acreditava piamente que “o menor fragmento 

autêntico da vida cotidiana diz mais que a pintura”. Ou seja, de que a vida é o que torna a 

arte mais interessante do que a vida, como sugeriu Filliou.

Talvez, por conta disso, as ideias de Morais sigam tão relevantes no contexto 

contemporâneo da arte em que as práticas relacionais, as situações de convívio, as 

experiências colaborativas de caráter educacional  têm sido, como vimos, cada vez mais 

incorporadas como exercícios (e também modelos) institucionais, curatoriais e artísticos de 

relação com o público. Não é uma exclusividade da prática de Morais, sabemos. Outros 

curadores, como Harald Szeeman e Pontus Hultén se movimentaram no cenário 

internacional de forma bastante semelhante. Mas é inegável a importância que o 

pensamento de Frederico, bem como suas proposições tiveram (e seguem tendo) no 

contexto brasileiro, principalmente em tempos de globalização e do surgimento 

questionável de viradas social e educacional na arte. 

Desde 1969, quando entrou no MAM, Frederico buscou desenvolver uma série de 

práticas educativas e museológicas mais experimentais nas quais defendia a saída das 

dependências do museu, buscando no contexto da cidade seu material intelectual, crítico, 

político e poético. O crítico acreditava que,

[...] mais que um edifício ou um espaço delimitado, mais que depositário de um 
acervo, o museu de arte, [...] é um programador de atividades que se podem 
estender por toda cidade e o ensino de arte não se fundamenta mais no 
aprendizado de técnicas especí!cas que envelhecem rapidamente. A noção de 
ateliê amplia-se, passando a ser qualquer lugar da cidade onde estiverem 
reunidos professores e alunos, e a técnica a ser desenvolvida na realização dos 
trabalhos é aquela adequada aos materiais e locais disponíveis no momento.  
(MORAIS, 2013, p. 343)
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Visionário, esse comentário de Morais anunciaria o que, no contexto das 

instituições contemporâneas de arte, para nos atermos à perspectiva institucional, viria a 

ser chamado de programas públicos, ou seja, um processo que pensa o diálogo da 

instituição com a comunidade e os diferentes públicos - artistas, educadores, estudantes, 

famílias, etc - que lhe dão sentido, tal qual vimos na seção relacionada à práxis curatorial 

contemporânea.

Ainda em 1969, em conferência apresentada no VI Colóquio da Associação 

Brasileira de Museus de Arte, realizada em Belo Horizonte, Morais de"niu o  Museu de Arte 

Pós-Moderna - como ele compreendia o museu de arte daquele período, já não mais um 

museu de arte moderna - como o Plano-piloto da Futura Cidade Lúdica, no qual a 

preocupação central seria a atividade criadora e não a obra de arte. “Nele, o objetivo não 

seria levar ao público a arte enquanto o produto acabado, mas [os seus] processos 

criativos” (MORAIS, 2013, p. 344). Percebe-se, claramente, nesse comentário a base 

conceitual do que viria a dar corpo aos Domingos da Criação. E, antes disso, a conexão que 

esse pensamento tinha ainda com os ideais utópicos modernistas de transformação social 

e já uma visão contemporânea no que diz respeito a pensar o museu como cidade, e esta 

não como um conglomerado de coisas e produtos, mas como uma espécie de escola em 

que os #uxos e processos criativos são mais importantes que as obras e resultados e, assim, 

nos quais noções de trabalho e lazer se embaralham.

A sociologia do lazer, ou seja pensar o tempo para além do trabalho e das 

obrigações políticas e sociais que ele impõe, era a problemática do Museu de Arte Pós-

Moderna, e também dos Domingos da Criação. Morais acreditava na importância de 

transformar o lazer em criação - algo muito próximo do que defendia Allan Kaprow em 

relação à importância do jogar-brincar na formação da experiência artística, processo 

potencializado em suas Activities, conforme apresentado no primeiro capítulo deste 

trabalho. E, também, ou talvez ainda mais alinhado com a noção de Crelazer156  como 

defendia Hélio Oiticica. 

Como ideias propulsoras do Museu de Arte Pós-Moderna podemos citar a noção 

de cidade como extensão natural do museu; a necessidade do museu estabelecer-se para 

além de sua arquitetura e acervo, realizando suas atividades museológicas na rua atuando, 

assim, sem limites geográ"cos, tornando-se, portanto, invisível; visitas guiadas às 

exposições deveriam se transformar em expedições na cidade e palestras, cursos e 

conferências, igualmente, levados a rua e realizados na calçada, nas praças, esquinas, 

espaços públicos. Morais queria com isso transformar a ideia de museu - de palácios de 
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156 Ver OITICICA, Hélio. Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 113-117.



consagração em laboratórios experimentais - algo muito próximo do que vem tentando 

alguns curadores contemporâneos vinculados ao Novo Institucionalismo. Exposições 

temáticas e retrospectivas deveriam "car a cargo dos museus históricos e de arte moderna. 

Aos museus de arte pós-moderna caberia tornarem-se dispositivos para a atividade 

criadora totalmente conectados com o cotidiano das pessoas. 

No que tange a presença do espectador, Morais foi enfático: 

No Museu da Arte Pós-Moderna, o espectador deve tornar-se um 
participante ativo da obra de arte e não se manter como mero espectador 
que olha passiva e distante os quadros da exposição, sem a experiência 
direta. A ênfase portanto, deve ser dada às manifestações ambientais, 
plurisensoriais, cinéticas, conceituais e especialmente às unidades ou 
laboratórios experimentais, substituindo-se o ver pelo fazer, a 
contemplação pela ação. Todas as atividades e manifestações devem ter, 
de preferência, um caráter interdisciplinar. [...] Plano-piloto da Futura 
Cidade Lúdica, o Museu de Arte Pós-Moderna deve ser um laboratório de 
experiências, campo de provas visando a ampliação da capacidade 
perceptiva do homem, exercício continuado de liberdade. (MORAIS, 1975, 
p. 61-62)

Diante disso, se considerarmos as premissas da Futura Cidade Lúdica apresentadas 

por Morais em 1969157, seremos convidados a identi"car nos Domingos da Criação a sua 

mais plena materialização. Estava tudo lá, calculadamente lançado. E por seis domingos 

que duraram meses, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro se transformou na não 

mais FUTURA, mas PRESENTE CIDADE LÚDICA PÓS-MODERNA de Frederico Morais.

Espécie de projeto de arte, ocupação lúdica, aula-aberta e happening político, os 

Domingos da Criação não foram apenas sintomáticos de um período, mas anunciaram 

uma possibilidade de futuro para as relações entre arte e educação dentro e fora das 

instituições, tal qual observamos nos capítulos anteriores deste trabalho. Isto posto, 

poderíamos dizer que passadas mais de três décadas, parece que algumas escutas 

ocorreram e as Fredericadas voltaram a fazer sentido no contexto da arte. Muitas das 

questões e contribuições dos Domingos podem ser percebidas, por exemplo, no contexto 

da Bienal do Mercosul, o próximo caso a ser analisado no âmbito deste trabalho.

Antes, contudo, de adentrar o complexo universo da Bienal do Mercosul, resta 

uma última questão: “qual é a diferença de andar de roda gigante, comer pipoca e você 

produzir alguma coisa no Domingo da Criação? Pra todas as pessoas que estavam [lá 
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157 Ver texto “O Museu: a cidade lúdica”, de autoria de Frederico Morais. In: MORAIS, Frederico. Artes Plásticas: a 
crise da hora atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975, p. 58-62.



aquilo] era igual a ir a praia, comer pipoca, ir ao cinema, andar de roda gigante. Aí, eu vou 

te perguntar: aquilo era arte ou era lazer?158”

Ao que reiteramos e ampliamos: Essa diferença realmente importa? A quem?159

Fig 1 Reportagem sobre os Domingos da Criação, Jornal do Brasil, 1971

Fig 2 Um Domingo de Papel, Jan/1971
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158 Questão lançada por Regina Casé, participante à época do grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, um dos 
principais colaboradores dos Domingos da Criação, ainda atual nos dias de hoje.

159 Essa questão será problematizada na última seção deste capítulo.



Fig 3 O Tecido do Domingo, Jan/1971

3.2 A Bienal pedagógica do Mercosul160

No decurso dos anos, a Bienal de Artes Visuais do Mercosul161 construiu para si um 

caminho de desvios bastante curiosos - e, assim, inédito e imprevisto - no que diz respeito 

ao universo das bienais de arte contemporânea realizadas nos mais diferentes pontos do 

globo. Conhecida, atualmente, nacional e internacionalmente, como uma bienal 
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160 A presente seção foi construída a partir de re"exão oriunda de uma prática educacional exercida por mim ao 
longo de oito anos (2006-2014) como coordenadora do Projeto Pedagógico da Bienal do Mercosul e, mais 
recentemente, como curadora de base (pedagógica) da 9a edição do evento, atividade esta realizada em paralelo 
ao curso de mestrado, portanto vinculada à presente investigação. Portanto, trata-se de uma percepção bastante 
particular apoiada, sobremaneira, em processos vivos e experiências concretas vivenciados neste contexto 
durante o referido período. Dada à importância que a Bienal e seu projeto de educação conquistaram nos 
contextos nacional e internacional da arte nos últimos anos, entendemos que uma re"exão pautada nessa 
experiência (e seus desdobramentos críticos, educacionais e afetivos) faria mais sentido no contexto deste 
trabalho do que uma análise simplesmente teórica. 

161 A Bienal de Artes Visuais do Mercosul é um grande projeto cultural e educativo criado pela Fundação Bienal 
de Artes Visuais do Mercosul, com periodicidade bianual e realização nos anos ímpares desde 1997. Em 2015 
realizará sua décima edição. A Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul é uma entidade de caráter privado, 
sem !ns lucrativos, criada em 1996, por um grupo de empresários e artistas em Porto Alegre.



educacional por conta da ‘virada’ curatorial e institucional que deu em sua sexta edição162, 

o real signi"cado desse predicado, no entanto, apresenta nuances pouco sabidas ou 

mencionadas, nos solicitando, desse modo, uma análise mais aprofundada de tal 

quali!cação.

Diante disso, uma questão mostra-se imperativa: em que consiste e o que acarreta no 

que tange ao universo da arte constituir-se, ou transformar-se, em uma bienal educativa?

Para poder responder a essa questão, mais do que versar sobre o seu programa 

educativo - o que poderia ser interpretado como uma medida extremamente natural, 

a"nal, é a esse setor que grande parte das instituições culturais e museus delegam sua 

responsabilidade social e educacional -, é fundamental, entretanto, entendermos como 

este contexto foi formado do ponto de vista institucional de modo mais amplo. Isto é, é 

preciso analisar a Bienal do Mercosul como um organismo mais complexo, que envolve os 

interesses institucionais, as propostas curatoriais e artísticas e a ativa participação e 

colaboração das comunidades de Porto Alegre e outras regiões do estado do Rio Grande 

do Sul, na construção efetiva do projeto - desde sua operação à conformação discursiva e 

afetiva. À vista disso, assim seguiremos.

Fundada em Porto Alegre, em 1996, a partir de um acordo econômico163  que nunca 

vingou e localizada, portanto, em contexto inviável, a criação da Bienal do Mercosul está 

vinculada a um amplo conjunto de paradoxos. 
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162  O alto investimento !nanceiro, humano e intelectual em educação durante a sua sexta edição gerou uma 
espécie de virada epistemológica na Bienal do Mercosul, que passou a encarar-se também a partir daquele 
momento como uma instituição de formação. Ver: HOFF, Mônica. Curadoria pedagógica, metodologias artísticas, 
formação e permanência: a virada educativa da Bienal do Mercosul. In: HELGUERA, Pablo e HOFF, Mônica 
(Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011. p. 
113-123.

163  O Mercado Comum do Sul, ou MERCOSUL, consiste em um bloco econômico criado a partir do Tratado de 
Assunção em 1991, a !m de facilitar a livre circulação de bens e serviços entre os países-membros (BRasil, 
Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela,  além do estabelecimento de uma espécie de tarifa externa comum que 
padroniza os preços de produtos desses países para a exportação e o comércio exterior. Por outra parte, por ser 
um acordo econômico, logo, com ideais econômicos epolíticos e questões culturais foram completamente 
deixadas de lado. É nesse aspecto que sua efetividade é questionada no comentário acima, no sentido, de uma 
integração real entre os países a ponto de gerar bem comum para sus cidadãos.



À parte de sua relação com o referido tratado, a Bienal do Mercosul nasceu com o 

desejo de contar uma história ao revés da História164  e, desse modo, correu o risco de ser 

igualmente missionária, sobretudo em termos educacionais; almejou o público, mas o fez 

desde um ponto de vista privado, identi"cando-o mormente através de índices, números e 

estatísticas; tinha desejos libertários, mas se moveu inicialmente de acordo com velhos 

cânones, tanto políticos como estéticos165 ; queria, por "m, ser grande e democrática - 

talvez o ápice de sua contradição -, mas quando o foi não percebeu166. 

Essa é, contudo, apenas uma das Bienais do Mercosul a qual conhecemos - a que se 

organiza a partir de parâmetros utópicos que têm como medida as suas próprias 

limitações institucionais, medida essa que não lhe é exclusiva e que constrange a maioria 

das instituições culturais que dependem de incentivos públicose privados transformando-

as num lugar de negociações que nem sempre lhe favorecem.

Para além dela, todavia, existe, pelo menos mais uma, menos ordenada, mais 

orgânica e porosa, potencialmente afetiva e transformadora, de algum modo, mais ‘extra-

institucional’. Essa bienal é a que não cabe em seu próprio perímetro, é onde reside a sua 

relação com a educação. Poderíamos dizer, com isso, que o sentido de educação na Bienal 

do Mercosul está relacionado ao que vaza e sobra da estrutura rígida da própria bienal. Sua 

equação, portanto, não é exata, tampouco contingente; não pode ser medida em números, 

quilômetros, paredes, espaços expositivos, países representados, conceitos, artistas ou 

visitantes. Esse sentido tem o tamanho da escuta da Bienal e, surpreendentemente 
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164  A primeira edição da Bienal do Mercosul, realizada em 1997, contou com a curadoria do crítico brasileiro 
Frederico Morais. Sua proposta para aquela bienal era recontar (ou reescrever)  história da arte latino-americana 
sob uma perspectiva não-hegemônica, ou seja, não-eurocêntrica. A 1a Bienal do Mercosul foi, assim, audaciosa e 
necessária; foi também grande em termos de escala e, extremamente, política. No ingresso de entrada à 
exposição, constava a seguinte informação: “I Bienal - A maior mostra de arte da América Latina”. De acordo com 
Justo Werlang, presidente da 1a Bienal: “Quando !zemos a primeira Bienal, eu dizia [...] que a Bienal teria o 
tamanho que a comunidade permitisse que ela tivesse e, quando nós encerramos, eu disse que nós !zemos uma 
Bienal muito maior do que o tamanho que a comunidade permitia, muito maior. Isso foi um consenso de quem 
estava envolvido no processo. De certa forma, pode ter sido uma temeridade, um impulso, mas naquele momento 
a Bienal foi maior do que a cidade permitia”. Ver FIDELIS, Gaudêncio. Uma história concisa da Bienal do 
Mercosul. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2005. p. 50

165  Enquanto exposição bianual de grande escala, a Bienal do Mercosul se espelhou no modelo da Bienal de 
Veneza no que diz respeito, principalmente, a lógica de representações nacionais e suas problemáticas políticas e 
estéticas.

166  Re!rimo-nos aqui, especi!camente, à paradoxal relação de reconhecimento e ignorância que a Fundação 
Bienal de Arte Visuais do Mercosul estabeleceu em relação ao seu programa educativo após a realização de sua 
sexta edição, quando foi quali!cada nacional e internacionalmente como uma bienal pedagógica. Ao levar isso 
em conta, de certa forma, a instituição acreditou que tinha um modelo de sucesso  e passou a se “preocupar” 
pouco com seu programa educativo. Por outra parte, foi exatamente essa “falta de preocupação” da instituição em 
relação ao seu programa de educação que garantiu a liberdade necessária para que ele crescesse de maneira 
orgânica e se efetivasse como um projeto relevante em termos educacionais.



também, da sua ignorância em relação a isso, uma vez que não sabe que escuta167. A Bienal 

do Mercosul se tornou, desse modo, a soma rara desse conjunto de contradições - 

institucional e comunitária, transatlântica e caseira, utópica e viável.

Ao longo de suas edições, mais do que uma exposição temporária, ela se tornou uma 

espécie de escola de arte e cultura livre e descentralizada, em permanente estado de 

latência, com programa bianual e currículo público e afetivo, que tem na comunidade local 

não apenas o seu maior espectador ou interlocutor, mas o seu principal agente crítico e 

formador. Uma “escola periódica que pulsa através da cidade de dois em dois anos”168, 

como apontou recentemente Dominic Willsdon (WILLSDON, 2014).

Desse modo, podemos dizer que, atualmente, a mostra bianual é apenas um dos 

programas de um evento que não cabe mais em si, pois se tornou um organismo político 

muito mais complexo que a exposição de arte na qual busca transformar-se a cada dois 

anos. E isso é, hoje, o que lhe confere sentido: aquilo que se lhe escapa ao planejamento 

estratégico e às contrapartidas institucionais, que foge às agendas do mundo da arte, e se 

efetiva na calçada, na praça, no parque, nas universidades, para além de seu tempo, seu 

perímetro e seus espaços. Um projeto que tem, atualmente, o tamanho do seu passo, com 

o detalhe de que esse passo é cada vez mais coletivo, gasoso e extra-institucional. Eis aí 

uma importante "ssura no contexto da Bienal do Mercosul. É essa "ssura - de um projeto 

que só é o que é porque não cabe mais em si - o sentido de educação no contexto da 

bienal. 

O"cialmente, a missão com a educação consta no estatuto de criação da Fundação 

Bienal do Mercosul, identi"cando-a, sobremaneira, no desenvolvimento de uma política de 

acesso à arte  e à formação de público através das exposições bianuais.

Publicamente, no entanto, esse impulso (ou marca) educacional só foi percebido em 

sua sexta edição, através de uma série de reformulações em níveis curatorial e institucional, 

sendo, talvez,  a principal delas a criação da função do curador pedagógico169  no contexto 

daquela bienal e incorporada como prática pela instituição nas edições seguintes, 

buscando garantir, dessa forma, um lugar de destaque para a educação não mais como 

algo acessório, mas como elemento central nos processos curatorial e institucional, que 
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167 Fazemos referência aqui à distância que existe o discurso, a prática e a gestão institucional da Bienal do 
Mercosul.

168  Ver HOFF, Mônica e WILLSDON, Dominic. City as Curriculum: e 9th Mercosul Biennial. Disponível em: 
<http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-biennial>

169  É fundamental ressaltar que o curador pedagógico não surgiu como uma !gura acessória ou subalterna à 
curadoria ou à instituição, que assume as responsabilidades educacionais da instituição ou que busca ilustrar em 
ações o que a curadoria artística estabelece como enunciado, mas como alguém que poderia sugerir ou criar 
alguns bons problemas tanto para um quanto para outro. 

http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-biennial
http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-biennial


acabaram tomando proporções bastante signi"cativas tanto em escala local como em 

âmbito internacional. Estabeleceu-se, naquele momento, uma espécie de conjuntura 

educacional expandida na Bienal do Mercosul sugerida e capitaneada pela curadoria a 

partir de um desejo percebido no contexto da instituição. 

Efetivamente, entretanto, ao levar em consideração as duas circunstâncias citadas e a 

minha participação efetiva no trabalho educativo da Bienal do Mercosul por cerca de oito 

anos, conforme citado na introdução deste estudo, a presente análise identi"ca a 

qualidade educativa da Bienal como resultante de um processo mais subterrâneo e não 

intencional, portanto, não totalmente conhecido e dimensionado por parte da instituição. 

Este processo estaria vinculado à formação de mediadores, ação presente desde a primeira 

edição da Bienal do Mercosul e focada, originalmente, na formação de mão-de-obra 

especializada para o atendimento ao público visitante - natureza essa que foi-se 

transformando no decorrer dos anos, chegando a uma importante mudança na oitava e 

nona edições do projeto. Entendemos que é, principalmente, a partir da sistemática 

realização dessa ação, convertida pela Bienal do Mercosul numa espécie de método 

pedagógico próprio - reconhecido internacionalmente, principalmente, por outras bienais 

de arte - o que faz com que ela possa ser considerada, atualmente, uma escola livre que 

tem na cidade de Porto Alegre o seu principal currículo - ainda que a sua intenção com a 

referida ação e o que ela realmente gera e provoca em termos educativos não sejam 

coincidentes, como veremos no decorrer dessa seção. 

Essa percepção, no entanto, só é possível por conta do processo de “abertura”  

educacional operado pela Bienal do Mercosul em sua sexta edição, em 2006170. Desse 

modo, a presente análise se funda considerando esses dois momentos como 

complementares um ao outro.

No que tange ao processo implementado em 2006, três fatores merecem atenção: o 

encontro da perspectiva curatorial com os interesses institucionais, favorecido devido à 

vontade da gestão em exercício naquele momento; a indicação do artista Luis Camnitzer 

como curador pedagógico que, atuou como uma espécie de portavoz do público no 

contexto curatorial e que, em sua proposta pedagógica, lançou questões importantes não 

apenas para aquele edição do projeto mas para a ‘sobrevivência’ política e cultural da 

instituição; e o início de um relacionamento mais aberto com a comunidade de Porto 
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170 Foi instaurado, naquele momento, um longo e expandido desvio no sentido de educação pretendido até então 
pela Bienal do Mercosul (pautada por ideiais messiânicos) que, duraria, pelo menos, quatro edições e que trataria 
de, paulatinamente, transformar o seu modus operandi sazonal em plataforma crítica de proporções 
de!nitivamente públicas. A educação, aparentemente, deixava de ser compreendida como um “projeto 
missionário de educação” para tornar-se uma prática crítica de interesses emancipatórios - ainda que essa lógica 
não seja tão fácil de ser equacionada, nem cognitiva, nem culturalmente.



Alegre e outras cidades do estado, favorecido pela antecipação e descentralização das 

ações públicas e educacionais da 6a Bienal, que, diferente das edições anteriores não se 

restringiram ao período e perímetro da mostra, expandindo-se no tempo e no espaço - 

transformando-se num grande programa público.

Em sua proposta pedagógica para a 6a Bienal do Mercosul, apresentada ainda em 

2006, ou seja, um ano antes da realização da exposição, o artista uruguaio convocou a 

instituição a rever-se e estabelecer-se como uma instituição de ação cultural em seção 

permanente, na qual a exposição temporária seria apenas uma das atividades de um 

conjunto maior de ações - programas públicos e educacionais -, sendo a sua função a de 

ilustrar as demais, e não o contrário, como comumente encontramos nos contextos 

institucionais da arte em que as exposições são o eixo ou ponto de partida para pensar os 

programas públicos, ações educativas e atividades paralelas.  

Com isso, Camnitzer propôs uma inversão na lógica de funcionamento e, de certa 

forma, na natureza, da Bienal do Mercosul e das bienais de arte em geral, que a bienal 

sediada em Porto Alegre acabou adotando, conforme pode ser veri"cado a partir 

daimplementação de um programa educativo em seção permanante171 na instituição em 

2008 e da maneira como foram desenvolvidas as três edições seguintes do projeto 

(2009-2011-2013) que, de alguma forma, respeitaram e expandiram tal perspectiva.  

Do ponto de vista de uma continuidade imediata do sentido de educação no âmbito 

da Bienal do Mercosul, ela se efetivou, naquele primeiro momento, com a criação de uma 

equipe educativa atuando permanentemente na instituição, logo, fazendo o link de um 

projeto (Bienal) com o outro, efetivando-se como a memória da Bienal em termos de 

educação; e com o lançamento de uma convocatória pública para seleção do projeto 

curatorial da 7a Bienal do Mercosul172, no qual, dentre as cinco premissas presentes, três 
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171 Após o término da 6a Bienal do Mercosul, a diretoria da instituição se reuniu para discutir sobre o interesse e 
viabilidade de se constituir um projeto de educação permanente na Fundação, de modo a desenvolver ações e 
pensamento crítico nos intervalos entre uma edição e outra da Bienal conforme sugerido na proposta pedagógica 
de Luis Camnitzer para a 6a Bienal. As posições não eram totalmente favoráveis a esse processo, mas após muitas 
conversas e consultas, a Fundação resolveu investir na continuidade das ações educacionais e na formação de 
uma equipe educativa que deveria tanto propor atividades inter-bienais como atuar como uma espécie de 
memória viva e latente em termos educacionais dentro da instituição. Na prática, infelizmente, essa continuidade 
nunca se deu efetivamente, poucas ações foram realizadas nos anos entre bienais e a Fundação demorou bastante 
em chegar a um diagnóstico do que estava acontecendo. Por outra parte, atualmente podemos atribuir o 
fortalecimento e grande parte do sucesso do programa educativo à presença dessa pequena equipe permanente 
que conseguiu fazer as conexões necessárias, que sempre esteve em contato com a comunidade local, que atuou 
como uma ponte entre as proposições curatoriais, as condições institucionais e o cenário local. Nesse sentido, 
podemos dizer que esse pequeno movimento se transformou num grande passo no contexto da Bienal do 
Mercosul. 

172  O conteúdo da convocatória pode ser acessado neste link <http://www.e-"ux.com/announcements/call-for-
proposals-2/>

http://www.e-flux.com/announcements/call-for-proposals-2/
http://www.e-flux.com/announcements/call-for-proposals-2/
http://www.e-flux.com/announcements/call-for-proposals-2/
http://www.e-flux.com/announcements/call-for-proposals-2/


ressaltavam a importância do compromisso e responsabilidade da Bienal do Mercosul para 

com a educação e a sociedade no sentido de produzir benefícios reais para a comunidade, 

através da relação com os diferentes públicos e parceiros.

A partir dessas duas ações, con"gurou-se um processo quase natural de 

incorporação de um ‘estado de educação’ latente dentro da instituição, con"rmado pela 

presença de curadores educativos nas edições seguintes como atores tão centrais quanto 

os curadores gerais e da expansão da perspectiva curatorial no contexto da Bienal, a ponto 

de as curadorias educativa e artística se mesclarem tornando-se, muitas vezes, uma coisa 

só, ainda que essa não tenha se mostrado de imediato como a regra. Da 6a Bienal em 

diante, a "gura e a função do curador pedagógico podem ser lidas a partir de certas 

peculiaridades. No que diz respeito à "gura do curador pedagógico no contexto da Bienal 

do Mercosul, é útil ressaltar o fato de serem todos artistas de formação, da sexta a nona 

edição, que trabalham e investigam as relações entre arte e educação desde a sua prática 

artística e educativa e da formação de um pensamento crítico em arte, e não educadores 

da arte com uma prática essencialmente vinculada ao contexto educacional institucional. 

No que tange à função, ela se materializou de maneiras bastante distinta de uma edição a 

outra e, ao mesmo tempo, de modos complementares entre si, como veremos a seguir.

Na 6a Bienal, Luis Camnitzer de"niu o papel do curador pedagógico como “alguém 

que não in#ui na seleção dos artistas. [...] alguém que atua como um embaixador do 

público e observa o evento com os olhos do visitante” (Camnitzer, 2009, p. 15). Para tanto, 

alinhou conceitualmente o seu projeto, principalmente, considerando a ideia de 

comunicação da obra de arte em detrimento de acentuar a instituição do objeto obra de 

arte. Para o curador pedagógico, a Bienal estava diante de duas funções: uma situada 

dentro do espaço físico da Bienal, que estava relacionada ao diálogo estabelecido entre 

aos discursos das obras e problemáticas trazidas pelos artistas e o público-espectador, 

buscando transcender, assim, a presença da obra como produto; a outra, “usar o evento 

Bienal como um ponto de partida que irradia temas e atividades relacionados à 

criatividade em outros âmbitos” (CAMNITZER, 2006, p. 3). 

No que tange ao perímetro físico da Bienal, a proposta de Camnitzer centrou-se em 

duas importantes ações: as Estações Pedagógicas e o Espaço Educativo onde deveria estar 

um centro de documentação da mostra para acesso do público. Ainda poderíamos incluir 

aí a estrutura e equipe de mediadores, mas preferimos nos referir a esse processo como 

algo mais híbrido que, ao mesmo tempo que está totalmente vinculado ao perímetro físico 

da exposição, logo, ao contexto da Bienal, o excede completamente pois é a materialização 

do que Camnitzer denominou “a criatividade em outros âmbitos”, uma vez que os 
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mediadores da Bienal do Mercosul, desde a quinta edição, são estudantes e graduados 

oriundos das mais diferentes áreas e campos de conhecimento173, não se restringindo ao 

campo da arte. Sua participação na Bienal, desse modo, promove in"ltrações dessas outras 

áreas (de origem) no contexto da arte e dos discursos, metodologias e práticas artísticas 

nos outros campos do saber. Nesse sentido, é que reforçamos o importante papel dessa 

formação na constituição do sentido de educação no âmbito da Bienal do Mercosul.

Em 2006, em sua proposta pedagógica voltada à Bienal do Mercosul, Luis 

Camnitzer já defendia que

Em termos de formação de mediadores e outras pessoas que trabalham 
com o público, a Bienal se auto-de!ne como uma mini-universidade, com 
a aspiração de criar um plano de estudos capaz de completar uma 
formação educacional, ao invés de se limitar a prover informação 
fragmentária e pontual sobre obras e história [da arte]. Este [...] ponto é 
impossível de implementar em um ano, mas é útil como modelo a longo 
prazo. (CAMNITZER, 2006, p.1)

Um dos pontos mais relevantes da proposta de Camnitzer para o aspecto 

pedagógico da Bienal do Mercosul foi pensar a Bienal como uma estrutura mais complexa 

que a exposição bianual. Em 2008-09, ao tomar em conta essa perspectiva, a artista 

argentina Marina De Caro, curadora pedagógica da sétima edição do projeto, apostou na 

máxima descentralização da perspectiva educacional da Bienal, lançando as ações 

educacionais para fora do perímetro físico da exposição, sediando-as através da ativação 

de colaboradores e parceiros no corpo ativo da cidade de Porto Alegre e mais de vinte 

cidades do estado, questionando assim as estruturas de poder que formam o pensamento 

educacional dentro e fora da Bienal.
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173  Até a quarta edição da Bienal do Mercosul, a equipe de mediadores atuante no evento era potencialmente 
constituída por estudantes e/ou graduados em artes visuais e áreas compreendidas pelo setor educativo como 
a!ns, tais como história, !loso!a, ciências sociais, arquitetura, letras, design e comunicação. Os demais campos 
do conhecimento eram simplesmente ignorados pois eram entendidos como congnitiva e culturalmente muito 
distantes do campo da arte. Na quinta edição, por entender que os mediadores, antes de serem mediadores eram 
público potencial da Bienal, a formação passou a ser aberta a todo e qualquer interessado oriundo de qualquer 
área de saber. A partir de questões como: se as narrativas e abordagens artísticas contemporâneas advêm de 
investigações situadas nos mais distintos campos do saber, por que a necessidade de sua tradução ipsis literis? 
Sendo assim, como fazê-la desde apenas o campo da arte?, resolveu-se abrir a formação de mediadores para 
quaisquer interessados. Foi compreendido naquele momento que tínhamos tanto para aprender com aquelas 
pessoas como com os artistas participantes da Bienal. Percebemos que os mediadores, mais do que prestadores de 
serviço ou tradutores, eram estudantes, pro!ssionais com experiências diversas, artistas, público, educadores e 
produtores culturais ao mesmo tempo. E como tal, passavam a partir daquele momento a representar diferentes 
comunidades, interesses e pontos-de-vista dentro da Bienal. No decorrer dos anos, essa pequena modi!cação no 
curso da formação de mediadores da Bienal do Mercosul se mostrou extremamente potente política e 
educacionalmente, como evidenciado no decorrer dessa seção.



Na 7a Bienal, a união entre as curadorias educativa e artística ainda não havia se 

fundido por completo, mas havia já um processo de intensa colaboração entre elas e a 

autonomia da curadoria educativa havia se ampliado consideravelmente -  o projeto 

educativo passou a abrigar também artistas e propostas artísticas em regime de 

exclusividade, ou seja, que participavam da 7a Bienal por conta de seu envolvimento com 

o projeto educativo e não de sua participação nas mostras. 

Para construir sua proposta, De Caro partiu de uma análise das ações educativas 

realizadas, principalmente, na edição anterior da bienal. Algumas questões lhe foram 

bastante centrais nesse sentido: por que trabalhar com uma escala tão grande (muito 

comum no contexto das bienais de arte)? por que insistir em certos modelos (de educação 

como serviço)? por que condicionar a experiência estética e artística (do público da Bienal 

do Mercosul) à visitação às mostras bianuais? 

A partir delas, organizou sua proposta a partir de três ideias: o sentido de 

disponibilidade na relação entre arte e educação; o uso de metodologias artísticas, ou seja, 

de processos e modos de fazer oriundos das experiências fundadas e percebidas no saber 

da prática artística; e a “descentralização da experiência, propiciando ações em múltiplas 

direções e cenários”. (DE CARO, 2009, p. 7) 

Marina queria promover um encontro das pedagogias institucionais, tão presentes 

e cristalizadas desde os anos de 1990 nas instituições culturais, com os projetos de artistas 

contemporâneos que passavam a atuar a partir daquele momento com força em contexto 

sociais e educacionais, como vimos no capítulo anterior deste trabalho. Para tanto, realizou 

um grande levantamento de propostas artísticas com forte capital educativo (como 

denomina essas práticas em sua proposta pedagógica para a 7a Bienal), principalmente, 

realizados por artistas latino-americanos; e de equipamentos, grupos, coletivos, 

associações, estúdios, ateliers, instituições de arte, educação e cultura localizadas na 

cidade de Porto Alegre. Dessas duas investigações nasceram, respectivamente, as duas 

principais ações do seu projeto: o Programa de residências Artistas em disponibilidade e o 

projeto Mapas Práticos. Ambos consistiram numa espécie de mapeamento de práticas 

artísticas que pudessem ser traduzidas para outros ambientes - escolares, sociais, 

comunitários - sendo o primeiro, em nível regional, nacional e internacional;  e o segundo, 

de acordo com uma escala local, ou seja, focado em Porto Alegre. 
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Artistas em disponibilidade174  consistiu num programa de residências artísticas que 

teve como ponto de partida a realização de projetos de arte com forte capital educativo 

em contextos não previstos orginalmente, sendo eles escolas, centros comunitários, 

organizações e comunidades pequenas situados em diferentes cidades do estado do Rio 

Grande do Sul. A proposta com esse programa era que ele substituísse as tradicionais 

formações de professores realizadas bianualmente pela Bienal do Mercosul. Havia, 

portanto, o intuito de migrar de uma formação até então unilateral - da Bienal para os 

professores - para uma experiência poética, política e pedagógica de colaboração entre 

artistas, educadores, estudantes, famílias, vizinhos e comunidade. Essa perspectiva de 

intercâmbio não-professoral se deu na medida em que, mesmo para os artistas, que eram 

propositores dos projetos, logo os autores, o contexto estabelecido não era um contexto 

programado ou previamente estudado ou conhecido. Traduzir seus projetos para aqueles 

contextos era, portanto, um risco tão grande quanto, do ponto de vista das comunidades, 

abrigá-los em suas localidades sem ter o mínimo conhecido a seu respeito. Havia a 

necessidade de uma disponibilidade mútua. Hoje, poderíamos dizer que De Caro dera 

início naquele momento, a uma nova maneira de pensar a educação no contexto da Bienal 

do Mercosul, menos espetacular e missionária,  mais micropolítica e de mão-dupla, a 

pedagogia da colaboração.

Com Mapas Práticos, De Caro buscou ampli"car a noção de micro-universidade 

trazida por Camnitzer na edição anterior e propôs que os programas públicos da 7a Bienal 

fossem realizados fora do âmbito da exposição, em escolas, parques, ateliers, museus, 

ongs, coletivos, centros comunitários e todo e qualquer lugar localizado na cidade de 

Porto Alegre que pudesse disponibilizar um saber, jogando assim o protagonismo com 

relação à prática poético-pedagógica aos agentes locais, desterritorializando a Bienal de 

seu lugar de “educação maior”175

De Caro defendia que a experiência estética, política e educacional proposta pela 

Bienal não deveria estar vinculada ao discurso, tempo e espaço das mostras realizadas 

bianualmente, mas engajar-se verdadeiramente com as iniciativas, propostas e processos 
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174  O programa é minuciosamente descrito pelos próprios artistas e colaboradores na publicação Micropolis 
Experimentais: traduções da arte para a educação, publicada no contexto do projeto educativo da 7a Bienal do 
Mercosul. Ver DE CARO, Marina (Org.). Micropolis Experimentais: traduções da arte para a educação. Porto 
Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2009.

175  Esse termo é um contraponto ao termo “educação menor”, cunhado pelo educador brasileiro Sérgio Gallo, 
conforme apresentaremos com mais ênfase ao !nal dessa seção. A educação maior seria, no presente contexto, a 
educação institucional e institucionalizada, organizada por burocratas e dirigentes, portanto, idealizada e distante 
do interesse comum e da esfera pública. Ver GALLO, Sergio. Em torno de uma educação menor. Porto Alegre: 
Educação & Realidade, jul/dez 2002, p. 169-178. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/
view/25926>

http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/25926
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/25926
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/25926
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/25926


já agenciados pela comunidade local e que constituem o corpo político, poético e 

pedagógico de onde emergira a própria Bienal. A despeito dos números que regem os 

grandes projetos de arte, Marina acreditava na escala de “um para um”, na construção de 

micropolíticas experimentais e no estado de disponibilidade dos artistas. Curiosamente, 

trabalhando assim ela chegou a uma comunidade inteira.

No que concerne à relação com os mediadores, outro importante impulso foi feito 

na sétima edição. Por demandas encontradas nas edições anteriores, em 2009, ela foi 

aberta a interessados de todo o Brasil, sendo viabilizada em duas modalidades: presencial 

e à distância. 

No que tange este tema em especial, De Caro, a princípio, parecia não ser tão 

eloqüente, pois não demonstrava interesse na formação e não entendia a necessidade de 

mediadores; acreditava que o público era seu próprio mediador ou que, pelo menos, 

qualquer um poderia ser mediador, não sendo necessária uma formação especí"ca para 

isso. A falta de eloqüência, nesse sentido, mostrou-se como uma das mais interessantes 

críticas não apenas ao modelo de formação ou à Bienal, por apostar nisso desde sua 

primeira edição, mas por, no fundo, ver o mediador não como um mero prestador de 

serviço no contexto da Bienal, mas como alguém que têm histórias interessantes, 

bagagem cultural própria e contribuições importantes a fazer a despeito do que a 

formação possa fazer por ele. De Caro, de uma maneira não tão clara, estava chamando a 

atenção para o que aquelas pessoas já eram. Na sua visão, qualquer um poderia ser 

mediador, assim como qualquer um pode ser público-espectador. Nesse sentido, o que 

parecia ser um desinteresse de De Caro em relação à formação de mediadores, na verdade, 

era uma crítica muito mais profunda no que diz respeito à formação do discurso em arte e 

da arte.

Seu principal objetivo com essa ação e todo o seu projeto era entender e 

experienciar a educação 

[...] como um lugar para o desenvolvimento de “micropolíticas 
experimentais” , um espaço íntimo e autônomo para albergar pequenas 
ações orientadas à exploração da realidade, dos vínculos sociais, e ao 
exercício de um pensamento poético, livre e independente do imaginário 
social homogêneo do sistema institucionalizado. (DE CARO, 2009, p. 8)

Na 8a Bienal, realizada em 2011, a fusão entre as duas curadorias, por "m, começou a 

acontecer, principalmente, do ponto de vista de uma participação ativa do curador 

pedagógico na concepção geral do projeto curatorial, con"gurando-se como alguém que 

participou da seleção dos artistas, da de"nição dos componentes expositivos e ativadores 
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e foi responsável conceitualmente pelos programas públicos e ações educativas. Embora 

Pablo Helguera, curador pedagógico da 8a Bienal, pouco ou em nada mencione o projeto 

realizado por De Caro, preferindo referir-se sempre às realizações empenhadas por Luis 

Camnitzer duas edições antes, sua proposta, e mesmo boa parte da proposta curatorial 

daquela bienal, só foram possíveis por conta do processo de descentralização e 

engajamento afetivo com Porto Alegre e outras comunidades do estado iniciados na 

curadoria da artista argentina. De certa forma, Helguera ampli"cou o projeto de De Caro - 

de trabalhar para o desenvolvimento de micropolíticas experimentais, explorar a realidade 

e exercitar um pensamento político, poético e livre - ao propor, juntamente com o curador 

geral da 8a Bienal, Jose Roca, a Casa M. Sua transpedagogia, citada no capítulo anterior 

deste estudo e presente como proposta na oitava edição do projeto, só fez sentido no 

contexto da Bienal do Mercosul por conta do trabalho desenvolvido previamente por De 

Caro. Do contrário, a proposta de Helguera, poderia muito bem ter chegado e saído apenas 

como a importação de um conceito pronto. E a Casa M176, aquele lugar fora do tempo e em 

tempo, não lograria ser no que se transformou.

A Casa M foi uma espécie de escultura social, um espaço com pretensões 

comunitárias, de caráter autônomo e com programação multidisciplinar,  pensado e 

concebido na interface dos contextos curatorial, institucional e público da cidade de Porto 

Alegre. Em termos estruturais consistiu em uma casa de bairro, com espaço para 

residência, reuniões, intervenções, exposições e atividades e programação cultural pré-

de"nida - a partir da participação da curadoria, equipe da Bienal do Mercosul (produtores, 

mediadores, educadores, comunicação, etc) e de um um conselho formado por 

pro"ssionais da área cultural residentes na cidade - e portas abertas de segunda-feira à 

segunda-feira, de maio a dezembro de 2013, para que a comunidade ocupasse e 

agendasse suas atividades. Como bem de"niu José Miguel Cabral, visitante assíduo da 

Casa M, ela lembrava os “Centros cívicos177 implantados nos bairros das cidades europeias, 

[...] abertos diariamente para qualquer pessoa que tenha interesse em frequentar” (In: 

Helguera e Hoff, 2011, p. 145)

Nas palavras de Jose Roca, curador geral da 8a Bienal, 
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176 A Casa M foi concebida por Helguera e Roca como uma estratégia ativadora da 8a Bienal do Mercosul, que 
abriu antes (em maio de 2011) e fechou depois (em dezembro de 2011) da exposição e que, originalmente, foi 
proposta como iniciativa permanente, ou seja, a ser incorporada pela Fundação Bienal do Mercosul a !m de que 
esta seguisse atuando continuamente junto a sua comunidade, não apenas de dois em dois anos. A Casa M 
funcionou como o coração da referida Bienal, e depois.

177 Os centros cívicos são equipamentos municipais localizados em diferentes bairros das cidades europeias, nos 
quais são prestados diferentes serviços, realizados distintos programas e atividades culturais, desportivos, de 
formação e socio-educativos. São espaços de informação e integração social. 



A Casa M [...] [surgiu] da vontade do projeto curatorial de que os recursos 
de uma bienal, neste caso a de Porto Alegre, sirvam para criar 
infraestutura local. No projeto original se chamava Casa Mercosul, mas 
durante o processo decidimos deixar apenas o M para dar ênfase à palavra 
“casa”, ressaltando o caráter doméstico que tinha este espaço, no qual o 
expositivo (que o público associaria com “Mercosul” através da Bienal), não 
seria o dominante. De fato, o expositivo seria uma dimensão mínima deste 
espaço: sua ênfase seria a convivência. (ROCA, 2011, p. 141)

Na visão de Fernanda Albuquerque, curadora assistente da 8a Bienal do Mercosul, e 

residente da cidade de Porto Alegre, logo, uma pessoa que acompanhou o processo de 

implementação da Casa M desde sua concepção a sua efetiva relação com a comunidade,

Talvez a imagem que mais se aproxime da experiência da Casa M seja a de 
um laboratório. Uma espécie de investigação, por um lado, das 
possibilidades de presença e atuação da Bienal no contexto local, e por 
outro, da ideia de espaço cultural: do quanto é possível se valer de 
formatos mais independentes em um contexto institucional; das 
possibilidades de estimular cruzamentos e colaborações entre diferentes 
linguagens e áreas de conhecimento; da ênfase na re"exão e no processo 
artístico mais que em seu resultado; de modos alternativos de se 
aproximar e endereçar aos variados públicos; e, claro, da experiência de 
criar um espaço com jeito de casa, onde troca e convivência sejam 
aspectos centrais e estimulem uma relação mais doméstica – próxima, 
propositiva – com o lugar e a comunidade. Passados cinco meses desde a 
abertura, a sensação de laboratório permanece. [...] Mas talvez o aspecto 
mais importante nesse sentido seja o modo como o espaço vem sendo 
experimentado e apropriado não apenas pelo público, mas por aqueles 
que atuam no lugar: produtores, educadores, curadores, artistas, 
mediadores. Horta no terraço, ensaios de música no porão, cozinha 
transformada em ateliê de pães para crianças ou em sala de aula para 
grupos de universidades locais, sala de leitura acolhendo peça de teatro, 
jardim convertido em parque infantil, performances na escada e ateliê 
improvisando uma pista de dança são algumas das experiências que dão 
vida à Casa M e emprestam outros sentidos ao lugar. (ALBUQUERQUE, 
2011, p. 143)

Ou como de"niu José Benetti, educador e mediador da Casa M,

Mais do que educar, fazer arte ou mesmo conduzir o!cinas, o espaço da 
Casa M, por sua permeabilidade, por seu comprimento, por sua cor (rosa 
de jardim arenoso), por seu cheiro (de cozinha, de café, de chimarrão, de 
pipoca), por sua abertura (de terraço), por sua liberdade (escute seu 
público e o medie de acordo), por sua ludicidade (pinte com o que quiser, 
monte o que puder, expresse o seu querer), por tanto em tão pouco, nos 
ensina a facilitar. Somos facilitadores muito mais que mediadores. Na Casa 
M, podemos facilitar o acesso às qualidades internas que cada um tem, 
cada indivíduo que visita o espaço, cada criança que brinca ali. Isso é 
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pedagogia em seu mais alto nível de comprometimento. (In: HELGUERA e 
HOFF, 2011, p. 145)

A Casa M foi viabilizada com verba e participação ativa e permanente do Projeto 

Pedagógico da Bienal do Mercosul e, desde a sua concepção foi percebida por este como o 

vínculo que faltava entre as curadorias artística e educativa para que fossem 

compreendidas como um processo comum uma à outra, eliminando a histórica distância 

construída, principalmente, institucionalmente, entre os campos.

Nenhuma experiência foi, até hoje, na trajetória in process da Bienal do Mercosul, tão 

potente como aquela casinha de bairro, que abriu antes e fechou depois da mostra, que 

acolheu e foi acolhida, que se moveu no terreno dos afetos e das trocas, que viu nascer 

amores e matrimônios, que cedeu seu piso para que crianças aprendessem a andar, que foi 

laboratório, atelier, auditório, escola, estúdio de música, dormitório, centro comunitário e 

casa, à qual a Bienal do Mercosul (a instituição formal) nunca compreendeu e ao qual, 

nunca prestou grande atenção. Aquele lugar das “experiências de vida memoráveis” 178 , 

não era curatorial, institucional, artístico ou educacional. Aquele lugar era comum. A Casa 

M foi, com certeza, um projeto que excedeu expectativas, que poderia ter sido mais do que 

foi, que conseguiu fazer da Bienal do Mercosul o que ela sempre quis: ser aberta, pública, 

com forte engajamento e acesso indiscriminado da comunidade. Foi grande porque 

democrática,  e não o contrário como é praxe no discurso institucional da maioria das 

instituições - não só de arte. 

Na 9a Bienal, realizada em 2013, a relação entre as curadorias e perspectivas artísticas 

e educativas seguiu estreitada, mas de uma maneira diversa da oitava edição do evento, 

pois não contou apenas com a participação do curador pedagógico (denominado não 

gratuitamente curador de base179) no projeto curatorial geral, mas do curador-chefe na 

concepção dos programas públicos, publicações e ações educativas, sem que isso, 

necessariamente, se tornasse evidente visual o conceitualmente. Tentou-se em 2013  
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178 De acordo com Jose Roca, curador da 8a Bienal do Mercosul, no item 20o do seu Duodecálogo, “exposições 
são realizadas para que se tenha experiências de vida memoráveis”.  O  Duodecálogo é uma espécie de declaração 
de princípios sobre o ofício de curar e o modelo bienal, proposto por Roca e publicado no Caderno de Mediação 
da referida edição da Bienal do Mercosul. Ver HELGUERA, Pablo. Mediação - traçando o território. Porto Alegre: 
Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2011. p. 111-113

179  A escolha do título ‘curador de base’ em detrimento do até então utilizado ‘curador pedagógico’, teve dois 
objetivos: ser condizente o mais possível com a função que exerceria a curadora pedagógica na 9a Bienal, 
representado por um pensamento de base em dois sentidos - no sentido da educação como base e da curadora 
pedagógica ser vinculada institucionalmente à Fundação Bienal do Mercosul, logo, con!gurando-se no corpo 
curatorial, como a pessoa de base do grupo. O segundo objetivo foi o de, ao eliminar o título de curador 
pedagógico, a prática educativa ser encarada, conceitual e publicamente, como de responsabilidade de toda a 
equipe curatorial e não apenas de uma pessoa ou pro!ssional responsável.



iniciar um processo que, talvez, seja o mais interessante em se tratando do 

estabelecimento de conjunturas educacionais em eventos, exposições e projetos de arte: 

quando as preocupações e narrativas educativas são incorporadas como práticas e modos 

de pensar por artistas e curadores, sem que se tornem meramente ilustrativas ou paralelas 

a algo maior ou mais central, conseguindo gerar um equilíbrio tal entre seus elementos 

artísticos, políticos e pedagógicos que se tornam quase imperceptíveis ao público. Isso não 

signi"ca, contudo, que a 9a Bienal tenha logrado alcançar inteiramente esse objetivo, pelo 

contrário, ao tentar implementá-lo muitas barreiras foram encontradas dentro e fora da 

Bienal, mas é fundamental elucidar, já que isso ainda não foi mencionado, que ele esteve 

presente no pensamento curatorial do começo ao "m, em cada uma das ações públicas 

propostas - desde a exposição (menos espetacular) à concepção das ações que dariam 

sentido a ela, com especial atenção ao Programa Redes de Formação, como efetivamente 

se auto-denominou o projeto educativo da 9a Bienal do Mercosul. 

Estruturado como uma iniciativa de formação integrada para educadores, 

mediadores e público curioso, o Programa Redes de Formação foi essencialmente uma rede 

ativa de discussão concebida a partir do desejo de se construir coletivamente, em 

diferentes instâncias e junto aos diferentes públicos da Bienal, um sentido e um estado de 

educação como prática da liberdade180  na Bienal do Mercosul, sabendo que para isso seria 

crucial iniciar um incerto, portanto, arriscado processo de deseducação, tanto do ponto de 

vista institucional como do seu público-espectador-colaborador. Não interessava no 

contexto da 9a Bienal que o público fosse um bom espectador, mas que ele pudesse se ver 

e exercer plenamente a sua condição de cidadão naquele contexto, implicando nisso ser 

mais crítico e estar mais insatisfeito. Do ponto de vista educacional, lograr isso seria 

garantir certo sucesso para a Bienal. 

Estruturalmente, o Redes de Formação foi uma espécie de escola aberta, sem portas, 

completamente nômade, sem distinção de público (todas as atividades eram destinadas a 

educadores, mediadores e curiosos) e com currículo construído colaborativamente pela 

curadoria, equipe do programa educativo, artistas, educadores e mediadores. Materializou-

se através de laboratórios coordenados por artistas, educadores e pelos próprios 

mediadores; viagens de estudo para doze diferentes localidades do estado a "m de 

conhecer e aprender com suas comunidades; conversas públicas; residências em escolas, 
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180  Embora esse termo ilustre o livro homônimo de Paulo Freire, no contexto deste ensaio, ele é usado com 
relação à sua pedagogia do oprimido, na qual o educador brasileiro aprofunda alguns temas importantes 
publicados anteriormente em sua Educação como prática da liberdade, sendo o principal deles o fato de a 
educação só existir quando se efetiva como prática da liberdade, ou seja, quando o cidadão toma conhecimento 
de sua opressão e toma atitudes para se tornar livre.



museus, cooperativas, laboratórios cientí"cos, universidades, associações comunitárias e 

ONGs; o comissionamento de um programa de educação para educadores feito a três 

artistas locais - Projeto Marés; vinte micro-simpósios coordenados por pessoas da 

comunidade de Porto Alegre; além de um livro não-didático (A Nuvem) e de um material 

educativo do qual foi retirado essa titulação, chamando-se, por "m, Manual para curiosos e 

destinado não apenas a educadores e estudantes, mas a pais, mães, avós, tios, vizinhos e 

curiosos; e uma escola (Escola caseira de invenções) comissionada a um grupo de 

mediadores da 9a Bienal.

Tratou-se de um projeto poético, por certo, mas, sobretudo, político, pois não foi 

concebido unilateralmente e se materializou como uma proposta que propunha, desde o 

início, cambiar certos processos instituídos dentro e fora da Bienal - principalmente, no que 

diz respeito à noção de público e ao lugar de fala desse público (público comprendido 

tanto no sentido de uma revisão da "gura do espectador, quanto no que se refere à arte 

como esfera pública, ou seja, como local em que os assuntos públicos são debatidos pelos 

atores públicos e privado). Cada ação foi estudada minuciosamente. Ao propor um 

programa que colocava diferentes públicos em diálogo, correu-se o risco de deixar para 

atrás processos até então relevantes no que tange à educação no contexto da Bienal, mas, 

ao mesmo tempo, abriu-se à possibilidade de perceber e construir um sentido de 

educação não apenas vinculado às ações ditas educativas concebidas curatorial ou 

institucionalmente, mas elaboradas na prática diária de seus colaboradores e comunidade. 

Queria-se aprender mais do que ensinar. E, para tanto, era preciso por um instante nos 

deseducarmos em relação às concepções erigidas até então sobre educação sem, contudo, 

descartá-las.

O Redes de Formação foi concebido levando em conta o histórico educacional da 

Bienal do Mercosul e sua relação com a esfera pública. Ele foi concebido para os 

mediadores - das diferentes bienais que, de alguma forma, entenderam por experiência 

pessoal, mais do que por contrato laboral ou responsabilidade para com o público 

visitante, o sentido de educação. Foi por perceber que, mais do que proveniente de uma 

perspectiva curatorial bianual, o sentido de educação na Bienal do Mercosul é a soma de 

muitos aspectos sediados dentro e fora da instituição, que esse programa foi proposto. 

Desse modo, para falar do sentido de educação na Bienal do Mercosul, mais do que 

re#etir sobre os passos institucionais e curatoriais a"rmativos e bem-sucedidos percorridos 

nos últimos anos,  é preciso também tocar em seus inéditos viáveis - aqueles processos não 

conhecidos mas, de alguma forma, desejados, que quando acontecem já não são mais eles 

mesmos, senão a sua concretização no que eles antes tinham de inviáveis e que, no caso 
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da Bienal, estão relacionados à sua compreensão acerca do que seja educação.  

Materialmente, estamos falando de movimentos aparentemente ordinários, raramente 

lembrados, lugares tidos como de não-enunciação, de vozes secundárias. Trata-se do não-

visto, ou mesmo desconhecido, do que resta (e resiste mais!) no contexto da Bienal - de 

quando ela se torna esfera pública não porque lhe interessa ou porque lhe foi proposto em 

projeto, mas porque se lhe é inevitável.

Esse processo começou muito antes da intervenção curatorial na sexta bienal; surgiu 

em sua primeira edição - de forma inconsciente, porém, não menos concreta -, quando a 

Bienal do Mercosul organizou o primeiro curso de formação de mediadores (monitores à 

época) de sua história, estabelecendo-se já, e às cegas, como a instituição de formação 

anunciada por Luis Camnitzer um década depois. 

Concebida, originalmente, como uma ação prioritariamente de retaguarda, o curso 

de mediadores não foi projetado, em realidade, para os mediadores, mas para que estes 

garantissem um bom serviço público ao público-espectador da Bienal - aquele ilustre 

desconhecido ao qual se tenta desenfreadamente “frear” com ofertas de “acesso”, 

“satisfação”, “cultura” e “conhecimento”. 

Na esfera “extra-o"cial”, contudo, o percurso foi outro. No decurso dos anos, a 

formação de mediadores excedeu a medida institucional e se transformou numa espécie 

de zona autônoma de produção de conhecimento, afetos e narrativas gerando 

importantes e outros modos de pensar e mover-se naquele contexto e para fora dele 

também. A emergência e pontualidade das ideias e propostas apresentadas pelos 

mediadores passaram, então, a constituir e pautar o pensamento do próprio núcleo 

educativo da Bienal, que tratou de a pensar a formação de mediadores como sua ação de 

educação, auto-educação, e deseducação primeira - tanto do ponto de vista das amarras 

que oprimem a "gura do mediador no contexto da arte e suas instituições; como do ponto 

de vista dos “valores morais” e opressores que alicerçam os projetos educativos - a ponto 

de se questionar sobre a imprescindibilidade de mediadores nas mostras, mas jamais com 

relação à formação de mediadores no projeto, pois enxergava neste o real sentido do que 

poderia ser compreendido como educação. 

Com isso, a formação de mediadores foi, paulatinamente, deixando de ser um curso 

visando um serviço para se tornar o próprio projeto educativo da Bienal - político, poético, 

pedagógico, afetivo e em processo - como pôde ser percebido principalmente, na 8a 

Bienal, com a experiência da Casa M, Perambulações noturnas e Mediações nômades; e em 
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sua última edição181  através do programa Redes de Formação; das ações propostas pelos 

mediadores no âmbito do projeto como as Transmediações; da invenção da Escola Caseira 

de Invenções; das tantas iniciativas dos Mediadores Volare e, principalmente, da crítica que 

os mediadores "zeram publicamente à Bienal.

Em 1997, ao criar como uma de suas ações centrais a formação de mediadores, 

involuntariamente, a instituição abriu brechas para si mesma, iniciando ali um longo 

caminho que, para dar certo, não poderia lhe pertencer. Um caminho rumo a uma 

educação menor182 - uma educação que, em níveis institucionais, põe em xeque as relações 

entre sucesso e fracasso, que só aparece quando incomoda, quando não satisfaz ou 

cumpre expectativas. 

Uma educação menor é uma educação paralela, subterrânea, agonística, 

imprevisível. Ela se dá no âmbito da micropolítica, da ação cotidiana direta, das relações 

afetivas, da desistitucionalização da vida, do confronto, do espaço que se deseja comum. É, 

portanto, um empreendimento de resistência - “contra os #uxos instituídos, [...] as políticas 

impostas. [...] Uma educação menor é um ato de singularização e de militância”183.  É 

incontabilizável.

Uma educação menor foi o que a Bienal do Mercosul viu gritar na primavera de 2013, 

durante sua nona edição, num momento em que o país (também) se encontrava em um 

intenso processo de tomada de consciência frente à coisa pública,  através das vozes 

secundárias, seu público primeiro, aqueles aos quais são, comumente, permitidas apenas 

as narrativas subalternas, seus mediadores - quando estes lhe foram críticos e lhe 

enfrentaram acerca do seu bem mais precioso: sua relação com o (que é) público e sua 

missão educativa. 

Numa equação das mais complexas, é como se a educação se indisciplinasse contra 

suas próprias diretrizes e, ao fazer isso, independente de possíveis resultados, pelo simples 

ato praticado, se con"gurasse como educação na sua mais plena medida. Esse foi, com 

certeza, e até o presente, o maior feito da Bienal do Mercosul: ao longo dos anos, 
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181 Algumas re"exões sobre a proposta educativa da 9a Bienal podem ser acessadas em duas conversas realizadas 
entre Dominic Willsdon e Mônica Hoff, realizadas em junho e dezembro/2013 e publicadas, respectivamente no 
Catálogo da 9a Bienal do Mercosul I Porto Alegre e no blog do New Museum. Ver: Alguém sabe algo, alguém sabe 
algo mais. Conversa entre Dominic Willsdon e Mônica Hoff. 9a Bienal do Mercosul I Porto Alegre (Catálogo). 
Porto Alegre, 2013. p. 118-135 e HOFF, Mônica e WILLSDON, Dominic. City as Curriculum: e 9th Mercosul 
Biennial. Disponível em: <http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-
biennial>

182  Ver GALLO, Sílvio. Em torno de uma educação menor. Educação&Realidade. jul/dez, 2002. p. 169-178. 
Disponível em <http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/25926/15194>

183 Ibidem, p. 170.

http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-biennial
http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-biennial
http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-biennial
http://www.newmuseum.org/blog/view/city-as-curriculum-the-9th-mercosul-biennial
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/25926/15194
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/25926/15194


constituiu-se de tal forma que seu projeto de educação - seu bem mais precioso, conforme 

já mencionado - tornou-se seu maior crítico. Mesmo que pre"ra apagar isso da sua História. 

O devir bienal na educação / educação na bienal, que “estava no ar” desde 2007, 

quando da realização da 6a Bienal, "nalmente ganhou sentido em 2013, tornando-se o 

pensamento crítico o qual defendeu Luis Camnitzer, e que a própria instituição tratou de 

incorporar como “missão” desde então. Mas crítico em relação à própria instituição, 

emancipando, assim, o projeto da própria instituição que, mais do que nunca, parecia 

cumprir o seu papel como esfera pública

Diante disso, no que compreende o objeto de estudo deste trabalho, não 

poderíamos dizer que houve um momento de virada educacional no contexto da Bienal 

do Mercosul, mas o encontro de uma série de fatores favoráveis à construção de um 

cenário original em que a educação se tornou a tônica - despertado (acordado) por um 

dispositivo curatorial, que estava atento às transformações e tendências geradas no 

contexto artístico global; sustentado pelos interesses educacionais da instituição - ainda 

que estes estivessem, muitas vezes, pautados pela lógica de mercado que vê a educação 

como um serviço, não como uma prática crítica de libertação; e, "nalmente, pela 

emancipação de seu próprio programa educativo que, no decorrer dos anos, construiu 

uma espécie de ambiente especí"co para si a ponto de materializar-se culturalmente como 

algo independente da instituição, a despeito dos interesses e, ao mesmo, por total 

responsabilidade da própria Bienal.

Por outra parte, se tivéssemos que delimitar nesse amplo contexto citado, um 

momento de mudança epistemológica na Bienal do Mercosul, ele, com certeza, está 

vinculado a uma ideia de crítica institucional, devendo ser identi"cado na ação direta dos 

mediadores da nona edição do evento que, num processo de educação como prática da 

liberdade, manifestaram publicamente sua crítica em relação à instituição, questionando 

suas práticas, atitudes e posicionamento público como uma instituição de educação.
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Fig 4 e 5 Residência do artista Nicolás Paris, 7a Bienal do Mercosul
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Fig. 6, 7 e 8  Residência do artista  
Nicolas Floch, 7a Bienal do Mercosul
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 Fig 9 e 10 Projeto Mapas Práticos (cartaz e o!cina do artista Marcos Sari), 
7a Bienal do Mercosul
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Fig 11 e 12 Público-mediador, 
                                                                                          7a Bienal do Mercosul
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Fig 13 e 14 Casa M, 8a Bienal do Mercosul

Fig 15 Perambulações noturnas, 8a Bienal do Mercosul
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Fig 16 Lab de mediação com Jorge Menna Barreto, 9a Bienal do Mercosul

Fig 17 Rio de Gente, ação poética proposta pelos mediadores, 9a Bienal do Mercosul
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Fig 18 e 19 Conversas de campo #1 e #12, 9a Bienal do Mercosul
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Fig 20 e 21 Micro-simpósio, 9a Bienal do Mercosul
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Fig 22 e 23 Simpósio Alguém que sabe algo, alguém que sabe algo mais: a educação como encontro, 
MARGS, 9a Bienal do Mercosul
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Fig 24 e 25 Escola Caseira de Invenções, 9a Bienal do Mercosul
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Fig 26 e 27 Projeto Aguaíba, da artista Ana Laura López de la Torre, 
com intervenção/participação do projeto Sombra portátil, 

da artista Eliane Brum, 9a Bienal do Mercosul
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Fig 28 e 29 Projeto Aguaíba, da artista Ana Laura López de la Torre, 
com intervenção/participação do projeto Mercosunga, 

do artista Leandro Nerefuh, 9a Bienal do Mercosul
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3.3 Café Educativo: mediação crítica para uma insatisfação garantida

Um dos grandes papéis delegados e, prontamente, incorporados pelos 

programas, projetos, departamentos, setores, núcleos e serviços educativos junto às suas 

instituições é a chamada formação de público. Ainda considerado despreparado, ignorante 

ou, mesmo, não-iniciado pela maioria dos equipamentos culturais, o público é também 

aquele que garante visibilidade pública a essas instituições, aumentando a sua 

credibilidade perante a sociedade, o governo e os órgãos fomentadores. 

Nesse jogo de números, contrapartidas e intenções de democratização, a 

educação (dentro das instituições) é compreendida como um projeto que deve produzir 

resultados mensuráveis e precisos, jamais inexatos. Ao responder, na maioria das vezes, à 

lógica de economia de mercado, ela é responsável por, institucionalmente, equacionar 

bem-estar (público) e custo-benefício (privado). Ela é, sem dúvida, a melhor contrapartida 

institucional, pois custa menos, está protegida pela insígnia de bem comum e garante a 

visibilidade pública necessária para que a instituição exista tanto em termos sociais e 

culturais como no que diz respeito aos aspectos políticos e orçamentários. Está, portanto, 

acima de qualquer suspeita, mas sobrevive institucionalmente às custas de muito esforço e 

negociação e de uma relação de subserviência à qual não consegue alterar; entre outros.

Isso pode ser percebido de inúmeras maneiras, desde o modo como ela é 

conformada e identi"cada no contexto institucional - isto é, como um núcleo especí"co a 

quem é delegada a responsabilidade social, educacional e pública da instituição - à 

situação subalterna que ocupa na grade geral dos museus e equipamentos culturais, 

identi"cada pela desvalorização de seus pro"ssionais, tanto no que diz respeito ao 

reconhecimento social como "nanceiro, inversamente proporcional à responsabilidade 

que lhe é atribuída e aos ganhos que a instituição têm com a sua existência.

Essa não é, como sabemos, uma constatação original. A condição supracitada não 

apenas vem se repetindo no decurso das últimas décadas, como é pouco ou nada 

percebida pelos gestores, diretores e curadores de grande parte das instituições de arte e 

cultura no mundo todo, ainda que debates públicos e iniciativas como o Novo 

Institucionalismo tenham conquistado espaço tentando gerar novas metodologias e 

lógicas institucionais nos últimos anos e que a virada educacional tenha se tornado uma 

espécie de “exemplo de prática” prontamente transformada em modelo e adquirida como 

metodologia educativa pelas instituições de arte.

Não raro, nos deparamos com uma estrutura de pensamento institucional 

completamente divergente do pensamento educacional construído em seu nome,  e de 
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um pensamento educacional que, embora, se deseje experimental e crítico, no geral, não 

percebe a situação de submissão à qual está sujeito favorecendo ainda mais a lógica de 

mercado imposta pelas instituições, nos revelando, desse modo, uma urgência em rever 

tais modelos. Estamos vivendo, conforme lembrou anteriormente a curadora sueca Maria 

Lind 184 , uma situação de con#ito estabelecida por um excesso de didatismo demandado 

pela lógica de economia de mercado que comanda a organização institucional e, ao 

mesmo tempo, uma necessidade renovada de mediação, que nos chama a rever, 

principalmente, a formação do discurso em e sobre arte no contexto institucional à luz das 

relações de força e poder que o validam ou não. Nesse sentido, tanto o excesso de 

didatismo como a necessidade de mediação podem ser interpretados como aspectos 

contraditórios porém complementares, sintomáticos de um processo mais profundo que 

envolve as relações construídas política e culturalmente entre arte e educação, artistas e 

educadores.

O Café Educativo, intervenção-obra do artista brasileiro Jorge Menna Barreto, tenta 

ser uma resposta crítica a esse amplo cenário, principalmente no que toca à formação do 

discurso em e sobre arte para além dos enunciados institucionais. 

Concebido quando o artista coordenava o Grupo de Educação Colaborativa do 

Paço das Artes, em São Paulo, em 2006, portanto a partir do que poderia ser descrito como 

o contexto educativo da instituição, mas realizado apenas dois anos depois no âmbito do 

projeto Arte Esfera Pública185, ele consiste em um ambiente relacional de mediação 

espontânea situado dentro do espaço expositivo, onde o público visitante  pode tomar 

café, acessar publicações e conversar livremente sobre a exposição tendo como 

interlocutor um garçom que é também um educador186 . A proposta com a construção 

desse ambiente-dispositivo é que ele funcione como um momento acolhedor de 
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184 Referência ao pensamento citado na introdução do segundo capítulo deste trabalho. Ver página 78.

185  O Arte e Esfera Pública foi um projeto idealizado e coordenado pelos artistas brasileiros Graziela Kunsch e 
Vitor Cesar, de 03 de abril a 10 de maio de 2008 em São Paulo, que visou discutir sobre as relações entre arte e 
esfera pública para além do que se denominou chamar arte pública e que contou com a participação dos seguintes 
colaboradores Ana Maria Tavares, Cristina Ribas, Fabíola Salles, Graziela Kunsch, Jorge Menna Barreto, Julie 
Ault, Louise Ganz/Breno da Silva, Maíra Vaz Valente, Ra! Segal, Raquel Garbelotti, Regina Melim, RISCO, 
Rubens Mano, Tatiana Ferraz, Vitor Cesar e 5uper.net. As atividades aconteceram na Casa da Cidade, no Centro 
Cultural São Paulo e no Jamac – Jardim Miriam Arte Clube.  O projeto foi contemplado com o prêmio Conexão 
Artes Visuais MinC/Funarte/Petrobras

186  O termo educador é usado, nesse contexto, como equivalente ao termo mediador. Como o artista utiliza o 
termo “educador” quando se refere ao projeto e no contexto das instituições culturais de São Paulo há uma 
preferência por essa nomenclatura, optamos por respeitá-la. Observamos apenas a sua equivalência para !ns de 
compreensão dos sentidos do projeto em outros contextos que não o de São Paulo.



desaceleração e re#exão da exposição, ou mesmo de aquecimento e preparação antes de 

iniciar a visita187.

Como projeto institucional não-realizado no Paço das Artes, a partir de 2008, o 

Café Educativo ganhou autonomia e passou a compor e participar de uma série de 

exposições, projetos e eventos de arte, dentre eles a BASE móvel188  do Arte e esfera pública, 

naquele ano, conforme citado; sendo reapresentado posteriormente como obra no âmbito 

do Panorama da Arte Brasileira, em 2011, quando foi adquirido pelo Museu de Arte 

Moderna de São Paulo; em 2013, na mostra Campo Neutral, realizada em Curitiba; e em 

2014, no contexto da 31a Bienal de São Paulo, como uma proposta organizada em dois 

momentos:  uma o"cina sobre ativismo alimentar e a produção de sucos verdes a serem 

vendidos no restaurante da Bienal, gerando, portanto, uma renovada inserção crítica no 

contexto institucional.

Essa breve descrição parece contar pouco do Café Educativo. No entanto, ela é 

su"ciente para desencadear uma série de questões importantes para pensarmos às 

relações entre arte e educação nas práticas artísticas contemporâneas, tais como: em que 

medida o Café Educativo se pretende como uma proposta de crítica institucional? Ao 

considerar essa possibilidade, podemos dizer que a problemática levantada pelo Café 

mudou de 2006, quando idealizado e vinculado ao contexto especí"co do Paço das Artes, 

para 2008, quando ganhou autonomia e passou a ser ‘reorganizado’ em diferentes 

contextos? Que elementos, aspectos ou circunstâncias quali"cam um projeto como 

educativo? O que acontece com projetos de educação como arte, ou artísticos que se 

pretendem como dispositivos educativos espontâneos, quando são adquiridos por 

instituições culturais, passando a integrar não apenas o seu acervo, mas a sua lógica de 

pensamento? Em que medida o Café Educativo se trata de uma proposta de mediação 

como arte, e em que medida conforma-se como um projeto de arte como mediação? Por 

"m, seria o Café Educativo um projeto educativo, uma obra de arte, uma metodologia ou 

um conceito?
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187  Ambiente semelhante foi proposto pela artista argentina e curadora pedagógica da 7a Bienal do Mercosul, 
Marina De Caro, no âmbito do Projeto Pedagógico daquela edição do evento, em 2009, no segundo andar do 
Santander Cultural, numa sala vinculada à exposição, na qual o público visitante poderia encontrar publicações 
acerca da exposição, dos artistas participantes e dos temas inerentes à proposta curatorial, bem como tomar café e 
conversar com um mediador. 

188 A BASE móvel é uma estrutura "exível que objetiva proporcionar encontros, conversas e estudos. A primeira 
edição da BASE móvel aconteceu no interior do Ceará, com o projeto Artistas e suas formas de organização. Sua 
segunda edição – uma poltrona namoradeira que acolhe uma biblioteca – pode ser utilizada até 1º de junho, na 
exposição Campo Coletivo, no Centro Universitário Maria Antonia. A BASE móvel do Arte e esfera pública foi 
desenhada em colaboração com o grupo Risco e abriga debates, o!cinas e três projetos: Arquivo de emergência, 
da artista Cristina Ribas; Café Educativo, do artista Jorge Menna Barreto; e a Biblioteca Ricardo Rosas. Ver: 
<http://www.forumpermanente.org/rede/arte-e-esfera-publica/base-movel>

http://www.forumpermanente.org/rede/arte-e-esfera-publica/base-movel
http://www.forumpermanente.org/rede/arte-e-esfera-publica/base-movel


Comecemos pelas duas primeiras questões: quanto ao aspecto de crítica 

institucional do projeto de Jorge Menna Barreto e sua relação com os contextos onde foi 

concebido e onde foi montado posteriormente, interessando-nos compreender o quanto a 

alteração do contexto no qual um projeto de educação como arte como educação189 como o 

Café Educativo é inscrito pode alterar a sua gênese e que implicações estão envolvidas 

nisso. 

Entendemos que, principalmente, no contexto do Paço das Artes, o Café Educativo 

buscou ser uma espécie de território extra-institucional dentro da instituição, 

convertendo-se, assim, numa atitude de crítica institucional, sobretudo com relação à ideia 

do discurso proferido pelas instituições culturais através de seus projetos educativos, o 

que, em alguma medida, nos leva a considerar uma forte con#uência da proposta de 

Menna Barreto com as ideias apresentadas pela artista norte-americana Andrea Fraser em 

sua conhecida perfomance Museum Highlights - A Gallery Talk, realizada no âmbito do 

Philadelphia Museum of Art, em 1989, na qual a artista, sob o pseudônimo de Jane 

Castlelton, suposta educadora da instituição, oferece visitas guiadas ao museu e sua 

coleção a um número grande de visitantes desavisados. O simples fato de criar essa 

persona e se in"ltrar na operação do museu já suscitaria discussões relevantes e 

fundamentais para um debate público acerca da relação da instituição com a esfera 

pública. Mas Fraser foi um pouco mais além construindo um percurso de visitação que 

contemplou não apenas as áreas nobres do museu e os enunciados estéticos e 

informativos relativos às obras, propondo, ao invés disso, caminhos desconhecidos ou 

mesmo não revelados da instituição, como as portas de acesso, as áreas de serviço, as 

escadas, e proferindo um discurso crítico com relação às dinâmicas e lógicas de uso, 

acesso, divisões de gênero e discurso estabelecidas pelo próprio museu. 

Este tipo de crítica também parece ter sido proposta por Jorge Menna Barreto, 

especialmente, quando da concepção do Café Educativo para o Paço das Artes, instituição 

na qual fazia parte do corpo de colaboradores, portanto, na qual dispunha de certo poder 

e estava, ao mesmo tempo, subordinado a algo ou alguém;  mas também nos demais 

contextos a partir de um aspecto aparentemente ordinário e irrelevante: o café. Ao 

oferecer café dentro do espaço expositivo, o artista estava propondo não apenas uma 

desaceleração em um ambiente aconchegante, mas burlando certas normas institucionais 

que não permitem que se coma ou beba nos espaços expositivos, o que, ao passo que 
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189  Optamos por usar o termo educação como arte como educação no caso do Café Educativo, por veri!carmos 
que ele se trata de um projeto de educação que assume aspectos artísticos que rea!rmam a sua condição como 
educação.



garante a integridade dos objetos de arte, afasta a possibilidade de contato humano entre 

as pessoas que constituem o público da instituição. Menna Barreto joga com essa questão 

paradoxal ao propor um projeto de arte que só existe se for de educação. E, com isso, lança 

a questão que insiste em acontecer no âmbito deste trabalho que é: o que torna as 

experiências artísticas que se baseiam em processos e formatos educacionais arte e/ou 

educação?

Outro dado importante que coloca os projetos de Fraser e Menna Barreto em 

contato é a relação de arte como serviço que ambos buscam evitar, cada um à sua 

maneira, mas que não deixam de experimentar em suas ações críticas, uma vez que o lugar 

que buscam ocupar através de suas intervenções se conforma igualmente como um 

serviço público. Mais uma similaridade é o fato de escolherem como objeto e motor de sua 

crítica o discurso educativo gerado na e pelas instituições, portanto, o que é proferido 

pelos agentes de educação (educadores, mediadores) em detrimento de outras "guras que 

também compõem o contexto institucional, tais como o curador ou o zelador, como 

lembra Simon Sheikh190  (2010, p. 62-63). E isso, com certeza não é por acaso. Sendo a 

educação a melhor contrapartida na relação das instituições com a sociedade, os órgãos 

governamentais e os patrocinadores, questionar o seu discurso signi"caria atacar o tendão 

de aquiles das instituições. 

Uma outra importante contribuição de Sheikh para essa discussão diz respeito ao 

fato de em ambos os casos - tanto na performance de Fraser como na intervenção de 

Menna Barreto - a "gura do educador (mediador) ter ou assumir uma dupla condição. Em 

Museum Highlights, Andrea Fraser cria Jane Castleton que assume a "gura de um educador, 

sendo esse um educador voluntário, ou seja, “representando tanto o museu (diretamente) 

como a audiência (indiretamente)” (SHEIKH, 2010, p. 67). No que tange ao Café Educativo, 

talvez, a situação seja ainda mais complexa, pois é o próprio educador que, por proposição  

(condução?) do artista191, se vê assumindo um papel que já cumpre mas a partir de outra 

perspectiva, admitindo para si, desse modo, uma espécie de dupla identidade que muda 
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190 Simon Sheikh faz uma detalhada análise da performance de Fraser no texto Letter to Jane (investigation of a 
function) publicado em O’NEILL, Paul e WILSON, Mick (Org.). Curating and the educational turn. London: 
Open Editions; Amsterdam: De Appel, 2010, p. 62-63. No mesmo texto, Sheikh menciona o projeto Café 
Educativo comparando-o à experiência de Fraser no sentido de que em ambos os casos há uma transposição da 
função educativa para a condição de um objeto estético de desejo (p. 66).

191 Aludindo aqui à observação de Benjamin de que “a solidariedade dos especialistas com o proletariado só pode 
ser uma solidariedade mediatizada”. No caso do Café Educativo, esse percepção se materializa no fato de ele ser 
um instrumento de crítica à lógica de mercado das instituições culturais e seus excessos de didatismo, mas de, de 
forma alguma, prescindir do artista e sua condução no que tange à participação de um mediador para suas ideias, 
ainda que essa atuação pareça e se queira a princípio como espontânea. Ver BENJAMIN, Walter. O autor como 
produtor. In: KOTHE, Flávio. Sociologia. São Paulo: Ática, 1985.



num raio de alguns metros quadrados, atuando, dessa forma, como um mediador crítico 

de seu próprio discurso.

Diante disso, torna-se imperativo o caráter crítico presente na gênese do Café 

Educativo. No entanto, não é tão claro que esse caráter se materialize da mesma forma a 

cada montagem do projeto. Por exemplo, o peso crítico do projeto quando em contexto 

institucional estabelecido é completamente diferente do seu poder de fala num contexto 

informal, independente ou autogerido, no qual seu potencial crítico se não se esvazia 

perde sentido por falta de interlocução, assumindo, dessa forma, muito mais os aspectos 

relacionais.

Isso nos leva para a questão seguinte: o que quali"ca uma obra, um projeto de 

arte ou uma intervenção como “coisa” educativa? A"nal, por que atribuir o adjetivo 

“educativo” ao Café? Não estaria esse adjetivo gerando no contexto do projeto uma 

situação semelhante à vivida pelos programas educativos dentro das instituições, ao serem 

responsabilizadas pelo sentido de educação dessas entidades, quando, na verdade, isso 

deve ser assumido pela instituição como um todo? Isto é, considerando que dar nome às 

coisas é um ato de poder, ao denominar-se educativo e ser apresentado num contexto 

expositivo especí"co que dialoga com outros projetos e obras de arte, recai sobre o Café a 

insígnia de dispositivo artístico educativo exemplar, pesando, automaticamente, sobre os 

demais projetos e obras que compõem a exposição, dúvidas sobre sua qualidade 

educacional. Ao que parece, se por um lado o adjetivo “educativo” garante um lugar 

inusitado e mesmo de crítica para o projeto no âmbito da prática artística, por outra parte, 

ele repete e reforça os modelos dos quais quer fugir.

Outra problemática suscitava pelo Café Educativo diz respeito à sua aquisição pelo 

Museu de Arte Moderna de São Paulo, após a sua participação no Panorama da Arte 

Brasileira, em 2011. Como uma proposta que abre brechas e engendra debates sobre a 

conformação das instituições poderá funcionar se sua condição de existência estiver 

vinculada ao mesmo tempo ao discurso da instituição que a adquiriu, às ideias do artista 

que a concebeu e às intervenções do educador e do espectador (que nunca são os 

mesmos) que participam ativamente e presencialmente do projeto, ativando os seus 

sentidos?

A aquisição do Café Educativo foi um processo que durou nove meses e que segue 

sendo atualizado constantemente, segundo o artista192 , dadas as especi"cidades do 

projeto. “A"nal o que está sendo adquirido? Os móveis? As espumas? Pois é, o educador 

não fará parte do acervo.” (MENNA BARRETO, 2014) 
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192 Esse depoimento foi colhido em conversa com o artista realizada em junho de 2014, em Florianópolis.



Durante o período de negociação, o artista percebeu, pela primeira vez, que o 

Café tinha se transformado em obra e que isso alteraria completamente as relações futuras 

com ele. Na sua visão, o Café se tratava de “um projeto irrealizável” (MENNA BARRETO, 

2014) e, de repente, ele passava da condição de algo não completamente de"nido e 

totalmente in process para a condição de obra de arte pertencente ao acervo de um museu 

público, logo, sujeita aos interesses e intempéries desse seu novo contexto que não era 

mais o de nascença (Paço das Artes), nem o de autonomia, mas o de possível "m. Ou de 

um novo começo capaz de transformar a crítica utópica presente no projeto, quando da 

sua concepção, em inédito viável, caso a instituição se proponha a partir da presença do 

Café em seu acervo se rever e reinventar em seus discursos hegemônicos. 

Para além dessas possibilidades futuras, importantes contribuições "cam da 

experiência do Café Educativo. Uma delas é que, considerada ou não obra, projeto, 

intervenção, instalação, ocupação, sua grande potência poética, política e pedagógica está 

diretamente relacionada à sua condição de metodologia que vai de encontro aos métodos 

estabelecidos, logo, que é o próprio contra-método, ou seja, que cria instâncias de 

produção de conhecimento em que a medida é o problema, o con#ito, a divergência, o 

espanto e a insatisfação193. 

O Café Educativo, para além de suas qualidades estéticas e críticas, se tornou um 

bom problema para não resolver. Ou “um nó, cujos "os sempre se atualizam, sempre 

mudam”, como prefere o artista (MENNA BARRETO, 2014)

No que tange a sua relação ou inserção no âmbito das práticas artísticas que 

compõem a virada educacional, caso uma correlação entre os contextos de arte locais e 

internacionais fosse possível, talvez ele "gurasse entre os exemplos. Mas, ao descartar tal 

paralelismo, preferimos acreditar que as questões, e mesmo contradições, trazidas pelo 

Café Educativo são mais perenes que qualquer fenômeno de arte contemporâneo. E, nesse 

sentido, ele ter sido adquirido por um museu público pode vir a ser a garantia de que a 

resistência que busca instaurar siga latente, de alguma forma, por muitos e muitos anos.

De acordo com Jorge, “as boas obras são aquelas que nos picam e inoculam um 

veneno que não nos deixa dormir, que alteram o nosso eixo de equilíbrio. Uma mediação 

crítica é "el ao veneno e consiste em uma segunda picada”. (MENNA BARRETO, 2014, p. 1) 

Parece ser essa a medida do Café Educativo - ser um mediador crítico de sua própria 

condição como arte e como educação. Nesse sentido, ele não é um método replicável, 

tampouco uma obra ou um projeto educativo, mas a picada que está sempre por vir.
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193 Ver texto “A sobrevivência do espanto”, produzido por Jorge Menna Barreto à convite de Graziela Kunsch por 
ocasião do projeto que desenvolve no contexto da 31a Bienal de São Paulo. Disponível nos anexos deste trabalho.



Fig 30 Café Educativo, 2008, Centro Cultural São Paulo

Fig 31 Café Educativo, 2011, 
Museu de Arte Moderna de SP – 32º Panorama da Arte Brasileira
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Fig 32 e 33 Café Educativo, 2013, 
Museu da Gravura de Curitiba, Paraná

207



3.4 Em busca de uma percepção brasileira sobre a virada educacional

Em 2009, em entrevista realizada no Brasil sobre as questões abordadas no livro 

“Jamais fomos modernos”194, no qual reconta, de maneira nada ortodoxa, a história do 

desenvolvimento da “razão ocidental”, criticando-a como uma ilusão que jamais conseguiu 

se efetivar de fato nas práticas e espaços mais centrais da cultura hegemônica, o sociólgo, 

"lósofo e antropólogo francês Bruno Latour iniciou a conversa com uma ressalva: “a tese 

desse livro não faz muito sentido ao se falar de Brasil, porque os brasileiros nunca foram 

modernos. Foram, sempre, de uma certa forma, pós-modernos”. (LATOUR, 2009, p. 1)

Latour não estava se referindo apenas à falta de uma tradição no pensamento 

"losó"co brasileiro, mas, também, à maneira como, sendo colônia, o Brasil reconta a 

história europeia - dita hegemônica - a partir das mixagens e apropriações que faz dela.  

Assim, ao considerar a sua acepção, podemos compreender o legado antropofágico 

modernista, mais do que fundador de um sentido de “moderno”, como instaurador desde 

então de uma perspectiva pós-moderna, pois não estava apenas olhando para o Brasil e 

seus aspectos intrínsecos mas devolvendo do Brasil para o mundo eurocêntrico o que 

havia feito com o que dele recebeu e/ou se apropriou.

Conforme inauguraria Oswald de Andrade, em 1928: “Só a antropofagia nos une. 

Socialmente. Economicamente. Filoso"camente. Única lei do mundo. [...] Só me interessa o 

que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.” (ANDRADE, 2000, p. 67)

A “única lei do mundo” de Oswald é onde o Brasil que se queria moderno 

anunciou-se pós-moderno. Trata-se, pois, do Devir-Mundo do Brasil e do Devir-Brasil do 

mundo 195 , mencionado na introdução deste capítulo e defendido pelo antropólogo 

italiano Giuseppe Cocco.  Ou, ainda, de como o Brasil se vê de acordo com os olhos do 

mundo que vê o Brasil e como o mundo é visto de acordo com os olhos do Brasil que vê o 

mundo. Essa complexa equação, cheia de curvas e, assim, novas perspectivas, funda uma 

das discussões mais atuais e interessantes no que diz respeito à relação do Brasil com o 

mundo e do mundo com o Brasil (realizada à luz das pesquisas do antropólogo brasileiro 
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194 Ver LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

195  Segundo Cocco, “o Brasil constitui como que um enigma para os estudos mainstream, mas também para os 
estudos pós-coloniais e os da “colonialidade” do poder. Isso porque o Brasil é, desde logo, pós-colonial, metrópole 
na colônia”. Na visão do antropólogo italiano, esse poder é um poder terrível, e paradoxal, pois articula-se por 
dentro dos "uxos da hibridização (mestiçagem), sendo que a hibridização se constitui o Brasil como um processo 
de enfrentamento, o que faz, portanto, com que as experiências escravagistas e coloniais em contexto brasileiro 
não se encaixem nos estudos pós-coloniais  de acordo com os paradigmas de “con!namento”. Ver COCCO, 
Giuseppe. MundoBraz: o devir-mundo do Brasil e o devir-Brasil do mundo. Rio de Janeiro: REcord, 2009. p. 11 e 
12.



Eduardo Viveiros de Castro em comunidades indígenas sobre sua cultura e cosmologia) - o 

perspectivismo, teoria "losó"ca que consiste em que toda percepção e pensamento tem 

lugar a partir de um ponto de vista particular, portanto, alterável. Pontos de vista sobre 

pontos de vista, “trocas de trocas, metamorfoses de metamorfoses”, como defende Viveiros 

de Castro196 (2007, p. 126). A cultura  e o pensamento como processos antropofágicos. 

Ao tomar essa compreensão como método para estudar a ocorrência da virada 

educacional no contexto de arte brasileiro, podemos dizer que, sob essa perspectiva, toda 

tentativa de constituir esse contexto é possível e, ao mesmo tempo, nenhuma é, de modo 

que isso sempre dependerá de um conjunto de pontos de vista que se renova 

incessantemente, até que se esgote o interesse pelo tema. 

  Isto posto, gostaríamos de retornar aos três casos apresentados nesse capítulo e 

às entrevistas e conversas realizadas no contexto deste trabalho a "m, não de formar um 

contexto para o fenômeno, mas de discutir sobre o que logrou ser o fenômeno educational 

turn no Brasil a partir das percepções que foram construídas a seu respeito no país.

Ao apostar na linha de pensamento recém exposta, do perspectivismo, à qual 

somamos a teoria de Luis Camnitzer sobre a imprevisibilidade local197, poderíamos a"rmar 

que as práticas artísticas que se interessam pela educação realizadas em contextos 

brasileiros não compartilham dos mesmos motivos, aspectos, características e questões 

daquelas realizadas em contextos internacionais que se vinculam, de alguma forma, ao 

educational turn. Isso não signi"ca, porém, dizer que não há um interesse crescente no 

Brasil por parte de artistas e curadores em teorias e práticas relativas à produção de 

conhecimento, ou mesmo curiosas sobre o fenômeno, a ponto de transformá-lo desde 

aqui, apenas que se tratam de processos distintos, demandando, portanto, uma postura 
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196 Viveiros de Castro nos lembra: “(...) a antropofagia o que é? Tirar dos ricos [daqueles que têm]. Entenda-se: 
‘vamos puxar da Europa o que nos interessa’. Vamos ser o outro em nossos próprios termos. Pegar a vanguarda 
europeia, trazer para cá, e dar para as massas”. (VIVEIROS DE CASTRO, 2007,  p. 18).

197  Imprevisibilidade local é uma expressão criada e utilizada por Luis Camnitzer para explicar o caráter de 
originalidade da produção artística gerada na periferia (no caso de sua pesquisa, a América Latina) em 
detrimento da postura hegemônica de que o que é produzido nos contextos políticos, sociais e culturais 
periféricos ser derivativo do que é produzido nos “grandes” centros culturais. A partir desse termo, Camnitzer 
problematiza, então, a noção de derivativo e, também, de ruptura - e, assim, vanguarda, virada, volta, giro - do 
ponto de vista não-hegemônio. De acordo com o artista, o termo faz sentido no contexto hegemônico porque é 
este mesmo contexto que regula o que entra e sai na história (ocidental) da arte. Diante disso, a “ruptura” é, em 
certa medida, não apenas um corte num determinado processo, mas um produto deste processo. Nesse sentido, a 
produção cultural da e na periferia não pode seguir a mesma lógica, pois a produção dos contextos de arte 
regionais e/ou periféricos não participam ou são regidos por essa lógica, uma vez que a noção de história 
(absoluta) da arte é uma construção pautada ainda por ideais colonizadores. Ver CAMNITZER, Luis. Didáctica 
de la liberación: arte conceptualista latinoamericano. Montevideo/Buenos Aires: HUM, CCE e CCEBA, 2008, p. 
39-46



diferente do ponto de vista da crítica também - sabendo que essa agregará, igualmente, 

novas percepções ao processo alterando-o mais uma vez.

De imediato, poderíamos dizer que, pelo menos duas causas iniciais, distanciam a 

perspectiva internacional da brasileira fazendo com que o Brasil responda de maneira 

diferente a esse processo: a primeira é a superinstitucionalização do mercado nos EUA e 

Europa, lugares com forte “estabelecimento” do mundo da arte e onde se situa a 

centralidade do poder hegemônico ocidental”198  e, nesse sentido, se justi"ca, “a busca por 

um ambiente dialógico e menos hierarquizado [...] [justamente] onde há uma clara 

demarcação de funções e de atuações”, como pontua a curadora brasileira Cristiana Tejo. E 

a segunda, o fato de, como todo fenômeno, o educational turn, responder a questões e 

circunstâncias marcadamente locais, especí"cas dos contextos políticos, econômicos, 

sociais e culturais de onde emerge, sendo o maior exemplo disso, a inoperância do Tratado 

de Bolonha no que diz respeito a outros contextos que não os europeu e norte-americano. 

Por outra parte, o Brasil e o mundo compartilham, salvo algumas nuances, como 

sugere a curadora Valquíria Prates199 , uma série de situações políticas, estéticas, 

econômicas, educacionais e sociais que foram se engendrando até formar o chamado 

processo de virada educacional, sendo eles: 

O fortalecimento do interesse de artistas em [re]inserir o público como 
agente de criação e transformação das obras e [a] consequente busca de 
pesquisas com foco nas relações arte-vida; as transformações da relação 
das instituições culturais com seus públicos, com a inserção e 
desenvolvimento de propostas de re"exão e participação ativa do mesmo 
fortalecida pelas ações de artistas cujo trabalho se voltou às questões da 
crítica institucional voltadas à participação e ocupação pública e social, 
função social do museu/instituição como lugar de encontro, re"exão e 
ação; o fortalecimento da função educativa de acervos de grandes 
museus-escola [...] e conseqüente participação de artistas nas ações dos 
programas públicos destas instituições (o que levou muitos artistas à 
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198  O que, de acordo com o artista Luis Camnitzer, produz uma in!nidade de “termos que são úteis para os 
poderes que os administram, mas que terminam distorcendo o que realmente ocorre na periferia”, e que, aqui, 
nos coloca diante da necessidade de re"etirmos não apenas sobre o fenômeno educational turn, mas sobre o 
termo (turn) que o designa. Camnitzer utiliza como exemplo a construção e percepção que se tem do artista 
pro!ssional nos contextos hegemônio e periférico, no caso do primeiro, relacionado a uma produção grande e 
coerente de acordo com o mainstream, já no segundo, esta !gura está relacionada a boas ideias que venham a ter 
um impacto cultural signi!cativo. Ideia que parece ser partilhada pelo artista brasileiro Beto Schwafaty (2014, p.
2), quando este alia o fenômeno educational turn a “um certo coorporativismo que surgiu da rápida (mas não 
re"etida) pro!ssionalização do meio da arte, e de uma necessidade de dar nomes a certas práticas e movimentos”, 
transformando-os facilmente em produtos comercializáveis tanto material (como obras) como imaterialmente 
(como discurso e método). Ver CAMNITZER, Luis. Didáctica de la liberación: arte conceptualista 
latinoamericano. Montevidéu/Buenos Aires: HUM, CCE e CCEBA, 2008, p. 39 / SCHWAFATY, Beto. 
Questionário respondido no contexto deste trabalho. 2014. Ver Anexos

199 Em entrevista realizada com a curadora. Ver Seção Especial II deste trabalho.



compreensão de que já não era possível separar seu trabalho plástico das 
ações realizadas em relação direta de contato com o público); o 
fortalecimento econômico das áreas de educação das instituições 
culturais, com o paulatino aumento dos incentivos e aportes provenientes 
de empresas privadas e fundos públicos fortemente inspirados em 
ideologias neoliberais aplicadas a processos educativos; e a proliferação 
de coletivos e grupos interdisciplinares reunidos em ações organizadas 
em torno de questões sociais, cujo encontro se potencializa na medida em 
que todos reconhecem seus papéis em formatos amplamente difundidos 
em ambientes escolares e acadêmicos (seminários, mesas redondas, 
palestras, grupos de estudo etc.). (PRATES, 2013, p. 1)

Aos quais, acrescentaríamos, antes, talvez, a lógica econômica global comandada 

por uma economia de mercado cada vez mais feroz e demandante que se materializa, 

principalmente, no que diz respeito ao contexto da arte, em níveis internacional e local200, 

através das suas instituições, uma vez que são estas organismos pautados igualmente por 

essa lógica, seja por uma questão de estratégia ou por uma questão de sobrevivência, 

quando não as duas.  

Nesse sentido, a escolha dos projetos apresentados no terceiro capítulo deste 

trabalho nada tem de fortuita - os três respondem a questões políticas, econômicas e 

culturais tanto globais como locais, uns mais, outros menos. E embora "gurem como 

exemplos de práticas realizadas no contexto de arte brasileiro nas literaturas nacional e 

internacional 201 que abordam ou tangenciam a virada educacional, preferimos, no âmbito 

deste trabalho aprofundar esse debate para entender em que medida isso se torna ou não 

viável e quais implicações acarretam.

Comecemos por situar os motivos iniciais que nos levaram a esta escolha: os três 

são identi"cadas, internacionalmente, como exemplos locais de práticas curatorial (no caso 

dos Domingos da Criação), institucional (no caso da Bienal do Mercosul), e artística (no 

caso do Café Educativo), situadas no âmbito da virada educacional, passando, assim, a 

circular e in"ltrar-se como práticas e/ou métodos educativos correspondentes aos seus 

nichos especí"cos, logo, estabelecendo-se também como produtos culturais desses 
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200 Essa observação se respalda no fato de que, tanto em nível internacional como local, a maioria dos projetos, 
equipamentos e eventos de arte e cultura estão sujeitos a um tipo de !nanciamento que passa, inevitavelmente, 
pela lógica de economia de mercado, seja por seu envolvimento com as esferas governamentais, seja pela 
dependência instituída com relação aos patrocínios privados.

201 No caso dos Domingos da Criação, ver SMITH, Terry. inking contemporary curating. New York: ICI, 2012. 
No caso da Bienal do Mercosul, ver  CAMNITZER, Luis e PEREZ-BARREIRO, Gabriel (Org.). Educação para a 
arte / Arte para a educação. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul, 2009. e HELGUERA, 
Pablo e HOFF, Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul, 2011. No caso do Café Educativo, ver SHEIKH, Simon. Letter to Jane (investigation of a function). In: 
O’NEILL, Paul e WILSON, Mick (Org.). Curating and the educational turn. London: Open Editions; Amsterdam: 
De Appel, 2010, p. 62-63.



nichos; por outra parte, porque tratam-se de iniciativas orientadas por uma perspectiva 

que já nasce cruzada, composta por aspectos artísticos, políticos, educacionais e 

institucionais; de caráter relacional, ou seja, que requerem envolvimento, intercâmbio e 

colaboração com o público-espectador; geradas a partir de núcleos educativos localizados 

dentro de instituições de arte - o que, por si só con"gura um processo de resistência no 

que diz respeito à lógica institucional em que as demandas artísticas e curatoriais têm 

preferência em relação à educação e demais setores considerados ainda subalternos;  são 

sistêmicas, isto é, se desdobraram no tempo, não consistindo em peças ou eventos de arte 

estanques, mas em processos de partilha sensível e de conhecimento, estabelecendo-se, 

portanto, como novas metodologias para a arte e para a vida à revelia dos interesses da 

arte; e, por "m, pelo conjunto de proposições conceituais que engendraram e atuações 

que tiveram, logrando processos emancipatórios dentro das instituições.

Mas, a"nal, em que diferem das práticas de mesma natureza realizadas em 

contextos de arte hegemônicos? Num primeiro momento, poderíamos dizer que três 

aspectos gerais são fundamentais na demarcação dessa diferença: o primeiro é o fato de, 

no decurso, de sua ação proporem uma espécie de crítica institucional202  que, na verdade, 

é uma “crítica instituinte”203  (PRANDO, 2014, p.2), pois é conformadora da instituição na 

qual "guram e de sua própria condição institucional - o que acontece em parte no 

contexto de arte internacional, se considerarmos as práticas desenvolvidas no âmbito do 

Novo Institucionalismo204, mas com a observância de que “lá” elas são acionadas desde os 

interesses ou por iniciativa curatorial, não do ponto de vista dos núcleos educativos, 

dentro das instituições; o segundo, o interesse fundador e a maneira como se engajam 

numa espécie de recuperação do espaço comum e da esfera pública, logo, para além das 
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202 Nas conversas e entrevistas realizadas no âmbito desse trabalho, um elemento se mostrou comum nas re"exões 
trazidas pelos pesquisadores brasileiros entrevistados: o caráter crítico das práticas artísticas baseadas em 
processos educativos. Essa percepção mostra-se original, uma vez que, grande parte da crítica produzida no 
contexto internacional da arte exclui a possibilidade de essas práticas estarem propondo uma crítica institucional 
com relação às instituições de arte. Exemplo importante disso foi a conversa realizada por Pablo Helguera com 
(13) artistas, curadores e pesquisadores internacionais no contexto do Seminário Transpedagogy: Contemporary 
Art and the Vehicles of Education, realizado no MoMA/NY em maio de 2009 e publicada em HELGUERA, Pablo e 
HOFF, Mônica (Org.). Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul, 2011. p. 13-31

203 Em entrevista realizada com o curador brasileiro Felipe Prando. Ver Seção Especial II deste trabalho.

204 A terceira onda da crítica institucional é identi!cada por Simon Sheikh como uma perspectiva crítica gerada a 
partir e nas instituições de arte por seus dirigentes e curadores, con!gurando-se, portanto como uma espécie de 
auto-crítica institucional. O Novo Institucionalismo poderia ser descrito como um novo modelo de prática 
curatorial que coloca em diálogo as perspectivas administrativas, curatoriais, educativas, artísticas, etc das 
instituições na formulação de propostas expositivas e programáticas. Vê-se, portanto, que ambas noções 
conversam, podendo, inclusive ser consideradas inerentes uma a outra, senão a mesma coisa. Ver SHEIKH, 
Simon. Notes on Institutional Critique, 2006. Disponível em: <http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en>

http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en
http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en


instâncias das suas instituições, através da partilha e compromisso estabelecidos com o 

seu público e com o que é público, permitindo-nos, nesse caso, dizer que são projetos 

artísticos em situação de site speci!city205, pois só poderiam acontecer nos contextos 

geopolíticos, culturais e institucionais onde aconteceram e nos quais a especi"cidade está 

totalmente atrelada ao que, institucionalmente, chamamos “formação de público”; o 

terceiro, seriam os processos emancipatórios (das iniciativas em relação às instituições) 

mobilizados, de formas bastante particulares, a partir de questões intrínsecas às propostas 

e da efetiva resposta pública que tiveram ou seguem tendo.

Os três aspectos são compartilhados pelos projetos estudados, apresentando-se, 

porém de formas muito particulares. 

No que tange ao caráter de crítica instituinte, isso se na conformação dos três 

projetos através de uma espécie de junção de aspectos identi"cados na primeira e na 

terceira onda da crítica institucional206 , somados a um elemento especial: o fato de o lugar 

de fala dessas proposições ser o núcleo educativo das instituições. 

A primeira onda é o momento do seu surgimento nos anos de 1970, quando a 

crítica institucional foi exercida exclusivamente por artistas contra as instituições de arte; a 

terceira onda está localizada na virada do século XXI e estaria vinculada a perspectivas 

críticas geradas dentro das instituições, por seus dirigentes e curadores, con"gurando-se, 

portanto como uma espécie de auto-crítica. A soma desses dois elementos pode ser 

veri"cada em algumas proposições realizadas, sobretudo, na Europa, vinculadas ao Novo 

Institucionalismo, no entanto, nestes contextos o lugar de fala, conforme mencionado 

anteriormente, é o do representante legal ou do diretor artístico da instituição, mantendo, 

assim, uma hierarquia bastante clara no que tange à organização dos processos e às 

relações de poder dentro das instituições. 

No caso dos três projetos estudados, acreditamos que eles se efetivam como 

críticas instituintes, pois são proposições de caráter artístico (ou poético) que, por sua 

própria conformação, ou seja, pela maneira como foram concebidas, discutem e produzem 
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205  Fazemos referência aqui ao conceito de site speci!city, que segundo Miwon Kwon, teria se transformado, 
principalmente a partir dos anos de 1990, passando a considerar também dimensões discursivas especí!cas dos 
lugares onde se instalam e inserem, não apenas seus aspectos físicos, como vinha sendo considerado até então. 
Nesse sentido, estamos considerando aqui a especi!cidade da dimensão discursiva e política da “formação de 
público” no contexto dos projetos estudados que, ao mesmo tempo que podem ser considerados propostas 
artísticas, em que o público é o elemento central assumindo o papel de colaborador, se con!guram também como 
programas institucionais, em que o público ainda é percebido como aquele que deve ser “formado” ou 
“!delizado”.

206 Ver SHEIKH, Simon. Notes on Institutional Critique, 2006. Disponível em: <http://eipcp.net/transversal/0106/
sheikh/en>

http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en
http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en
http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en
http://eipcp.net/transversal/0106/sheikh/en


uma espécie de crítica à organização, aos valores, princípios e práticas das instituições207 às 

quais estão vinculadas, mas o fazem desde dentro das próprias instituições como 

propostas educacionais, acionando e problematizando, portanto, outros signi"cados e 

discursos tanto no âmbito das suas instituições como do sistema da arte e da organização 

social na qual vivemos, no qual o lugar de fala da educação nasceu e segue sendo 

subalterno. Desse modo, a crítica que instituem, pois ela acontece no tempo mesmo de 

realização dos projetos, não se refere apenas ao lugar de fala da educação dentro das 

instituições, mas também no que conforma as instituições como elas são.  

Nesse sentido, poderíamos dizer que os três projetos não compõem, mas 

propõem uma espécie de virada educacional - ou virada crítica - nos contextos especí"cos 

de suas instituições, através da possibilidade de uma revisão institucional provocada por 

seus núcleos de educação.

No que diz respeito à busca por um engajamento público desses projetos e, assim, 

à ideia de “formação de público” como especi"cidade, isso se dá na medida em que esta 

atividade é igualmente artística e educacional, além de ser institucional, ou seja, está 

vinculada às práticas e princípios da instituição que a propõe. Como proposição artística 

ela tem a liberdade de propor o “inédito” dentro das instituições - aliás, é o que, no geral, se 

espera delas, que sejam “coisas que não existem”; como atividade educativa, ela tem a 

responsabilidade de gerar e gerir a relação com o público-espectador das instituições, 

esperando-se dela, portanto, administrar o que não existe na sua relação com o que existe. 

Diante disso, a medida dos projetos estudados está condicionada à relação entre liberdade 

de propor o que não existe e a responsabilidade de administrar a sua relação com o que 

existe, atuando esses dois elementos num mesmo dispositivo. Nesse sentido, a formação 

de público se dilui como operação institucional que visa formar espectadores para as 

instituições e assume um papel completamente diferente, uma vez que o público nessas 

ações não é apenas espectador, mas participante e colaborador. É nesse sentido que o 

público-espectador é compreendido como a especi"cidade do projeto, pois é condição de 

existência tanto quando compreendido como proposição artística como quando 

entendido como proposta educativa. 

Quanto à perspectiva emancipatória dos projetos estudados, ela se dá a partir da 

soma das duas características recém apresentadas acrescida à percepção pública 
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207 Os Domingos da Criação, ao abrirem o MAM/RJ para a cidade, discutindo, portanto, quem era o público do 
museu público, o projeto de educação da Bienal do Mercosul do ponto de vista de paulatinamente desacelerar a 
lógica de serviço educativo imposta pela instituição, optando por pautar-se por processos micropolíticos que 
acabavam promovendo uma revisão das normativas institucionais; e o Café Educativo, por promover através da 
criação de um dispositivo de mediação crítica uma crítica aos discursos e mediações das instituições onde é 
instalado.



construída sobre elas.  No que concerne aos Domingos da Criação, isso acontece a partir 

do momento em que eles passam a "gurar como notícia no jornal local, saindo portanto 

da coluna social e/ou cultural, ganhando autonomia em relação à instituição à qual 

estavam vinculados - já não importava mais onde os Domingos estavam acontecendo, eles 

se transformaram na experiência pública do museu, logo, de certa forma, no próprio 

museu do ponto de vista de quem lhe confere a qualidade de público. 

No que diz respeito à Bienal do Mercosul, isso se dá a partir do seu projeto de 

educação que ao complexi"car-se como proposta educativa e engajar-se com a 

comunidade incorporando métodos e práticas inscritos no tecido local, acabou atribuindo 

à bienal a qualidade de pedagógica que, por sua vez, passou a ser identi"cada nos 

contextos de arte nacional e internacional como o seu próprio projeto de educação. Com 

isso, ao “garantir” essa condição à instituição, o projeto educativo da Bienal logrou ter mais 

liberdade de pensamento e ação a ponto de, em certos aspectos, se descolar da própria 

instituição, sendo reconhecido muitas vezes como uma proposta independente, ou, como 

uma grande e central proposição de caráter artístico e educativo ao redor da qual a Bienal 

do Mercosul passou a se organizar, como sugeriu Frederico Morais208 .

Por "m, no que toca o Café Educativo, poderíamos dizer que o processo 

emancipatório é sua condição de existência, estando este elemento, portanto, presente em 

seu conceito, sua forma e na maneira como circula.  No seu conceito, pois pressupõe e 

deseja uma espécie de emancipação do espectador no que diz respeito à experiência 

estética, buscando, para isso, criar um espaço espontâneo de mediação com a exposição e 

as obras que a compõem. Esse espaço, sua forma, compreende numa espécie de 

dispositivo de digressão que é instalado dentro da própria exposição, criando um corte no 

discurso da mostra, das obras e da própria instituição, uma vez que ele se apresenta como 

um espaço educativo autônomo. Quanto à sua circulação isso se dá na medida em que, 

concebido no contexto do Paço das Artes, mas não realizado, ganhou autonomia e foi 

prontamente colocado em relação com outros contextos, se transformando, assim, numa 

espécie de metodologia artística (com "ns educativos) mais do que numa obra ou projeto 

de arte.

Isto posto, considerando essa breve análise dos aspectos conformadores dos 

projetos brasileiros estudados, no que diz respeito à sua relação com a virada educacional 

poderíamos ponderar que sua maior qualidade como propostas de educação está 
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208 Comentário do crítico Frederico Morais após a apresentação da experiência educativa da Bienal do Mercosul 
no Seminário O Sentido do Público na Arte, realizado em maio de 2014, no MAC/Niterói. Morais participou na 
mesa que abordava a Bienal do Mercosul.



relacionada ao fato de, como metodologias artísticas209, se con"guraram como instâncias 

de liberdade e de crítica nos seus contextos institucionais. Seria dizer que, mais do que 

formar “público crítico” para suas instituições seguindo a lógica capitalista que as 

normatiza, tais projetos conseguiram ir além da burocratização tanto da experiência  

estética como educativa regidas por essa lógica, con"gurando-se como o próprio público 

crítico (ou contra-público210) das instituições às quais se vinculam.

Sendo assim, ao passo que relacioná-los ao fenômeno educational turn parece 

insu"ciente dada a potente reverberação de sua intervenção não apenas no contexto de 

arte brasileiro, mas também, e principalmente, ainda que menos visível, nos contextos 

sociais e culturais,  por outra parte, não podemos ignorar que em seus tempos,  de acordo 

com seus contextos e através das suas diferentes relações com a esfera pública eles 

engendraram processos muito potentes de produção de conhecimento crítico. 

Entendemos que isso se deu na medida em que conseguiram constituir-se como processos 

não-disciplinares de produção de conhecimento, ou seja, na medida em que “se aventura

[ram] no campo do desconhecido, sacud[iram] os paradigmas focilizados e joga[ram] com 

especulações e conexões consideradas ‘ilegais’ no campo do conhecimento disciplinar” - 

tanto da arte como da educação da arte. (CAMNITZER, 2007, p. 3)

Desse modo, e tomando as observações do artista Beto Schwafaty, 

compreendemos que não cabe delinear um educational turn brasileiro, pois além de 

insu"ciente para dar conta das pesquisas realizadas no Brasil, histórica e culturalmente 

trata-se de uma atitude que se esvazia no sentido de  que a virada educacional não apenas 

se trata de um fenômeno internacional, como o  “conceito de vanguarda e a categorização 

da arte através de termos certamente são importações europeias” (CAMNITZER, 2008, p. 

39-40). Nesse sentido, no que se refere ao contexto brasileiro, 

[...] Parece mais necessário e fundamental para o sistema atual entender 
uma série de tradições e movimentos cíclicos e pautados em contextos 
sociais e históricos [locais] que geram certas possibilidades de entender a 
arte sob um viés educacional [...] ao invés de cair nas armadilhas de 
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209 Práticas e modos de fazer empreendidos por artistas que, mais do que vinculados a um ou outro trabalho ou 
projeto de arte, conseguem estabelecer-se como métodos de investigação educacionais. 

210 De acordo com o teórico e crítico literário Michael Warner, o contra-público é, antes de tudo um público. Um 
público que desenvolve interpretações do mundo opostas às identidades pré-estabelecidas, que se estrutura por 
meio de interesses ou protocolos distintos dos que se obtêm em outros terrenos da cultural, or traçar suposições 
diferentes sobre o que pode dizer e o que nem sequer precisa ser dito. O contra-público não é um subalterno, mas 
alguém que mantém num determinado nível, consciente ou não, uma consciência clara de sua condição como 
subordinado. O contra-público é, assim, um discurso poético-político frente às forças de “um público” 
dominante. Ver WARNER, Michael. Públicos y contrapúblicos. Museu d’Art Contemporani de Barcelona y Servei 
de Publications de la Universitat Autónoma de Barcelona, 2008.



funcionar como justi!cativa de investimentos, pois o Educational Turn 
pode gerar esse tipo de movimento momentâneo, da novidade. 
(SCHWAFATY, 2014, p. 2)211

Desse modo, talvez devamos, no que tange ao contexto de brasileiro, concentrar 

nossas energias menos em formular novos modelos artísticos com insígnia educativa e 

passar a “conquistar maior espaço e responsabilidade para a educação [...] no ensino 

formal”212  (SCHWAFATY, 2014, p. 2), ou seja, dentro das estruturas educacionais já 

existentes  como escolas e universidades, por exemplo, propondo, portanto um exercício 

que vá além do mundo arte e de suas estratégias de dominação, e que constitua, 

"nalmente, um verdadeiro câmbio em termos de educação auxiliando na produção de 

processos de autonomia no campo do real, mesmo que isso implique ter de reposicionar-

se como artista e como o “educador” que busca ser quando em atuação no contexto da 

arte.

Seria importante, assim, primeiro, deslocar a noção de instituição para fora das 

instituições de arte, como sugere o artista brasileiro Guilherme Teixeira213  (2013, p. 1), para, 

então, atentarmos, como propõe a artista Cristina Ribas214,  para dois pontos especí"cos do 

contexto brasileiro, que não compõem as discussões internacionais. 

Um seria pensar o institucional a partir das instituições de fomento e não 
só a partir das instituições que realizam os projetos, e outro o fato de que 
vários atores de mudanças radicais que integraram ações coletivas nos 
anos 2000 realizaram pesquisas em âmbito acadêmico sobre suas 
produções e sobre suas redes de produção. (RIBAS, 2014, p. 4)

Cristina propõe alguns câmbios importantes na percepção e, portanto, re-

concepção do interesse da arte por ambientes e práticas educativas e de produção de 

conhecimento crítico no que diz respeito ao contexto brasileiro.  Ao versar sobre as 

instituições de fomento está discutindo sobre políticas públicas que possibilitem ou 

promovam ambientes e encontros entre arte e educação numa escala mais abrangente, 

não resignadas às instituições culturais hegemônicas, mas principalmente no que diz 

respeito à criação de novos grupos, coletivos e discursos em e sobre arte em contextos 

não-artísticos. 
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211 Em entrevista realizada com Beto Schwafaty. Ver Seção Especial II deste trabalho.

212 Ibidem.

213 Em entrevista realizada com Guilherme Teixeira. Ver Seção Especial II deste trabalho.

214 Em entrevista realizada com Cristina Ribas. Ver Seção Especial II deste trabalho.



Por outra parte, propõe localizar a discussão da virada educacional no contexto 

das universidades, uma vez que, nos últimos anos, muitos artistas215  levaram suas 

produções e investigações críticas que buscavam discutir sobre o lugar da arte na esfera 

pública e suas relações com a produção de conhecimento para o contexto acadêmico 

problematizando-as no e com os programas de pós-graduação e, ao mesmo tempo, a 

partir desse processo gerando in"ltrações e reinserções nos contextos de produção de 

conhecimento em e sobre arte.

Diante disso, poderíamos a"rmar, por "m, que se não podemos falar de um 

educational turn brasileiro, por outra parte, podemos, sim, a"rmar que re#exões 

importantes sobre as relações entre arte e educação no âmbito da arte e para além dele 

estão sendo realizadas no país não apenas no contexto das instituições de arte, mas 

também das políticas públicas e, principalmente, das universidades. Esse trabalho é um 

exemplo disso.
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215 Nomes citados por Ribas: Jorge Menna Barreto, Graziela Kunsh, iago Novaes, Fabiane Borges, Daniel Lima, 
Daniela Labra, Mariana Marcassa, a própria Cristina, entre tantos outros.



SEÇÃO ESPECIAL II216

Fórum de debates

Nos últimos anos, tornou-se inevitável, em discussões acerca de 
temas como prática artística e curadoria contemporânea, abordar o 
recente e emergente fenômeno educational turn. Essa dita mudança 
radical nas práticas artísticas e curatoriais, sobretudo da última 
década, teria deslocado o foco da criação e organização de objetos 
para a produção de espaços dialógicos e de compartilhamento, tendo 
como uma de suas bases teóricas principais, segundo alguns autores, 
a pedagogia crítica. A raiz e relevância desse fenômeno, no entanto, é 
alvo de divergências entre muitos curadores, críticos e artistas, que 
põem em xeque sua validade como virada epistemológica, sua 
possibilidade como uma “nova velha” forma e/ou ainda sua efetividade 
como uma tendência gerada dentro de um sistema (de arte) bastante 
complexo que tem como base a retroalimentação. 

Como você percebe as relações entre arte e educação no âmbito da 
arte no século XX no que diz respeito ao contexto brasileiro? Você 
poderia citar alguma prática ou projeto de arte que exemplifique essa 
relação?

Qual é a sua percepção sobre o fenômeno educational turn? 
Poderíamos, realmente, denominá-lo uma virada nas práticas artísticas 
e curatoriais contemporâneas? Por quê? 

Qual é a sua raiz? De onde ele emerge?

Como você percebe a sua presença considerando as produções 
artísticas e curatoriais e a atividade institucional da última década nos 
contextos local e global? 

Cite um exemplo de prática artística e/ou curatorial gerado nos 
contextos brasileiro e/ou latino-americano que, na sua opinião, 
represente ou possa representar uma virada educacional na produção 
contemporânea.
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216  A presente seção foi concebida a partir de uma série de conversas e 
entrevistas realizadas com artistas, educadores e curadores brasileiros entre 
novembro de 2013 e junho de 2014. Apresentamos, aqui, as questões que 
serviram de base para tais diálogos, seguidas das re"exões feitas pelos 
participantes.



JORGE MENNA BARRETO, artista e pesquisador (Florianópolis/SC e 
São Paulo/SP)
em 22/11/2013217

“Algo extremamente importante que você traz na pergunta três é 
perceber quais são as especificidades desse fenômeno no contexto 
internacional - bem mapeado no livro The Educational Turn - e no 
contexto brasileiro - que a tese do Cayo [Honorato] me parece 
contribuir de forma definitiva. Lembro sempre de uma palestra que dei 
para um grupo de vinte estudantes dinamarqueses que vieram visitar a 
bienal de SP em 2010. Eles estavam muito impressionados com a 
hipertrofia do programa educativo proposto pela bienal, já que não 
estão acostumados com tamanho investimento em mostras europeias. 
Uma resposta rápida nos faz olhar com mais atenção que nosso 
público é mais "despreparado", nossos museus têm menos obras e 
nosso sistema de ensino é [mais] precário do que aquele dos países 
escandinavos. Uma outra, mais complexa, é pensarmos na 
participação obscena que o capital privado tem tido na cultura em 
nosso país, fazendo com que os eventos de cultura se tornem 
oportunidades de marketing agressivo, e daí a preocupação com o 
alavancamento do número de visitantes que os educativos certamente 
ajudam a subir. Em conversa informal com a Denise Grinspum, me foi 
dito que cerca de 70%  do público da bienal de SP é de escola pública. 
Ou seja, é um público "cavado", trazido por ônibus que a própria bienal 
oferece. 

Quando dei a disciplina Projeto Educativo na PUC no ano passado, 
visitamos uma escola chamada Campos Salles em Heliópolis, um 
bairro de SP, para vermos como o programa educativo da Bienal 
reverberava no contexto escolar. Em conversa com a professora de 
artes, fomos informados que a escola recebe apenas um ônibus com 
40 lugares a cada dois anos. A escola possui mais de 1.000 alunos! A 
professora falou desse fato com indignação, percebendo, claramente, 
que o foco da bienal está muito mais do número de escolas atendidas 
do que de fato num trabalho continuado e de qualidade. O depoimento 
de um aluno que tinha ido a Bienal, um dos "sorteados", revelava que 
o que de fato havia o impactado era o Parque Ibirapuera e o prédio do 
Niemeyer, já que ele nunca tinha ido a esses lugares. Pior de tudo isso 
é pensarmos que a responsabilidade pela formação dos alunos dessa 
escola nem deveria ser da Bienal, mas sim do estado. 

São dados alarmantes e nos colocam muito distantes das discussões 
propostas pelo livro The Educational Turn, pois as práticas educativas 
da alta cultura aqui se instalam em um contexto extremamente 
precário, criando um modo de agir "top-down" que só faz confirmar a 
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217 Reproduzimos, aqui, parte do email encaminhado pelo artista em resposta 
ao questionário enviado. Esta mensagem marcou o início de uma longa 
conversa que se estendeu por todo o ano de 2014 nos mais diversos formatos - 
presencialmente, por email, por mensagem.



cultura como um modo de dominação, cada vez mais aliado ao capital 
dominante. 

Isso tudo me faz olhar com muita desconfiança para os programas 
educativos das grandes mostras, tentando perceber a quem de fato 
eles servem e que tipo de carência e buracos eles tentam tapar. São 
contratos milionários os das empresas que prestam serviços 
educativos atualmente, em nome da suposta contra-partida social. 
Dessa forma, defendo um proposta feita pelo Cayo [Honorato] que é 
aquela de politizarmos a mediação, emancipando-a dos interesses 
institucionais e das empresas patrocinadoras, aliando-a às obras, aos 
artistas e ao público e até mesmo pensada a partir da crítica-
institucional. Muito do discurso da mediação reside em uma ideia 
equivocada de que "a arte pode transformar a sua vida", e o Cayo dá 
uma alfinetada nessa ideia ao imaginar como seria uma lógica na qual 
é o público que vai transformar as instituições e a arte. Existe escuta 
para isso? O público tem essa voz?” 

 VALQUÍRIA PRATES, curadora e educadora (São Paulo/SP)
em 25/11/2013

Gosto de pensar nesta questão a partir da noção de que alguns 
formatos, lógicas e práticas educativas foram paulatinamente sendo 
absorvidos pela prática de artistas (especialmente artistas-professores, 
como Joseph Beuys, Allan Kaprow e Robert Filliou), artistas ativistas, 
curadores, curadores professores e curadores ativistas como um 
conjunto de possibilidades formais do que se constituiria no que hoje 
podemos chamar de uma “nova linguagem” da arte. Esta linguagem 
enfatiza o que constitui sua materialidade própria: que constituem um 
contínuo estado de pesquisa e processo como possibilidade formal, 
conceitual e estética de dar temporalidade e espacialidade específicas 
a ‘experiências completas’, conforme as definições de John Dewey.
 
Entendo que a origem e fortalecimento destas práticas se dá por vias 
entrecruzadas, mas também por vias que não se tocam diretamente, 
dentre as quais destacaria, de forma desordenada, alguns marcos que 
se deram simultaneamente nas práticas de artistas e curadores:

· Fortalecimento do interesse de artistas em inserir o público como 
agente de criação e transformação das obras e consequente busca de 
pesquisas com foco nas relações arte-vida;

· Transformações da relação das instituições culturais com seus 
públicos, com a inserção e desenvolvimento de propostas de reflexão 
e participação ativa do mesmo fortalecida pelas ações de artistas cujo 
trabalho se voltou às questões da crítica institucional voltadas à 
participação e ocupação pública e social, função social do museu/
instituição como lugar de encontro, reflexão e ação.
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·  Fortalecimento da função educativa de acervos de grandes museus-
escola (MoMA, Centre Georges Pompidou, National Gallery, MASP, 
MAM Bahia etc.) e conseqüente participação de artistas nas ações dos 
programas públicos destas instituições (o que levou muitos artistas à 
compreensão de que já não era possível separar seu trabalho plástico 
das ações realizadas em relação direta de contato com o público.

· O fortalecimento econômico das áreas de educação das instituições 
culturais, com o paulatino aumento dos incentivos e aportes 
provenientes de empresas privadas e fundos públicos fortemente 
inspirados em ideologias neoliberais aplicadas a processos educativos.

· A proliferação de coletivos e grupos interdisciplinares reunidos em 
ações organizadas em torno de questões sociais, cujo encontro se 
potencializa na medida em que todos reconhecem seus papéis em 
formatos amplamente difundidos em ambientes escolares e 
acadêmicos (seminários, mesas redondas, palestras, grupos de estudo 
etc.).
 
Percebo que estas situações todas acima citadas foram se 
engendrando no que ficou conhecido por educational turn, a partir das 
mesmas lógicas em contextos locais e globais, variando em nuances 
conforme os contextos específicos das instituições e pessoas 
responsáveis por definir suas formas de atuação pública.

Considero ainda que enquanto “virada”, podemos considerar uma 
multiplicidade muito maior de ações realizadas por artistas na 
exploração das possibilidades da educação como linguagem artística 
do que na prática de curadores.

A meu ver, isto se dá na medida em que para muitos curadores no 
mundo todo estabilizou-se como educational turn um confinamento 
relativo predominantemente às estreitas lógicas e contextos de 
circulação de um ‘mercado de formação’ sob a responsabilidade de 
instituições cuja atuação se restringe a um tipo de público bem 
definido: o que produz ideologias de  mercado para a arte. Com isso, 
os sentidos do termo programas públicos (forma de atuação que se 
consagrou em tempos de educational turn na prática institucional de 
curadores e artistas) se vê hoje reduzido em seus usos e práticas 
correntes, limitado muitas vezes a discutir aspectos específicos da arte 
exclusivamente com públicos formados ou em formação avançada em 
temas da arte, deixando de lado toda uma gama de possibilidades de 
encontros públicos e temas contemporâneos da arte de interesse dos 
públicos diversos, em diferentes etapas de sua formação em artes e 
em conhecimentos de mundo.
 
A prática curatorial do Centro de Arte Contemporaneo de Quito 
(CAC), no âmbito do projeto Sala Local, vem estabelecendo parcerias 
locais e internacionais para a realização de exposições que são a 
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materialização espacial de contextos sociais e resgates históricos 
locais. O material de uma de suas ações realizadas em parceria com o 
grupo Transductores no início de 2013 está disponível aqui: http://
transductores.net/es/category/categor%C3%AD/transductores-quito-
cac-puce

Nesta ação, foram realizados inúmeros encontros, entrevistas, ateliês 
e resgates de material histórico por meio da participação ativa de 
moradores da região, que puderam visitar o Centro e as coleções 
históricas em situação equivalente às visitas à Sala Local, local onde 
estava a exposição de suas narrativas, memórias e fatos históricos 
com preocupações estéticas, de pesquisa e contexto, como a 
culminância de um processo de um ano de trabalho e relacionamentos 
entre todos os participantes do projeto.

Para citar práticas artísticas, recomendo a obra do argentino Reinaldo 
Ladaga, Estética da Emergência. Nele, o autor cita artistas que se 
valem de lógicas de agrupamentos de formação e educação com forte 
enfoque nas práticas sociais de convocação e reflexão para a ação 
conjunta orientada, bem como a importância do processo como 
linguagem e a materialidade da ação social e a redes que se 
estabelecem a partir de e que constituem os trabalhos.

MICHEL ZÓZIMO, artista e educador (Porto Alegre/RS)
em 25/11/2013

Não sei se esse termo “virada educacional”  seria a definição mais 
adequada. E também não sei se as traduções se perdem com os 
deslocamentos de grupo de léxico usado por determinados idiomas. 
Fico sempre temeroso com o surgimento de teorias que se propõem 
como novas, quando na prática parecem, somente, serem 
renomeadas. Ao mesmo tempo, penso também que trata-se de um 
fenômeno bastante característico do panorama contemporâneo: a 
espécie de mixagem de materiais já estabelecidos e teorias já 
balizadas e praticadas em distintos contextos. A arte, ao meu ver, é um 
excelente campo para a observação desse fenômeno e por 
consequência todos os braços teóricos que dela partem para pensar 
suas estratégias e articulações:  educação, filosofia, sociologia, (...). 
Nessa lógica, percebo, apenas e não somente, uma legitimação de 
modelos pedagógicos já levantados pela produção artística dos anos 
1960 e balizados através de distintas e pontuais ações curatoriais.

De arte, lembro aqui das aulas de Joseph Beuys, dos textos de Luis 
Camnitzer, das práticas vivenciais de Lygia Clark, das “comunicações 
orais” de Michel Claura, Ian Wilson e Tommaso Trini e das ações 
pedagógicas de Hans Haacke.
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De curadorias brasileiras, destaco os projetos de Walter Zanini, dos 
anos 1970, em que se pensava no público, não apenas como visitante, 
mas como participadores essências de um tempo extendido que 
ultrapassava os limites da exposição. Tratava-se não apenas de 
educar um público para algo que artistas faziam, mas sim de observar 
a necessidade de repensar o papel e função de instituições. Talvez, as 
ações de Zanini não tenham ainda sido observadas mais atentamente 
como modelos pedagógicos alternativos de educação em arte.

Acredito que a ideia de arte como pensamento humano (como 
linguagem, como ponte de relação com o outro, como lógica 
discursiva de poder, como artifício maquínico de articulação com 
o mundo e com a natureza, como abertura institucional, como 
área emancipadora, como estrutura intelectual complexa, como 
exercício das diferenças), ganhando maior vulto na metade do 
século XX, acarretou em alterações no pensamento de curadoria e 
pedagogia em arte. Lentamente.

Os processos pedagógicos que envolvem exposições passaram a ser 
considerados, sim, como articulações necessárias para uma nova 
demanda de pensamento.

Seguindo essa lógica, eles deveriam ser pensados e efetivados como 
ações longas de trabalho, antecedendo uma exposição, mas também 
continuando a existir quando essa acaba. Deveriam chamar 
pesquisadores de todas as áreas para pensar outras coisas, a partir da 
arte. Deveriam preparar profissionais para multiplicar as suas ideias. 
Criar espaços alternativos de discussão. Propor iniciativas informais de 
ação. Alterar o ambiente da cidade. Ir realmente para a cidade. Criar 
ambiências teóricas que sustentem e desestruturem o aparente. 
Influenciar e alterar os pensamentos e ações daqueles que trabalham 
há muito tempo com arte. Repensar a ideia de escola. Repensar a 
ideia de exposição.

Sobre tudo isso, acredito que há experiências locais, como o caso da 
Bienal do Mercosul, que exercitam os seus limites possíveis. Menciono 
tal mostra por ter uma exposição maior, mas outras instituições 
também estruturam-se muito  a partir de seus projetos pedagógicos 
URGENTES. A ideia de construir espaços e trazer vulto para a fala dos 
artistas, encontros, palestras, publicações e seminários decorrentes de 
exposições, criar catálogos com propostas de ensino e abordagem de 
mostras, parecem ser ações que já foram incorporadas e assimiladas 
na construção conceitual de todo evento de arte.

E sob tudo isso, pode estar a ideia de contrapartida ou de 
retroalimentação, da qual todos os agentes do campo não escapam. 
(Isso já está sublinhado no texto que abre as três questões remetidas 
nesta pesquisa). 
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Para continuar essa conversa, em um outro dia, gostaria de pensar a 
ideia de pedagogia como possibilidade de exercer pequenos truques e 
mágicas:

Criar alternativas de mercado. Educar sensivelmente curadores, 
apoiadores e colecionadores (esses indivíduos deveriam vivenciar 
processos imersivos e pedagógicos em arte). Assumir a sua 
invisibilidade. Acreditar no fracasso de suas ações como potência. 
Tencionar as fragilidades de repensar a própria educação. Friccionar o 
visível do exposto e não ser mais distinta de um pensamento inventivo.

GUILHERME TEIXEIRA, artista e educador (São Paulo/SP)
em 25/11/2013

Virada não é o melhor termo para explicar o fenômeno, mas sem 
dúvida o apelo funcionou. Alguns artistas e curadores acordaram para 
o potencial pedagógico que espaços expositivos podem assumir. Por 
outro lado as práticas pedagógicas de algumas instituições 
amadureceram muito nos últimos anos. 

[Mas] Percebo os espaços da arte, com honrosas exceções, ainda 
pouco propícios para uma prática pedagógica ou artística realmente 
transformadora. Instituições que teriam a obrigação histórica de fazer 
diferente, incorporaram a lógica do mercado. Sinto que tenho maior 
liberdade atuando fora do circuito de arte.
 
exemplos.
Os Pontos de Cultura, do Ministério da Cultura, com todos os 
problemas que o acompanham, fortaleceu iniciativas locais, 
descentralizou o poder de instituições e agentes/atravessadores 
culturais. O edital de residência para artistas nos Pontos de Cultura 
proporcionou alguns encontros muito interessantes e o edital Mais 
Cultura nas Escolas (que pode melhorar bastante), favorece a criação 
de outros espaços para a produção artística, em contato com a vida. A 
educação é importante demais para ficar apenas nas mãos de 
educadores e temos artistas interessantes demais para ficarem 
trancados nas torres de marfim das instituições culturais.

CRISTIANA TEJO, curadora (Recife/PE)
em 26/11/2013

É inegável que a discursividade e a busca por uma prática mais crítica 
tanto no âmbito da curadoria quanto no da artística começaram a se 
presentificar nos últimos 15 anos. Não sei se poderíamos chamar de 
uma virada [educacional] real, mas talvez de uma nova bifurcação nas 
práticas contemporâneas. Entretanto, acho importante pontuar que tal 
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discussão surge na Europa e nos Estados Unidos, lugares com forte 
institucionalização do mundo da arte e onde se situa a centralidade do 
poder hegemônico ocidental. A busca por um ambiente dialógico e 
menos hierarquizado ocorre justamente onde há uma clara 
demarcação de funções e de atuações.

de onde emerge.
Bem, não consigo compreender os desdobramentos artísticos sem 
observar os contextos nos quais são gerados. Eu iniciaria listando a 
própria criticidade e ceticismo gerados nas últimas décadas após o 
surgimento dos movimentos de contracultura, as reivindicações das 
minoras sociais e a desnaturalização do pensamento ocidental 
empreendido a partir dos questionamentos de teóricos como Foucault, 
Bourdieu, Deleuze, entre outros. Colocar o mundo, as crenças e as 
coisas sob suspeita foi fundamental para o redimensionamento do 
saber e das práticas. Como a arte não está isolada do mundo, estes 
questionamentos atravessaram o universo artístico e ajudaram a 
requalificar possibilidades de atuação.

Desde o início de meu trabalho como curadora, na Fundação Joaquim 
Nabuco, em 2002, assumi uma postura de diálogo e de horizontalidade 
com a minha equipe e em especial com o educativo que criei. Eu não 
sabia do que estava sendo discutido e feito em outros lugares, mas 
minha prática ressoava o meu entorno. Como minha formação se deu 
no próprio fazer, eu era uma curadora aprendiz, que ensina e que 
aprende com as pessoas ao meu redor. Iniciei o projeto educativo com 
estudantes voluntários de várias áreas. Boa parte vinha da licenciatura 
em artes e já tinha uma base pedagógica. Então formei um grupo de 
estudos com eles. Eu estava fazendo mestrado e todos nós 
compartilhávamos leituras e observações sobre arte contemporânea e 
sobre os artistas que expunham na instituição. O material de 
atualização dos professores era desenvolvido por todos nós. O que era 
claro para mim é que todos nós tínhamos que nos empoderar do 
nosso próprio saber e de possibilidade de contribuição. Se não 
tínhamos um forte embasamento teórico, utilizávamos os dados 
empíricos que emergiam de nosso potente laboratório de experiências. 
Apesar de Pernambuco ser a terra de Paulo Freire, pouco se falava 
sobre ele no início dos anos 2000 por aqui. O que os estudantes mais 
utilizavam era o pensamento de Ana Mae Barbosa. Eu acolhia esta 
referência, mas sempre dizia que tínhamos que gerar nosso próprio 
pensamento e metodologias... Então todos eram incitados a ler autores 
de todas as áreas. Havia uma grande ênfase no processo de 
constante formação não apenas dos professores, mas de nós 
mesmos.

[Por fim] Eu elencaria alguns artistas que sempre acompanho e que 
acho que encarnam de forma potente esta questão educacional em 
suas práticas: Jorge Menna Barreto, Maria Helena Bernardes e Jailton 
Moreira. Tratam-se de artistas que transitam de forma questionadora e 
crítica pelos âmbitos da educação e da arte de forma fluente, sem que 
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haja uma diferenciação entre as práticas. O lócus da arte é 
pedagógico. Discutir e dialogar é fazer arte. 

CAYO HONORATO, educador e pesquisador (Brasília/DF)
em 02/12/2013

A primeira vez que ouvi sobre esse fenômeno [educational turn] foi em 
2007, a propósito da Manifesta 6, particularmente, de sua proposta 
curatorial, que acabou se tornando muito conhecida com o 
cancelamento da exposição. Ao mesmo tempo, como se sabe, algo 
dessa "virada" também podia ser percebido em outras exposições, 
sendo a documenta 12 e a 6a Bienal do Mercosul os exemplos mais 
notáveis; o que me dava a impressão de um movimento em curso. 
Considerando a Manifesta 6, que ainda me parece o caso mais radical, 
ela nem seria uma exposição (conforme o modelo design-and-display), 
mas uma escola, ou melhor: diferentes programas e processos, de 
caráter discursivo ou dialógico, que teriam algum pensamento 
educacional ou mesmo as práticas pedagógicas como sua referência, 
seja enquanto um material, seja enquanto maneira de fazer. 

Recebi isso com muito entusiasmo, dado o nosso histórico de uma 
sobreposição hierárquica das práticas artísticas e curatorais ao 
trabalho da educação nos espaços da arte. Parecia-me que, com isso, 
algo daquela hierarquia indesejável pudesse perder sua vigência, 
enfatizando uma radicalização das práticas pós-autônomas, uma 
participação mais ampla e efetiva das artes na vida social; o que não 
necessariamente aconteceu. Daí minha hesitação em qualificá-lo de 
virada, na medida em que o termo não só descreve um processo, mas 
parece afirmar um projeto. 

Hoje, também me pareceria importante considerar os efeitos colaterais 
desse fenômeno, notadamente, os casos em que educadores são 
preteridos por artistas para a realização de projetos, de algum modo, 
"educacionais". Assim, teríamos de discutir não só uma eventual 
limitação disso a um discurso específico do circuito internacional da 
arte (cuja reprodução deveria ser problematizada), mas também uma 
eventual conveniência em se "dourar" projetos artísticos ou curatoriais 
com o tipo de atuação social ou comunitária que a educação, enquanto 
um simples "valor agregado", poderia lhes permitir (o que a meu ver 
configuraria um tipo de expropriação da educação, que também 
deveria ser problematizado).

De resto, haveria muitas questões a partir deste ponto. Parece-me 
improvável que essa "virada" tenha em algum momento se 
preocupado, por exemplo, com os problemas da educação pública 
popular. Mais do que fazer "arte" segundo os interesses da educação, 
parece-me que ela quis fazer "educação" segundo os interesses da 
arte. Em algum momento, também me parece curioso que a "escola" 
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apareça denominando alternativas às abstrações do circuito da arte, já 
que, do ponto de vista da educação, o dispositivo escolar tem dado 
mostras de esgotamentos mais ou menos evidentes, que precisam ser 
discutidos. É claro, a esta altura, os simples recurso aos termos "arte", 
"educação", "escola", não seria suficiente. É discuti-los, caso a caso, 
em relação a contextos históricos, culturais e políticos específicos.

Como já disse, a minha percepção do surgimento desse fenômeno é 
bastante localizada. Mas certamente seria preciso historicizar outros 
elementos: tanto um influxo das práticas artísticas, que desde os anos 
1960, a partir do que chamamos de "arte conceitual" ou mesmo de 
"arte contemporânea", de diferentes maneiras ou segundo diferentes 
registros (arte participativa, relacional, comunitária, colaborativa, 
socialmente engajada etc.), tomaram pessoas e processos como seus 
"objetos" (sem nos esquecermos de que a conceituação do "artista 
educador" remonta ao Schiller das Cartas...); quanto o contexto mais 
particular de debates, no âmbito da integração européia, em torno das 
reformas do ensino superior (o chamado Processo Bolonha), de 
caráter notadadamente mercadológico. 
 
contextos local e global. correlações.
Considero que minha atenção para esse fenômeno ainda seja 
bastante fragmentada. Em todo caso, em São Paulo ou em Belo 
Horizonte, onde tenho atuado ou estive atuando nos últimos anos, ou 
mesmo no Brasil de um modo geral, seria possível identificar 
diferentes práticas (artísticas, curatoriais e institucionais) que, de 
diferentes maneiras (ora mais pontualmente, ora com mais 
constância), poderiam ser consideradas à luz dessa "virada". Mas sem 
que, necessariamente, posicionando-se como parte daquele "mesmo" 
processo. Mesmo globalmente, tenha a impressão de que, com essa 
denominação (the educational turn), o fenômeno tende a se diluir. 
Certamente, a publicação em 2010 do livro organizado pelo Paul 
O'Neill e pelo Mick Wilson (Curating and the educational turn. 
Amsterdam: Open Editions, 2010) parece-me um desdobramento 
importante desse processo, com questões ainda por serem 
consideradas.
 
sobre a inviabilidade de dar exemplos.
Um exemplo ou mesmo alguns exemplos não poderiam sustentar uma 
"virada", uma vez que, a meu ver, isso só faria sentido enquanto uma 
espécie de movimento, de constante, ou pelo menos de tendência; o 
que não me parece o caso. A par dessa e de outras ressalvas, tenho 
para mim que, no Brasil, a Bienal do Mercosul seja o principal exemplo 
dessa "virada", o que pode ser justificado por sua reiteração e 
desdobramento não só nas sucessivas curadorias desde 2007, mas 
também na própria política da instituição. No caso das práticas 
artísticas, um projeto bastante conhecido é o Arte de Conducta, da 
artista cubana Tania Bruguera, iniciado em 2002, quando a artista se 
viu insatisfeita com sua participação na documenta 11, com a 
limitações, nesse contexto, para se criar experiências artísticas com os 
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visitantes de exposição. A partir disso, ela decide estabelecer em 
Havana o Arte de Conducta (que subsiste até pelo menos 2009) com o 
propósito de contribuir concretamente com a cena de arte em Cuba, 
em parte pela falta de infraestrutura institucional na cidade, em parte 
pelas restrições impostas aos cidadãos cubanos quanto à mobilidade e 
ao acesso à informação.

LILIAN MAUS, artista e gestora cultural (Porto Alegre/RS)
em 29/05/2014

Falo do ponto de vista de quem atua principalmente no circuito latino-
americano de arte e, desde este ponto de vista, sim, parece que as 
exposições, em especial aquelas vinculadas aos megaeventos 
culturais, tem tido este viés pedagógico na última década. A própria 
"Bienal do Vazio", ocorrida em São Paulo, tinha uma postura crítica 
atrelada à construção de lacunas na área expositiva da exposição que 
deveriam propiciar a construção de um campo de conhecimento para o 
visitante. A Bienal do Mercosul é outro exemplo no qual podemos ver a 
preocupação do pedagógico como um dos alicerces do projeto. No 
entanto, como toda educação para "as massas", este objetivo tem 
suas limitações. Ao atrelar às práticas pedagógicas aos megaeventos, 
é difícil não se ater aos números de visitantes. Que tipo de experiência 
estética está sendo desenvolvida? Por quanto tempo isso perpetua 
para além do evento em si mesmo? De que forma há um impacto nas 
práticas culturais locais, onde o evento se desenvolve? De que forma o 
campo absorve tudo isso? Creio que sem essas análises do "depois" 
do evento, é difícil transformar práticas e se reinventar para além do 
discurso. 

Se antes a crítica tinha o papel de mediar obra e público, nas últimas 
décadas esse papel de "mediador" tem sido assumido pelo curador 
das exposições. Dentro do pluralismo da arte contemporânea, tão bem 
apontado por Arthur Danto, a curadoria funciona como seus filtros e 
agindo como um organizador de arquivos da arte contemporânea,  em 
que a história vai sendo construída por teses, algumas delas mais 
sólidas, outras menos. A relação com os megaeventos é algo também 
bastante marcado, já que é o meio de difundir a um público enorme, na 
casa dos milhares, a produção contemporânea e as iniciativas de 
grandes empresas apoiadoras da cultura. Criar um campo de 
conhecimento em torno de um objeto (por menos objetual e 
mercadológico ele possa parecer, é agregar valor). Eu acredito que 
tudo isso forma parte de uma cadeia que se retroalimenta. Afinal, como 
o público pode sair "satisfeito" de um megaevento se não entende o 
que está vendo? Por outro lado, há formas subversivas de utilizar-se 
deste sistema para produzir uma metacrítica sobre essa cadeia, criar 
caminhos desviantes que nos levem para os subterrâneos, nos 
impulsionem para fora e provoquem transformações. A pedagogia 
crítica é uma tentativa de abertura desses caminhos, ou melhor 
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dizendo, desses novos olhares. Análise discursiva que já Michel 
Foucault em "A Arqueologia do Saber" propõe em toda sua 
complexidade, abrindo brechas para as descontinuidades, tão 
importantes dentro da abordagem de uma exposição como arquivo do 
saber. 

sobre exemplos.
[...] "Bienal do Vazio" foi um exemplo. O outro que me chamou atenção 
enquanto projeto pedagógico interessante aqui da Bienal do Mercosul 
foi a Casa M, que foi uma tentativa de sair da pontualidade de 
produção dos eventos para criar um projeto permanente, mas que, por 
uma série de razões óbvias, dentre elas de patrocínio etc, não teve 
continuidade. A pergunta que fica sempre: como vincular um projeto 
pedagógico forte a um evento pontual? Como não pensar que deve ser 
um processo de permanente escuta e conversa? 

LUÍSA KIEFER, curadora (Porto Alegre/RS)
em 23/05/2014

Não sei se saberia precisar minha percepção sobre o fênomeno The 
Educational Turn. Nunca me dediquei a pesquisar este assunto 
propriamente dito e, portanto, minha visão é extremamente pessoal. O 
que posso falar é que percebo, nos últimos anos, uma tentativa de 
abertura das exposições de arte contemporânea ao público, no sentido 
de que se é produzida uma arte que, muitas vezes, não é facilmente 
recebida pelo público, se criou a necessidade da mediação, do 
diálogo, de criar formas de aproximação, e estes esforços vem sendo 
feitos pela implementação de projetos pedagógicos que acompanham 
grandes e pequenas exposições. Talvez isso seja um novo momento, 
mas não sei se necessariamente denominaria como uma virada. O 
termo virada me remete a uma guinada, uma nova tomada de posição, 
onde o que vinha sendo feito é deixado de lado para dar espaço a algo 
novo. Quase como uma utopia. Nesse sentido, não identifico no 
cenário do presente uma virada tão grande, nem acho que o contexto 
atual permite tais "guinadas". Identifico tentativas e esforços de tornar 
o museu, o espaço expositivo, mais aberto a todos, mais convidativo. 
Mais ligado a uma ideia de que todos podemos e temos algo para 
compartilhar e trocar naquele espaço. Ao mesmo tempo, acho que 
muitas vezes este esforço é feito muito mais por parte de alguns 
profissionais que compreendem esta necessidade e vêem nela uma 
grande importância, do que por parte das instituições ou dos 
mecanismos institucionais. Pelo que acompanho, muitas vezes é uma 
luta conseguir implementar tais iniciativas e compreender o quão 
abertas a experimentação elas precisam ser. 

de onde emerge.
[...] acredito que emerja de uma necessidade mais do que urgente de 
transformar tanto a educação quanto a relação do público com a arte 

230



contemporânea. De uma necessidade de expandir o aprendizado e, 
sobretudo, das formas de aprender, gerar e compartilhar 
conhecimento. Acho difícil distanciar a arte contemporânea do contexto 
sócio-cultural em que é produzida. Nos dias de hoje, o movimento de 
entrada no museu de um público maior, menos especializado e mais 
leigo, é um movimento importante e natural. Em tempos onde todos os 
campos do conhecimento estão expandidos e permeados uns pelos 
outros, me parece que a educação procurar a arte para produzir 
sentido e desencadear pensamentos é um lindo caminho.

O aparecimento de projetos pedagógicos que acompanham grandes e 
pequenas exposições de arte contemporânea me parece um sintoma 
direto deste momento. Turmas de alunos e professores sempre 
visitaram exposições, mas hoje, talvez, haja a preocupação em 
também preparar o professor para o que ele vai ver com os alunos, 
assim como proporcionar um diálogo aberto que alcance o público 
visitante, seja ele turmas de escolas, crianças, jovens ou adultos. Acho 
que os esforços, que por vezes acredito vir mais por parte dos 
profissionais, curadores ou artistas, do que por parte da própria 
instituição, de conseguir espaço para implantar e ampliar as atividades 
de formação, poderiam ser entendidos como um pequeno corpus que 
buscam e querem fazer parte desta "virada". Ao mesmo tempo, 
também penso que neste complexo sistema da arte, onde sim, as 
partes se retroalimentam, as iniciativas de quebra com sistemas 
estabelecidos muito rapidamente se tornam parte deste próprio 
sistema - quando já não nascem aspirando a isso. Dessa forma, uma 
"virada educacional" poderia também muito rapidamente ser apenas 
mais um dos requisitos de uma exposição, deixando de lado, quase 
sem querer, os motivos primeiros que levaram ao início de tal iniciativa. 
Vivemos um momento sociocultural, econômico e político complexo, e 
o sistema da arte faz parte dele.  

sobre exemplos.
[...] Me ocorrem duas exposições que me marcaram de formas, e por 
motivos, antagônicos. A primeira delas foi "Contrapensamento 
Selvagem", com curadoria de Paulo Herkenhoff e curadores 
convidados, realizada dentro da exposição Caos e Efeito, no Itaú 
Cultural, em São Paulo (2011, acho). O espaço expositivo era tomado 
do chão ao teto por obras, textos, grafismos, referências, pichações, 
rabiscos, desenhos, pinturas. Obras, artistas e espaço se misturavam 
em uma coisa só. Dentro da exposição, que partia do pensamento de 
Levy-Strauss, o público passava por uma experiência totalmente 
distinta de uma visita comum ao museu. No chão, além de objetos 
havia um piche preto, que sujava ou contaminava, todo o espaço. Não 
me recordo se havia algum tipo de mediação para a mostra, mas o 
público entrava em um ambiente atípico e era, de certa forma, 
desafiado a se perder naquele caos para encontrar alguma coisa ou 
nada. Nos artistas participantes e obras expostas, as várias questões 
pertinentes ao sistema da arte estavam presentes. A curadoria foi feita 
de forma coletiva e em diálogo com todos os participantes, e o 
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resultado dividiu opiniões. Para mim, foi a primeira vez que 
experimentei um outro tipo de exposição, onde as coisas não estavam 
em uma ordem ou, ainda, que não se pretendia apenas com o discurso 
subverter a ordem. A ordem, a limpeza, o palácio do cubo branco já 
estavam diluídos e para olhar a exposição era necessário estar 
disposto a aguçar os sentidos e perceber, sentir, captar, alguma coisa, 
qualquer coisa, em meio a desordem. Várias leituras eram possíveis. 
Trago esta exposição pensando que este talvez seja um exemplo de 
exposição (de postura artística e curatorial) que se colocou, naquele 
momento, como uma tentativa de abertura e uma tentativa também de 
questionar o espaço da instituição, nesse caso um centro cultural 
mantido por um dos maiores bancos do Brasil. A exposição com uma 
nova ordem, podendo gerar trocas, compartilhamentos e identificações 
dos mais diferentes tipos. Outro exemplo, também na mesma 
instituição, mas de algo que não identifico como uma tentativa de 
abertura, ou como uma prática de "virada educacional"  foi a exposição 
Convite à viagem, do Rumos Itaú Cultural, 2011-2013. Uma mostra 
que se pretende um mapeamento da produção artística brasileira, mas 
que chegou ao espaço expositivo com etiquetas que eram 
praticamente manuais de "como ver esta obra; o que perceber; o que 
notar; o que é importante absorver deste trabalho". Lembro que isto 
me marcou enormemente pela forma como poderia direcionar o olhar 
do visitante. Ao meu ver, praticas como essa vão contra o que para 
mim seria uma "virada educacional". Contra a ideia de proporcionar um 
espaço onde as diferentes percepções possam conviver, dialogar e 
trocar. 

FERNANDA ALBUQUERQUE, curadora (Porto Alegre/RS)
em 07/05/2014

Acredito que o chamado “educational turn”, embora significativo para 
pensar a produção contemporânea dos últimos 10 ou 15 anos, não 
pode ser tomado como uma virada nas práticas artísticas e curatoriais 
de forma mais ampla. Em um cenário absolutamente plural, trata-se de 
uma tendência que diz respeito apenas a certas experiências 
realizadas em certos contextos, isto é, que não falam do panorama 
artístico de modo geral.

[Assim, eu] diria que a raiz desse fenômeno é multifatorial. Por um 
lado, tem origem em uma ampliação de interesses, práticas e 
procedimentos próprios da produção contemporânea desde os anos 
1960, sobretudo. Por outro, em uma tendência discursiva da arte, que 
também ganha mais espaço a partir das experiências conceituais dos 
anos 1960 e 1970. Ao mesmo tempo, está igualmente relacionado a 
um crescente cruzamento das práticas artísticas com outros campos 
do conhecimento: política, educação, antropologia, psicanálise, etc. E, 
claro, também me parece estar vinculado às múltiplas tentativas de 
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“inserção da arte no corpo social”  observáveis, como os elementos 
apontados anteriormente, desde as vanguardas artísticas, mas 
principalmente a partir das chamadas novas vanguardas nos anos 
1960 e 1970 – para ficar em aspectos mais próprios do “campo 
artístico”, pois caberia identificar também que desenvolvimentos 
recentes do campo da educação teriam contribuído para o fenômeno. 
Por fim, talvez seja possível relacioná-lo também a uma certa crítica da 
instituição artística e suas relações com os diferentes públicos ou a 
uma crítica dos processos educativos formais, o que nos levaria a 
indagar suas possíveis relações com a chamada crítica institucional.

local e global. correlações.
Quanto à presença do fenômeno em âmbito local, na cidade de Porto 
Alegre, diria que ela se percebe sobretudo na atuação da Bienal do 
Mercosul, principalmente a partir da 6a edição, em 2007, quando surge 
a figura do “curador pedagógico”, ocupada por um artista. O crescente 
entrelaçamento e mesmo indistinção entre projeto curatorial e projeto 
educativo, que talvez tenha ganhado contornos mais evidentes a partir 
da 8a edição, em 2011, revelam um entendimento da prática artística e 
curatorial como práticas fundamentalmente educativas. Não me 
parece, no entanto, que a atuação desta Bienal tenha estimulado 
investigações semelhantes em outras instituições locais.

Já em nível global, para seguir no âmbito institucional, mencionaria o 
caso da Documenta 11, de 2002, dirigida por Okwui Enwezor, que se 
desenvolveu a partir de quatro plataformas discursivas, realizadas em 
diferentes localidades, e uma plataforma expositiva, esta sim em 
Kassel. Esse investimento em estratégias reflexivas e essa afirmação 
da conversa e da discussão como elementos tão centrais quanto o 
expositivo também se percebe em uma série de experiências 
institucionais desenvolvidas na Europa na última década. Trata-se de 
experiências que buscaram substituir o “modelo expositivo” pelos 
modelos estúdio ou laboratório, voltados ao processo artístico, ao 
diálogo mais próximo com os diferentes públicos, à reflexão e à 
experimentação.

[É] difícil eleger apenas um exemplo de prática artística ou curatorial 
nesse sentido, desenvolvida recentemente no Brasil, mas vou citar 
aquela que me fez entrar em contato pela primeira vez com essa 
aproximação entre estratégias educativas e procedimentos artísticos. 
Trata-se do Projeto Matéria, do artista Jorge Menna Barreto, realizado 
no CCSP em 2004. Nele, o artista transformou o espaço expositivo em 
uma sala de aula, realizando uma oficina teórico-prática sobre arte 
contemporânea ao longo de oito encontros e contando com oito 
diferentes convidados, entre teóricos e artistas.

JOCIELE LAMPERT, artista, educadora e pesquisadora (Santa 
Catarina/SC)
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em 13/05/2014

relação arte e educação no âmbito da arte. brasil.
Na minha opinião, temos trabalhado muito, mas ainda falta muito a ser 
feito. Até que a reflexão teórica que construímos e estudamos chegue 
de fato em escolas e projetos educativos. No Brasil, desde os tempos 
em que Ana Mae foi Diretora do MAC na USP, já falava-se e fazia-se o 
uso do contexto sobre a prática artística (daquele tempo temos 
exemplos de exposições com o tema sobre o carnaval e a moda). Mas 
de fato, há pouco menos de 10 anos no Brasil, começa a aparecer o 
termo cultura visual. Ao meu ver já fazíamos isto na prática, mas com a 
chegada de teorias como projetos de trabalho, textos sobre estudos 
culturais e a virada cultural foram publicados, o que possibilitou um 
enorme crescimento no estudo sobre estes temas. Do outro lado, com 
as discussões sobre visibilidade e visualidade e o lugar da arte e 
educação, e como mais acadêmicos estudando Dewey há um retorno 
sobre o estudo também, da arte como experiência, da educação e 
processo de ensino/aprendizagem em arte. Também leituras como 
Bourriaud (e parcerias entre a UFF e a Universidade de Cabo Verde) 
propiciam um pensar sobre o lugar do artista, o uso da arte em ações 
amplas e não mais centrada somente em objetos. Ao meu ver, ainda 
há muito a ser feito e trabalhado, no Brasil importamos referências, 
nos baseamos no que é feito em outros países e com isto nos 
atrasamos e somos re-colonizados diversas vezes. [Na minha opinião], 
ler a ‘fala/depoimento’ dos artistas sobre o processo de criação, sobre 
o espaço/tempo, sobre a prática artística na sociedade 
contemporânea, assim como propiciar um saber experiencial no ensino 
de arte devem estar articulados e não somente ancorados e 
justificados por teóricos do campo da crítica de arte. Um bom exemplo 
que situa esta prática são os escritos de Mick Wilson, Paul O’Neill. No 
Brasil, ainda procuramos textos críticos/filosóficos para justificar nossa 
prática, o que deveria ser o contrário: a experiência e o processo 
criativo experienciado e depois (sem justificar) buscar diálogos. 

O exemplo citado acima é uma boa indicativa - artistas (e também 
teóricos) articulam seu pensamento sobre o tempo/espaço do ensino 
de arte. Recentemente recebi uma bolsa de estudos Fulbright e pude 
entender melhor o que é produzido no Teachers College, da Columbia 
University em NY. Lá os estudos (teses e dissertações) partem de 
problemas práticos e concretos que há; a maioria dos estudos são 
‘aplicados' e estudados em prática e projetados no sentido não de 
‘resolver problemas’ mas da arte educação como potência e ação na 
sociedade contemporânea. No Brasil, os estudos de Ana Mae são os 
únicos que evidenciam este caminho, visto que as referências são 
Dewey e Freire. É preciso fazer projetos com artistas articulados ao 
contextos, assim o espaço do estúdio é um espaço expandido e 
ampliado, usando qualquer mídia (pintura, gravura, escultura, vídeo, 
fotografia…) é possível pensarmos dos procedimentos, as técnicas até 
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o processo e experiência de um saber/sabor de algo que foi vivido e 
não apenas visto de fora ou referenciado por um autor.

educational turn.
Posso falar apenas dos lugares que conheço e estudei. Onde vivo, há 
uma pequena percepção para a arte como experiência (articulando 
contexto e conteúdo), há tentativas, eu mesmo em minha prática como 
professora artista, que atuo em graduação e pós graduação tento 
evidenciar isto. Também porque estudei especificamente um contexto 
de ensino de pintura em NY, onde grandes artistas são grandes 
professores e fundam/fundaram grandes escolas. Do outro lado, no 
Brasil ainda vejo um apego a grandes teorias sobre tudo, sem o 
respeito do devido lugar do contexto realizado e abordado em 
pesquisas. Também vejo, que no Brasil ainda não nos respeitados e 
insistimos em dividir arte e arte educação em um bacharelado que 
produz (mas não ensino) e se ensina o faz por tentativa e erro; na 
outra ponta uma licenciatura (que ensina e não produz) amarrada em 
sistematizar a arte. Nem arte e nem educação podem ser 
sistematizados! Isso também acontece, porque temos um corpo de 
professores na universidade, que evidencia, aprecia e obriga esta 
divisão ainda, o que ao meus ver, é um completo engano. 

origem.
Penso que emerge do olhos sobre o contexto de forma mais 
demorada, com ramificações e rizomas. Não se ensina arte por um 
saber técnico ou seguindo um modelo, ou melhor, pode-se até ensinar, 
mas não se aprende. Também não se aprende arte valorizando uma 
expressão sem um exercício (uma proposta), o processo de criação é 
livre mas a vivência e os procedimentos precisam partir do contexto. 
Creio que também há um foco ou eixo maior em pesquisas que 
evidenciam práticas em comunidades ou temas sobre a alteridade. Eu 
ministro aulas há 10 anos na universidade, em um texto uma vez citei 
um exemplo, logo que cheguei onde trabalho, ouvia coisas do tipo: 
“pesquisador sério não faz extensão, isso é coisa de quem não tem o 
que fazer” e hoje há um investimento muito grande na extensão (quem 
falava isso ainda continua não fazendo) mas ao menos, não fala mais. 
A educação é um espaço de política, assim como a arte.

local e global. correlações.
Eu escrevi uma tese sobre cultura visual, arte contemporânea e 
formação docente pela ECA/USP em 2009 e desde lá, tento trabalhar 
articulando conteúdo e contexto. E nos últimos 4 anos, pesquiso sobre 
ensino de pintura: para isso fui conversar com artistas, conhecer suas 
práticas de estúdio e o estúdio como parte do processo de ensino/
aprendizagem. Recentemente construí um grupo de estudos, 
pensando justamente  a articulação arte educação pela pintura.  
Também realizei residência artística nos EUA, desenvolvi um projeto 
em pintura, mas fui selecionada para Menção Honrosa pelo projeto 
onde me coloquei como professora artista. Minhas pesquisas hoje 
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tratam disso: sobre ser professor artista. Assim, como eu, outros 
professores desenvolvem bons trabalhos e projetos no Brasil.

As práticas que a professora artista Lucimar Belo desenvolve. Ela cria 
uma poética, realiza a mostra, desenvolve a proposta educativa 
apropriando-se do contexto e ministra oficina/prática com determinado 
público que tenha a ver com a mostra. E posteriormente escreve sobre 
isto e publica resultados como forma acadêmica. É o melhor exemplo 
que me ocorre.

FELIPE PRANDO, curador (Curitiba/PR)
em 09/06/2014

relação arte e educação no âmbito da arte. brasil.
Para responder esta[s] questõe[s] farei uma observação preliminar. 
Não sei se o melhor termo para abordar estas práticas artísticas e/ou 
curatoriais seja "arte e educação", pois deste modo ainda podemos 
visualizar práticas diversas e complementares, e o que percebo com 
bastante ênfase nestes projetos é o fato dos seminários, debates, 
publicações, oficinas e outras estratégias serem elementos 
estruturantes das práticas artísticas e curatoriais. Não são anexos 
como, por exemplo, as "conversas com o artista" que ocorrem após a 
abertura de uma exposição e nas quais os artistas e curadores falam 
sobre algo externo (a arte) ao discurso que enunciam. 

Também há que se considerar que muito da importância atual que as 
instituições dão à educação está vinculado a práticas empresariais de 
"responsabilidade social" (algo que vincula a captação de recursos a 
estratégias de branding da empresas privadas) e que em sua maioria 
ainda reproduz uma perspectiva iluminista da educação como algo 
passado por alguns poucos que conhecem para muitos que não tem o 
conhecimento. Uma postura que pode parecer emancipatória, mas que 
no fundo é extremamente autoritária.

No contexto brasileiro o aparecimento destas práticas artísticas e 
curatoriais, muitas vezes, decorrem da necessidade de se estabelecer 
contextos de recepção para trabalhos e exposições de arte. 
Raramente há projetos pedagógicos institucionais desenvolvidos em 
parceira com os artistas. Em sua maioria o artista conversa sobre seus 
trabalhos e a exposição com uma equipe que fica responsável em 
estabelecer estratégias de trabalho com os visitantes. 

A sua pergunta apresenta um fator importante a ser considerado: 
"contextos brasileiros". E no caso do contexto no qual mais atuo, 
Curitiba, a precariedade das instituições artísticas e culturais é 
evidenciada pela dificuldade para a recepção de trabalhos que propõe 
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reflexões que escapam à um tipo de produção artística e curatorial já 
internalizadas pelo sistema local. 

Nas exposições Conversas e Campo Neutral, que organizei no Museu 
da Gravura Cidade de Curitiba, criar contextos para a recepção das 
proposições curatoriais e artísticas foi algo necessário para os 
trabalhos dialogarem com o contexto no qual aconteceram. Num 
contexto brasileiro mais amplo é possível imaginar que as práticas 
"educational turn" não surgem como uma espécie de resposta a um 
debate global sobre esta questão.

Um bom exemplo é o Café Educativo, do artista Jorge Menna Barreto, 
citado no artigo que o crítico Simon Sheikh publicou no livro 
"Educational Turn". O Café Educativo apesar de ser apresentado com 
exemplo deste movimento não se aparece como resposta a este. O 
aparecimento do Café Educativo, sempre apresentado como um 
trabalho de arte, responde a uma situação específica do Paço das 
Artes (São Paulo), instituição na qual o artista atuava como mediador. 
Também responde a outras situações, com da pesquisa artística do 
Jorge que naquele momento dialogava conceitualmente com a ideia de 
práticas discursivas, já havia realizado o Projeto Matéria, e a do artista-
etc do Ricardo Basbaum que participou de debates com a equipe de 
mediação do Paço. A ideia do Café Educativo aparece em decorrência 
da existência de um canto anexo ao espaço expositivo que estava 
ocioso. A proposta do Jorge, que nunca foi realizada no Paço, era 
fazer neste espaço um café que seria atendido por pessoas da 
mediação de modo que o visitante ao dar uma pausa na vista e tomar 
um café poderia também conversar sobre a exposição. Importante 
neste caso é a substituição de um discurso de mediação presente nas 
"visitas guiadas" por um ambiente no qual a mediação ocorreria de 
modo desinteressado. Após o Panorama 2011 o Café Educativo 
passou a fazer parte do acervo do MAM-SP. Ocupa um lugar curioso, 
pois foi comprado como projeto/conceito, e não objeto/mobiliário, fica 
no acervo de obras, mas para ser exibido exige-se a presença de 
mediadores/educadores.

educational turn.
Criar um livro que tente abarcar determinadas práticas artísticas e 
curatoriais sob um mesmo conceito pode ser complicado, mas tem 
seus valores. Algo como as famosas exposições geracionais. Talvez o 
principal valor seja o de pontuar a existência de práticas que 
compartilham algumas mesmas estratégias num mesmo período de 
tempo. Entendo este fenômeno de modo semelhante à "Arte 
Relacional" sob o enfoque do Bourriaud. O livro Educational Turn tem 
uma grande vantagem em relação ao exemplo que acabo de 
referenciar, pois não é a narrativa de uma única voz. Não entendo 
como uma virada, mas como um período no qual certas preocupações 
são mais evidenciadas. Beuys (1960-70) tem muitos projetos que 
poderiam estar sob este conceito, ou mesmo projetos como o caso do 
Jorge que é citado no texto mas que não é pensado como algo deste 
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fenômeno. Ou ainda, If you lived here... projeto de 1989 realizado pela 
Martha Roesler (este citado por Anton Vidokle ao discorrer sobre o 
unitednationsplaza e Manifesta 6), ou Democracy do mesmo ano 
realizado pelo Group Material. Para não falar no Art & Language.

No meu modo de entender, a raiz deste fenômeno, tal qual abordado 
no livro "Educational Turn", encontra-se numa "crise" que as 
instituições artísticas européias passaram nas décadas 1990-2000, 
decorrente da implementação de políticas neoliberais. Os anos 1980 
ficaram marcados dentre outras coisas pelas políticas Reagan e 
Tatcher bastante austeras com as políticas culturais. Algumas 
instituições que foram capazes de internalizar os discursos e práticas 
de críticas institucionais dos anos 1960-70 passaram a desenvolver 
projetos curatoriais que propunham reflexões críticas acerca do novo 
contexto político e econômico que viviam. 

A famosa citação de Charles Esche (hoje curador da Bienal de SP, e 
do van abbemuseum) sobre projetos curatoriais que buscam criar um 
espaço ativo sob a forma de "centro que seria parte comunitário, parte 
laboratório e parte academia" se dá a partir da experiência deste na 
curadoria do Rooseum Center for Contemporary  Art, Malmo-Suécia, no 
início dos anos 2000. A gestão de C. Esche no Rooseum é vista como 
uma reação a um coorporativismo globalizado e a respectiva produção 
de público como consumidores que estabeleciam como a única história 
possível pós guerra-fria. 

Todavia, este enfoque curatorial experimental apresentado como 
novidade no contexto europeu já era algo bastante conhecido do 
nosso contexto brasileiro, mas ainda hoje pouco digerido. Walter Zanini 
no MAC-USP e Bienal SP, e também Frederico de Moraes com os 
Domingos no Aterro e os da Criação. Nestes casos brasileiros não há 
instituições consolidadas a serem repensadas, mas instituições a 
serem construídas. O contexto paulistano do Zanini, e o carioca do 
Frederico eram bastante precários. Neste sentido a crítica institucional 
que produzem é uma crítica instituinte.

local e global. correlações.
A minha presença é bastante periférica e localizada. Se os projetos 
curatoriais como Conversas (2011) e Campo Neutral (2012) 
incorporam estratégias de mediação como centrais aos trabalhos isto 
se deve a dois fatores: primeiro, uma reflexão crítica e contextual 
sobre o local cultural e político no qual atuo, e segundo, a referências 
que são em grande medida meus grandes interlocutores. Tenho as 
experiências do Zanini (JACs, Poéticas Visuais, Prospectiva 74, Bienal 
81 e 83) como referências principais na construção de um pensamento 
artístico e curatorial, e também os projetos If you lived here..., 
Democracy e Projeto Matéria.

Como já mencionado anteriormente, não acredito numa "virada 
educacional". Vivemos tempos em que empresarialmente/
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financeiramente é interessante a presença de grandes projetos 
educacionais nas instituições. Inhotim é um caso clássico, e o MAR 
também. Ano passado em visita ao MAR falou-se muito na Escola do 
Olhar, mas pouco comentou-se sobre a ausência dos artistas nestes 
projetos. É importante termos milhares de pessoas acessando 
informações que estas instituições detém, mas retirar os alunos das 
salas de aula, e retirar os bancos das salas de aula não são fatores 
que garantem um distanciamento de uma "educação bancária" como 
criticada por Paulo Freire.

Acredito que um projeto educacional no campo da arte com a 
participação dos artistas, como fez o Zanini e o Frederico. Hoje os 
editais de fomento da Fundação Cultural de Curitiba exigem que os 
projetos artísticos tenham projetos educacionais. O que poderia ser 
louvável, iluministicamente falando, é triste, pois esta exigência se faz 
diante da quase completa ausência de políticas educacionais das 
instituições museológicas municipais.

BETO SCHWAFATY, artista (São Paulo/SP)  
em 31/05/2014

relação arte e educação no âmbito da arte. brasil.
Essa é uma questão que toca em como lidamos com nossa memória 
cultural. Creio que anteriormente ao período ditatorial, havia inúmeros 
projetos de vanguarda na área cultural no país, e com eles se 
instaurava também uma consciência de que a educação seria um 
importante pilar nesse processo, um processo pautado no desejo de 
uma modernização social e progressista, e não só econômica.

Hoje, vejo os ‘serviços educativos’ de muitas instituições culturais e 
museológicas (quando esses possuem recursos para tais attividades) 
como dispositivos legitimadores da aplicação de recursos oriundos de 
incentivos fiscais. Não quero dizer que tais atividades não tenham seu 
valor, existem profissionais extremamente engajados e brilhantes pelo 
país, e a envergadura de certos projetos (normalmente ligados às 
Bienais) são de escalas imensas. Mas, me refiro à como a educação é 
entendida em termos institucionais, o que consequentemente afeta 
esse tema em termos curatoriais, uma vez que existem subordinações 
entre tais esferas. Acho impossível pensar em uma mostra sem 
considerar suas potencialidades educacionais, potencialidades que 
estão e são inerentes ao processo e experiência da arte, independente 
de ter um serviço educativo de linha X ou Y.

De outros lado, a educação formal que o Estado proporciona é 
extremamente irregular, e em termos de linguagens artísticas, 
praticamente inexistente. Especificamente a linguagem visual – que 
nos interessa aqui – tem seus conteúdos ultrapassados, quando não 
são eurocentrizados, e em grande parte dos casos, são considerados 
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quase sem importância na grade curricular. Por vezes confunde-se tais 
conhecimentos com artesanato, folclore e etc. É terrível e estranho 
lidar dessa forma com tal linguagem e campo de conhecimento, um 
que media em grande parte o mundo hoje. Somos uma nação de 
‘iletrados’ visualmente, poderíamos dizer. Ao mesmo passo, temos 
matrizes culturais tão diversas que talvez nosso contexto seja um dos 
mais ricos para se experimentar com novas formas de produção e 
educação, incluído a visual.

Há ainda todo um panorama histórico a ser delineado e refletido: 
desde o IAC fundado nos primórdios do MASP, passando pelas 
experiências de fabrica cooperativa que esteve envolvido Geraldo de 
Barros, dos Ginasios Vocacionais no Estado de São Paulo, da Escola 
Brasil, dos domingos de criação no MAM do RJ, das experiências de 
artistas em educação informal como Fayga Ostrower quando vai 
ensinar em uma fabrica, ou das escolas experimentais em outros 
museus… É necessário eu creio, recuperar essa história, analisa-la e 
coloca-las em relação – e não só entre elas mas também com seus 
contextos. Tais propostas tiveram efeitos fortes em seu tempo, 
formaram muitos que hoje estão atuando, e rever o porquê tais 
projetos sofreram suas derrocadas (seja por termos econômicos, 
interesses sociais ou intervenção do Estado) se faz necessário para 
que possamos entender, em parte, a situação atual.

educational turn.
Desconfio de qualquer ‘TURN’. Não acho que virar-se para um lado 
seja boa opção, deixa-se outras opções de lado. O termo teve um 
certo impacto fora do Brasil, a fim de delinear um campo de praticas 
artísticas que se voltavam para atividades que refletiam sobre ou 
experimentavam com formas alternativas de educação. Havia um 
clamor de uma nova epistemologia, mas não vejo nenhum grande 
avanço que não possa ser verificado em outros períodos históricos 
(ainda é de grande impacto as experiências das vanguardas 
modernas, assim como o grau de descolonização almejado por 
atividades dos anos 70 e mesmo 80). O termo é talvez uma tentativa 
válida quando busca questionar certas imposições de mercado, mas 
ao mesmo tempo parece delimitar a reflexão de que toda produção de 
arte pode ter um grau ou dado educacional, deixando de lado uma 
parcela importante da produção contemporânea fora do radar dessa 
discussão sobre educação… é como dizer que arte política é aquela 
que participa de protestos ou de movimentos políticos. Toda arte é 
política pois ganha esse status (arte) quando é negociada e entendida 
publicamente. Assim, o necessário é identificar que política cada obra 
instaura, com quais objetivos e com quais meios, ou seja, como esta 
opera em termos políticos em suas diversas esferas e escalas. Com o 
fenômeno Educational Turn creio acontecer o mesmo, há a 
necessidade de alarga-lo talvez, para entender ou recuperar a noção 
de que a experiência artística é educacional também, em si mesma, a 
partir do momento em que move os sentidos e transforma as 
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possibilidade de se pensar e agir no mundo. E caso não o faça, talvez 
não seja arte, e também não educação.

de onde emerge.
[...] Desconfio de que seja devido a um certo corporativismo que surge 
da rápida (mas não refletida) profissionalização do meio da arte, e de 
uma necessidade em dar nomes a certas praticas e movimentos. 
Corre-se o risco de reduzír tais praticas e circunscrevê-las a um só 
campo, o que não é produtivo ao meu ver, nem em termos artísticos 
quanto em termos educacionais. Pois, se dissermos que o Educational 
Turn é pautado por tentativas de ação artísticas que se pautam em 
pedagogia critica (um termo um tanto vago), esvaziamos e reduzimos 
este ultimo termo de seu próprio meio e potência, ao mesmo tempo 
que fechamos a pratica artística dentro de uma nova caixa que ainda 
não sabemos bem a que e quem serve. Também, os componentes 
dialógicos e de partilha que parecem permear estas praticas, são 
heranças – ainda incomodas para alguns – que parecem revalidar uma 
corrente ligada a Arte Relacional, que desde sua aparição, causou 
controvérsias e discussões sobre função e representação de um certo 
tipo de arte que se desejava talvez progressista. Me parece que muito 
do que temos em termos de pedagogia critica na arte, ocorre mais pela 
evocação de ‘pedagogias do passado’ do que de fato no exercício de 
uma prática crítica atual. E neste sentido, as práticas críticas (criticial 
and spatial practices como se denominam fora do Brasil) englobam 
aspectos educacionais, mas não param ali. Uma noção ampliada de 
crítica me parece um dos componentes que sinto falta nessas 
discussões do Educational Turn…

local e global. correlações. 
[...] em termos gerais, o fenômeno parece surgir fora do país no campo 
discursivo e conceitual da arte, não abordando com agudez as suas 
‘funcionalidades’. Uma vez que as grandes instituições tem serviços 
educacionais bem estruturados e múltiplos (muitas vezes 
denominados public programs – outra estranheza, pois a arte não é já 
fenômeno público?) me parece que, as vezes, jargões de marketing 
inundam mais e mais o meio da arte, incluindo os departamentos de 
educação de instituições… Esse é um grande risco que ronda o termo. 
Há, claro, uma grande parcela de arte lida como ‘alternativa e 
política’ (que margeia o grande sistema da arte) que executa projetos 
com vieses muito interessantes, educacionais e críticos. Mas a escala 
em que se dão por vezes é pequena senão, mínima – fato que limita o 
impacto que esses podem ter a curto prazo nas discussões sobre o 
tema. No Brasil sinto que ocorre algo como um inverso dessa situação: 
nos serviços educativos, essa noção de educação ainda é praticada a 
posteriori da concepção de projetos curatoriais, parecem ser um 
derivativo e não algo participativo na concepção dos projetos. E 
artistas que desejam atuar desta foram tem pouquíssimas chances de 
executar seus projetos em instituições locais, as quais tem dificuldade 
em reconhecer tais praticas. Ou seja, ha diferenças entre falar ou 
referir-se ao tema, fomentar praticas de arte que sejam elas mesmas 
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também educacionais e por ultimo, instrumentalizar ambos para 
legitimar certas ações institucionais… Mas, as equações entre essas 
possibilidades (ou vertentes) é um problema não só da arte e dos 
artistas, mas é sistêmico, institucional e social, como citei.

sobre exemplos.
Não poderia citar uma apenas, pois é vasto o campo de praticantes e 
profissionais que buscam articular um pensamento educacional 
através de práticas artísticas pelo Brasil. Mais recentemente, Jorge 
Menna Barreto, Graziela Kunsch, JAMAC e Contra-filé são alguns dos 
artistas e grupos que estão mais próximos a mim e nos quais percebo 
um engajamento também com idéias ou praticas de educação (em 
maior ou menor escala, através de processos particulares e diversos). 
Houve em meados da década de 2000 um forte movimento de 
coletivos de arte cujas ações repercutiam um certo tipo de 
preocupação educacional, informal e aliada a estratégias interventivas, 
que também merecem um olhar mais aprofundado sob a lente da 
educação (uma educação dos sentidos que reverbera para outros 
campos públicos e esferas da cidadania).

Ao final, não creio que devamos delinear um Educational Turn 
nacional. Me parece mais necessário e fundamental para o sistema 
atual, entender uma serie de tradições e movimentos, cíclicos e 
pautados em contextos sociais e históricos, que geram certas 
possibilidades de entender arte sob um viés educacional, progressista 
e etc, ao invés de cair nas armadilhas de funcionar como justificativa 
de investimentos, pois o Educational Turn pode gerar esse tipo de 
movimento momentâneo, da novidade – o qual sempre desconfio. Sem 
falar que ainda é necessário repensar certas narrativas ditas oficiais, 
que tocam a formação da cultura e da política nacional.

Além disso tudo, há uma luta a ser travada, que refere-se a conquistar 
maior espaço e responsabilidade para a educação dos sentidos no 
ensino formal, e ao mesmo tempo lutar para que tal ação seja ao 
mesmo tempo descolonizadora de certos preceitos impostos de cima a 
baixo a respeito de concepções e convenções do que é e pode ser 
uma prática de arte contemporânea, uma que também seja pratica de 
educação do olhar e dos sentidos do indivíduo contemporâneo. Esta 
ação poderia proporcionar uma formação do indivíduo em relação ao 
coletivo, à sociedade. Talvez esse seja o desafio de se pensar uma 
educação visual mais ampla e contemporânea, que aborde os meios 
materiais e imateriais que transforma o primeiro, um exercício para 
alem do mundo da arte e que auxilie o sujeito a ter autonomia e a ler 
criticamente o mundo (e as mediações) que se impõem à sua volta 
diariamente .

CRISTINA RIBAS, artista (Rio de Janeiro/RJ e Londres/UK)
 em 06/06/2014
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relação arte e educação no âmbito da arte. brasil. 
Querida Mônica, de antemão preciso dizer que qualquer percepção 
inicial entre a relação entre e arte e educação veio absolutamente da 
prática (artística). Digo isso porque pessoalmente, quando cursava a 
Faculdade de Artes na UFRGS (entre 1999 e 2004) eu tinha bastante 
resistência às aulas de pedagogia e confesso que admirava (sem 
entender) os colegas que tinham clareza, naquele ponto,  de que 
queriam ser professores de arte (no contexto do ensino formal, em 
escolas de primeiro ou segundo grau). Lembro que fiz um estágio e foi 
muito interessante, contudo, estar por cerca de seis meses em sala de 
aula com crianças entre 6 a 10 anos. Foi um primeiro contato e uma 
desmistificação do espaço da sala de aula como um espaço onde a 
experiência artística seria inteiramente prevista nas atividades 
propostas pelos professores. Essa tinha sido a própria minha 
experiência como aluna em duas escolas (uma pública e uma privada). 
Ou seja, no estágio de pedagogia eu entendi que a sala de aula de 
artes poderia ser aberta à experimentação e à transformação de 
matérias, mais imprevista do que a necessidade de comprir uma tarefa 
(o que pode ser frustrante quando você não consegue). Um lado 
anedótico disso, contudo, é que eu “ia bem” nas tarefas escolares de 
artes, ainda que achasse que elas eram chatas e repetitivas. Sei que 
esse não é o foco da pesquisa, mas relato isso porque percebo que 
anos depois eu pude reconhecer uma (re) aproximação com a noção 
de aprendizagem a partir da prática artística, depois mais refinada na 
noção de pegagogia crítica como você fala ou pesquisa militante. 
Acredito ser problemático que muitas vezes que vemos o assunto 
aprendizagem mais arte ser abordado por eventos de arte 
contemporânea geralmente se fala de aspectos de formação do artista, 
repetindo um certo isolamento ou idealização de uma figura identitária, 
cujo atravessamento pela noção de aprendizagem poderia inserí-lo (ou 
ela) numa discussão mais ampla de uma relação social em que não se 
pensa só a formação do artista mas também de outros atores 
envolvidos na prática da arte e do público ele mesmo.

Minha percepção do contexto brasileiro em artes, voltado a um eu-
produtor-artista-etc veio com a participação em um grupo de artistas (o 
Laranjas, entre meados de 2001 a 2008, quando produzimos mais 
intensivamente) e pela realização de projetos como o Arquivo de 
emergência (arquivo auto-organizado, cujo objetivo era criar uma 
referência de pesquisa e aprendizarem para as práticas coletivas e 
críticas dos anos 2000) e o Arquivos do Presente (Museu da Maré, Rio 
de Janeiro, 2009, para o qual concebi um grupo de pesquisa e um 
oficinas com três artistas, Guga Ferraz, Elisa Castro e Tiago Rivaldo). 
A participação no grupo Laranjas, do qual fizeram parte Adriana Boff, 
Denise Gadelha, Patricia Francisco, e Cristiano Lenhardt, Fabiana 
Rossarola e Jorge Menna Barreto (sendo os últimos três mais eu os 
que seguraram a peteca por mais tempo), nos iniciou num fenômeno 
de coletivazões, agrupamentos, assembleias, atelies coletivos que é 
analisado e experimentado por várias pessoas no começo dos anos 
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2000. Percebemos que nosso desejo por produzir coletivamente (ie 
assinar como grupo e não individualmente) encontrava ressonâncias 
em outros artistas e grupos. Nesse contexto, a relação com noções de 
arte pública e intervenção urbana traziam aspectos exteriorizantes à 
prática (e não apenas a motivação por compartilhamento de 
experiências individuais, auto-orientadas, em espaços coletivos), o que 
politizava a prática frente a desafios de público, de provacação das 
funções e possíveis sentidos  e reapropriações da arte. Cito 
brevemente que atualmente tenho me interessado muito em entender 
mais as contaminações possíveis entre práticas voltadas a 
conhecimento livre (conhecidas por vários nomes ao operarem com 
software livre, cultura digital, gambiarra, entre outros), a partir dos 
bricolabs, no começo dos anos 2000 e a sua miscigenação ou 
aprendizagem de metodologias que possam ter sido absorvidas e 
coautoradas por artistas e ativistas. 

O segundo, mais na forma de projeto-mambembe, foi a organização 
do Arquivo de emergência, no qual eu me torno uma artista-
pesquisadora. Inicialmente realizei uma série de entrevistas e visitas a 
casas se espaços de artistas (mais precisamente entre 2005-2006 e 
no ano de 2010 em São Paulo) para compreender suas motivações 
em romper o atelier de artistas e endereçar-se a espaços públicos e O 
Arquivo tinha como premissa o fato de que para além de produzirmos 
juntos, “aprendemos juntos”, pelo exercício da crítica, pelo exercício da 
observação, da co participação. Uma pergunta que se deve fazer 
nesse projeto é “mas o que é que se aprende?”, se aprende a ser 
artista? Acredito que não. Ou de forma geral, o que é que a arte 
ensina? Respondendo à primeira pergunta, me parece que naquelas 
iniciativas se aprendia antes de qualquer coisa a desidentificar com 
essa premissa inicial e operar uma destruição/reconstituição singular 
dessa figura/forma, investindo em aspectos pré-individuais e 
produzindo menos objetos e mais eventos, encontros, intervenções, 
entre outros. Ou seja, há aí uma noção de processo que não se dirige 
a um eu individualizado mas um eu em coletivações. Dos grupos mais 
(auto) críticos dos anos 2000 citaria Contrafilé, Espaço Coringa, Frente 
3 de Fevereiro, EIA (Experiência Imersiva Ambiental), … 

É crucial pontuar que minha participação em outros grupos, como a 
Rede Universidade Nômade, e questões que apareceram no exercício 
do Arquivo de emergência me colocaram a mobilizar uma noção de 
pesquisa, que identifico como muito importante para pensar as noções 
de arte mais educação.  A pesquisa é pensada não como pesquisa 
acadêmica mas como “pesquisa militante”, como aprendi do Colectivo 
Situaciones, Argentina, segundo a qual pertencemos e modificamos o 
contexto no qual estamos inseridos, contexto esse que é de interesse 
de nossas pesquisas, e que não pode ser descolado de uma ética das 
ações de pesquisa.

Para contar um pouco mais da minha produção cito brevemente um 
projeto que realizamos a partir da Ecovila Terra Una em 2010, o Ponto 
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Florestal. Neste projeto, trabalhando com Domingos Guimarães, 
Nadam Guerra e Flavia Vivacqua, concebemos oito oficinas realizadas 
na cidade de Cataguazes, Minas Gerais. Ali pensamos diretamente a 
noção de aprendizagem, ou do artista-etc que ensina a partir não da 
arte mas de uma trans ou extradisciplinaridade. Esse projeto foi 
semelhante, por um lado, ao projeto realizado no Museu da Maré, em 
2009, por mim e pela Arquivista. Enquanto no primeiro convidamos 
artistas-etc que já tinham alguma experiência com ensino (Braulio 
Britto, André Mesquita, Giseli Vasconcelos, Newton Goto e nós quatro) 
o segundo operou mais no sentido de deslocar os artistas para a 
posição de artista-educador no contexto de uma comunidade 
favelizada e sob o poder do tráfico, perguntando não só o que é se 
ensina ao público, visto que nem todos os artistas tinham experiência 
prévia com oficinas (Guga Ferraz em especial), mas também o que os 
artistas eles mesmos aprendem. A aprendizagem aqui, no segundo 
projeto, entra também como processo de subjetivação também, a 
entrada em um mundo de experiências pensadas a partir da ética e da 
política (ops isso não seria a arte mesma?) não só do público, daquilo 
que é oertado pelo artista, mas também do contexto (as vidas, a 
história, o Arquivo e o Museu da Maré).

A partir dessas experiências percebo que minha percepção de um 
possível educational turn do qual eu participo e participei teria fortes 
aspectos de uma extra-institucionalidade, sendo mais conectado à 
linhas autogeridas e autônomas de coletivações, cujas finalidades não 
são prescritas em currículos escolares ou acadêmicos, ou em 
contrapartidas de projetos institucionais (ainda que alguns deles 
tenham respondido a isso inevitavelmente). Pensa-se mais em uma 
rede de participação e contaminações em que o é importante é a 
produção, a co-produção, o estar ativo e ter capacidade de diálogo. 
Com isso o aprender entraria mais em linhas de horizontalização ou 
em conceitos Guattarianos “transversalização.” Isso não significa 
negar as instituições mas atravessá-las, considerando aspectos dessa 
intersecção e participação. 

Para trazer algumas questões que eu ando me envolvendo, uma delas 
é pensar porque e se podemos aproxiar as noções de aprendizarem 
(nos termos de uma pedagogia crítica) e produção de subjetividade (a 
partir de Felix  Guattari e da filosofia da diferença). Não é que ambas 
ocupam um mesmo lugar, requisitando contaminações pré-individuais? 
Tenho pensado a aprendizagem como uma entrada crítica nos modos 
de produção da arte, onde entram o exercício da percepção de si em 
contato com o outro, com outros. A produção de subjetividade poderia 
marcar uma posição semelhante a uma noção de aprendizagem ou de 
pedagogia crítica que não tem uma finalidade precisa mas que 
trabalha nos modos de existência, de mundos, de produção de 
sentido, de afeto, de relações políticas (longo assunto...). Entendo que 
essa seja uma questão crucial para discutir no âmbito de um 
Educational Turn institucional, em até que medida as iniciativas 
institucionais se mesclam nas linhas de produção de subjetividade, 

245



liberando-as, não pré-determinando-as ou fechando as conexões 
possíveis.

[...] vou contar algo que possa ser interessante saber para tua 
pesquisa, mas no âmbito do contexto brasileiro. Em 2006 o Arquivo de 
emergência participou de uma exposição chamada “Geração da 
Virada”, no Instituto Tomie Ohtake, com curadoria de Moacir dos Anjos 
e de Agnaldo Farias. Moacir e Agnaldo lançaram uma chamada que 
circulou em algumas listas de email que reuniam grupos de artistas e 
ateliês coletivos e geraram bastante polêmica. Ainda que a exposição 
não tivesse capacidade para lidar com tal iniciativa, os curadores 
desejaram ter algo na exposição que fosse referência às coletivações 
e tomadas de espaço público. Podemos avaliar se esse desejo vem de 
uma espécie de obrigatoriedade de escuta dessas iniciativas 
coletivizantes e politizadas, e portanto da importação esquivada de um 
educational turn naquele momento. Digo “não tinha capacidade” 
porque não havia um educativo ou equipe de mediação na exposição 
que pudesse dar conta de conceber a exposição/montagem/
manutenção dos materiais coletados pela chamada, o que contrastava 
em muito com a exposição como um todo, visto que ela tinha sido 
realizada sem que os artistas “da virada” tivessem escolhido suas 
obras, e sim foram as galerias que escolheram (isso expõe dois 
problemas: uma exposição que pretende ser cartografia de uma virada 
de século não trabalha com a noção de pesquisa das obras 
propriamente ditas, para além de um mapeamento de nomes, e não 
prevê uma equipe que vá tomar contato direto e responsabilizar-se 
pela mobilização desse material). O que aconteceu? Conversei com 
Moacir dos Anjos em uma viagem a Recife e propus que eu levasse o 
Arquivo para a exposição. Minha proposta de participar foi anterior à 
exposição, e eu não ganharia nenhum dinheiro por isso, apenas 
passagem e hotel. A ideia não seria que eu daria conta de fazer 
mediação, mas na negociação de  minha participação lentamente fui 
convidada a cuidar desse material. Aspectos positivos dessa história 
confusa foram a exposição do Arquivo num centro cultural com grande 
visitação, difundindo o Arquivo, e por outro lado acredito que a 
participação marcou um espaço de fôlego para os visitantes em que 
pudessem ter contato com outra qualidade de produção dentro de uma 
noção trabalhada bem superficialmente de “virada”. Recebi algumas 
críticas, claro... E ao final da exposição os materiais coletados 
passaram e integrar o Arquivo.  

educational turn.
Bom, confesso que acho que meu contato  com aspectos do que se 
aproxima de um Educational Turn foi sobretudo inicialmente com a 
proximidade com Jorge Menna Barreto e seus estudos da 
especificidade e da discursividade (e mais tarde sua equipe de 
mediação no Paço das Artes).  Assim como ele fez o extenso trabalho 
de desnaturalizar a importação do conceito de site-specific poderíamos 
procurar traduzir ou transduzir esse fenômeno para o contexto 
brasileiro. Confesso que entrei em contato com a publicação 
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propriamente dita há poucos meses, por conta de meu doutorado e por 
recomendação de um dos supervisores (Edgar Schimitz), e por isso 
minha percepção é bastante fresca, nova, recente. Perto dos anos 
2009 entrei em contato com o grupo Ultra-red do qual fazem parte meu 
companheiro (Christopher Jones) e Janna Graham, que também está 
na publicação assim como Edgar. Trabalhando junto com eles ou 
participando de algumas de suas ações tomei conhecimento da sua 
pergunta central “What did you learn?” uma pergunta que desloca uma 
participação genérica para uma participação específica. Coloca todos 
(também os artistas/propositores/ativitas) em um estado de 
aprendizagem a partir da escuta (de uns e outros, de peças sonoras). 
Essa participação ou acompanhamento não me coloca suficientemente 
no lugar de analisar um fenômeno em escalas europeias ou do mundo 
nórdico, contudo. 

Pensando na relação com Jorge Menna Barreto, a partir das tantas 
linhas de aprendizagem com ele (desde estar no mesmo coletivo, criar 
ações conjuntas, pedir a ele para traduzir abstracts de pesquisas 
minhas, ler o que ele escreve, comer o que ele cozinha ou blend) há 
outra coisa que acredito que caracteriza um Educational Turn ou que o 
antecede de alguma maneira, que é a crítica institucional. Confesso 
que não me sinto pronta, como disse acima, para realizar uma análise 
ou dar um ponto de vista sobre o fenômeno Educational Turn na sua 
primeira onda (ainda que o venha construindo pelas respostas) do 
contexto europeu ou norte-do-mundo, e sim intensificar a minha 
percepção de um contexto brasileiro. Ainda que não necessariamente 
a partir da geografia europeia, eu adoraria fazer uma crítica ao modo 
como as instituições culturais tem tomado isso como uma certa forma 
de sanar efeitos macropolíticos, e eu chamaria isso de uma segunda 
onda do Educational Turn. Um exemplo disso seria o Museu de Arte do 
Rio de Janeiro (MAR) no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma 
série de atividades voltadas para moradores locais da região portuária, 
ainda que a implantação do museu tenha sido absolutamente 
destruidoda da vida social de algumas partes do bairro, e faça parte de 
uma mesma política de exclusão da Prefeitura e do Estado do Rio de 
Janeiro (que removeu várias familias de pobres de suas casas nos 
arredores do Museu, acabou com a prática de prostituição na área, 
com o ponto de venda de diversos camelôs, e sobretudo privatizou a 
gestão pública dos serviços e direitos básicos dentro de uma Parceria 
Político Privada - PPP). A questão que fica é, o que pode o Museu 
como instituição cultural e espaço de arte “ensinar”  depois que as 
políticas públicas que o implantaram já operaram uma pedagogia de 
opressão? Pode a arte provocar excessões à essas políticas de 
exclusão e pedagogias de opressão e rinserir práticas libertadoras? 
Isso acontece na Europa também, claro com o programa Tate Local, 
por exemplo. 

local e global. correlações.
Aqui queria trazer dois pontos a discutir que imagino possam estar 
omitidos e possam compor com a pesquisa. Um seria pensar o 
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institucional a partir das instituições de fomento e não só a partir das 
instituições que realizam os projetos, e outro o fato de que vários 
atores de mudanças radicais que integraram ações coletivas nos anos 
2000 realizaram pesquisas em âmbito acadêmico sobre suas 
produções e sobre suas redes de produção.

O primeiro ponto, como meu ponto de vista tem trazido mais 
experiências na auto-organização eu gostaria de propor deslocar a 
noção de institucional para fora das instituições de arte e pensar as 
políticas de governo de financiamento. Podemos considerar que muito 
dos movimentos que aconteceram dentro do país nos anos de 
2003-2010 foram financiados pelo governo brasileiro na gestão de 
Lula, sejam eles a política dos Pontos de Cultura, Cultura Viva, 
Projetos Redes e Conexões Artes Visuais, e Interações Estéticas. Isso 
demarca uma política institucional que entra nas linhas de cooperação 
e diferenciação da produção cultural, na grande maioria dos casos 
abrindo espaço para experimentalismos que um mercado (onde 
entram além das galerias as instituições culturais de alguma maneira, 
como os museus, os centros culturais) na sua linha de frente talvez 
não compreendesse ou fomentasse. Com isso não pretendo trazer um 
ponto de vista totalizante sobre essas políticas públicas como positivas 
visto que há diversas nuances no trato com os produtores culturais e 
nas formas de contrapartida cultural exigidas. Numa conversa breve 
com Celio Turino em 2008  ele me falou de um conceito que acredito 
vem de Gramschi, que é de “estado educador”, pelo qual se pode 
entender que o estado opera menos como controlador (nesse aspecto 
do fomento à cultura, no caso brasileiro), e mais como aberto às 
proposições da maneira como elas acontecem no terreno cultural e 
diverso do pais abrindo a distruição de recursos diretos para projetos 
de pequena ou pequeníssima escala. É lamentável a diminuição 
drástica do financiamento para esses programas citados e a 
reorientação de parte deles para a Economia Criativa com o governo 
Dilma (a partir de 2011), que inscreve as produções mais em linhas de 
finalidade, de produtificação, de venda.

Quanto ao segundo ponto é significativo perceber que atores ligados à 
produção artística e ramificada em outras áreas afins ingressaram em 
mestrados ou doutorados Brasil afora de maneira a continuar suas 
produções mobilizando-as a partir do espaço da academia e algumas 
delas problematizando essa participação. Penso que, como 
proposicão, na tradução local de uma versão brasileira da Educational 
Turn esse aspecto deve ser considerado, porque ele não é 
sobremaneira uma continuação das práticas anteriores, e marca por 
um lado um isolamento (o pesquisador é orientado a produzir sozinho 
e é avaliado individualmente), e é interessante perceber como e que 
marcas são compartilhadas ou reinseridas num contexto de produção: 
ie. produção de conhecimento? Cito brevemente como exemplo Jorge 
Menna Barreto, Graziela Kunsh, Thiago Novaes, Fabiane Borges, 
Daniel Lima, Daniela Labra (ainda que sua pesquisa não tenha 
considerado seu 'flerte' com movimentos mais radicais nos 2000), 
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Mariana Marcassa, eu mesma … 

Acredito que um dos projetos mais interessantes do qual que tenha 
participado tenha sido Arte e Esfera Pública organizado por Graziela 
Kunsh e Vitor Cesar no Centro Cultural São Paulo, em 2008 
(realização via financiamento Conexões Artes Visuais da Funarte?). 
Escolho esse projeto por sua complexidade de atividades e por sua 
forma (pela instalação, entre outros aspectos). Arte e Esfera Pública 
criou um marco para pensar a noção de esfera pública no contexto 
paulistano de produção, e trouxe vários profissionais do campo da 
arte, do urbanismo e da sociologia para dialogar sobre o encontro da 
arte com a esfera pública (entre eles Martha Rosler). Acredito que essa 
é uma discussão fundamental no que concerne as instituições e 
problematiza também um dentro/fora (afinal 2002 aconteceu uma 
exposição bem importante organizada pelo Itaú Cultural que reuniu 
vários artistas que participavam de coletivos ou vieram a ingressar em 
… de que maneira uma ação corroborou ou compôs com a outra, e 
quanto disse gerou um excesso não capturável pela instituição ela 
mesma?). Basicamente o conceito de esfera pública fala dessas 
instituições temporárias de discussão, produção, pensamento, e não 
está diretamente relacionada à noção de espaço público (aquele 
delimitado pelo estado, e que preservaria uma separação privado/
público).  Gosto muito da definição de Alexander Kluge de “esfera 
pública conflitiva” (no livro da Martha Rosler...) que incorpora pontos de 
vista diferentes em relação a um mesmo assunto etc.

to be continued...

*Alguns artistas, em resposta (única ou complementar) ao 
questionário enviado, encaminharam textos próprios a fim de contribuir 
para com a discussão proposta pelo presente estudo. Ao todo, foram 
recebidos seis textos, dos quais cinco eram inéditos à época. Devido a 
questões de direitos autorais - dos próprios artistas e/ou instituições às 
quais estes textos estão vinculados - e, também, em razão da 
envergadura dos mesmos, optamos por não reproduzí-los aqui, 
apenas referenciá-los, conforme segue abaixo.

BERNARDES, Maria Helena. Por uma pedagogia passante, 2010. 
Inédito.

GOGAN, Jessica.  The “educational turn” in contemporary art practice 
and curating, 2010. Inédito.

HONORATO, Cayo. A formação do artista (conjunções e disjunções 
entre arte e educação) [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
2011. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/
48/48134/tde-05072011-125142/es.php>
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KELIAN, Lilian L’ Abbate e KUNSCH, Graziela. Bastará que os 
educadores se interroguem. Publicação organizada pela artista 
Graziela Kunsch e pela educadora Lilian L’ Abbate Kelian - em 
colaboração com educadores e artistas brasileiros - como parte de seu 
projeto na 31a Bienal de São Paulo, 2014. Inédito.

MENNA BARRETO, Jorge. A sobrevivência do espanto. In: KELIAN, 
Lilian L’ Abbate e KUNSCH, Graziela. Bastará que os educadores se 
interroguem. São Paulo: 31a Bienal de São Paulo, 2014. Inédito.

SCHWAFATY, Beto. Por uma Consciência dos Meios: Arte 
contemporânea, Curadoria e Mediação Crítica, 2011. Inédito
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CONSIDERAÇÕES FINAIS, ou o que resta é o que resiste (?)

Como concluir algo que parece, "nalmente, estar pronto para começar? Como 

encerrar no espaço de algumas páginas dias, noites e anos de re#exões que ainda estão 

por vir? Pensar sobre o que é vivo, propor-se a analisá-lo no tempo mesmo de sua 

ocorrência nos exige abrir mais portas do que fechá-las. No decurso deste trabalho, mais 

do que assertivas, questões foram lançadas, caminhos foram percorridos, bifurcações 

foram criadas. Nesse sentido, pouco ou nada se concluiu em termos de se chegar a um 

destino. Porém, muito se ganhou na experiência própria do percurso. 

Este estudo nasceu do interesse em compreender as relações entre arte e 

educação no âmbito da arte na contemporaneidade, identi"cadas recentemente na forma 

de um fenômeno internacional  de virada educacional nas práticas artísticas e curatoriais -

educational turn-, para, a partir disso, discutir e reposicionar novas velhas questões acerca 

dessas relações. 

Para tanto, uma indagação foi fundamental e esteve à espreita desde o início 

desta investigação: seria possível, em tempos contemporâneos, adotarmos a dimensão do 

“novo” - representado no referido fenômeno através do termo “turn” (virada, vez, giro), 

sugerindo, assim, uma espécie de micro-vanguarda, dada à ocorrência com que aparece 

no contexto contemporâneo da arte propondo pequenos curtos-circuitos no que está 

estabelecido, mas, ao mesmo tempo, sabidamente de caráter transitório? E mais: o que a 

insígnia de “novo” impressa no termo que quali"ca tal fenômeno nos revela das relações 

construídas historicamente entre arte e educação no âmbito da arte e o que busca, a"nal, 

engendrar na contemporaneidade?

Alguns caminhos são possíveis no sentido de entender a sua ocorrência, para 

além das causas mais imediatas discutidas anteriormente.

Em 1922, Nicolai Kondratiev apresentou publicamente as ideias iniciais do que se 

con"rmaria alguns anos mais tarde como teoria dos ciclos longos - ou ondas longas. Neste 

trabalho, o economista russo defende a ideia de que vivemos dentro de um organismo 

político, econômico e social estruturado em ciclos que se repetem a cada 40 a 60 anos 

promovendo, assim, o retorno a fenômenos já vividos. 

A principal característica do ciclo de Kondratiev é a de que as economias 

capitalistas movem-se de acordo com um padrão estruturado, gerando movimentos 

regulares, observáveis empiricamente. De acordo com o economista, os ciclos apresentam 

duas fases: uma ascendente, que favorece o regime capitalista, e outra descendente, que 

marca a sua crise. 
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Ao longo do século XX muito se discutiu e teorizou, principalmente, nos campos 

da economia e da história, a partir das ideias de Kondratiev. O historiador francês Fernand 

Braudel acreditava, por exemplo, que as ondas longas estariam ligadas à permanência de 

estruturas cotidianas da vida material, como a troca e o tempo das transações mercantis 

básicas das sociedades, assim como a organização da divisão do trabalho e as formas de 

Governo e Estado vigentes. Na sua visão, a vida social e cultural é medida pelos ciclos 

econômicos e estes podem ser compreendidos como #uxo e re#uxo da vida material. 

(BRAUDEL, 1978, p. 73)

Eric Robsbawn, historiador inglês, e estudioso entusiasmado do século XX, 

con"ava convictamente na teoria de Kondratiev. Na sua visão, “seria possível dizer que, entre 

1945 [pós Segunda Guerra] e o início da década de 1970, a economia mundial sofreu 

oscilações relativamente pequenas, ao passo que desde 1973 nos vimos de novo em um 

período marcado por sacudidas muito fortes” [...] (ROBSBAWN, 2009, p. 8), comprovando, 

portanto, a teoria das ondas longas. De acordo com o economista belga Jos Deibeke (1984, 

p. 21), um “renascimento notável do interesse sobre as #utuações econômicas e 

especialmente sobre os ciclos longos ocorreu a partir da segunda metade dos anos 70” por 

conta, em grande medida, da crise econômica mundial presente naquele momento.

Diante desse breve panorama, e considerando as ocorrências em níveis políticos, 

econômicos, sociais e culturais da virada do século XXI, se levarmos em conta a lógica de 

Kondratiev, provavelmente, chegaremos muito perto de supô-la uma resposta para uma 

série de acontecimentos, nos âmbitos da vida e da arte, que parecem, curiosamente, se 

repetir nos dias de hoje, tais como: a crise das instituições vivida em intensidade 

semelhante nos anos de 1970 e na virada do século XXI, e, em contrapartida, o surgimento, 

no contexto da arte, de processos intensos de crítica institucional - respectivamente, 

primeira e terceira ondas218; o fortalecimento de movimentos sociais e de minorias e uma 

espécie de levante público, identi"cados nas décadas anteriores através dos movimentos 

estudantis (sobretudo, Maio de 68) e contraculturais que, de certa forma, deram início aos 

estudos pós-coloniais e feministas, correlacionando-se, de acordo com a lógica de 

Kondratiev, à tomada de consciência pública que mobilizou centenas de milhares de 

pessoas em movimentos como o Occupy e às primaveras árabe, turca, brasileira, entre 

outras, veri"cados na última década; assim como, no contexto mais especí"co da arte, o 
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interesse de artistas, observado nas décadas de 1960-70 e atualizado nos anos de 

1990-2000, por “desobjetualizar” a arte, optando pela realização de projetos pautados por 

experiências relacionais219  e situações de convívio, bem como pela inserção do público na 

produção e realização desses processos, promovendo relações colaborativas de trabalho e 

autoria, e da busca pela inserção destes projetos na esfera pública; e, nesse sentido, ainda, 

o renovado desejo por parte, principalmente, de artistas em experimentar processos de 

produção de conhecimento (menos ou mais radicais) vinculados à prática artística e em 

revisá-los junto aos contextos institucionais de educação formal e não-formal de arte como 

museus, escolas, universidades, tal como vimos no primeiro capítulo desse estudo em 

referência às práticas artísticas engendradas nos anos de 1960-70.

Nesse sentido, poderíamos citar uma espécie de crise disciplinar identi"cada e 

vivida nos dois momentos - nas décadas de 1960-70, com a intensa revisão dos modelos 

educacionais vigentes como estruturas sociais de con"namento, realizada nos mais 

diferentes pontos do globo através dos estudos e práticas de educadores e pensadores 

como Paulo Freire, Ivan Illich, Louis Althusser e Michel Foucault220, e, recentemente, através  

da busca incessante por modos não-disciplinares de operar na vida, identi"cados, de 

acordo com Reinaldo Laddaga (2006, p. 19), através do “turbilhão de práticas que articulam 

o local com a formação de redes globais” e do forte interesse em constituir “formas 

arti"ciais de vida social, [e] modos experimentais de coexistência” (LADDAGA, 2006, p. 22)

Assim, se levarmos em conta a teoria das ondas longas, seremos obrigados a 

considerar o fenômeno educational turn primeiro, como um retorno, e não uma virada - ou 

o "m de um ciclo iniciado há cinco décadas e não um episódio singular no contexto atual 

da arte; e segundo, sendo um retorno ocasionado por um movimento cíclico, como um 

processo natural - senão previsto, pelo menos, previsível. 

Ainda que seja uma visão plausível, e também tentadora, pois organiza o 

presente, o passado e o futuro numa linearidade cíclica quase precisa, justi"car a virada 

educacional e os movimentos contemporâneos de acordo com a perspectiva de 

Kondratiev se mostra, no entanto, insu"ciente, pois considerá-la implicaria acreditar na 
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Althusser, embora siga por outro caminho.



ideia de que a história é uma via de mão única, portanto, linear, contada, e contabilizada, 

segundo interesses hegemônicos de acordo com uma perspectiva fundamentalmente 

econômica em que a arte atuaria como um instrumento meramente alegórico e não um 

lugar essencialmente de resistência221  e re-existência, capaz de gerar mudanças para além 

de seu campo, como logra ser. Desse modo, considerar a teoria dos ciclos longos, 

signi"caria, acima de tudo, desacreditar que mudanças sociais ocorrem, que padrões 

podem ser alterados, que processos de emancipação podem surgir, que o mundo pode ser 

mais global e mais local ao mesmo tempo, e que do presente podemos olhar para o futuro 

para tentar reescrever o passado, alterando, assim, nossa condição no presente. Considerá-

la, signi"caria também ignorar a capacidade de transformação e auto-crítica da arte, uma 

vez que as rupturas, vanguardas e processos de virada estariam desse modo já inscritos no 

movimento cíclico da história.

Há, nesse sentido, um encontro das ideias de Kondratiev com as teorias de Peter 

Bürger222  (2012) no que para este se materializa através da noção de vanguarda. O crítico 

de arte alemão acredita que toda ruptura crítica estabelecida, no âmbito da arte, após as 

vanguardas modernas, com especial atenção às neovanguardas (1960-70), seria, na 

realidade, um processo conservador, pois estaria repetindo algo já inscrito no contexto da 

arte; o que, sem dúvida, é um ponderação interessante se este for percebido do ponto de 

vista da instituição arte e seus fenômenos como um processo oriundo e circunscrito ao seu 

campo autônomo; mas de forma alguma se levarmos em consideração os contextos 

políticos, sociais e culturais (bem como seus atores) a partir dos quais e com os quais esses 

fenômenos se relacionam, principalmente, considerando as práticas artísticas pós-

autônomas223.

Essa é a crítica que Hal Foster faz com relação às teorias de Bürger e na qual nos 

apoiamos, num primeiro momento, para pensar o caráter de novidade da virada 

educacional. 

Assim como Bürger, Foster (2001, p. 3, tradução minha) também fala dos 

“retornos” na arte, mas ao revés da maneira como o faz o crítico alemão. Se Bürger parte da 
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222 Ver BURGER, Peter. Teoria da vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
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lhe dá sentido. Ver LADDAGA, Reinaldo. Estética da emergência. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006.



noção de vanguarda para situar a ideia de repetição “esvaziada” que ela cria, pois a percebe 

sobretudo como uma forma da arte, Foster aborda primeiramente o “retorno” para, então, 

analisar o quão extraordinário ele pode ser como processo crítico às convenções artísticas 

e condições históricas da arte.  

De acordo com o autor, tais retornos são complicados e se tornaram compulsivos 

(uma mania?) no "m do século XX “quando as revoluções de seus inícios parece[ram] 

desmoronar e formações que julgávamos mortas renasce[ram] com extraordinária 

vitalidade” (FOSTER, 2001, p. 3) - um exemplo seriam os tantos retornos da pintura. 

Diante disso, tomamos emprestado do autor uma questão que, ao indagar sobre o 

papel auto-crítico da arte, nos faz pensar sobre os lugares que a virada educacional quis 

ocupar e os que, de fato, ocupou no contexto artístico contemporâneo, à luz desse caráter 

de novidade. 

“Como estabelecemos a diferença entre uma explicação escrita em apoio ao status 

quo cultural e uma explicação que trata de questioná-lo?” (2001, p. 3, tradução minha) Ou 

seja, no que tange ao nosso objeto de estudo, em que medida a virada educacional na arte 

contemporânea efetiva-se como uma crítica contundente à instituição arte (e suas 

instituições) a ponto de re-situá-la não apenas para si, mas na sua relação com o mundo, 

con"rmando-se, portanto, como uma virada; e em que medida perfaz-se apenas como um 

novo modelo estético para questões já conhecidas? O que signi"ca, a"nal, para a arte e 

seus atores que a educação seja o mote de suas práticas e discurso? 

De acordo com Foster, a relevância de um projeto que “retorna” à cena - e isso não 

signi"ca que ele seja simplesmente uma repetição de algo já vivido - está diretamente 

relacionada a dois fatores: histórico e teórico, no sentido de que essas práticas 

“revisionistas”, 

[...] geralmente invocam modelos diferentes e ainda incomensuráveis, mas 
não tanto para embutí-los como um pastiche histérico (como em grande 
parte da arte produzida nos anos de 1980), como para elaborá-los 
mediante uma prática re"exiva, para converter as autênticas limitações 
destes modelos em uma consciência crítica da história, artística ou não. 
(FOSTER, 2001, p. 5, tradução minha)

Diverso de Bürger, Foster defende a possibilidade radical de novas vanguardas,  

principalmente, no que diz respeito às experiências neo-vanguardistas dos anos de 

1960-70, pois acredita que o que move esses processos de retorno são, à revelia das teorias 

Kondratievianas, momentos de potência política, social e cultural originais.

Optamos por fazer essa re#exão exatamente no momento de fechamento deste 

estudo, pois acreditamos que ela promove uma revisão crítica e pode nos ajudar a 
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compreender o real lugar e papel da virada educacional na arte contemporânea. No 

entanto, associar o referido fenômeno a uma condição vanguardista nem de longe é uma 

pretensão, pois não acreditamos que processos dessa ordem sejam possíveis na 

contemporaneidade, talvez seja apenas um método encontrado para entender a sua 

ocorrência, uma vez que as iniciativas artísticas e curatoriais que se basearam em 

processos educativos não estão apenas vinculadas ao presente, mas foi no presente que 

despertaram extrema surpresa no meio da arte, promovendo certo desconforto e gerando 

um sem "m de discussões nos mais diferentes níveis, principalmente, relativos à revisão de 

velhos formatos e agência de novas formas institucionais - desde aquelas que buscaram 

distanciar-se da instituição arte e de suas instituições, preferindo estabelecer-se como 

auto-organizações, escolas livres e academias autônomas às que se materializaram no 

contexto mesmo das instituições, valendo-se da ideia de educação como mero valor 

agregado.

Nesse momento, talvez seja interessante recorrer a um terceiro ponto de vista, a 

"m de problematizar as perspectivas de Foster e Bürger e também para nos acercarmos à 

uma discussão teórica que está pensando a arte em suas condições cognitivas, culturais e 

mercadológicas. Jean Luc Nancy, ao versar sobre a ideia de arte como vestígio e, assim, 

buscar no vestígio da arte o seu rastro, nos apresenta a proposta de que  “o novo [na arte] é 

apenas um estado da economia, ou do capital, [...] que a arte sempre esteve fora do preço, 

por excesso ou por falta.” (NANCY, 2012, p. 291) 

O comentário de Nancy nos coloca diante de um dos paradoxos centrais que 

envolve a virada educacional: o momento em que as práticas artísticas e curatoriais 

contemporâneas que estavam se acercando de processos críticos de produção de 

conhecimento foram quali"cadas pelo sistema da arte (através de seus críticos) como 

educacionais, fabricando, portanto, uma virada educacional e transformando as 

investigações e processos críticos que vinham sendo realizados no contexto da arte em 

produto dessa quali"cação.

Nesse sentido, se por um lado, a virada educacional põe luz num processo de 

transformação maior que é de emancipação e desopressão dos processos de produção de 

conhecimento no contexto da arte - mesmo que isso implique estar à parte das regulações 

e legitimações do sistema da arte -, por outro, como a tendência de mercado que se 

transformou, ela perdeu seu aspecto processual passando a a"rmar-se como um projeto 

(ou produto) do qual, originalmente, tentou se distanciar224 , promovendo, assim, um 
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retrocesso nas possibilidades da arte e da educação como de#agradoras de um processo 

crítico e compartilhado de pensamento.

Como bem pontua o artista brasileiro Beto Schwafaty225 (2014, p.1-2), 

[...] ao delinear um campo de práticas artísticas que se voltavam para 
atividades que re"etiam sobre ou experimentavam formas alternativas de 
educação, [o fenômeno educational turn] parece delimitar a re"exão de 
que toda produção de arte pode ter um grau ou dado educacional, 
deixando de lado uma parcela importante da produção contemporânea 
fora do radar dessa discussão sobre educação... é como dizer que a arte 
política é aquela que participa de protestos ou de movimentos políticos. 
[quando, na verdade] toda arte é política pois ganha esse status (arte) 
quando é negociada e entendida publicamente.

O que nos está apresentando Schwafaty é a con"rmação de que, se por um lado, o 

educational turn surgiu como um processo de auto-crítica no que se refere à instituição 

arte tentando gerar novos modos de organizar e produzir conhecimento e, assim, parecia 

ser algo novo no contexto artístico contemporâneo, por outro criou uma espécie de 

segmento pedagógico no âmbito da arte, formado por um grupo de práticas artísticas 

quali"cadas como educacionais por excelência e, ao fazê-lo, delimitou ainda mais a 

participação da educação no contexto da arte, extinguindo o caráter educativo das 

práticas artísticas que não se quali"cam ou mencionam a educação em seu nome. Ou seja, 

ao invés de apontar novas possibilidades, desconsiderou as que já estavam ali.

Nesse sentido, poderíamos a"rmar que, ao serem quali"cadas e denominadas 

educativas, as práticas artísticas e curatoriais contemporâneas, automaticamente, 

restringiram, senão invalidaram, o que poderia ter sido um processo interessante de virada 

educacional no contexto contemporâneo da arte.

Atualmente, seus efeitos colaterais são mais latentes que seus louros. Nesse 

caminho em a"rmar-se como “coisa” educativa, esquecendo-se do processo educativo que 

já é, a arte pouco ou em nada olhou para a educação do ponto de vista de seus atores 

(educadores), sendo, portanto, opressora e prepotente em suas atitudes. Como bem 

lembra o pesquisador brasileiro Cayo Honorato, não são raros “os casos em que educadores 

[foram] preteridos por artistas para a realização de projetos, de algum modo, 

educacionais”226 (HONORATO, 2013, p. 1).

Assim, mais do que fazer “arte” segundo os interesses da educação, a virada 

educacional , ao que parece, quis fazer “educação” segundo os interesses da arte, e essa, 
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225 Em entrevista realizada com o artista. Ver Seção Especial II deste trabalho.

226 Em entrevista realizada com o pesquisador. Ver Seção Especial II deste trabalho.



talvez, seja a sua maior contradição, pois ao fazer “educação” de acordo com interesses da 

arte,  mais do que nunca ela produziu arte em detrimento da educação. 

Essa situação con#itante nos atenta para uma questão insolúvel e, talvez, "nal: o 

que, a"nal, entendemos por âmbito da arte? O que ele abarca? Que estruturas e forças o 

conformam? Que discursos o compõem? Enquanto insistirmos em nos referir à arte e à 

educação da arte como coisas apartadas entre si, e pertencentes a campos distintos de 

saber, seguiremos cegos diante de suas relações intrínsecas e de suas potencialidades de 

transformação de nós mesmos diante das estruturas de dominação presentes dentro e fora 

da arte. 

Por outra parte, é curioso pensarmos que devemos exatamente ao fracasso da 

virada educacional a possibilidade de sua existência, ainda que de maneira discursiva 

como estamos fazendo aqui. Parece ser essa, por "m, a potência desse processo, ser o seu 

próprio vestígio227 . Restar como resistência. “Aspirar mais do que esperar”, como sugere 

Thomas Morus ao "nal de sua Utopia228. Seguir latente. E enquanto latência, produzir 

conhecimento subterrâneo, que eclodirá sempre que a vida aqui em cima se tornar 

insuportável. 

Nesse sentido, se a educação, como processo de produção de conhecimento 

crítico, é o que (nos) resta (na arte), ela é também o que resiste mais.
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227 Alusão à questão abordada por Jean Luc Nancy em O vestígio da arte, na qual defende que o que resta da arte 
(contemporânea) talvez seja só um vestígio e, nesse sentido, seria também o que resiste mais. De acordo com 
Nancy, o “vestígio” seria su!cientemente apropriado para nos colocar na pista da própria arte, desta que resta e 
portanto resiste mais. Ver NANCY, Jean Luc. O vestígio da arte. In: HUCHET, Stéphane. (Org.) Fragmentos de 
uma teoria da arte. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012. p.289-306

228  Utopia, obra de omas Morus, é referenciada aqui por ser uma espécie de tratado crítico do desejo-
esperança. Utopia - materializada pelo autor como uma ilha - é um lugar que não existe, mas, mais do que isso, é 
um lugar que se deseja que exista. Ver MORUS, omas. Utopia. Prefácio: João Almino; Tradução: Anah de Melo 
Franco. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 2004.
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