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POSSIBILIDADES DA "MEDIAÇÃO EM ARTE" 

 

Escrevo este texto na condição de quem participou da Comissão de Julgamento da 2a 

edição do Edital de Mediação em Arte do CCSP e pôde, muito pontualmente, 

acompanhar o desenvolvimento dos projetos selecionados. Também como quem se 

endereça aos públicos do Edital, desde os futuros proponentes (uma vez que sua 3a 

edição já foi lançada) até o debate em geral sobre a mediação em arte, cultura e 

educação; de um ponto de vista particular, embora atento, como não poderia deixar de 

ser, a determinados parâmetros institucionais e/ou disciplinares em questão. 

Quase 80 projetos se inscreveram em 2013. A maioria deles, apesar do disposto no 

Edital quanto a seu objeto (ver item 1.1), restringiram-se a propostas de cursos, 

oficinas e workshops. Portanto, não se propuseram exatamente como mediação. Eram 

propostas de formação ou de educação em arte e/ou cultura; tipicamente, de 

atividades abertas a interessados, com a intenção de aproximá-los de um conteúdo ou 

saber artístico-culturais. Outros se propuseram como projetos de criação; do mesmo 

modo, não exatamente como mediação. Eram propostas de desenvolvimento de 

processos artístico-culturais, que podiam ser acompanhados por pessoas interessadas. 

Tipicamente, sua relação com o público era secundária. Assim, impõe-se uma 

discussão sobre o que seja mediação, diferentemente de arte ou de educação, embora 

de algum modo, neste caso, compondo-se das duas coisas. 

De fato, muitas são as mediações, mesmo dentre as mediações culturais, ainda que as 

limitemos ao que é discutido por várias disciplinas: Antropologia Social, Arte-

Educação, Estudos Culturais, Estudos em Comunicação e Cultura, Pedagogia, etc. 

Isso tanto pode acarretar uma perda de especificidade do termo (que, no senso 

comum, parece denominar qualquer coisa "no meio" de outras), cuja consequência é 

um desgaste não negligenciável de sua capacidade crítica ou explicativa das 



dinâmicas culturais em geral; quanto sinalizar a formação de muitas zonas de contato 

e hibridação, de encontro e confronto, entre territórios e significados culturais 

diversos, que configuram mais propriamente o objeto ou lugar de atuação das 

mediações. Nesse contexto, alguma inter- ou transdisciplinaridade teria sem dúvida 

uma importância específica; mas de nenhum modo se trata aí de fazer valer qualquer 

coisa.  

Embora este texto não se encarregue do problema (semântico e operacional) das 

"mediações das mediações", tampouco de uma teoria da mediação, para além das 

circunstâncias do Edital, o termo deve tanto melhor ser tomado "sob rasura", como 

palavra de nenhum modo transparente, cujas significações precisariam ser descritas na 

trama dos processos históricos, sociais e culturais que as engendram; portanto, no 

cruzamento de muitos discursos, instituições, saberes, práticas, apropriações etc. Isso 

porque a mediação deve tanto melhor ser pensada a partir das práticas culturais, se 

não como uma prática cultural, igualmente múltipla e específica, e não só como um 

serviço (educativo) desta ou daquela instituição (artístico-cultural). Dentre os projetos 

considerados pertinentes ao Edital, certamente foram selecionados os que, de modo 

mais interessante, permitem-nos considerar essas possibilidades. 

Por certo, o Edital nos oferece um ponto de partida mais ou menos delimitado. Nele, a 

mediação corresponde a "propostas em arte e educação com ênfase na criação e 

experimentação com o público"; o que foi denominado "mediação em arte". Todos os 

projetos selecionados atendem a essa "definição", que certamente dá margem a muitas 

interpretações. Na verdade, cada projeto foi julgado conforme a interpretação (mais 

ou menos explícita) que fazia do Edital, de modo que a seleção, a meu ver, resultou 

numa construção de mão dupla, entre proponentes e Comissão, daquilo que surge 

nessa situação, enquanto um sentido de mediação. Tudo isso, é claro, considerando-se 

os critérios de seleção dispostos no próprio Edital. Além de entrevistar os proponentes 

de 14 projetos pré-selecionados, a Comissão discutiu todos eles sob vários aspectos, 

em alguns casos, longamente. Ainda que me pareça difícil sermos absolutamente 

objetivos em situações como essa, é importante sublinhar que a seleção demonstrou-

se uma instância produtiva (por que não, mediativa?), e não só discriminatória daquilo 

que atenderia a parâmetros pré-definidos de mediação. De resto, está claro no Edital – 

o que é inclusive um de seus méritos – o objetivo de experimentar novos 

procedimentos e estimular o debate neste campo. 



Em todo caso, eu diria que os projetos selecionados se propuseram a "aprender 

artisticamente com o público", mais do que a ensiná-lo qualquer coisa; mais do que a 

criar qualquer coisa que somente depois ele pudesse usufruir. Para esses projetos, os 

públicos (seus inputs, seus gestos, suas frases, suas reações, suas criações, suas 

recusas, suas adesões, etc.) se tornam, por assim dizer, um objeto de pesquisa ou 

material de trabalho daquilo que se apresenta ou vai se elaborando artisticamente; 

noutros termos, por meio de uma reflexão que também é sensível. Com a ressalva de 

que o "público" pode ser, por exemplo, o espaço do CCSP e as múltiplas interações 

que ele dispõe; e que a modalidade "artística" de apresentação ou registro pode se 

aproximar, por exemplo, da etnografia, do documentário, da observação. A propósito, 

o CCSP, enquanto uma "praça coberta", é certamente um espaço bastante favorável às 

pesquisas em mediação; um dado que os projetos não deviam desconsiderar, como de 

resto seria interessante, em qualquer caso, considerar o enquadramento político-

institucional em que as mediações se realizam. 

Assim, essa mediação se diferencia da "educação em museus ou centros culturais", 

por exemplo, que por vezes também se denomina mediação. Poderíamos aqui marcar 

grosso modo uma diferença entre o que é "mediação cultural" para a Arte-Educação, e 

o que é "mediação em arte" a partir do Edital. A primeira, que no Brasil vem se 

consolidando desde o final dos anos 1990, empenha-se em qualificar, de variadas 

maneiras, o contato do público com a oferta cultural. Ela tende a postular que a arte 

seja um valor cultural inquestionável, imediato a si mesmo, a ser "acessado" por todos 

aqueles que supostamente não entendem de arte, mas que dela poderiam se beneficiar. 

Em última análise, ela trabalha de maneira unidirecional, buscando a transformação 

do público pela arte, mas não o contrário, tampouco a transformação das instituições 

ou das políticas pelos públicos. Nota-se que essa mediação, invariavelmente, é uma 

iniciativa das próprias instituições culturais; do mesmo modo, é mediação de uma 

oferta cultural específica, que cabe à instituição oferecer, e que em parte a justifica. 

Já a segunda, que tanto o Edital quanto os projetos selecionados (entre outras 

referências) nos deixam pensar, tende a enfocar as próprias interações entre diferentes 

agentes, representações e significados (o que é muito mais distribuído e "sem dono", 

por assim dizer, que uma oferta específica), trabalhando no espaço em que uma 

produção pode surgir com o público, pelo público ou a partir do público; ainda que tal 

produção signifique por aquelas interações em circulação, torná-las "públicas". A 



oferta cultural, nesse sentido, deixa de ser o pivô em torno do qual tudo deve girar, 

passando a ser um elemento entre outros. Por certo, elas são diferentes enquanto a 

segunda permanece interpelando a primeira, e não para que constituam territórios 

externos um ao outro. A meu ver, essa interpelação é fundamental, podendo ser 

considerada uma intervenção do CCSP no campo de debate sobre a mediação em 

geral, e não só uma iniciativa para satisfazer suas próprias demandas. Em todo caso, 

há de se notar que o CCSP é também uma instituição cultural, porém, uma das poucas 

que, em São Paulo, são mantidas integralmente com dinheiro público, sem a tutela de 

qualquer patrocinador ou lei de incentivo. Além disso, em sendo, mais 

particularmente, uma iniciativa da Divisão de Ação Cultural e Educativa (que no 

organograma do CCSP ocupa desde 2008 o mesmo patamar que as demais 

curadorias), essa "mediação em arte" não tem de se referir, necessariamente, a 

qualquer momento da programação. Ela própria se oferece como "programação", 

permitindo-nos imaginar e adensar um espaço próprio (mas não autorreferido) de 

questões da mediação. 

A propósito, é salutar que os mediadores, assim como os artistas ou educadores 

interessados em mediação, tenham neste Edital a oportunidade de conceber e 

experimentar modalidades de ação e pesquisa no campo da mediação, que do ponto 

de vista profissional, infelizmente, vai se consolidando como um lugar altamente 

rotativo e precarizado (o que tem consequências não negligenciáveis tanto para a 

identidade político-intelectual do mediador quanto para a qualidade dos debates que 

se travam dentro do campo); como um lugar que, diante das demandas imperativas 

por atendimento massivo, raramente questiona suas funções; raramente pergunta pelo 

"significado do sentido". Entretanto, se por um lado sua abertura a interessados que 

não são necessariamente profissionais da mediação pode resultar num arejamento 

revigorante desse campo, por outro, na medida em que tais profissionais não estão 

necessariamente comprometidos com os problemas e limites da mediação, pode 

acontecer de suas contribuições não retornarem, justamente, enquanto tentativas de 

arejamento desse campo; pode acontecer de elas, indesejavelmente, trabalharem pela 

diluição do campo. Em todo caso, é muito cedo para conclusões desse tipo. Faço 

votos de que o Edital prossiga e de que seus projetos façam dessa abertura um lugar 

cada vez mais consistente. O campo da mediação certamente precisa disso. 
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