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COLETIVO E
- Semana Acadêmica 2010/1 – Instituto de Artes

- Ação Educativa - XI Festival do Teatro Brasileiro

- Ação educativa Labirintos da Memória

- Estratégias de Mediação - Aula do Curso de Formação de Mediadores 8ª Bienal de Artes Visuais do 
Mercosul

- Um coletivo de arte-educadores - Participação no Seminário Processos Pedagógicos em Arte: Um diálogo 
entre diferentes espaços de educação

- Formação de Mediadores. Fundação Iberê Camargo

- O clima da mediação. Lab. de mediação realizado através do Programa Redes de Formação - 9 Bienal do 
Mercosul | Porto Alegre

- Laboratório de Mediação – UFPEL

- Os sentidos do sentido do público na arte

- Laboratório Contemporâneo: Propostas e descobertas do que a arte é (ou pode ser)

- Mediação Cultural: novas formas de ensinar e aprender – Aldeia

- Curso de formação de mediadores – 10ª Bienal do Mercosul



O QUE É EDUCAÇÃO FORMAL?



O QUE É EDUCAÇÃO FORMAL?



O QUE É EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL?



O QUE É EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL?



EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL =/= EDUCAÇÃO INFORMAL



O QUE É MEDIAÇÃO?

mediação
me.di.a.ção
sf (lat mediatione) 1 Ato ou efeito de mediar. 2 Intercessão. 3 Astr Instante de 
culminação de um astro. 4 A divisão de cada versículo de um salmo em duas partes, 
que é marcada com inflexão da voz, quando o ofício é cantado. 5 DirContrato
especial pelo qual uma pessoa, mediante remuneração, se incumbe de empregar o 
seu trabalho ou diligência para obter que duas ou mais pessoas, interessadas num 
determinado negócio, se aproximem com o fim de o realizar.6 Dir Interferência de 
uma ou mais potências, junto de outras dissidentes, com o objetivo de dirimir 
pacificamente a questão ocorrente, propondo, encaminhando, regularizando ou 
concluindo quaisquer negociações nesse sentido.



MAS O QUE SERIA MEDIAÇÃO CULTURAL?



INFORMAÇÃO

REFLEXÃO

TROCA

DIÁLOGO

PÚBLICO

DESDOBRAMENTOS

EXPERIÊNCIA



MEDIAÇÃO CULTURAL EM ARTE EM PORTO 
ALEGRE

• SANTANDER CULTURAL

• FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO

• MARGS – MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

• BIENAL DO MERCOSUL

Mercado de trabalho

Atuação

Relações com o público



QUEM É O MEDIADOR (CULTURAL)?



- Discussão acerca da nomenclatura: qual seria a mais apropriada?

GUIA

MONITOR

EDUCADOR

FACILITADOR

MEDIADOR



OBRA / ARTISTA

MEDIADOR

PÚBLICO











MEDIAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA

Carolina Mendoza - Experiências de Aprendizagem em Educação Não-formal em 
Artes: um percurso do Programa Educativo da Fundação Iberê Camargo ao Coletivo E

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/97673

Jorge Larrosa – Notas sobre a experiência e o saber de experiência

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf

http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/97673
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n19/n19a02.pdf


1. Experiência com algo que nos passa: A 
experiência é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca.

2. A informação não é experiência: a 
informação não faz outra coisa que cancelar 
nossas possibilidades de experiência. O 
sujeito da informação sabe muitas coisas, 
passa seu tempo buscando informação, o que 
mais o preocupa é não ter bastante 
informação; cada vez sabe mais, cada vez 
está melhor informado, porém, com essa 
obsessão pela informação e pelo saber (mas 
saber não no sentido de “sabedoria”, mas no 
sentido de “estar informado”), o que 
consegue é que nada lhe aconteça. 



3. A experiência é cada vez mais rara 
por excesso de opinião: O sujeito 
moderno é um sujeito informado que, 
além disso, opina. É alguém que tem uma 
opinião supostamente pessoal e 
supostamente própria e, às vezes, 
supostamente crítica sobre tudo o que se 
passa, sobre tudo aquilo de que tem 
informação. 

Em nossa arrogância, 
passamos a vida 
opinando sobre 
qualquer coisa sobre 
que nos sentimos 
informados. 



4. Desde pequenos até a universidade, ao largo de toda nossa travessia pelos 
aparatos educacionais, estamos submetidos a um dispositivo que funciona da 
seguinte maneira: primeiro é preciso informar-se e, depois, há de opinar, há que dar 
uma opinião obviamente própria, crítica e pessoal sobre o que quer que seja. 



5. A experiência é cada 
vez mais rara, por falta 
de tempo: Ao sujeito do 
estímulo, da vivência 
pontual, tudo o atravessa, 
tudo o excita, tudo o 
agita, tudo o choca, mas 
nada lhe acontece.



EXPERIÊNCIA(S)



VAMOS EXPLORAR O MARGS?



• Mata-vontade

• Arquitetura/ambientes

• Contato com a natureza e com o local

• Público relacionando experiências pessoais com as obras

• Público VIP

• Flexibilidade

• Educação patrimonial – cuidados e posturas na exposição de arte



PARA PENSAR:

• O mediador deve se preocupar com qual público está lidando?

• Deve-se adaptar a mediação conforme a faixa etária/social?

• Qual a maior dificuldade na mediação?

• O mediador tem que decorar tudo sobre a obra/artista?

• O mediador nunca deve dar a informação sobre a obra/artista?

• A mediação pode dar errado?

• Que outras estratégias, além da fala, podem ser usadas na mediação?

• O mediador tem que falar só da obra de arte?

• Afinal, como podemos definir uma mediação?


