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Resumo

O texto em forma de ensaio compartilha reflexões sobre a atual con-
juntura brasileira, perante a qual sensibilidades e enfrentamentos são 
convocados. Há que se enfrentar a  penumbra que dificulta o ver. Fato 
marcante foi o encerramento da exposição Queermuseu - Cartografias da 
Diferença na Arte Brasileira (2017), efeito de ataques de grupos organi-
zados. Em busca de compreender o fenômeno e questões sobre acesso 
e mediação foi adotada postura de diálogo. Por fim, é abordada a me-
diação em um projeto autônomo criado por alunos do 1º ano do Ensino 
Médio. Junto da complexidade e dos riscos, há que se valorizar as pau-
sas, a escuta, os intercessores e as experiências significativas.  

Palavras-chave: Arte; Mediação cultural; Ensino de Arte; Acesso cultu-
ral; Censura na arte.

Abstract

The text in essay form shares reflections on the current Brazilian con-
text, which needs sensitivity and courage. It is necessary to face the 
penumbra that hinders the vision. A remarkable fact was the closing 
of the exhibition Queermuseu - Cartographies of Difference in Brazilian 
Art (2017), after repercussion of the attacks of organized groups. To 
understand the phenomenon and questions about access and media-
tion was adopted a posture of dialogue. Finally, mediation is presented 
in an autonomous project created by students in the 1st year of High 
School. Along with the complexity and the risks, we must value the 
pauses, the listening, the cultivation of the intercessors and the signifi-
cant experiences. 

Keywords: Art; Cultural Mediation; Art Teaching; Cultural access; 
Censorship in art.

  
Quando vínhamos agora de São Paulo, no avião, 
o Carlos Brandão me dizia uma coisa que eu achei 
fantástica e muito rica como observação. Ele dizia 
para mim: “Paulo, no fundo, no fundo, nesse hiato 
silencioso que tivemos durante todos esses anos, 
o mais trágico não foi a repressão sobre o que se 
chamou de subversão, mas o mais dramático foi a 
repressão sobre a valentia de criar”.    

Paulo Freire (1982, p. 95).
              

É na dor e no sangue que se nasce para a existência. 
Mas é no maravilhar-se que possível, bem ou mal, 
ir vivendo. 

Maffesoli (1998, p.29)
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Tempos inimagináveis e alguns acontecimentos. 

Ao pensar em como denominar a atualidade no Brasil, escolhi o 
adjetivo inimaginável como algo que choca, que escapa dos limites da 
razoabilidade, da minha pronta aceitação e compreensão. O inimagi-
nável como um desconcertante e amargo vazio. No momento em que 
escrevo esse artigo, para além da incerteza, a sensação de absurdo per-
meia vários aspectos de nossas vidas pessoais e profissionais, tanto no 
âmbito individual quanto coletivo. Tempos com cortes nas verbas em 
áreas essenciais como Educação e Saúde; reforma apressada do Ensino 
Médio, que fragiliza várias áreas de Humanas, entre elas a Arte; de re-
torno expressivo de um pensamento retrógado e reacionário que culmi-
na na intolerância e preconceito à diversidade e na censura à arte. Esses 
são alguns elementos derivados de nossa história e da atual conjuntura 
de grave crise política, econômica e social que atravessamos.

Ser contemporâneo é olhar para as sombras de seu tempo 
(AGAMBEN, 2009, p 63-64). Não faltam sombras para olhar. Especifi-
camente na contemporaneidade, há tempos atravessamos uma paisa-
gem labiríntica que a cada passo parece se tornar mais multifacetada, 
ambivalente, embaçada entre sombras e luzes. Em diferentes áreas, 
linhas e abordagens, autores de vulto se dedicaram ao grande tema 
que envolve incertezas e paradoxos a irromper as pretensas bases da 
modernidade, que em certa medida apresentava uma paisagem mais 
clara e nítida, era possível ver a linha do horizonte. Diante do que se 
apresenta hoje, almejar dar conta de toda a realidade de nossos tempos 
soaria como pretensão ingênua e ilusória. Por outro lado, faz-se ne-
cessária a empreitada de ver, tanto a penumbra, quanto em meio a ela, 
que se configura como o conjunto de  elementos que nos dificultam ver 
(DEMARCHI, 2014, p.35 e 147). Penso que não exista outra alternativa 
a nós, enquanto cidadãos, educadores, mediadores, pesquisadores, ar-
tistas. Há que se buscar ver, discernir dentro do possível e criar modos, 
possibilidades de analisar, enfrentar, trabalhar, viver e sonhar. 

No ato de ser/estar no mundo, a arte e as experiências propicia-
das junto/em meio a ela carregam a potência de aberturas sensíveis e 
cognitivas contra a anestesia e o aniquilamento de nossos corpos, de 
nosso intelecto, de nossas relações; enfim, de nossa humanidade, que 
têm como matérias-primas fundamentais a liberdade, os afetos, os dife-
rentes saberes e expressões, as trocas, desejos e sonhos. 

O que se coloca nessas linhas não é novo. Para nos mantermos 
em relação direta com a nossa área/oficio: lembremos de artistas em 
contextos diferentes e de seus enfrentamentos e poéticas que geram 
proposições com qualidades de antena, megafone, lupa, bisturi, janela, 
porta, arma, armadilha, brinquedo, escudo, bússola, arado, alimento, 
mapa, tear, lanterna, oratório, cadinho, espelho, livro, valise... Obras 
de Francisco de Goya(1746-1828), Anita Malfatti(1889-1964), Fernando 
Diniz(1918-1999), Lygia Clark(1920-1988), Joseph Beuys(1921-1986), 
Lygia Pape(1927-2004), Helena de Almeida(1934), Anna Maria Maioli-
no(1942), Cildo Meireles(1948), Paulo Bruscky(1949), Francis Alÿs(1959), 
Nene Surreal(1959), Nazaré Pacheco(1961), Rosana Paulino(1967), Ola-
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fur Eliasson(1967), Regina José Galindo(1974), Paulo Nazareth (1977), 
Jorge Menna Barreto (1970), Flavio Cerqueira (1983), Coletivo Mapa 
Xilográfico  vêm-me em mente. O que podemos aprender com a produ-
ção desses artistas? Não nos esqueçamos da luta e da criação de tantos 
pesquisadores, educadores, mediadores e arte-educadores, no passado 
e no presente - conjunto tão numeroso e relevante que me parece injus-
to mencionar apenas alguns nomes aqui. O importante desse exercício 
é: ver/relembrar/reconhecer que temos importantes pontos em comum, 
que estamos conectados.

Peço licença ao leitor para reconhecer: escrever o presente texto 
em forma de ensaio é uma oportunidade para organizar algo do pensa-
mento. Selecionar para laborar alguns pontos dentre questões das mais 
duras às mais sensíveis, das concretas às subjetivas, das individuais às 
sociais, enredadas em múltiplas camadas. Assim, longe da pretensão 
de grandes achados ou soluções, sigo esse pequeno passo/texto.

Parece ter escapado de nossas hipóteses e previsões a ideia que 
hoje viveríamos o expressivo retorno de um pensamento moralista e 
conservador que atinge diretamente o campo da arte, da cultura, da 
educação. Em meio a vários fenômenos lamentáveis, destacarei dois 
acontecimentos emblemáticos. Assistimos atônitos em setembro de 
2017 uma exposição de arte ser fechada no Brasil devido a uma onda 
de protestos ocorrida frente ao seu edifício e também nas redes so-
ciais. A exposição Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasi-
leira estava em cartaz há quase um mês no Santander Cultural/Porto 
Alegre, quando foi cancelada pela instituição. Faziam parte 270 obras 
relacionadas a questões de gênero, de 85 artistas do séc. XIX à atualida-
de. De forma violenta, houve muitas queixas de que algumas de suas 
obras promoviam “blasfêmia” contra símbolos religiosos e também 
“apologia à zoofilia e à pedofilia”. Até onde pude compreender, o ban-
co se sentiu ameaçado pela onda reacionária, fomentada inicialmente 
por alguns movimentos, blogueiros, líderes políticos e religiosos ex-
tremistas, que instigavam repúdio ao evento e a seus envolvidos, além 
do boicote ao banco por meio do encerramento de contas bancárias. 
Lamentavelmente, a exposição foi fechada e o banco emitiu uma nota 
de desculpas ao público. O Ministério Público Federal verificou o caso e 
lançou nota esclarecedora em defesa da liberdade de expressão, do teor 
da exposição e determinou sua reabertura. Porém, um grande estrago 
do ponto de vista cultural já havia se instaurado em diversos âmbitos: o 
estímulo à desconfiança, ao preconceito e intolerância expandidos para 
os artistas, espaços culturais e a área de arte, atitudes que alcançaram 
inclusive instituições educacionais.

Menos de um mês após, uma performance no MAM – Museu 
de Arte Moderna de São Paulo provocou nova onda de protestos.  Na 
performace La Bête, o artista Wagner Schwartz propôs que seu corpo nu 
se tornasse manipulável pelo público, em relação à obra que a inspirou: 
a série de esculturas Bichos de Lygia Clark. Em uma das apresentações 
uma criança esteve presente e tocou o corpo nu, incentivada pela mãe, 
que atuava como coreógrafa do trabalho. O vídeo foi amplamente di-
fundido nas redes sociais e reacendeu a ira nas ruas e redes sociais: 
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“pedofilia!”. “Pelo fechamento dos museus!”, “(...) artista comunista, 
contra a família!”. “Esse artista tem de ser preso!”, “Que tipo de arte 
é essa?”, “(...) tem de acabar com a lei Rouanet!1” Uma situação antes 
inimaginável. Internautas de todo o país invadiram os sites dos museus 
com mensagem agressivas, inclusive a página do MASP, que nada ti-
nha a ver com a história. Sobre essa forma de julgamento, a curadora 
Lilia Schwarcz relembra a postura dos nazistas junto ao que denomina-
ram como arte degenerada. 2

 Não visitei as exposições e junto de colegas, procurei reunir in-
formações sobre os casos e obras, ler, conversar com pares para bus-
car compreender e criar formas de lidar com os fenômenos, formas de 
mediar, já que várias pessoas me procuraram para perguntar “o que 
eu achava” dos acontecimentos. Coloquei-me como ativista, trabalho 
artesanal,  “trabalho de formiguinha” como dizemos no Brasil. Se acon-
tecimentos desse teor nos tiram o chão e reverberam em outros tantos 
fenômenos e ações que chegam a colocar até a arte em risco, de meu 
ponto de vista, faz-se necessário resistir e responder com a criação de 
acontecimentos de outra ordem: dos encontros, do diálogo, da expe-
riência. 

Por uma escuta e mediação alternativa e dialogante

Era o diálogo que opúnhamos ao antidiálogo, tão 
entranhado em nossa formação histórico-cultural, 
tão presente e ao mesmo tempo tão antagônico 
ao clima de transição. O antidiálogo, que impli-
ca numa relação vertical de A sobre B, é o oposto 
a tudo isso. É desamoroso. É acrítico e não gera 
criticidade, exatamente porque dasamoroso. Não 
é humilde. É desesperançoso. Arrogante. Auto-su-
ficiente. No antidiálogo, quebra-se aquela relação 
de ‘simpatia’ entre seus pólos, que caracteriza o 
diálogo. Por tudo isso, o antidiálogo não comuni-
ca. Faz comunicados. (FREIRE, 1976, p.108).

 Como mediar sem impor? Como compartilhar algumas infor-
mações e pontos de vista diversificados sem a petulância que mais afas-
ta do que aproxima as pessoas da arte? Eram algumas perguntas que 

1 “Concebida em 1991 para incentivar investimentos culturais, a Lei Fe-
deral de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313/91), ou Lei Rouanet, como também é 
conhecida, pode ser usada por empresas e pessoas físicas que desejam financiar 
projetos culturais”. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/leis/-/asset_pu-
blisher/aQ2oBvSJ2nH4/content/lei-rouanet/10895
2  Nesse caso, houve uma confusão entre as duas instituições: o MAM /
Museu de Arte Moderna de São Paulo e o  MASP – Museu de Arte de São Paulo. 
Aconteceram ataques virtuais a pinturas maneiristas européias com nus. Por 
meio desse exemplo, conclui-se que várias pessoas “ouviram falar” de obras 
que eram imorais, mas não sabiam quais eram, nem ao certo em que museu 
eram exibidas. O texto de Lilian Schwarcz que estabelece a associação à arte 
degenerada é disponível em: https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2017/
Arte-degenerada-no-Brasil-ou-como-sair-da-arquibancada-moralista
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secretamente me envolviam e que agora tomo consciência. Para mediar 
é preciso se colocar entre os múliplos pontos na teia que se estabelece 
com a obra e seu espaço, o sujeito e o mediador (MARTINS, 2002). 

Nas ruas, no trabalho, nos corredores, nas redes, na minha insti-
tuição, conversei, e sobretudo, canalizei esforço e tempo em uma ação 
simples: tentar ouvir o que as pessas tinham a dizer sobre os fenôme-
nos. Nas redes sociais minha postura foi semelhante, cuidadosa, ainda 
assim, cheguei a ser atacada por pessoas que não conhecia. O caso mais 
marcante foi o de um senhor que me acusou em minha página da rede  
Facebook de eu ser conivente com “arte pedófila”. Para tentar com-
preender melhor quem falava, visitei o perfil desse senhor e com base 
em uas imagens e informações divulgadas, tratava-se de uma pessoa 
extremamente simples, morador de uma casa de pau-a-pique em uma 
pequena cidade de Minas Gerais. Religioso e rodeado de netos, parecia 
ter abraçado a causa de a qualquer custo defender as crianças das mal-
dades dos adultos Brasil afora, e deve ter sido foi instruído, alimentado 
para tal. Não podemos tolerar ataques e violência, mas como desconsi-
derar o contexto dessa pessoa e simplesmente rotulá-la de “ignorante”? 

Por outro lado, boas surpresas no caminho, como a surpreen-
dente abertura para o diálogo junto a pessoas simples e curiosas, como 
uma vendedora de uma loja próxima de casa, que foi uma valiosa inter-
cessora no sentido colocado por Deleuze (1992, p. 156). Ela me mostrou 
no celular o meme – típica mensagem criada para ser compartilhada e 
viralizar, ou seja, ser espalhada com rapidez pelas redes. A mensagem 
clamava repúdio ao Banco Santanter: uma imagem/fragmento da pin-
tura Cena de interior II de Adriana Varejão (1994)  e uma tarja escrita em 
cima com letras vermelhas gritantes: “Zoofilia!”. Contei-lhe que aquilo 
era apenas um fragmento, e ela quis ver o todo, para “entender”. Com 
nossos celulares acessamos a imagem inteira da obra, outras obras da 
artista e da  exposição, textos com posicionamentos muito diferentes 
das que ela havia ouvido antes. Ela também argumentou que se o ban-
co emitiu um pedido público de desculpas, ela só podia pensar que eles 
tinham errado feio mesmo. Esse encontro me ajudou a compreender 
mais o fenômeno e a me questionar sobre o papel de resistência das 
instituições culturais. No caso, foi evidente que a instituição não soube 
mediar a difícil e inesperada situação criada junto ao público e à mídia. 

Por meio do trabalho de investigação e mediação informal, che-
guei a uma triste constatação: o ódio, intolerância, falta de abertura, 
desconhecimento e propagação de notícias falsas provinham de 
pessoas de grupos muito variados, desde os mais carentes cultural e 
socialmente até as classes mais abastadas. E no meio desse conjunto 
tão heterogêneo, figuravam também professores de diversas áreas e até 
mesmo artistas e professores de arte!

Há que se considerar a estrutura e o modus operandi dos indiví-
duos nas redes sociais, que facilita o compartilhamento de memes e in-
formações sem checar a origem e veracidade e viabiliza comportamen-
tos imediatistas, podendo inflar mensagens agressivas,  desmedidas;  e 
o trânsito e retroalimentação entre os âmbitos virtual e real - autores 
relevantes têm se dedicado a essa importante esfera do mundo contem-
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porâneo. Padecemos, e não é de hoje, de excesso de opinião (LARROSA, 
2014, p.20), a internet e as redes sociais vieram a amplificar os canais e 
a superficializar ainda mais os discursos, as opiniões. Entretanto, meu 
esforço se deu e se dá na tentativa de perceber que se tratavam de ques-
tões culturais, educacionais e também de formação docente, já que tam-
bém envolveu professores. 

Observa-se que ter acesso aos meios, formações e informações, 
bem como titularidade e erudição não garantem sensibilidade, abertu-
ra, respeito à diversidade cultural; tampouco prudência e sabedoria nas 
análises. Teria algumas considerações para lançar sobre essa questão, 
que ficarão para outro momento. Por ora, considerarei essa falta de ga-
rantia como mais um elemento integrante aos desafios à mediação e à 
penumbra de nossos tempos inimagináveis.

Entretanto, minha hipótese é a de que, para muita gente, trata-se 
fundamentalmente de problemas de leitura, de interpretação e de aces-
so. Leitura do mundo (FREIRE, 1989, p.11), que inclui a leitura do outro; 
leitura de textos verbais, leitura de imagens. E dando um passo para 
trás, vêm-me  as perguntas: quantos de nós (refiro-me a nós como povo 
brasileiro) no passado e no presente tivemos uma educação com media-
dores (seja na escola ou fora dela) que de fato favoreceram experiências 
cognitivas e sensíveis junto do que se apresentava como inquietante ou 
chocante? Quantos de nós fomos estimulados a uma leitura crítica de 
textos e imagens? E aos diálogos e conexões entre variadas percepções, 
informações, expressões culturais, tempos e sujeitos? 

O bom senso diz que olhar para o passado pode nos ajudar a 
compreender o presente e a abertura diante do novo. Quem sabe o 
que é arte degenerada? Quem detém informações e reflexões sobre um 
importante acontecimento da história da arte brasileira: a racionária e 
demolidora crítica de Monteiro Lobato sobre as obras de Anita Malfatti 
em 1917? (BATISTA, 2006). E de seus desdobramentos, que culminaram 
na Semana de Arte Moderna de 1922, como uma reação em defesa da 
artista e da arte moderna em uma São Paulo provinciana do início do 
séc. XX? 3 

Não se trata de tolerar a violência, fechar os olhos à intolerân-
cia, nem mesmo de se conformar com o desconhecimento e a formação 
ruim (inclusive a de educadores), entretanto, esses casos recentes bem 
perguntam a nós, enquanto mediadores: quantos de nós (nós, povo 
brasileiro) compreendemos que as imagens não são fechadas, são sim-
bólicas e podem, de maneira surpreendente, dizer coisas muito varia-
das?  Quantos de nós (nós, enquanto sujeitos e enquanto profissionais 
da educação) compreendemos quem foi Lygia Clark e o teor de sua 
obra? Tivemos experiências que alargaram nosso repertório e possibili-
tam estranhar e ao mesmo tempo abrir os sentidos diante de uma mani-

3  Paranóia ou mistificação?, artigo de Monteiro Lobato publicado no Jor-
nal O Estado de São Paulo em 1917 sobre a exposição de Anita Malfatti é uma 
crítica virulenta que descortina a incompreensão do famoso escritor sobre as 
inovações da pintura moderna. Em seu texto chega a ironizar Picasso e as obras 
e da propria artista, que apresentava uma poética influenciada pelo expressio-
nismo.
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festação artística contemporânea tomada como desconcertante? Se não 
se compreende o que é a linguagem da perfomance e que o nu na arte 
não é gratuito, quais reações se espera diante do burburinho causado 
pela participação de uma criança em uma proposta como a de La bête?  

Como não lembrar de todo o legado de Paulo Freire e Ranciere 
(2003) e deixar de escutar, de ver, de reconhecer as diferentes culturas, 
histórias, trajetórias pessoais e profissionais, saberes, riquezas, faltas e 
ignorâncias no outro e em nós mesmos? Nossas ignorâncias e limita-
ções sobre a arte e o próprio ofício e ação de mediar? Por outro lado: 
quais condições precisamos para trabalhar? Essas questões ecoam na 
formação dos arte-educadores e mediadores e nos modos de viver/dia-
logar/mediar com a arte e as culturas junto aos diferentes indivíduos, 
grupos e espaços com os quais atuamos? 

A partir do que foi colocado até aqui, o que dizer especificamen-
te sobre a escola, espaço que sofre cotidianamente os riscos de suca-
teamento, falta de recursos, engessamento, burocratização e falta de 
abertura para ouvir, dialogar e criar? 

“O que te prende”?  
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Fig. 1 e 2. Montagem e visitante na instalação O que te prende?  Fonte: própria 

Era impossível não ouvir Isabela, estudante de 15 anos que me 
procurou depois de assistir a uma palestra da Profa. Dra. Anita Leocá-
dia Prestes em nossa escola.  Palestra surpreendente, na qual a profes-
sora revelou particularidades de documentos históricos dos arquivos 
alemães relacionados à pesquisa sobre a sua mãe - Olga Benario Pres-
tes,  judia, russa e comunista, que fora presa política na ditadura de 
Getúlio Vargas e em 1936 enviada pelo governo brasileiro diretamente 
à Gestapo em Berlim.

“A gente tem de fazer alguma coisa. Fiquei pensando que a gente 
tem de fazer algo para as pessoas sentirem que existem muitas coisas 
que nos prendem. Pode ser cadeia; existe repressão nas ditaduras como 
a que prendeu Olga; tem muita gente que não consegue estudar e tra-
balhar em uma profissão; pode ser pressão dos pais; tem os nossos pró-
prios problemas também, coisas que a gente não consegue resolver...”. 
A fala disparou...  “E o que é preciso para criar, para dar forma a esse 
trabalho?” Indaguei.

E assim, com um grupo de 12 alunos, fora do horário de aula, 
iniciou-se o projeto de uma instalação que viria a se chamar O que te 
prende?  a partir da concepção daquela menina de olhos vivos. Foram 
praticamente 3 meses de trabalho intenso até a sua finalização, no gran-
de evento que se daria em nosso campus: a Mostra de Arte e Cultura da 
I Jornada do IFSP, que concentraria a participação de todos os campi de 
nossa rede. Inegavelmente era uma oportunidade de expor o trabalho, 
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todavia, os alunos compreenderam que a pesquisa, as descobertas, o 
criar em grupo, a experimentação, e que todo o processo era mais im-
portante do que a exposição em si. 

O relato evoca uma das experiências mais profundas de minha 
docência, em que me percebi claramente como orientadora e mediado-
ra, como alguém que nutre, enquanto o grupo de adolescentes traba-
lhava com autonomia, afinco e maturidade. Nós nos reunimos diversas 
vezes, mas a minha posição foi mais na retaguarda. Era chamada pelo 
grupo sobretudo para presenciar as decisões e em alguns momentos 
mais tensos de impasses e discussões. O trabalho era deles!

A execução, o resultado final surpreendeu pela qualidade plás-
tica. A instalação ficou em um dos corredores do edifício e convidava 
as pessoas a adentrarem em uma “teia” e a se depararem com alguns 
objetos e imagens em branco e preto - fotos de presos políticos pela 
ditadura militar no Brasil que se alternavam com fotos dos próprios 
alunos (Fig. 1 e 2), conectando passado e presente, diferentes perdas e 
dores unidas pela humanidade.  No processo, os alunos conversavam 
sobre os seus medos, dilemas e problemas cotidianos; e se divertiram 
muito também. 

 Terminamos com uma performance, o desmanche da instala-
ção. Uma experiência significativa se consumou, no sentido que Dewey 
coloca (2010, p.110). Criação para libertar no possível, para caminhar na 
neblina. 

A pausa é tão importante quanto o caminhar.  

Ao final, percebo que escrever o presente texto foi um ato de 
pausa em meio a tantas tarefas, acontecimentos, demandas, preocupa-
ções, pretensões... Riscos vários permeiam tanto a contemporaneidade 
quanto o ofício do mediador, do docente, e até mesmo a liberdade da 
produção artística e a educação como um todo. Há que se dar pausas 
para escutar a nós mesmos e ao outro, para tentar ver melhor o que 
acontece hoje e o que ecoa do ontem, no outro, em nós, em mim. Tem-
po, pausa e silêncio necessários para digerir o estupor que anestesia 
e a correria da vida “embrulha” e “aperta”, as coisas continuam aí e 
requerem coragem, como nos diz Riobaldo em Grande Sertão Veredas 
(ROSA, 2001, p.334)

Tempos inimagináveis nos pedem para enfrentar o excessivo, 
o barulhento, o amorfo, o violento; a estranhar o rígido, o burocráti-
co, o egocêntrico, o superficial, o surdo e insensível amplamente dis-
seminados, das mais altas esferas do poder às atividades cotidianas, 
vindo a habitar também em nós. Por vezes o emaranhado é sufocante, 
e é preciso encontrar formas de arejar e criar mediações dialogantes 
que tenham por objetivo promover o acesso à arte e às culturas. Quais 
condições necessitamos para realizar um bom trabalho, para facilitar o 
acesso cultural? Em meio a tantas urgências, o que é imprescindível? 

Os estudantes podem ser intercessores dos mais valiosos, tal-
vez pessoas que gritam contra uma obra de arte também possam vir 
a sê-los. É preciso criar encontros, relações, redes e experiências que 
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valorizem o humano. Almejamos tempos mais justos, auspiciosos e pa-
cíficos, lutamos e clamamos para que os detentores do poder político e 
econômico redirecionem o rumo ao que reconhecemos como vital, que 
sem dúvida, envolve a educação, a arte, as culturas, de forma inclusiva 
e libertária. Não deixamos de trabalhar para não perder a noção de que 
sempre haverá alguma paisagem para caminhar. E que, é em meio à 
penumbra, em meio às sombras, que habita o vir a ser. 
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