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|colaboratório| 
|observatório de práticas livres de arte e mediação em co-labor com ccsp| 

 
  

proposta experimental de observação + registro + exibição  
de histórias, práticas e narrativas de jovens em circulação no ccsp 
propoponentes: valquíria prates e valéria prates 

 
 
 
 
 
 
 
Resumo do projeto a ser desenvolvido: 
 

Dando continuidade às pequisas de mediação e público em espaços culturais, 

realizadas pelas proponentes desde o início dos anos 2000, COLABORATÓRIO consiste em 

um projeto experimental de investigação de vivências de proposições de jovens do centro 

cultural são paulo para outros jovens (também público do ccsp). 

Os participantes, (jovens entre 18 e 21 anos de idade, inscritos a caráter de orientação e 

curso de formação em residência desenvolvida durante 4 meses), serão convidados a 

desenvolver coletivamente, a partir de suas experiências e conhecimento, workshops e 

eventos para outros jovens (entre 15 e 18 anos), investigando junto às proponentes possíveis 

formas de mediação envolvidas em seus processos de realização das atividades, bem como a 

interpretação da obra de arte em exibição à época de suas ações. 

A ideia central é privilegiar o protagonismo dos jovens e incentivar produções 

experimentais e transformadoras para os envolvidos em co-labor: os jovens em co-labor e a 

instituição. 

Toda a experiência culmina na realização de intervenções em diferentes espaços e 

plataformas de programação do ccsp, como por exemplo, o projeto Paradas em Movimento, o 

teatro, a biblioteca, o elevador, o restaurante, o jardim e as exposições em cartaz durante a 
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realização do projeto, podendo inclusive expandir sua atuação para as calçadas da instituição 

e a estação de metrô Vergueiro (caso se considere adequada a proposta). 

 
 
Objetivos gerais - teóricos e práticos: 

Geral: 

Orientar jovens para que desenvolvam e ministrem atividades de mediação voltadas a outros 

jovens, em processos simultâneos de investigação de práticas de mediação. 

 

 

Teóricos e específicos: 

Por meio de uma variedade de workshops e eventos relacionados à arte o projeto busca: 

- experimentar o conceito de co-labor na prática de orientação de processos de criação e 

mediação de práticas artísticas que se dá em duas etapas concomitantes: das orientadoras 

para os jovens em residência e destes para com os jovens inscritos em suas atividades 

- estabelecer e dar voz a um diálogo possível entre os participantes e a instituição cultural 

- formar público jovem que busque a compreensão de processos de participação e autonomia 

para vivenciar a programação cultural da cidade de forma crítica 

- colocar as experiências estéticas e criativas do público em situação de exposição (em 

estrutura expositiva existente no centro cultural são paulo), tornando acessível ao olhar 

público o que na maioria das vezes se passa invisível em espaços de uso e circulação da 

instituição cultural 

- investigar experiências de mediação, criatividade, aprendizagem em artes e apreciação 

estética do público jovem envolvido à luz de textos e bibliografia em estudo pela equipe de 

mediação do ccsp e das referências destas pesquisadoras. 

- registrar em textos, vídeos e imagens dos participantes as narrativas e vestígios das 

experiências estéticas vivenciadas pelo público envolvido durante todo o processo 

- publicar um catálogo-livro online no site do ccsp com o registro de todo o processo, a 

compilação do material coletado e reflexões em torno do processo vivido à luz de questões 

específicas descritas na metodologia de ação. 

 
 
Justificativa: 

O interesse em investigar processos de mediação colaborativos voltados a jovens, inspirado 

em projetos de protagonismo juvenil, como por exemplo a Agência de Redes para a 

Juventude, realizada no Rio de Janeiro por Marcus Faustini, e as escolas de escrita criativa de 
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Medellin, na Colombia, e de diferentes cidades da Califórnia e Londres, bem como a vontade 

de pesquisa da mediação a partir de um caminho de outra ordem - em que o público pode 

mediar práticas de sua escolha como propositores, movem desde o princípio a elaboração 

deste projeto. 

A ideia de que o jovem pode e deve protagonizar experiencias significativas de transformação 

de informação em conhecimento em instituições culturais, além da crença na potência de 

processos de emancipação que podem sustentar movimentações de empoderamento dos 

jovens envolvidos no processo de COLABORATORIO. 

Os pontos de partida para a estruturação das ideias aqui em ação estão em: 

- Reuven Feurstein, falando sobre mediação como lugar de construção de sentidos e 

transcendência; 

- Lygia Clark, para quem sem a síntese da experiência estética não há experiência plena; 

- Milton Santos, para quem espaço e tempo são estruturas indissociáveis de acontecimentos 

e simultaneidades íntimas que só podem ser experimentados em partilha via articulação em 

texto-palavra, 

- Joseph Beuys, para quem as situações de encontro em que se aprendia algo por meio da 

reflexão eram a forma privilegiada de transformação pela arte, 

- os trabalhos de artistas de diferentes linguagens em comunidades de Medellin (bibliotecas 

parque), Quito (MAC Quito) e Londres (Whitechapel Gallery e Tate Museums) 

- as ideias de redes de relações de construção de sentido presentes no livro FORMAS DE 

VIDA, de Nicolas Bourriaud, 

- toda a noção de aprendizagem em parceria presente em O Mestre Ignorante, de Jacques 

Ranciere, e também em seu Espectador Emancipado, 

 

Além disso, é interese das proponentes investigar todo o processo à luz das seguintes 

questões: 

- Como a instituição pode balancear o desejo do estudante para expressão individual e 

aprendizado coletivo? 

- Quais conhecimentos podem ser aprendidos em um projeto de mediação de arte? 

- Como as instituições podem preparar estudantes para que experimentem processos 

de protagonismo e empoderamento, e quais os conhecimentos essenciais para estes 

processos? 
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- Como podemos inspirar as conexões entre intelecto, sentidos e percepção em um 

corpo atento e presente? 

- A idéia de inspiração estaria datada no meio colaborativo de network da internet? 

Como seria um processo de inspiração-criação-ação coletivos? 

 

 

Procedimentos metodológicos 

- explicitação dos métodos e técnicas de investigação e sua adequação ao projeto: 

 

O projeto será realizado em etapas simultâneas, conforme descrição: 

 

Preparação (9 semanas): 

- Entrevista e inscrição de 10 a 15 jovens residentes, com idade entre 18 e 21 anos de 

idade, estudantes do ensino médio ou de anos iniciais da universidade 

- Encontros preparatórios para planejamento de ações. 

 

Realização (6 semanas) 

- Acompanhamento das oficinas para orientação e registro das atividades 

- Orientação continuada dos jovens residentes 

 

Compilação do Material (3 semanas): 

- Avaliação dos processos com os residentes 

- Organização do material para disponibilização ao grande público 

 

 


