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RESUMO 

 

"(i)mediações:  encontros e experiências coletivas no espaço expositivo" apresenta 
uma investigação poética que buscou aproximar artes visuais e educação. Para isso, 
partiu-se da possibilidade poética dos encontros de mediação, o que levou à produção 
de um jogo que promove uma ação mediativa de trocas coletivas em arte, propiciando 
que os espaços expositivos possam ser lugares de encontros e experiências de 
intervenção e criação por meio das relações dos múltiplos públicos visitantes. A 
pesquisa empírica abarcou o que foi chamado de ações mediativas, na qual a ação 
do encontro convoca os públicos a mudar sua posição de visitante-receptor para se 
colocar em um papel ativo, construindo processos por meio do diálogo com seus 
diversos pares. O embasamento teórico e artístico que fundamentou este estudo teve 
como referência Luiz Camnitzer e Jorge Menna Barreto, que formam a importante 
base para tratar das questões que relacionam educação e arte na produção de um 
trabalho artístico, além de artistas e propositores da participação do público nas obras, 
como Lygia Clark e Hélio Oiticica. No que tange à dimensão educativa do jogo-
mediador, foram feitas relações com os objetos de aprendizagem poéticos (OAP) a 
partir da pesquisa de Tatiana Fernández.  A pesquisa, que teve sua poética 
entrelaçada à dimensão educativa da mediação da arte, contribui para o campo à 
medida em que registra as diferentes relações que os públicos produzem nos espaços 
expositivos, fazendo com que se tornem parte integrante das exposições.  
 

Palavras-chave:  Artes Visuais. Educação. Ação Mediativa. Públicos. Espaço 

Expositivo. 
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ABSTRACT 

 

(i)mediations: collective meetings and experiences in the exhibition space" presents a 

poetic investigation that sought to bring together visual arts and education. For this 

purpose, it started from the poetic possibility of the mediation meetings, which led to 

the production of a game that promotes a mediative action of collective exchanges in 

art, enabling the exhibition spaces to be places of meetings and experiences of 

intervention and creation by the relationships of multiple visitors. The empirical 

research covered what was called mediative actions, in which the action of the meeting 

calls on the audience to change their position of visitor-receiver to put themselves in 

an active role. The theoretical and artistic foundation that underpinned this study was 

based on works by Luiz Camnitzer and Jorge Menna Barreto, which form the important 

basis for addressing the issues that relate education and art in the production of artistic 

work, as well as artists and proponents of public participation in works such as Lygia 

Clark and Hélio Oiticica. Regarding the educational dimension of the mediator game, 

relations were made with the poetic learning objects (OAP) based on the research of 

Tatiana Fernández. The research that had its poetics connected with the educational 

dimension of the mediation of art, contributes to the field as it records the different 

relations that the public produces in the exhibition spaces, making them an integrated 

part of the exhibitions. 

 

Keywords: Visual arts. Education. Mediative Action. Audiences. Exhibitions Spaces. 
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1 ALGUNS RESGATES PARA CHEGAR NAS (I)MEDIAÇÕES 

 

Esta pesquisa nasceu no momento em que minha rotina girava em torno: da 

universidade do estado1, onde curso licenciatura em artes visuais; de uma escola 

pública2, cumprindo estágio obrigatório no ensino médio; do museu de arte do estado3, 

como estagiária em seu núcleo educativo, e de uma escola municipal4, através de um 

projeto 5  de artes visuais, financiado por uma fundação cultural da rede privada. 

Durante esse ciclo de atividades em diferentes tipos de instituições onde ocorre a 

ligação entre educação e artes visuais, percebi não só a importância do acesso dos 

públicos aos espaços culturais de arte, mas também da ação mediadora, no que diz 

respeito ao acolhimento de encontros e às possibilidades de gerar experiências e 

sentidos coletivos ao estar/ocupar esses espaços. 

Outro ponto para definição dessa pesquisa é como se caracteriza o Trabalho 

de Conclusão do Curso em Artes Visuais desta Universidade6 – uma pesquisa de 

produção artística em poéticas visuais, cujo trabalho é comumente exibido na Galeria 

de Arte Loide Schwambach, da Fundação Municipal de Artes de Montenegro, onde 

situa-se a unidade das Artes da UERGS. Nesse local, transitam pessoas de diferentes 

regiões e faixas etárias, e conta com uma rede de mediadores7 atuante em ações 

educativas na mostra das proposições dos formandos. 

Diante disso, desconsiderei o desenvolvimento de um trabalho poético que 

fosse embasado apenas em interesses pessoais subjetivos e que propiciasse uma 

participação individual e contemplativa dos espectadores. Assim, o ponto de partida 

para elaboração dessa pesquisa foi sobre como repensar as formas de 

participação e como promover práticas poéticas de convívio em exposições de 

arte, levando em consideração as potências pedagógicas dos trabalhos 

artísticos expostos e a importância das diferentes relações dos múltiplos 

 
1 Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Unidade em Montenegro, RS. 
2 Escola Estadual de Ensino Médio Ceará – Porto Alegre, RS. 
3 Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli – Porto Alegre, RS. 
4 Escola Municipal de Ensino Fundamental Leocádia Felizardo Prestes – Porto Alegre, RS. 
5 Projeto Iberê nas Escolas, financiado pela Fundação Iberê Camargo em parceria com a Prefeitura de 

Porto Alegre. 
6 Esse formato de TCC atende ao Plano Pedagógico de Curso da Graduação em Artes Visuais da Uergs 

de 2006, que foi atualizado em 2018. 
7 Projeto Rede de Mediadores criado em 2003, coordenado pela Profª. Patriciane Born, que tem como 

objetivo estender o diálogo com a arte contemporânea exposta na Galeria de Arte Loide Schwanbach 
aos estudantes e comunidade. 
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públicos com a arte para que esses locais e trabalhos tenham seus sentidos 

ampliados. 

Partindo dessas perspectivas, o projeto foi pensado a partir da galeria ou 

qualquer espaço artístico-expositivo como lugares de encontro, propondo a questão: 

como artista, de que modo seria possível intermediar relações entre públicos e 

obras nos espaços expositivos?  

Com base nisso, a ideia de (i)mediações, presente desde o título, joga com as 

palavras imediação e mediação, trazendo um duplo sentido a partir de suas definições. 

No dicionário8, imediação indica redondeza, área que se localiza ao redor de um lugar. 

Também pode-se definir o termo como um estado ou qualidade de proximidade, 

contrário de distância. Nesse sentido, pergunto: que fronteiras existem entre artista, 

obra, público e museu/galeria, e o que se encontra nas suas imediações? Gabriel 

Pérez Barreiro, curador da 6ª Bienal do Mercosul, comenta sobre a ação de 

comunicação entre público e obra da seguinte forma:  

 

[...] se pensamos na imagem de alguém olhando uma obra de arte qualquer, 
o que está acontecendo? Onde está o conteúdo? Acredito que não está nem 

na obra de arte, que precisa do espectador, nem no espectador, que precisa 
da obra de arte. Na realidade, é no espaço entre os dois que a comunicação 
é gerada, nesse espaço aparentemente vazio. A obra é uma margem, e o 
espectador outra. Os dois precisam ser valorizados para criar a possibilidade 
da terceira, uma margem que é temporária, ativa, crítica, e por isso, 

profundamente pedagógica. (PÉREZ BARREIRO, 2009, p. 109). 

 

A palavra mediação – no que o próprio termo sugere – é a ação de estar no 

meio, ocupando a zona constituída por esse conjunto de relações entre o espaço 

expositivo, a obra, o artista e os públicos. A pesquisadora Mirian Celeste Martins, no 

caderno da Política Nacional de Educação Museal (2018, p. 85), define mediação 

como interação e diálogo que valoriza e dá voz ao outro na busca de uma maior 

aproximação com os objetos e as manifestações artísticas. 

Levando em conta minhas experiências enquanto mediadora, tenho identificado 

na mediação um trabalho coletivo, participativo e criativo, reconhecendo que há uma 

dimensão poética na ação destes encontros. Com isso, a proposição desta pesquisa 

em poéticas visuais vem a ser uma prática artística que perpasse a interface da 

participação, com a intenção de desprender os públicos da posição de espectadores. 

 
8 Conforme definição do Minidicionário da Língua Portuguesa Houaiss, 2004.  
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Mas, para além disso, tem como principal objetivo a inter-relação da mediação, na qual 

ocorre a invenção de sentidos coletivos, possibilitando que as pessoas elaborem suas 

formas singulares de vivenciar os objetos e os espaços de arte. 

Assim, no planejamento dessas (i)mediações pretendeu-se criar condições e 

dispositivos de encontros, através da ação mediativa 9  de um jogo propositor, 

possibilitando a integração das diferentes relações e percepções nos espaços 

expositivos e entendendo esses espaços como lugares de possíveis convívios, 

compartilhamentos e aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 O termo “ação mediativa” utilizo para abordar a ideia de públicos participativos em um encontro em 

mediação, conceito que será mais desenvolvido no próximo capítulo, e que atravessa o sentido que se 
constrói ao longo desta pesquisa. 
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2 O ESTAR ENTRE NA DOCÊNCIA E NA MEDIAÇÃO EM ARTE  

 

Para iniciar a base teórica de investigações em mediação cultural, proponho 

algumas reflexões que dialogam diretamente com as minhas vivências como 

educadora em artes visuais em ambientes escolares e museais. Muitas vezes, nesses 

locais, a imagem do mediador é associada a quem faz a leitura literal dos conteúdos 

artísticos para o espectador. Essa visão faz com que a mediação ainda seja 

frequentemente chamada de: visita monitorada, guiada, conduzida ou, até mesmo, 

dirigida. Tais denominações reforçam a ideia de que a mediação nos espaços de arte 

está baseada apenas na transmissão das concepções artísticas em exposição, como 

uma prática de leitura e de direcionamento de percepções únicas, passando 

exclusivamente por conteúdos históricos, artísticos ou técnicos. Da mesma forma, 

quem leciona arte em escolas, é entendido como figura detentora e disseminadora 

desse conjunto de saberes discursivos e informativos. 

Ambas visões demonstram essa via única de emissor-receptor, em uma certa 

indiferença para o que vem do outro lado, especificamente para as diferentes formas 

que cada sujeito possui de produzir conhecimento e de experienciar a arte. De acordo 

com Larrosa, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário 

da experiência, quase uma antiexperiência, sem a experiência podemos dizer 

também, que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o que 

aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu (LARROSA, 2002, p. 22-23). Dessa 

forma, qual o sentido de a educação em arte estar atrelada apenas à informação, 

gerando redes de transmissão tão hegemônicas e até mesmo colonizadoras? 

A partir desse problema, trago como um dos principais objetivos desta pesquisa 

deslocar o sentido dado ao mediador/professor como transmissor de informações para 

a condição de propositor de experiências, tornando-se sujeito participante e criador 

junto aos públicos, os quais deixam de ser meros receptores, para se tornarem 

agentes de construção de sentidos e conhecimentos em uma exposição. Sob essa 

perspectiva, ao sair da zona da informação e da discursividade, são propiciadas 

experiências em arte com bases mais democráticas, que se desprendem de 

concepções únicas, integrando, assim, diferentes formas de vivenciar a arte. 

Ao considerar essas questões e evocando novamente minhas experiências 

enquanto docente e mediadora, percebo que, em ambas posições, a construção de 

significados em arte se dá no processo coletivo. Observo, ainda, o quanto a 
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experiência educativa de levar uma turma de alunos ao museu pode ser 

transformadora e que, ao reunir um grupo e debater estética por meio de diferentes 

pontos de vista, também estamos debatendo ética. Nessas ligações, muito além da 

decodificação de uma obra de arte, a experiência estética nos leva a interpretações, 

gerando modos de integração de saberes, discutindo, problematizando e nos 

permitindo uma apreensão tanto da arte quanto da vida. Luciana Gruppelli Loponte, 

ao escrever sobre arte, estética e docência, comenta acerca dessas relações: 

      

[...] o que está em jogo é a relação da estética com processos mais amplos 
do que a própria arte (ainda que seja dela que eles emerjam), implicando a 
ética e os modos de nos conduzirmos no mundo, a política, as relações com 

os outros e conosco mesmos, os contágios entre arte e vida, os modos de 
interpretação do mundo em que vivemos. (LOPONTE, p. 434, 2017). 

 

Dito isso, se cada pessoa carrega conhecimentos e experiências de vida 

distintos, reforço novamente que não há razão em estabelecer visões ímpares sobre 

a arte ou sobre qualquer trabalho artístico. Dessa forma, penso que os agentes da 

arte devem atuar, principalmente, para tornar os encontros em arte mais acessíveis, 

isto é, para que diferentes mundos possam conviver e integrar aprendizados através 

das suas próprias imediações, permitindo que as relações com a arte aconteçam de 

modo mais horizontal e pessoal.  

Nesse sentido, prefiro me referir à mediação como ação mediativa, na qual a 

ação do encontro convoca os públicos a mudar sua posição de visitante-receptor para 

se colocar em um papel ativo. Desse modo, os públicos, a partir das suas relações 

com o mundo, podem transformar as convenções das obras e das exposições 

artísticas, provocando modos de construir processos de conhecimento em arte por 

meio de diálogos e trocas coletivas. Assim, é possível garantir a singularização e a 

pluralidade cultural da arte e de cada sujeito, sem hierarquia de posições. 

Portanto, a condição e o intuito desta escrita não terão ênfase sobre a figura 

do mediador, assim como não será sobre a figura do artista, do curador ou do 

professor. A ideia trata-se justamente de tirar o protagonismo de uma figura única, 

trazendo a proposta de que mediação é o estar entre, entre tantos lugares e 

interlocutores que movimentam as camadas de sentidos e significações da arte. 

Significa analisar a mediação como uma prática poética de convívio, de acolhimento, 

de compartilhamento e de produção coletiva. 
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3 PÚBLICOS: AS MÚLTIPLAS EXPERIÊNCIAS NAS (I)MEDIAÇÕES 

 
 

Em minhas experiências iniciais de formação em mediação em espaços 

museais, as pesquisas foram frequentemente voltadas aos conceitos curatoriais e 

artísticos das exposições. Ademais, não existe estudos sobre essa atuação educativa 

na grade curricular do curso de licenciatura em artes visuais. Dessa maneira, o 

entendimento que incorporei sobre a ação mediadora se concebeu por meio do "estar 

entre" a multiplicidade de grupos e encontros em decorrência das mediações. Com 

eles, percebi que não havia como programar um roteiro fixo de mediação, pois cada 

encontro desenvolve-se como um jogo, podendo iniciar com uma rota de instruções e 

ações programadas; porém, cada movimento do grupo mediado, varia conforme seus 

interesses, inquietações e experiências de vida, fazendo com que os diálogos e as 

relações com os espaços e objetos artísticos se alterem conforme os diferentes pontos 

de vista dos participantes. 

Na potência desses encontros, fui fundamentando minhas noções sobre 

mediação, sobre a importância de trocas coletivas em artes visuais e na construção 

da aprendizagem por meio dos intercâmbios de ideias e de conhecimentos entre 

diferentes sujeitos. Compreendi que é na escuta de outras perspectivas que 

ampliamos nossas redes de conexões e aprendemos algo novo. Cabe destacar que, 

ao ser mediadora e estar em contato direto com os visitantes, observei que, nas 

instituições artísticas – em especial os museus – mesmo ainda sendo espaços 

bastante formais e pouco convidativos, de uma forma ou de outra, acontecem, 

diferentes acessos de públicos. 

As entradas a esses locais, contudo, realizam-se de modo habitual, forçado, 

turístico, planejado, a estudos ou espontaneamente. Dentre todos esses possíveis 

acessos, dos que ocorrem através de horários agendados com a intenção de 

mediação, tenho o registro de encontros com: idosos, adultos, adolescentes e 

crianças de até três anos de idade, desde grupos escolares a de pessoas em situação 

de rua, presidiários, pessoas com deficiência auditiva ou visual, professores de 

educação básica e do ensino superior, estudantes de arte e de medicina, indígenas, 

viajantes, estrangeiros, entre tantas outras pessoas com variadas formas de ser e 

viver o mundo e a arte. 
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A multiplicidade dos públicos nesses espaços me fez perceber que um trabalho 

em exibição pode ser ressignificado de diversas formas, a partir das diferentes 

percepções. Além disso, identifiquei que, por meio de um encontro mediativo, 

estimula-se os visitantes a participarem do espaço e se perceberem como geradores 

de saberes, passíveis de converterem as próprias obras, ao protagonizar essas ações. 

A cada encontro, novas e imprevisíveis relações com os objetos acontecem e, nos 

próximos trechos, trago algumas experiências pessoais de campo que relatam as 

manifestações dos públicos em relação a essas conversões. 

Como exemplo inicial, apresento a interação dos diferentes grupos mediados 

em uma exposição10 no museu do estado, com o trabalho Epidermic Scapes (Figura 

1), da artista Vera Chaves Barcellos, série fotográfica de um superzoom de partes do 

corpo, formando alguns padrões e imagens, por vezes abstratas. As linhas que antes 

eram do corpo de alguém, ao entrar no cenário expositivo e mediativo, comunicam-se 

com outros indivíduos, tempos e espaços. Assim, as imagens da artista se 

transformam, na percepção dos variados públicos, em pistas de carrinhos da Hot 

Wheels, espermatozoides, mapas, raízes de árvores, formigueiros, tempestades e 

redemoinhos, vulcões, olhos de coruja, elefantes, cérebro, útero, entre outras 

impressões e construções de relações com o mundo. A mediação permite ouvir o outro 

e, a cada nova escuta, observar de outra forma as obras e as imagens que elas 

produzem em nossos imaginários.  

 

Figura 01 – Epidermic Scapes, 1977, Vera Chaves Barcellos. 
 

 
10 Exposição Acervo em Movimento: um experimento de curadoria compartilhada entre as equipes do 

MARGS, em exibição desde março de 2019, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli – 
MARGS. Trata-se de uma mostra de longa duração baseada no acervo do Museu, com constantes 
trocas de obras e artistas, a partir das proposições dos Núcleos de Curadoria, Documentação e 
Pesquisa, Restauro e Conservação, Acervo e Educativo. 
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 Fonte: Site da FVCB. Disponível em: <http://fvcb.com.br/?p=11635>. Acesso em: 16 Out. 2019. 

 

Em exibição na mesma mostra do exemplo acima, temos a obra Sem título 

(Figura 02), da artista Luciana Knabben, que apresenta retalhos de tecidos e fitas, 

formando uma espécie de tela colorida, porém, sem o uso de tinta. Esse trabalho, por 

estar próximo à entrada da galeria, gerava nas pessoas reações imediatas: "Espera 

aí, o que é isso?" e por muitas vezes questionado: ''Isto é arte?". Assim, antes mesmo 

de adentrarmos em discussões sobre questões técnicas, conceituais da artista ou da 

arte contemporânea, era mostrado que se tratava de um trabalho sem título, portanto, 

a artista não havia deixado pistas do que queria dizer com a sua produção. Nessa 

situação, era proposto que cada um sugerisse, por meio das suas próprias percepções 

um título para o trabalho. A partir dessa proposição, as participações desdobravam 

em diferentes formas de debate e de leituras sobre a obra. 

 

Figura 02 – Sem título, 2008, Luciana Knabben. 
 

Fonte: Site do MARGS. Disponível em:<https://www.margs.rs.gov.br/catalogo-de-obras/A/16990/>. Acesso em: 16 

Out. 2019. 

http://fvcb.com.br/?p=11635
https://www.margs.rs.gov.br/catalogo-de-obras/A/16990/
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Dentre as reações, as mais rápidas eram feitas pelos grupos de crianças que, 

frequentemente, intitulavam o trabalho observado de: "O fantástico mundo de um 

unicórnio", "Princesas coloridas", "Sereias do mar", ''Arco-íris brilhante", “Vestidos de 

fadas”, “Nuvens de algodão doce”, entre outras variações de referências coloridas do 

universo infantil.  

Em contato com o público adolescente/adulto, as leituras da obra eram 

seguidamente vinculadas ao carnaval ou vestidos de debutantes. Com o público de 

mais idade, as relações transitavam, geralmente, entre esses pontos de vista e, assim, 

encaminhavam-se para outras conversas sobre o trabalho. Ao imaginar ter esgotado 

as possibilidades de interpretações em relação à obra sem título, em um encontro com 

um grupo de pessoas em situação de vulnerabilidade social que estudavam arte, dois 

alunos criaram uma rápida e conceitual narrativa sobre o objeto. Um deles enxergou 

uma briga de marido e mulher, que em meio a uma discussão, roupas foram 

"emboladas" para ir embora de casa. A partir desse olhar, o outro colega alimentou a 

história, encontrando movimentos, dando nomes às peças de roupa e outras 

narrações para a possível cena, abrindo uma conversa sobre as relações conjugais.  

Esses registros revelam reinvenções e percepções de mundo produzidas por meio de 

relações que um encontro em que todas as partes dialogam e participam pode gerar. 

Assim, em uma ação mediativa, expressamo-nos, trocamos ideias e produzimos 

conhecimento no coletivo, buscando a inter-relação com as pessoas, sem abrir mão 

do que é o propósito da arte. 

 

Figura 03 – Guerreiros, 2000, Cláudio Martins da Costa. 
 

                             Fonte: Raul Holtz (2019). 
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Ao rememorar essas experiências, não posso me eximir de contar sobre o 

episódio das "batatas voadoras". Acima temos a imagem (Figura 03) da série 

Guerreiros, composta por oito peças de bronze e de pedra, do artista Cláudio Martins 

da Costa, reunindo referências e ícones presentes na sua vida e tempo de produção 

artística. Ao chegar no espaço expositivo com um grupo de crianças de 7 a 8 anos de 

idade, antes mesmo de iniciarmos uma conversa, elas rapidamente reagiram curiosas 

ao olhar as esculturas, enxergando nelas "batatas voadoras". Dessa forma, evitei fazer 

interferências, deixando que as trocas de percepções e histórias entre eles 

acontecessem naturalmente. A professora da turma passou a demonstrar aflição com 

a "conduta" das crianças no museu e com o meu silêncio ao deixar as trocas entre 

eles, chamando a atenção das crianças para que parassem de falar “besteira” e 

ouvissem os meus conhecimentos. Naquele momento, evitei julgar a professora, pois 

a reação dela está relacionada com a ideia do comportamento que devemos ter em 

museus e diante do mediador que "detém saberes em arte". No entanto, não poderia 

reforçar esse posicionamento hierárquico e deixar com que as crianças pensassem 

que tinham agido de forma errada em suas relações com a obra. Dessa forma, 

seguimos conversando e resgatando as potentes ideias do grupo sobre as obras em 

exposição, sem deixar de refletir sobre questões de arte e do artista. Ao encerrar a 

visita, a professora agradeceu e solicitou que todos agradecessem. Entre os 

agradecimentos, um menino levantou a mão e comentou: "Queria dizer que eu achava 

que seria muito chato vir aqui, parecia meio inteligente demais este lugar, mas eu me 

diverti muito, quero voltar mais vezes". 

Finalizo esses recortes de relatos de alguns encontros em mediação 

reafirmando a importância no que diz respeito a dar espaço à comunicação, à 

compreensão, à permissão, à troca e à valorização de formas ativas, afetivas e 

coletivas de ocupar e (re)significar os espaços da arte, propiciando a aprendizagem 

ao observar, comparar, interpretar e relacionar com coisas que viu em outros lugares. 

Assim, compõe-se invenções de sentidos coletivos no movimento do encontro e no 

estar juntos em uma mediação.  
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4 MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS E ENCONTROS FRONTEIRIÇOS EM ARTE 

 

Atravessando o sentido de (i)mediações desta pesquisa, este capítulo faz 

uma analogia da ação dos públicos ao acessar os espaços museais e galerias de 

arte com movimentos migratórios, percebendo algumas linhas que circunscrevem as 

formas de agir ou ser nesses locais. Do ponto de vista dos públicos, cada sujeito que 

adentra os espaços expositivos transpassa fronteiras simbólicas que o próprio 

território da arte representa: as suntuosas configurações arquitetônicas pouco 

convidativas das instituições; as regras de entrada permeadas de “nãos”; como os 

enquadramentos do cubo branco 11 , os discursos institucionais, os seguranças 

vigiando, os modos de falar baixo e as presenças passivas e lineares são práticas 

quase que alfandegárias, que acabam estabelecendo barreiras e posicionam os 

visitantes como alheios a esses espaços. 

Seguindo esse pensamento, proponho a ideia de “sujeitos migrantes” que, ao 

cruzar as fronteiras da entrada, sentem um não pertencimento aos espaços 

expositivos e, muitas vezes, ao olharem as obras – sobretudo contemporâneas – 

entendem-nas como algo que não lhes é próprio ou que é de difícil entendimento, 

semelhante a uma língua estrangeira. Nessa incompreensão, procuram por legendas, 

explicações ou até mesmo por acolhimento. Os então migrantes trazem consigo 

bagagens e referências pessoais/culturais, procurando alguma forma de conexão com 

o que está ali, esperando se sentirem pertencentes àquele lugar. No entanto, muitas 

vezes, por se considerarem estranhos frente à linguagem institucional, chegam como 

quem pede licença, imitando os movimentos uniformes dos outros corpos para, desse 

modo, ser aceito/permitido. 

Ao identificar esse território geográfico imaginado que circunda os espaços 

expositivos de arte, traço duas linhas fronteiriças de dois pontos de vista distintos: em 

um primeiro ângulo, percebem-se as fronteiras de limites/separação, ligadas às 

hierarquizações do próprio campo conforme citado anteriormente. Essas limitações 

dizem respeito ao ensino da arte, tão carregado de conceitos canônicos e, por tantas 

vezes, ligado a teorias e não à experiência estética, pessoal e subjetiva dos sujeitos. 

Nesse sentido, as fronteiras são percebidas como muros socioespaciais que 

 
11  O cubo branco vem sendo usado como modelo de museu desde a arte moderna, podemos encontrar 

mais discussões sobre essa configuração no livro: O'DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: 
a ideologia do Espaço da Arte. São Paulo, Martins Fontes, 2002.  
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intimidam e afastam as pessoas de acessar os territórios da arte, assim como as 

inúmeras barreiras geográficas que excluem e separam povos e comunidades. 

Em contraponto, é possível pensar em fronteiras de 

compartilhamento/integração, ligadas ao campo da mediação como sendo 

fronteiras abertas que podem estar relacionadas a locais de acolhimento, integração 

e compartilhamento de experiências de mundos distintos, de valorização de histórias 

singulares de vida, possibilitando descobertas e aprendizados em arte através das 

relações, onde não haja barreiras ao intercâmbio de pensamentos. Ao borrar as 

linhas da individualidade e ao expor afinidades e distâncias, rompe-se a separação 

desses sujeitos com o espaço para construção de conhecimentos, no qual todos os 

saberes são bem-vindos, em um fluxo de trocas coletivas, de múltiplos sentidos de 

pertencimento, onde cada um pode ensinar e aprender algo a partir de um outro 

ponto de vista.  

A partir dessa segunda ideia de fronteira, as (i)mediações tomaram como base 

as suas perspectivas de encontros, pensando na importância da experiência coletiva 

com a arte, compartilhando e encontrando as diferenças e as semelhanças entre os 

visitantes e as obras, tendo os espaços culturais da arte como territórios de integração 

e convivência, e a arte como campo comum para se construir relações com o mundo. 
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5 REFLEXÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS  

 

Como metodologia para abarcar essas ideias, iniciei a pesquisa com uma 

revisão bibliográfica dos materiais da 6ª Bienal do Mercosul, conhecida como uma 

Bienal Pedagógica, onde surge o cargo de curadoria pedagógica no Brasil, ocupado 

por Luis Camnitzer, que define essa função como “alguém que atua como um 

embaixador do público e observa o evento com os olhos do visitante” (CAMNITZER, 

2009, p. 15). Chamo atenção para a nominação desse cargo como uma referência 

importante para as reflexões a respeito das relações entre educação e arte nos 

espaços expositivos. Com isso, passei a pesquisar artistas propositores de situações 

que precedem da participação dos públicos visitantes para que seu trabalho faça 

sentido, assim, por sua vez, tornam-se agentes ativos da obra, em trabalhos artísticos 

de uso público pensado para os públicos, e não apenas para fins de colaboração em 

relação ao trabalho do artista. 

Como aporte, encontrei produções artísticas que misturam processos 

educacionais com criação de arte, em trabalhos que oferecem uma experiência com 

o público. Um dos principais artistas que deu força e embasamento a essas reflexões 

é o Jorge Menna Barreto, em seu projeto Desleituras (Figuras 04 e 05), quando 

disponibiliza no espaço expositivo escritos de palavras híbridas 12  em tapetes de 

borracha, os quais o público poderia manipular e colocar em frente a trabalhos de 

outros artistas. Como exercício de associar uma ou mais palavras a uma obra ou a 

um conjunto, os tapetes funcionavam como disparadores de conversas sobre as 

obras. Esse trabalho se configurou tanto como uma ação artístico-educativa quanto 

um dispositivo de mediação na visita à exposição. 

 

 

 

 

 

 

 
12 Exemplos de palavras híbridas criadas pelo artista: “séu”, “dexistir”, “arrependizagem”, “liverdade”, 

“escrítica”, “deusejo”, “diztância”, “segueira”, “trasbalho”, “ausenciamento”, “ancoração”, “medicachão”, 
“imencidade”, “preconceitual”, “resistual”, “deleitura”, “ativisão”, “dencantação”, “houvido”, “fracaço”, 
“desobedessência”. 
 



25 

 

 

Figura 04 – Capacho da obra Desleituras em frente outra obra da mostra 

32º Panorama da Arte Brasileira. Figura 05 – Público manuseando os capachos. 

  

Fonte: Site de Jorge Menna Barreto. Disponível em:<http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/Desleituras>. 

Acesso em: 31 Mai. 2019. 
      

Outro trabalho do mesmo artista e que propõe uma experiência direta com o 

público é o Café Educativo (Figura 06), que consistiu em uma instalação do ambiente 

de um café em um espaço expositivo. Além de servir café ou comida, funcionava como 

uma estação de mediação não-diretiva entre a instituição, o educativo e os públicos, 

repensando formas de estar no espaço expositivo e de ações em mediação. Com esse 

trabalho, Menna Barreto traz a possibilidade da obra como dispositivo pedagógico, 

criando um local para pausas em meio à exposição e convidando os públicos para 

conversar com quem optar por fazer o mesmo.  

 

Figura 06 – Sala do Café Educativo, 2007. 
 

Fonte: Site de Jorge Menna Barreto. Disponível em: <http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/Cafe-
Educativo>. Acesso em: 16 Out. 2019. 

http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/Desleituras
http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/Cafe-Educativo
http://cargocollective.com/jorgemennabarreto/Cafe-Educativo
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Na perspectiva desta pesquisa em produzir um jogo como uma criação 

propositiva de relações entre público e trabalhos artísticos nos espaços expositivos, 

também trago nessa abordagem alguns artistas brasileiros dos anos 60 e 70, que 

propuseram a arte participativa/relacional. Entre eles está Lygia Clark, que deixa de 

ser uma produtora-criadora para se afirmar como propositora (ALMEIDA, 2013, p. 

139). Em seus trabalhos, Lygia propõe a desmistificação da arte/do artista e a 

desalienação do espectador, que passa a compartilhar a criação da obra. A série 

Bichos, foi uma de suas principais proposições participacionais e era composta por 

esculturas metálicas geométricas que se articulam por meio de dobradiças e 

dependem da relação e do contato com o espectador. 

 

Figuras 07 e 08 – Série Bichos, década de 60, Lygia Clark 
                                                 

 

Fonte: Site de Monica Benini. Disponível em: <http://monicabenini.com.br/a-nao-arte-de-lygia-clark/>. Acesso em: 

09 Jun. 2019. 
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Clark, ao criar maneiras de fazer com que o público participasse e/ou 

executasse o trabalho, fazia arte para que houvesse interação, para que o público 

fosse atuante, seja de forma individual, seja de forma coletiva. Suas obras tinham a 

característica de serem obras-vivas. No mesmo período, em uma atitude propositiva 

próxima de Lygia, o artista Hélio Oiticica deu um sentido de participação coletiva ao 

uso da sua obra Parangolé (Figura 09), proporcionando dinâmicas no espaço a partir 

de uma experiência do corpo, do movimento, do ambiente e das suas inter-relações.         

                            

Figura 09 – Parangolés, s/d., Hélio Oiticica. 
           

Fonte: Site da Arte Contexto. Disponível em: <http://artcontexto.com.br/artigo-edicao04-wesley_stutz.html#>. 

Acesso em: 15 Out. 2019. 
 

  Essas concepções artísticas propulsionaram a definição da presente pesquisa, 

que ganhou novas forças e camadas de sentido ao se relacionar com a análise O 

evento artístico como pedagogia, da pesquisadora Tatiana Fernández (2015), que 

busca compreender como e em que condições o evento artístico pode ser ao mesmo 

tempo um evento pedagógico. Dessa forma, a autora aponta conceitos que permitem 

pensar o espaço de intersecção entre a arte e a educação e suas implicações políticas 

http://artcontexto.com.br/artigo-edicao04-wesley_stutz.html
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e culturais sob o conceito de arte participante13, de Claire Bishop (2012), que parte do 

princípio político da emancipação do aluno/espectador  de Rancière (2011) que se 

refere à emancipação como apagamento do limite entre aqueles que atuam e aqueles 

que olham, entre os indivíduos e os membros de um corpo coletivo, reafirmando o 

caráter ético-educativo das obras de arte. É nesse sentido que Fernández discorre 

sobre o encontro do evento artístico e o evento pedagógico como um grande evento 

capaz de provocar outros eventos e proporcionar outras experiências de vida, 

trazendo novas possibilidades para a arte e para a educação. 

Através dessas ideias, Fernández (2015), de forma metodológica e conceitual, 

converte o conceito de Objetos de Aprendizagem (OA)14 que, de forma ampla podem 

ser definidos como objetos pensados especialmente para aprender certo conteúdo, 

porém, por vezes, atuando como um modelo avaliativo de respostas que se 

consideram certas ou erradas. Por mais que os OA tenham a ênfase da participação, 

eles têm como base a homogeneização da aprendizagem.  

Apropriando-se desse conceito, Fernández cria os Objetos de Aprendizagem 

Poéticos (OAP), revertendo sua intenção inicial de aprendizagem, para pensá-la a 

partir da perspectiva ética-estética. Com isso, os OAP são abertos a uma 

participação/aprendizagem que parte de uma experiência estética e de criação 

poética. Logo, são capazes de construir conhecimentos que se transformam conforme 

a pluralidade dos participantes e que operam com a proposição de experiências 

diversas para o público da arte, buscando responder a políticas emancipadoras na 

educação, sem evidenciar discursos fixos. 

O caráter dos OAP torna eles objetos ao mesmo tempo poéticos e 

pedagógicos, pois articulam questões relativas aos projetos artísticos que trabalham 

com interfaces educativas na arte participante. Assim sendo, os objetos só podem ser 

de aprendizagem e ser artísticos na medida em que os participantes têm papel 

formador/produtor e que possam existir possibilidades de territórios de subjetivação, 

isto é, os OAP são poéticos porque movimentam eventos que criam condições para o 

participante experimentar e inventar outras formas de ser, de se relacionar. 

 
13 Segundo Claire Bishop (2006, 2012), Arte Participante é aquela que se debate na tensão entre a 

autonomia e a heteronímia da arte onde o espectador participa em diferentes graus da construção da 

obra como coautor.  
14  Sobre esse conceito, ver FERNÁNDEZ e DIAS (2015). Disponível em: 
<http://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s8/tatiana_fernandez_belidson_dias.pdf>. Acesso em: 02 
Nov. 2019. 
 

http://anpap.org.br/anais/2015/simposios/s8/tatiana_fernandez_belidson_dias.pdf
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Dentre os exemplos de OAP15 que Fernández apresenta em sua tese, muitos 

têm relação com proposições de jogo 16 , que são uma possibilidade estética e 

pedagógica conhecida desde a antiguidade. Essa viabilidade acaba colocando os 

participantes de forma próxima ao evento artístico pedagógico, favorecendo um maior 

engajamento entre os participantes, a situação e a proposta do objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Alguns OAP criados por alunos do estágio supervisionado em Artes Plásticas 3 – IDA/VIS/UNB, com 
supervisão da Profª Drª Tatiana Fernandez estão disponíveis em: 

<https://objetosdeaprendizagempoeticosesap3unb.wordpress.com/>. 
 
16 Para pensar os jogos em uma perspectiva mais histórica e aprofundada, consultar em: HUIZINGA, 
Johan. Homo Ludens: o Jogo como Elemento na Cultura (1938). São Paulo, Perspectiva, 2008.   
 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fobjetosdeaprendizagempoeticosesap3unb.wordpress.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsGH-z7BZd3wMNAeBbhZmnK62HUA
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6 (I)MEDIAÇÕES – O JOGO 

 

Figura 10. Esboço para representar a perspectiva do jogo no espaço expositivo. 
                

               Fonte: Acervo pessoal (2019). 
 

A elaboração do jogo (i)mediações foi composta durante o processo de 

pesquisa, nutrindo-se da ideia da ação educativa em arte, especialmente no campo 

da mediação, como uma situação poética de encontros e aprendizagem. Por meio 

da combinação entre a abordagem teórico-metodológica dos OAP e de reflexões 

sobre as experiências práticas em mediação, gerou-se a ideia do jogo como 

mediador, um dispositivo artístico pedagógico de uso coletivo em espaços 

expositivos, que propõe possíveis formas de convívio e de relações entre os públicos 

com os trabalhos em exibição. 

Sendo um jogo-mediador, não há pretensão na proposta de elaborações 

difíceis, foi planejado para propiciar experiências para todo e qualquer visitante que 

se encontra nos espaços expositivos. Dessa forma, não existe pré-requisito ou 

classificação indicativa, independe de conhecimentos prévios em arte, de faixa etária 

ou da condição humana dos participantes, basta haver algum leitor ou intérprete (em 

caso de deficiente visual/auditivo) para que o encontro/jogo aconteça.  
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Figura 11 – Jogo (i)mediações em exposição na mostra Salas – Edição 4, 

na Galeria de Arte Loide Schwambach. 
                 

      Fonte: Estêvão Dornelles (2020). 
 

Sua configuração se dá através de uma caixa cúbica branca (60cm x 60cm x 

60 cm), fazendo alusão ao habitual cubo branco das exposições. Ao observar a caixa, 

os possíveis participantes irão encontrar na tampa a primeira proposição-convite: 

"Vamos abrir experiências coletivas neste espaço?"; ao destampá-la, em sua parte 

interna há compartimentos com um manual de instruções, sete cartas propositivas e 

alguns materiais para registro das reverberações das experiências do jogo. Como um 

dos seus principais objetivos é tirar as pessoas de uma ocupação passiva, individual 

e contemplativa nos espaços expositivos, não há uma versão para se jogar sozinho, 

visto que a experiência do jogo é justamente o modo coletivo, no qual cada 

participante provoca o outro, percorrendo conjuntamente os desafios das cartas e 

descobrindo múltiplos sentidos da arte por meio da relação com o outro. 

As proposições das cartas foram desenvolvidas com inspiração em estratégias 

pedagógicas utilizadas em mediações e em ações espontâneas dos públicos 

presenciadas em encontros de mediação. Assim como as cartas, as instruções do 

jogo foram programadas em equivalência com a ação mediativa. Portanto, não 

consistem em uma lógica programada ou de um fim pré-determinado. Os percursos 

são resultados do tempo de encontro, do acaso das escolhas, dos diálogos e das 

variadas relações e conexões que cada grupo pode produzir.  
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Abrem-se, então, propostas para estimular os participantes a vivenciarem o 

espaço em uma relação próxima, lúdica, curiosa e provocadora de reflexões sobre 

arte, sobre si e sobre o outro, sobre os possíveis modos de convivência nesse espaço. 

Desse modo, (i)mediações é um dispositivo aberto que procura provocar experiências 

diferentes a cada vez que um grupo de pessoas o utiliza, tendo como base os 

repertórios e referências pessoais de cada indivíduo, podendo estabelecer, assim, 

compartilhamentos de diferentes ideias e saberes, gerando aprendizado e 

conhecimento coletivo através de ações e trocas em arte.  

O jogo termina quando se encerram as sete proposições, em torno de uma a 

duas horas, tempo em que normalmente acontece um encontro mediado, podendo 

terminar antes, quando o grupo entender como concluída a experiência. Ao finalizar o 

jogo, haverá alguns registros das ações (fotografias, escritos, desenhos), podendo 

estes serem transformados, interligados e estruturados como um mapa de 

compartilhamento ideias coletivas, a partir do papel-mapa (120cm x 80cm) que 

compõe o conjunto de materiais de registro disponibilizados no jogo. 

Mapas são construções e representações dos momentos/percursos em que 

foram realizados, são elementos gráficos que representam os espaços, as atividades e 

fronteiras políticas, a geografia física e humana dos países, de forma que as 

configurações dos mapas instauram cartografias e possibilitam representações do 

mundo. Nesse sentido, retomo a pergunta feita no início desta pesquisa: “que fronteiras 

existem entre artista, obra, público e museu/galeria e o que se encontra nas suas 

imediações?”. Dessa forma, no jogo a proposta do mapa surge como um modo de 

registro e compartilhamento das derivações de experiências e pontos de vista de cada 

grupo que participa, convocando a ideia de que cada encontro pode mapear diferentes 

(i)mediações, nas quais os diferentes mundos podem conviver, articulando saberes e 

gerando intercâmbios de aprendizados com base nas relações em arte. Dessa forma, 

a cada grupo, a exposição já não é mais a mesma do encontro anterior, pois no 

momento em que os públicos mapeiam suas (i)mediações para dentro da 

galeria/museu, ela é transformada e, assim, cada experiência de encontro mediativo 

constitui uma forma de intervenção e criação poética coletiva e integrante da exposição. 

Os mapas de experiências dos grupos participantes poderão ser registrados e 

compartilhados com o nome da experiência dado pelo grupo com a hashtag 

#i_mediações no Instagram/Facebook. Assim, outras pessoas poderão ter acesso a 
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outros mapas, que registram as diferentes possibilidades de ver e se relacionar com 

as mesmas obras e espaços de arte.  

Para jogar, o grupo poderá ser formado antes da visita, com a intenção de jogar 

ou casualmente ao encontrar algum objeto no espaço expositivo e, assim, formando 

um grupo participante. Contudo, para finalizar os panoramas gerais do jogo, é 

necessário tratar sobre suas estratégias de disponibilidade e de acesso aos públicos. 

Levando em conta, que nem todas as instituições seriam abertas a deixá-lo enquanto 

objeto artístico em exposição, sua apresentação pode ser por intermédio do núcleo 

educativo, que é comumente quem está em contato com os públicos visitantes.  

Há também a opção dos canais de divulgação da internet para facilitar a 

disseminação das (i)mediações. Contando com as redes sociais como um potente 

dispositivo de comunicação e conexão com diversas pessoas, o jogo poderá ser 

viabilizado por download em formato reduzido, com as instruções e as cartas 

propositivas, concebendo um material itinerante que possa transitar entre diferentes 

mãos e instituições artísticas, formando grupos que aceitem a principal proposição do 

jogo: um convite para estar junto em espaços expositivos.  
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7 INSTRUÇÕES E CARTAS PROPOSITIVAS  

 

                    Figura 12 – Cartas propositivas do Jogo (i)mediações. 
                

      Fonte: Estêvão Dornelles (2020). 
 

 

Este jogo não tem classificação indicativa 

Número de participantes: de 2 a 14 

Materiais:  –   7 cartas-propositivas 

–  Papéis-mapa 

–  Materiais para registro (prancheta para escrever, papéis, lápis, 

borracha, canetas, giz, tesoura, fita adesiva) 

 

O QUE É: (i)mediações é um jogo-mediador que tem como principal objetivo 

encontros de trocas coletivas em arte por meio das diferentes relações que podem 

acontecer entre as pessoas e o que se encontra exposto em uma exposição. É 

baseado na ideia de um encontro de mediação. Porém, o que está em questão não é 

o que pode ser explicado ou compreendido por uma obra através de informações 

formais, técnicas e teóricas da arte ou do artista, mas, sim, a investigação e a 

experiência coletiva de estar junto em um encontro com a arte, no qual cada um pode 

ensinar e aprender alguma coisa a partir das proposições de troca do jogo. Dessa 

forma, esse jogo permite descobertas de relações com os objetos artísticos, tendo 

como base o repertório e as referências pessoais de cada participante. 
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MODOS DE USAR 

Antes do jogo: 

 

• Este jogo é uma experiência de relações e produções coletivas em uma 

exposição, então comece formando um grupo participante. 

• Caso o grupo não se conheça: cada integrante deve se apresentar e comentar 

um pouco sobre si mesmo, suas vivências e seus gostos. O interesse do jogo 

é ensinar e conhecer algo novo através do olhar do outro, gerando sentidos 

coletivos através da troca de repertórios de todos os participantes. 

• Ao iniciar o jogo, não procure por informações da exposição, como folders, 

textos curatoriais e etiquetas. A proposta é se deixar afetar junto aos outros por 

meio da arte, experienciando os trabalhos através suas próprias histórias de 

vida e referências pessoais. 

 

Iniciando o jogo: 

 

• Você sabia? Entre tantas regras existentes em uma sala expositiva, não há 

nenhuma que proíba sentar no chão? O jogo é um convite também para fazer 

parte desse espaço. Portanto, para organizar e iniciar a partida, os participantes 

devem sentar ao redor do cubo. 

• Ao abrir a caixa, os participantes do jogo encontrarão alguns materiais. Se o 

grupo contar com mais de sete pessoas, podem ser formadas duplas ou grupos 

menores. Após, deve ser escolhido quem/ou qual grupo participante irá iniciar 

as ações do jogo.  

• Para iniciar: O primeiro participante(s) escolhido irá sortear uma carta 

propositiva dentro do compartimento, lendo-a em voz alta para o grupo. Ao 

realizar a ação, utilizem as pranchetas e os materiais disponíveis para registro. 

• Ao completar a primeira ação, o grupo terá seus primeiros registros escritos/ 

fotográficos/desenhados. Todos os integrantes do grupo devem guardá-los e 

seguir com o(s) próximo(s) participante(s) para a ação seguinte, até que 

acabem as sete cartas ou até quando todos desejarem encerrar a experiência 

do jogo. 
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Fim do jogo: 

 

• Para tornar essa experiência mais completa, ao encerrar as proposições do 

jogo, coletem os materiais produzidos sobre cada ação, conversem sobre eles, 

dando um título para experiência do grupo e escrevendo-o na indicação da 

folha-mapa. 

• Com isso, a partir dos materiais elaborados durante as ações do jogo, iniciem 

a construção de um registro da experiência do grupo em forma de mapa de 

ideias. Dessa forma, formem uma rede de relações do que foi produzido pelos 

participantes. 

• Após finalizar o mapa de experiência do grupo, fotografem e compartilhem no 

Instagram/Facebook com a hashtag #i_mediacoes. 

• Ao acessar a hashtag, acompanhe experiências de outros grupos participantes, 

descobrindo outras diferentes formas de relações que podem acontecer em 

uma exposição artística. 

 

Dicas/Informações extras:  

 

• Em caso de um grupo de crianças pequenas, explique como funciona o jogo e 

leia as cartas de forma instrutiva e, ao mesmo tempo, vá jogando com as 

crianças. 

 

• Se houver alguma pessoa com deficiência visual ou mudo, será necessário um 

intérprete.       

 

Pronto! Agora que tal convidar um grupo de amigos ou visitantes para uma partida? 
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CARTAS PROPOSITIVAS:  

 

      Figura 13 – Carta Propositiva 01. 
 

        Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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                                      Figura 14 – Carta Propositiva 02. 
 

     Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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 Figura 15 – Carta Propositiva 03. 
 

       Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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    Figura 16 – Carta Propositiva 04. 
 

        Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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    Figura 17 – Carta Propositiva 05. 
 

         Fonte: Acervo pessoal (2019). 
 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

Figura 18 – Carta Propositiva 06. 
 

      Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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                           Figura 19 – Carta Propositiva 07. 
 

Fonte: Acervo pessoal (2019). 
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8 CONSIDERAÇÕES  

 

Ao iniciar o projeto de pesquisa acerca do meu interesse sobre pensar a 

educação em artes visuais como uma ação poética, não sabia ao certo como ela se 

encaminharia e nem mesmo que linguagem artística o trabalho poderia assumir. 

Dessa forma, o processo de produção deste Trabalho de Conclusão de Curso pode 

ser entendido como um constante – pois ainda segue – exercício de pesquisa de 

campo, consistindo na observação da experiência diária das ações mediativas 

realizadas tanto como mediadora quanto como professora de artes visuais. 

 

Figura 20 – Ação mediativa na exposição Acervo em Movimento com a turma do 1º ano do 

Ensino Médio da E.E.E.M Ceará, durante o Estágio Supervisionado em Artes Visuais II. 
           

Fonte: Acervo Pessoal (2019). 
 

No transcorrer dessas situações que envolvem arte e educação, fui percebendo 

sentidos poéticos na troca coletiva em arte ocorrida nos encontros de mediações e os 

espaços expositivos como potenciais espaços de experimentação e criação. Assim, 

selecionei como recorte de pesquisa poética a ação da mediação, tendo nas relações 

interpessoais uma metodologia de pesquisa. Na observação dessas relações, 

constatei que cada encontro em mediação é único. A cada grupo, a exposição já não 

é mais a mesma do encontro anterior, pois no momento em que os públicos trazem 
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suas (i)mediações para dentro da galeria/museu, ela é transformada e, assim, cada 

experiência de encontro mediativo constitui uma forma de intervenção e criação 

poética coletiva em exposições de arte. 

Vale acrescentar que, ao iniciar a pesquisa por essa perspectiva, fiz uma lista 

de verbos17 de ações que acontecem em uma mediação, percebendo relações entre 

a ação mediativa e as ações de um jogo. Assim, foi deslocada a ideia do encontro em 

mediação para a noção de uma partida de jogo, dos públicos como peças 

participantes, das obras em exibição como os objetos de jogo, do espaço expositivo 

como o tabuleiro (onde ocorrem os movimentos) e do mediador como o manual de 

instruções (quem dá chaves sobre modos de usar) ou como cartas de proposições de 

jogo (que dão início às relações das partidas).  

Através dessa analogia, iniciei a idealização do jogo-mediador de relações para 

o espaço expositivo. De modo que, nesse trajeto, houve a necessidade de muita 

pesquisa, principalmente para não reforçar certos modos de colonização de 

pensamentos ou estereótipos educativos em arte. À vista disso, acabei colocando em 

pesquisa as formas como os públicos se compreendem nesses espaços e como eles 

são conduzidos no âmbito institucional.  

Contudo, durante esse processo de pesquisa e criação poética do jogo-

mediador, novamente destaco a importância das relações nas mediações, para que 

esse trabalho não perdesse sua perspectiva de troca e de experiência. De tal maneira, 

pude arriscar tentativas de ações, percebendo se funcionavam – ou não – para as 

pessoas se relacionarem no espaço e percebendo como propostas em arte chegam 

aos diversos espectadores dela. Assim, fui me desafiando a formar ações acessíveis 

aos múltiplos públicos que frequentam os espaços expositivos, sem que a proposta 

do jogo se fechasse apenas para um ou outro núcleo de visitantes. 

Enquanto praticava ações mediativas e seguia na concepção do projeto, 

através dos encontros de orientação (e também da apresentação da pesquisa na pré-

banca), iniciei minhas primeiras leituras teóricas sobre mediação, uma vez que até 

 
17 Lista de verbos sobre mediar feitas no início do semestre, e que resultou a ideia da mediação como 

um jogo de relações: Conviver. Escutar. Reagir. Comunicar. Conversar. Silenciar. Observar. 
Movimentar. Andar. Parar. Ocupar. Posicionar. Voltar. Seguir. Escolher. Pensar. Separar. Juntar. 

Reordenar. Simular. Relacionar. Participar. Fruir. Perguntar. Responder. Percorrer. Decifrar. Procurar. 
Partilhar. Afetar. Explorar. Encontrar. Selecionar. Perceber. Interpretar. Aprender. Ensinar. Estranhar. 
Negar. Aceitar. Significar. Incorporar. Intervir. Construir. Possibilitar. Relembrar. Imaginar. Mudar. 
Manifestar. Identificar. Mostrar. Sentir. Entender. Refletir. Conectar. Produzir. Comparar. Ressignificar. 
Transmitir. Questionar. Descobrir. Inventar. Incluir. Modificar. Transformar. Integrar.     



46 

 

 

então havia pesquisado apenas de forma empírica. O estudo teve grande 

significância, não só para aprofundar a pesquisa por uma ótica mais metodológica e 

teórica, mas por permitir o encontro com leituras e autores que falavam sobre a 

atuação do mediador em sintonia com o que minha pesquisa propunha, fazendo com 

que eu me sentisse mais amparada por outras constatações sobre o tema. 

Assim, ao longo do processo fui descobrindo cada vez mais produções 

artísticas com base na participação e/ou na educação. Mesmo que muitas destas não 

constem nesta escrita, foram importantes referências de pesquisa, seja para dar força 

e embasar o que estava considerando para o trabalho, seja para, justamente, 

diferenciar e distanciar o que não estava nos limites desta pesquisa. Pude perceber, 

assim, onde estavam os pontos de certeza e de incerteza sobre o que estava em 

estado de investigação. 

Também foi importante para a concretização do que o trabalho tornou-se 

entender a diferença entre a produção de materiais didáticos com o que eu estava 

criando. Como ponto de comparação entre os dois, vejo que a principal diferença é 

que os materiais didáticos são produzidos para serem utilizados de forma individual 

ou coletiva, em qualquer local, enquanto o jogo-mediador foi pensado para criar 

condições de encontros e experiências coletivas exclusivamente dentro dos espaços 

expositivos, disparando situações nas quais os públicos se tornam colaboradores 

desses espaços. 

Diante disso, no que diz respeito aos resultados obtidos através desta pesquisa 

poética como um todo, acredito que, por diversas vezes, a carga horária de trabalho 

excessiva esgotava possibilidades de tempo e de evolução nas reflexões escritas; 

porém, sem essa experiência diária, esse trabalho não existiria. O exercício de 

observar as mediações permitiu que a pesquisa fosse muito além do que eu esperava 

inicialmente, quando se dirigia apenas para o estabelecimento de relações entre 

poética e educação em artes visuais. 

Dessa maneira, hoje constato que esta pesquisa não se deu por uma 

construção linear, pois passou por várias formas e processos, até chegar no ponto em 

que estamos. E ainda não encerramos. Portanto, assim como a pesquisa poética-

educativa, esse trabalho ainda está em pleno desenvolvimento, aguardando o objeto 

proposto entrar no jogo dos espaços expositivos, onde passará a gerar suas formas 

de atuação, ressignificando-se a cada encontro com grupos participantes.  
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Por esse motivo, este capítulo não foi intitulado como considerações finais, pois 

tomo ele apenas como considerações, no qual o ponto final só pode ser determinado 

pela trajetória expositiva. Assim como já abordado na escrita desta pesquisa, não 

podemos prever os caminhos pelos quais as obras se transformam ou se concretizam 

antes de entrarem em estado de exposição/relação. Tratando-se do jogo 

(i)mediações, isso é ainda mais evidente, pois, para ele funcionar, precisa partir de 

uma experiência e investigação coletiva. Com isso, gera-se bastante expectativa em 

ver o modelo final em uso, ganhando vida no local para o qual foi inicialmente 

planejado. Desse modo, meu desejo é que o jogo se abra para as experiências vivas, 

a imaginação, a singularização de cada encontro com os múltiplos sentidos dos 

públicos que frequentam a Galeria de Arte Loide Schwambach, junto à unidade da 

UERGS, em Montenegro RS, proporcionando espaços de participação na construção 

coletiva de conhecimento em arte. 

É necessário deixar claro, ainda, que a ideia do jogo como mediador não lida 

como um dispositivo de substituição de um mediador, ou sobre a falta da necessidade 

de um mediador. Pelo contrário, trata-se sobre valorizar o trabalho mediativo como 

um ato poético e criativo de trocas, sem a imposição de um discurso de um único 

transmissor para receptores passivos, numa tentativa de marcar uma noção de que o 

mediador também é tão público quanto os visitantes. O jogo como mediador visa 

construir processos de experiências coletivas no espaço expositivo, onde, havendo 

mediador, ele será mais um sujeito dentro das dinâmicas, que cria, troca, reconsidera, 

cria hipóteses e faz investigações junto ao público, de forma que todos os pontos de 

vista sejam importantes e o mediador/ou o jogo-mediador um disparador para outras 

formas de se relacionar com os espaços expositivos e com as memórias e referências 

que cada um traz em si para o encontro.  

A mediação é um campo de atuação extremamente importante, mas que ainda 

não tem seu reconhecimento creditado no campo teórico da arte, tampouco 

encontram-se disciplinas que tratem sobre mediação nos cursos de licenciatura em 

artes visuais ou que se possa ansiar por uma perspectiva de carreira. Portanto, é 

necessário e relevante que haja cada vez mais estudos e proposições com caráter em 

mediação, como uma tentativa de legitimá-la. Assim como é importante que haja 

registros dos encontros que acontecem na área, materializando e documentando as 

iniciativas e as experiências desenvolvidas. Esse é um caminho para que a figura de 
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quem faz a mediação seja reconhecida tanto como agente propositor e criador no 

campo da arte quanto como profissional valorizado dentro do sistema da arte. 

Para finalizar a escrita, ainda é importante ressaltar as possíveis contribuições 

do jogo para a pesquisa em artes visuais e para o próprio campo. Pressuponho que, 

à medida em que ele for utilizado por pessoas de diferentes contextos em uma mesma 

exposição, os registros dos mapas servirão como documento das reverberações que 

as relações produzem as experiências coletivas nos espaços expositivos. Visto que 

há pouco relatos registrados sobre encontros de mediação, a partilha de tais registros 

será relevante para a compreensão dos públicos, que poderão perceber que não há 

uma forma única e correta de vivenciar e pensar em arte, e, especialmente, para as 

pessoas que estudam o campo tenham acesso, como uma forma de pesquisa de 

registros das interações e das ressignificações que podem ser provocadas por essa 

combinação entre públicos, obras e ação mediativa. E, sobretudo, constituir-se como 

parte integrante das histórias das exposições.  
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