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Resumo

O texto aborda a questão da mediação cultural pela perspectiva da arte/
educação onde se situam as autoras. Partindo de experiências e de in-
vestigações comuns, procuramos circunscrever o campo da mediação 
cultural no contexto das ações educativas em museus e centros cultu-
rais de São Paulo, Brasil, evidenciando algumas características e abor-
dagens que predominam nas práticas observadas. Tendo a Abordagem 
Triangular de ensino da arte como fundamento, retomamos uma ex-
periência desenvolvida num coletivo de arte/educação para revelar a 
potência desse constructo teórico metodológico nos processos de for-
mação e atuação profissional dos educadores mediadores e no desen-
volvimento de estratégias de mediação para um público jovem numa 
exposição de arte moderna e contemporânea num centro cultural.

Palavras-chave: Mediação cultural; Arte/Educação; Formação de me-
diadores; Educação não-formal; Abordagem Triangular.

Abstract

The text addresses the issue of cultural mediation from the perspective 
of art/education where the authors are located. Based on common ex-
periences and research, we seek to circumscribe the field of cultural me-
diation in the context of museum education in São Paulo, Brazil, highli-
ghting some characteristics and approaches that predominate in the 
observed practices. Taking the Triangular Approach as a foundation, 
we return to an experience developed by an art/education collective to 
reveal the potency of this theoretical methodological construct in the 
processes of training educators as mediators and in the development of 
mediation strategies for a young audience in an exhibition of modern 
and contemporary art in a cultural center.

Keywords: Cultural mediation; Art/Education; Mediators formation; 
Non-formal education; Triangular Approach.

Um esboço inicial

       

               1 

1  Todas as imagens do texto são de autoria de Camila Serino Lia, realizadas em 
ações educativas em São Paulo/BR; pertencem ao seu acervo pessoal. 
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A nossa imersão no campo da mediação cultural tem se efeti-
vado desde início dos anos 2000 no âmbito de um coletivo em arte/
educação que concebe e desenvolve projetos educativos em instituições 
culturais de relevância no estado de São Paulo2. O acentuado viés for-
mativo e investigativo que permeia as nossas ações de formação inicial 
e continuada dos educadores nesses espaços impulsionam também as 
nossas pesquisas no âmbito acadêmico. 

Assim, nós como autoras deste texto convidamos os leitores e 
leitoras a percorrerem conosco algumas de nossas experiências como 
educadora e formadora e,  das percepções e inquietações acerca do 
campo da mediação cultural, decorrentes dessa convivência agora alar-
gada nas pesquisas da pós-graduação como orientanda e orientadora, 
respectivamente. 

Para esta nossa conversa, escolhemos compartilhar um breve pa-
norama do que temos assistido acerca do que vem sendo elaborado 
em termos de mediação cultural no contexto das ações educativas das 
instituições culturais de nossa cidade, procurando cercar e entender os 
conceitos que configuram as práticas dos arte/educadores num cam-
po mais alargado e de natureza fluida. Em seguida, repousamos  num 
contexto de maior delimitação com um relato de experiência que busca 
aclarar a nossa reflexão em relação a como estes conceitos vêm sendo 
elaborados pelos arte/educadores nos seus percursos de formação e 
atuação neste campo.

Primeiras formas: dos conceitos que saltam das práticas dos arte/
educadores

A partir de nossa experiência em campo e da observação sobre 
a cena da mediação cultural em nosso contexto, tentamos caracterizar 
algumas tendências em práticas e proposições que podem ser agrupa-
das sob um mesmo ponto de vista ou uma mesma abordagem. Trata-se 
de um exercício de análise que não pretende esgotar as vias possíveis, 
mas que pode funcionar como apoio para nos situar no terreno difuso 
da mediação cultural.

 

2  O Arteducação Produções, para mais informações ver: www.artedu-
cacaoproducoes.com.br/
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A educação em museus e centros culturais, campo da educação 
não-formal, vem tomando da educação formal, uma perspectiva cons-
trutivista, onde se inscreve uma ampla ideia de mediação relacionada 
à própria ação do educador mediador como propositor de situações de 
aprendizagem. Por esta via acompanhamos inclusive uma mudança na 
nomenclatura das ações e dos sujeitos dessas ações. Por exemplo, caiu 
em desuso o termo visita guiada para a ação e guia para o sujeito que 
organiza essa ação. Tornou-se anacrônico também o uso dos termos 
orientador de público ou monitor para se referir ao sujeito que propõe e 
encaminha ações educativas. Por outro lado não há um consenso sobre 
qual a nomeação mais adequada, que melhor qualifique essa ação e 
o sujeito propositor, as escolhas parecem se  justificar e fundamentar 
nas correlações que se fazem com os campos afins que se entrecruzam. 
Temos ações educativas conduzidas por educadores; temos visitas mediadas 
conduzidas por mediadores; temos visitas simplesmente conduzidas por 
arte/educadores, ou por artistas-educadores, ou ainda por educadores-artis-
tas que instauram situações de aprendizagem em colaboração com os 
públicos. Em comum nesse movimento de mudança está a negação de 
uma perspectiva educacional tradicional e monológica.   

Entretanto, nem sempre as mudanças de nomenclatura são acom-
panhadas de reflexões sobre as concepções que dão sustentação às prá-
ticas. Observamos, no contexto brasileiro, que mediação pode estar for-
temente associada à ideia de tradução de conhecimentos artísticos para 
visitantes de museus e centros culturais com intuitos diversos como o 
de aproximar e dar acesso, o de possibilitar a ampliação de repertório 
ou o de formação de público para as artes. Essas perspectivas partem 
de um pressuposto comum que pensa o visitante como leigo e incapaz 
de acessar e compreender por si as produções artísticas, justificando e 
valorizando o discurso institucional reproduzido pelos educadores e 
justificando a própria presença dos educadores nas instituições. Muitos 
programas educativos se organizam  exatamente nessa direção, já ou-
tros (poucos) procuram justamente desconstruir essa ideia prepotente 
revelando os mecanismos reprodutores, e há ainda uma minoria que se 
propõe a escuta do que tem a dizer os educadores sobre seus conflitos e 
os visitantes sobre suas [in]capacidades nesse contexto. 

Ainda na perspectiva da mediação como tradução e acesso ao 
campo da arte e da cultura, há por tradição uma forte tônica, no âmbi-
to das políticas culturais, na necessidade de democratização dos bens 
patrimoniais, sobretudo quando se trata de uma instituição pública. 
Nesses casos, nem sempre se evidenciam quais as direcionalidades das 
ações pretendidas, pois elas podem apontar para instâncias de conser-
vação de relações de poder, num faz de conta de acesso não acessível, 
ou, inversamente, apontar para uma transformação de tais relações de 
poder através de aberturas para apropriação de sentidos que os bens 
patrimoniais carregam pelos sujeitos implicados na ação, ou ainda 
apontar em outras direções não vislumbradas por nós. Aliás, vale frisar 
que a questão da direcionalidade é importante em si mesma para qual-
quer ação de mediação. Como educadoras (de onde falamos) precisa-
mos pensar sobre elas, as direcionalidades de nossas ações, para poder 



147

aproveitar seus movimentos, suas nuances e enfrentar seus paradoxos.  
Voltando ao conceito de mediação, há também o entendimento 

da mediação como possibilidade de propiciar vivências ou experiências 
com a arte, e aqui há também diferentes matizes, como as iniciativas que 
privilegiam a essencialidade da própria arte como finalidade da expe-
riência; ou a tônica na possibilidade única de vivenciar presencialmen-
te uma experiência estética; ou ainda a possibilidade lúdica e prazerosa 
de viver tal experiência.  Outras iniciativas tomam a arte como meio 
para possibilitar experiências de ordens diversas, como experiências de 
construção ou reconstrução de identidades; ou experiências com ênfase 
em processos de subjetivação; ou ainda as experiências que exploram 
os sentidos de coletividade ou que estimulam princípios de cidadania. 

Lembramos também que no campo da arte, especialmente na-
quela parcela que se entende hoje como um espaço de natureza rela-
cional por aqueles que advogam uma contemporaneidade, a mediação 
pode ser uma instância intrínseca ao próprio processo artístico que se 
efetiva através de ações mediadas pelas e nas próprias obras. A virada 
educacional que se proclama desde este campo convoca artistas e pú-
blico a refletir sobre a necessidade de mediação que se impôs ao campo 
da arte nas últimas décadas. Por este viés identificamos em alguns pro-
jetos de tons poéticos o convite a participação e interação das pessoas 
na construção de espaços de reflexão que em alguns casos podem se 
configurar como instalações. Assim, a própria ação artística torna-se 
ação de mediação.

Configurações: acerca de uma experiência de formação

Com uma prática de mediação fundamentada na Abordagem 
Triangular do ensino da arte, o coletivo de arte/educação que integra-
mos compreende que a formação dos educadores mediadores também 
pode ser perpassada por essa abordagem de modo que ao ser experi-
mentada, permita a elas e eles apropriações mais autorais. Então, desde 
2001 ano após ano convivendo com esse coletivo, temos como agenda a 
formação inicial e continuada de estudantes em situação de estágio e de 
educadores que já atuam profissionalmente no campo e, o desenvolvi-
mento de abrangência de projetos educativos em acervos permanentes 
e exposições temporárias de arte e cultura em museus e instituições 
culturais e artísticas.

Em encontros de formação, privilegiamos o exercício crítico e re-
flexivo dos educadores mediadores em relação às suas práticas, numa 
perspectiva dialogal por meio de frequentes conversas em grupo que 
tendem a dar relevo a escuta e partilha de experiências, além da pro-
blematização e compreensão do ponto de vista de todos. Entendemos 
que esse exercício precisa ocorrer em relação às concepções de arte e 
cultura delas e deles assim como sobre os significados elaborados na 
mediação cultural por meio das interrelações entre as produções ar-
tísticas e culturais, o espaço da exposição e seus contextos e os sujei-
tos implicados nesse processo, ou seja, o público e o próprio educador 
(Coutinho, 2009). 
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Nessa direção,  problematizamos com os educadores mediado-
res modos conservadores e reprodutores de condução de visitas edu-
cativas pautados em concepção diretiva e assegurados num discurso 
informativo e explicativo que exclui o espaço da observação, da imagi-
nação, da interpretação e questionamento do público (e nosso também) 
acerca das produções culturais que estão em jogo na mediação. Ques-
tionamos juntos como o discurso “unilateral e legitimador que afirma e 
confirma o lugar da obra e de seu autor – o artista – no mundo da arte” 
se constrói, “um discurso absorvido da erudição dos historiadores, dos 
críticos e dos curadores” (Coutinho, 2009, p.172) e convenientemente, 
ainda apoiado por algumas instituições. Ao desconstruir a hierarquia 
dos discursos institucionais entramos em sintonia com as pedagogias 
emancipadoras de Freire e Rancière, nos autorizando a construir outros 
discursos e, sobretudo, abrindo espaço para que o público crie suas in-
terpretações sobre as obras e o que mais esteja em foco na mediação.

Compondo uma proposição de mediação cultural

Como epistemologia do ensino da arte, a Abordagem Triangular 
vem nos possibilitando investigar diferentes articulações dos eixos que 
a compõem - a leitura, a produção e a contextualização - cada vez mais 
orgânicas. Como reflexo desse entendimento, temos compreendido a 
mediação cultural como campo para a experimentação e desenvolvi-
mento de propostas prático-reflexivas, nas quais uma dimensão dessa 
Abordagem não se sobressaia ou sobreponha em relação às outras mas 
possam se combinar de modo interdependente (Lia, 2012).

Tendo como foco de nossas investigações o sentido de experiên-
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cia estética de John Dewey que ancora a conceituação da Abordagem 
Triangular, investimos na ideia de que tanto a compreensão da arte 
pelos públicos como pelos educadores também passa pela produção 
ou fazer artístico. E é nessa perspectiva que partilhamos com vocês, 
um fragmento dessa nossa história em que a formação dos educadores 
e a concepção de uma proposta prático-reflexiva de mediação cultural 
estavam amalgamadas, tendo no exemplo que ilustramos adiante, o de-
senho como seu mote de articulação.

Foi numa tarde de outubro de 2005, num dos encontros de for-
mação inicial que uma de nós participava com um grupo de cerca de 15 
arte/educadores que atuariam na exposição Erotica3 - Os sentidos na Arte 
num centro cultural em São Paulo, que desenhamos. Ou nos formamos 
desenhando? Ana Amália Barbosa era uma das coordenadoras do pro-
grama educativo e, como propositora de um desses encontros, propôs 
um exercício de desenho em que ela foi modelo e nós a desenhamos por 
diversos pontos de vista. Começou assim, com ela dizendo: “Desenhar 
é marcar uma superfície com um objeto pontudo. Isso pode ser feito 
de inúmeras maneiras, mas o principal está em como olhamos. Imagi-
nem que seus olhos estão na sua mão que desenha, e vamos desenhar!” 
(Barbosa, 2015). Quando acabamos de desenhar,  mostramos as nossas 
produções e conversamos sobre elas. Eis aqui algumas:

 

3  A palavra erotica sem acento é  termo emprestado do inglês, por au-
toria do curador da exposição e, também historiador da arte, o brasileiro Tadeu 
Chiarelli.  
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4

Continuando a conversa, Ana nos disse: 

esse é um exercício simples de desenho de observa-
ção. Essa é a palavra chave. Temos por hábito agir, 
mas quando conduzimos uma visita às exposições 
de artes, além de estarmos devidamente embasa-
dos teoricamente, devemos observar atentamente 
àqueles que conduzimos. Suas relações diante das 
obras às vezes falam mais do que palavras (Bar-
bosa, 2015). 

Anteriormente a este momento de formação, uma proposta prá-
tico-reflexiva era gestada por alguns desses educadores, entre eles uma 
de nós. Com uma compreensão contemporânea da arte como um cam-
po de conhecimento, expressão e cultura e tendo a Abordagem Trian-
gular como perspectiva educativa, a proposta considerava que a visita 
mediada promovesse uma interação em que os sujeitos envolvidos se 
apropriassem dos conhecimentos e, sobretudo, estabelecessem relações 
significativas com eles, de modo que o contato do público com a arte 
fosse prazeroso, estimulante e significativo para as suas vidas.  

Como escrevemos na época no material gráfico educativo que in-
tegrava a nossa proposta para a exposição e era voltado para o público 
escolar jovem, Erotica - Os sentidos na Arte apresentava uma seleção de 
obras de arte e objetos arqueológicos pertencentes a diversas coleções 
nacionais e internacionais e que, escolhidos por um curador, revelavam 
suas ideias acerca do erotismo na arte. Assim como o curador, cada 
pessoa poderia ter uma ideia diferente sobre o que é erótico, afinal, essa 
ideia varia de acordo com os valores pessoais e contexto histórico. 

4  Desenho à esquerda de Camila Serino Lia e à direita de Roberta Fialho.
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Esse material era entregue ao público pelos educadores ao fi-
nal da visita à exposição e estimulava desdobramentos de leituras dos 
contextos, das obras, dos artistas, da exposição e de reflexões a partir 
de questões disparadoras tais como: o que é erotismo para você? Qual 
parte do corpo você destacaria para revelar o erotismo? Que tal você 
criar um trabalho com dimensão erótica usando para isso um material 
especial? O conceito desse material estava articulado a proposta prá-
tico-reflexiva que desenvolvemos e girava em torno de aspectos sobre 
sexualidade, fetichismo, erotismo, narcisismo e voyeurismo, conceitos 
que identificamos ao pesquisar sobre as obras e o pensamento curato-
rial de Erotica. Na fase de concepção da proposta, nos primeiros conta-
tos ainda com as reproduções das obras, percebemos que a linguagem 
artística do desenho poderia ser o foco de nossa proposta, possibilitan-
do que o público a explorasse por meio de produções gráficas. Assim, a 
idéia do desenho já começava a surgir entre nós, ainda um pouco sem 
forma, tomando “corpo”. 

5

A ideia de fetichismo presente em algumas obras que privilegiam 
partes do corpo em detrimento do todo e a ideia de narcisismo em que o 
erotismo está presente também no ato de olhar o próprio corpo foram 
os motes para discutir por meio da proposição, o olhar sobre o corpo: 
o próprio corpo e o corpo do outro. Ao tomar forma, elaboramos duas 
versões dessa proposição, uma com materiais móveis para que fosse de-
senvolvida durante a visita mediada em qualquer espaço da exposição 

5  Na imagem, o arte/educador Auber Bettinelli.
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no centro cultural e, outra, num espaço destinado às ações “práticas” 
ou “oficinas”, como uma espécie de ateliê, com ambientação intimista e 
sedutora. Ao observar-se e ser observado, desenhar-se e desenhar o ou-
tro em suporte transparente como o acrílico, enquadrar-se como artista 
e enquadrar o outro como modelo por meio de jogos de espelhos, o que 
estava posto como desafio para o público era a experiência do olhar, 
de se olhar e de representar. Por meio da mediação dos educadores, 
questões que giravam em torno dos aspectos artísticos e estéticos das 
obras e das produções dos próprios participantes eram deflagradas a 
partir dessa experiência, ou como aquecimento para nela adentrar, e 
que exerciam o papel de articuladoras de uma experiência mais ampla 
que se efetuava ao longo do percurso da visita na exposição.

Acabamento: consumando uma experiência com Dewey

A leitura do capítulo Ter uma experiência de Dewey sempre fez 
parte dos encontros de formação de educadores mediadores promovi-
dos por nós, e nele o autor discorre sobre a necessidade do espectador 
vivenciar situações semelhantes ao do produtor das obras no processo 
de recepção das mesmas. Essa ideia norteia a elaboração das estratégias 
de mediação pensadas a partir do constructo da Abordagem Triangular 
e postas em prática pelo coletivo de arte/educação que aqui apresenta-
mos. O exemplo da exposição Erotica foi uma delas. 

Não podemos assegurar que todas as pessoas que participaram 
dessa experiência como visitantes da exposição tenham consumado 
uma experiência estética aos moldes deweyanos. Procuramos oferecer 
condições para que isso pudesse acontecer diante de um conjunto de 
obras que tratava de temas delicados que demandava uma mediação 
mais intimista acolhida por essa prática-reflexiva do desenho. O que 
podemos assegurar é que para nós foi uma experiência estética potente 
que reverbera ainda hoje.

Ao retomar o exercício que buscamos fazer ao caracterizar o 
campo da mediação cultural no início deste texto, podemos dizer que a 
tônica desse exemplo poderia estar na possibilidade de vivenciar uma 
experiência estética de forma lúdica e prazerosa, tendo a arte como 
foco, mas não apenas como essência, mas também como espaço que se 
abre para pensar sobre a vida. 
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