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RESUMO: 

Este artigo visa mostrar algumas das implicações e resultados da ação educativa proposta pela 
Curadoria Pedagógica do Projeto Pedagógico da 7ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Esse 
projeto, de caráter não formal, pretendeu estimular os professores para que atuassem como 
mediadores de seus alunos durante a visita a esta mostra, em conjunto com o grupo de profissionais 
especialmente formado para a tarefa de mediação. 

PALAVRAS-CHAVE: Arte educação, mediação, 7ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, curadoria 
pedagógica. 

 

ABSTRACT: 

This article aims to show to some of the implications and results of the educative action proposal for 
the Education Curatory of the Education Project of the 7ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul. This 
project, in a not formal sense, want to stimulate the teachers to act like as mediators of they own 
group during the visit of this art exposition, together the group of professionals especially formed for 
the mediation task. 
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Introdução 

Aprendemos e construímos sentidos através de elementos intermediários que 

facilitam nossa compreensão do mundo no qual estamos imersos. Assim, 

apreendemos as coisas de forma indireta, sempre mediados por interações com o 

outro. De modo geral, mediar significa “servir de intermediário entre pessoas, 

grupos, partidos, facções, países etc.” (HOUAISS, 2007, CD-ROM), no entanto, em 

se tratando de exposições artísticas, o conceito de mediação cultural é bem mais 

complexo, demandando interação e envolvimento dos participantes dessa atividade. 

Neste artigo, trataremos da noção de mediação cultural em Artes Visuais aplicada 

ao caso específico da 7ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, bem como sua 

proposta de curadoria pedagógica, a qual propôs que o professor fosse o mediador 

de suas próprias turmas em visita à exposição.  
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A 7ª Bienal aconteceu em Porto Alegre, no período de 15 de outubro a 29 de 

novembro de 2009, e apresentou sete exposições: (Desenho das Ideias - MARGS; 

Projetáveis - Santander Cultural; Absurdo - Armazém A3 do Cais do Porto; Ficções 

do Invisível - Armazém A4 do Cais do Porto; Biografias Coletivas e Texto Público - 

Armazém A5 do Cais do Porto; e A Árvore Magnética - Armazém A6 do Cais do 

Porto) e três programas paralelos: Projeto Pedagógico, Curadoria Editorial e 

Radiovisual. Mais adiante trataremos especificamente das ações do Projeto 

Pedagógico e de suas ações. 

Mediação e Arte 

A cultura, historicamente, é um produto destinado a uma classe minoritária e 

dominante, detentora do poder econômico e social. Nesse sentido, os museus e 

galerias de arte serviriam basicamente para a manutenção do status da classe alta 

através da exposição de seus bens materiais associados a mensagens ideológicas 

implícitas em suas concepções curatoriais. Somente um ínfimo grupo de pessoas - 

consideradas iniciadas nos códigos culturais vigentes - seria capaz de depreender 

os significados presentes nas mostras artísticas. Nesse contexto, era imperativo 

possuir uma posição social e econômica adequada, conhecer os códigos sociais, 

bem como os cânones artísticos da época para ser aceito no circuito artístico e fruir 

uma obra.  

A partir do fim do século XIX, pelas próprias características da arte, começa a 

ocorrer um distanciamento entre as obras e o público, mesmo para aquele público 

considerado iniciado e socialmente aceito (O’DOHERTY, 2002). Os cânones 

artísticos passam a ser desconhecidos do público e o artista passa a centrar-se mais 

na experiência da própria constituição do objeto artístico. Deste distanciamento, 

surge a necessidade de uma intermediação para o público visitante, seja ele iniciado 

ou não, no circuito artístico. 

Em resposta a esta carência comunicativa da Arte surgem os primeiros profissionais 

que começam a atuar como “guias de visita” em espaços expositivos. O papel 

destes cicerones seria basicamente o de fornecer simplificações e transposições das 

mensagens do projeto curatorial proposto, descartando as possíveis interpretações 

do público. Posteriormente, este mesmo profissional recebe a demoninação de 
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‘monitor’, pois os questionamentos do público começam a ser levados em 

consideração durante as visitas e seu papel passa a abranger a tentativa de 

fornecimento de resposta aos questionamentos suscitados diante das obras.  

Atualmente, as denominações mais utilizadas são as de ‘mediador’ ou ‘educador’, 

que designariam aquele profissional capaz de atuar como intermediador das 

diversas instâncias de significação convocadas por uma obra de arte no contexto 

museal junto ao público visitante. No processo mediação levam-se em conta as 

teorias de aprendizagem e construção do conhecimento empírico. Neste caso, 

segundo Vygotsky (1984), a aprendizagem é mediada pelos processos de 

comunicação e funções psíquicas superiores. Nessa ação, o conhecimento se dá 

através de um procedimento de internalização, no qual os signos vão adquirir 

significado e sentido. Partindo deste mesmo princípio, a mediação surge como um 

elo que estabeleceria a ligação entre a plurivocidade de sentidos presentes em uma 

obra de arte e seu público. 

Considerando o processo de aprendizagem e a própria natureza da Arte, a 

percepção do público diante da obra contemporânea instaura processos de 

significação múltiplos, individuais e complexos, em que:  

[...] A relação entre o espectador e a arte contemporânea é, pelas próprias 
características que envolvem essa comunicação, ativa e crítica porque 
requer uma disponibilidade de sensações e sentidos aos quais ambos não 
estavam acostumados. [...] A obra de arte é envolvida por múltiplas 
percepções e a sua recepção complexa é mediada pelos valores que 
embasam a bagagem cultural de cada espectador e a vivência da própria 
obra. (MENDONÇA, 2009, online). 

A Arte Contemporânea, por suas múltiplas interfaces sensoriais e comunicativas, 

não pode ser fruída apenas com um rápido e superficial olhar, da mesma forma que 

os projetos educativos resultantes deste tipo de exposição não podem se restringir a 

ações inócuas e ineficazes. Segundo Coutinho (2009, online), tampouco é: 

[...] suficiente abrir as portas dos museus e instituições culturais para o 
grande público, assim como não é suficiente oferecer ônibus gratuitos para 
horda de estudantes de escolas públicas da periferia, entre outras tantas 
ações que visam aumentar o número de público atendido em uma 
exposição ou em uma instituição para justificar os incentivos.  

Em decorrência da dificuldade de apropriação dos múltiplos sentidos presentes nas 

exposições de Arte contemporânea, cada vez mais os curadores dessas exposições 

se preocupam com as questões educativas e criam complexas ações de cunho 
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pedagógico. De tal modo que, diante da necessidade de aumentar a visitação do 

público, as instituições culturais acabam tendo que lançar mão de estratégias cada 

vez mais voltadas para grupos escolares, trabalhando tanto com o aluno, quanto 

com o professor. Dessa forma, no intuito de atribuir maior importância às questões 

pedagógicas, surgem termos como “curadoria educativa” ou “curadoria pedagógica”. 

Estes termos, segundo Barbosa (2008, p. 30-32), seriam artifícios para disfarçar o 

preconceito ainda existente com essa atividade: 

Curadoria Educativa não é propriamente preconceituoso, mas é usado para 
dissimular o preconceito. É só um meio artificial de tentar conferir a mesma 
importância da educação à curadoria de obras de arte. Para mim, a 
importância é a mesma, mas não é assim que a elite que comanda os 
museus pensa 

[...] 

Curadoria Educativa é mais um artifício para nominalmente esconder que 
devemos tratar em museus de EDUCAÇÃO. Considero o termo curadoria 
educativa pedante, revelando falta de coragem de se enfrentar o que 
importa: EDUCAÇÃO. É patética a tentativa de se aliar a um termo de 
prestígio nos museus para fazer a EDUCAÇÃO ser engolida goela abaixo 
pelos capitalistas. É tentativa de enganação da EDUCAÇÃO.  

Atualmente, várias exposições de grande porte têm utilizado o termo “curadoria 

pedagógica” para designar o conjunto de atividades voltadas às práticas educativas 

e socializantes presentes em suas ações. Estas práticas educativas envolvem desde 

a preparação de mediadores até a criação de cursos, de seminários e de material 

impresso a ser distribuído principalmente para professores e alunos. Nestas mesmas 

circunstâncias a Fundação Bienal do Mercosul, desde 1997, mantém um curso de 

formação de mediadores, bem como conferências paralelas à mostra principal. 

Curso de Formação de Mediadores e Professores-Mediadores 

Desde a sua primeira edição, a Bienal de Artes Visuais do Mercosul se preocupou 

com a formação de agentes culturais capazes de promover uma “familiarização do 

olhar com a arte contemporânea, através da produção artística” (FIDELIS, 2005, p. 

159). Em sua sétima edição, a Bienal do Mercosul, inserida no contexto das grandes 

exposições de arte contemporâneas, também aderiu o termo “curadoria 

pedagógica”. Para De Caro (2009, online), tal curadoria se propunha a:  

[...] dar visibilidade a propostas educacionais não-formais desenvolvidas de 
maneira independente por artistas contemporâneos e educadores. Essas 
propostas pretendem ocupar os espaços vazios deixados no terreno da 
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educação geral e da educação artística em particular e ainda não 
modificados.  

Com este propósito, foram definidos diversos programas e eventos relacionados ao 

tema curatorial principal, além de alterar os direcionamentos da formação de 

mediadores, a qual a Fundação Bienal do Mercosul mantém há 13 anos.  

A Curadoria Pedagógica se encarregou de viabilizar programas de residências no 

interior do Rio Grande do Sul e em outros estados do Brasil, com o envolvimento 

ativo das comunidades em que se inseriu. Essa curadoria também promoveu 

oficinas educativas nos ateliês de vários artistas, moradores de Porto Alegre, 

permitindo o contato direto de artistas atuantes no circuito artístico local com grupos 

de escolares. Além disso, atuou na formação continuada de mediadores e de 

professores interessados através de cursos, de seminários, de mesas de encontros 

e de workshops.  

O projeto curatorial geral da 7ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul elegeu como 

curadora pedagógica a artista plástica argentina Marina de Caro1. Esta profissional 

se encarregou mais especificamente das diretrizes gerais do projeto educativo, bem 

como do direcionamento pedagógico do Curso de Formação de Mediadores e 

Professores-Mediadores. Nesse curso, solicitou que fosse destacada a participação 

dos professores da rede de ensino de nosso estado. Assim, o curso foi aberto a todo 

professor interessado e esta abertura foi divulgada na imprensa. Esta postura foi 

enfatizada em diversas situações e eventos públicos. No próprio o Guia de 

orientações para visitas (2009, online), fornecido digitalmente aos professores no 

momento do agendamento da visita, havia a informação sobre o papel que deveria 

ser assumido pelo mediador e pelo professor: 

[...] o mediador vai estar capacitado para atender aos visitantes em geral e a 
grupos agendados previamente, em diversos níveis, desde a transmissão 
de informações sobre as obras e artistas participantes, até a realização de 
oficinas. O Projeto Pedagógico da 7ª Bienal do Mercosul vai estimular 
também a participação do próprio público e de professores no trabalho de 
mediação.  

Seguindo esta perspectiva, durante todo curso de formação2, os candidatos a 

mediador foram amplamente estimulados a procurar alternativas de trabalho que 

convocassem o professor para que este atuasse como mediador de seu grupo.  
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Avaliação das visitas 

No intuito de averiguar a pertinência e o alcance das atividades desenvolvidas pelo 

Projeto Pedagógico da 7ª Bienal, foram distribuídos questionários de avaliação ao 

final da visita de alguns grupos agendados durante as duas últimas semanas do 

evento. No entanto, por questões técnicas, só foram processados os resultados do 

material distribuído no período de 25 a 28 de novembro3. Assim, foi possível analisar 

apenas uma pequena amostragem, sendo 58 professores e 705 alunos de escolas 

de variados níveis de ensino, apesar do número de questionários distribuídos ter 

sido bem mais expressivo. 

Para os professores, além de perguntas identificatórias iniciais, foram formuladas 15 

questões, conforme segue: (1) Você já visitou anteriormente alguma edição da 

Bienal do Mercosul com seus alunos?; (2) Como você ficou sabendo da 7ª Bienal?; 

(3) Você participou de alguma edição das Formações de Professores?; (4) Você 

participou do Curso de Formação de Mediadores e Professores-Mediadores?; (5) 

Você participou das atividades da Pré-Bienal?; (6) Você participou da pré-abertura 

para professores?; (7) Você recebeu as Fichas Práticas? O que achou?; (8) A 

proposta pedagógica da 7ª Bienal prevê a atuação do professor como mediador de 

sua própria turma. Isto ocorreu durante sua visita? Sim, Não, Por quê?; (9) A 

atuação do mediador durante a visita foi: Estimulante, Informativa, Distante ou Nada 

acrescentou; (10) Na interação junto ao seu grupo, a mediação propiciou: 

Participação, Curiosidade, Reflexão, Conhecimento, Desinteresse ou Outros.; (11) 

Qual sua opinião sobre a visita realizada?; (12) O que mais lhe agradou no Projeto 

Pedagógico desta edição?; (13) Em que aspecto a Bienal deve melhorar?; (14) Para 

ser informado(s) sobre as atividades do Projeto Pedagógico, deixe: seu nome 

completo e email. (15) Se desejar, deixe suas críticas e/ou sugestões. 

Apesar do resultado de todas as questões ser bastante interessante, para este 

estudo utilizou-se apenas a questão número oito: “A proposta pedagógica da 7ª 

Bienal prevê a atuação do professor como mediador de sua própria turma. Isto 

ocorreu durante sua visita? Sim, Não, Por quê?”. 

A esta questão, 58,6% dos professores dizem ter atuado como mediadores de suas 

turmas, 37,9% dizem não ter atuado ou não ter conhecimento da proposta e 3,4% 
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não responderam a esta questão. Apesar de mais da metade (58,6%) dos 

professores terem assinalado positivamente a esta questão, o que se viu durante a 

exposição foi que os professores se limitaram a pequenas interferências durante o 

percurso definido pelo mediador. 

No entanto, contrariando as estatísticas, a prática mostrou que pouquíssimas vezes 

os professores tinham noção da exposição escolhida ou estavam dispostos a 

efetivamente mediar suas turmas. Segundo os relatos de supervisores e assistentes 

de supervisão, a maioria dos professores não possuía subsídios para a mediação ou 

havia feito algum tipo de trabalho prévio com seus alunos. Como exemplo desta 

situação, é possível citar o depoimento do artista plástico Günther Natusch Vieira, 

que atuou como assistente de supervisão na mostra Projetáveis, alocada no 

Santander Cultural4: 

A participação dos professores como mediadores na Bienal, de fato, não 
funcionou. A maioria dos professores, quando chegava ao espaço 
expositivo, sequer avisava que tinha participado de ações de formação e 
quando falava a respeito, falava de uma forma um tanto constrangida, se 
dizendo inseguro para acompanhar a turma e falar sobre as obras. Penso 
que de uma forma geral as obras em si expostas no Projetáveis - Santander 
tinham um perfil complicado para contextualizar um conteúdo de sala de 
aula e isso influenciou muito essa atitude dos professores. A maioria das 
professores parecia um tanto alheio ao conceito das obras individualmente 
e na mostra coletiva como um todo, e preferia seguir o direcionamento dado 
pelos mediadores. No que tange à mostra Projetáveis, essa proposta de 
professor-mediador me pareceu muito atada a uma segurança nos 
conceitos das obras, que na realidade acabavam sendo subjetivos demais, 
abertos a interpretações pessoais e muito presas a um conhecer sobre os 
artistas e a um círculo de conhecimento que os professores, de alguma 
forma, se sentiam excluídos. Acredito que por essa razão, eles pouco se 
envolviam nas mediações e preferiam dissertar sobre a Bienal na segurança 
de suas salas de aula. (VIEIRA, mensagem pessoal, 2010) 

Outro depoimento interessante é o da arte educadora Janaína Czolpinsky, que atuou 

como supervisora, também da mostra Projetáveis. O relato dela é bastante relevante 

na medida em que possuiu grande experiência como supervisora da Bienal e 

também porque ela atua diariamente neste mesmo centro cultural junto aos 

professores em um sólido trabalho que a Ação Educativa do Santander Cultural 

mantém desde 2001: 

Em todo o período da mostra, tive oportunidade de ver somente 3 casos de 
professores-mediadores. São professores de Arte, da rede estadual, 
municipal e privada que já são parceiros da Ação Educativa do Santander 
Cultural e que desempenharam a função com maestria, segurança e 
seriedade, o que não me surpreendeu, pois são profissionais acostumados 
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ao processo de mediação como um todo. (CZOLPINSKI, mensagem 
pessoal, 2010) 

O depoimento da supervisora confirma o que foi visto nas respostas dissertativas do 

questionário de avaliação de visita, pois dos professores que assinalaram não terem 

atuado como mediadores, a maioria justificou sua posição por não ter recebido 

material específico sobre a mostra, não ter informação sobre a mesma ou por não 

haver necessidade de atuar por haver um mediador ou por considerar o trabalho 

deste suficiente. 

Conclusões 

A partir dos relatos dos profissionais que atuaram como assistentes de supervisão e 

supervisores5, os quais tiveram contato direto com os professores e alunos, foi 

possível perceber que houve uma discrepância entre o resultado da pesquisa de 

campo e as opiniões expressas nos questionários de avaliação de visita analisados. 

Diante disso, é possível concluir que a proposta curatorial de atuação do professor 

como mediador de suas turmas não ocorreu de forma satisfatória. 

É possível, também, inferir que a metodologia da pesquisa aplicada também não 

tenha sido eficiente. Esta posição pode ser corroborada pela distorção no resultado 

da questão sobre o professor como mediador e também pelo fato de que a 

Fundação Bienal realizou uma série de eventos de formação de professores nos 

anos de 2008 e 2009, sendo que estas ações raramente apareceram nos resultados. 

Há registros de um número expressivo de professores nestes eventos e é possível 

perceber pelos arquivos de agendamento de visita que estes professores estiveram 

na exposição com suas turmas, principalmente nas seis primeiras semanas do 

evento, mas que não participaram da avaliação. Os questionários de avaliação de 

visita foram preenchidos nas duas últimas semanas da mostra e, para obtenção de 

um resultado mais representativo, seria necessário uma distribuição destes 

questionários de forma equidistante desde a primeira semana, criando uma 

sistemática temporal de coleta. 

Além disso, parece não ter havido um investimento adequado na proposta do 

professor como mediador, uma vez que ela parece não ter chegado a um número 

expressivo de professores que visitaram a mostra. Os professores, em sua maioria, 

parecem acreditar que o trabalho do mediador é suficiente para conduzir seus 
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alunos à compreensão dos conteúdos da exposição. Esta postura, no entanto, é 

equivocada, uma vez que apesar do preparo recebido pelos mediadores, uma visita 

de cerca de uma hora é insuficiente para fruir um conteúdo denso como o da Arte 

Contemporânea em uma mega exposição como a 7ª Bienal de Artes Visuais do 

Mercosul. Além disso, por melhor que seja a formação de um mediador, este jamais 

irá conseguir suprir ou reconhecer todas as carências de um grupo que não 

conhece. Somente o professor, que trabalha cotidianamente com sua turma, será 

capaz de auxiliar e agir de forma a trazer à tona as reais necessidades de seu 

grupo. 

Os professores que visitaram a mostra, em sua maioria, parecem ser muito bem 

qualificados e experientes para fazer uma visita de forma dialógica com os 

mediadores e com a sua turma. No entanto, uma proposta que desloca a forma 

como estamos acostumados a ensinar e a aprender – em que uma única pessoa 

disserta para um grupo calado sobre um assunto no qual é especialista – requer 

uma mudança na forma de pensar e de atuar tanto do professor, quanto da turma. 

Este tipo de proposta requer mais que uma intenção curatorial, ela demanda 

estratégias de ação em longo prazo. Assim, seria preciso que a Fundação Bienal do 

Mercosul atuasse mais em sala de aula, junto aos professores e alunos para que a 

comunidade escolar pudesse apropriar-se da proposta de forma a adequá-la às suas 

necessidades e anseios. Em face disso, para que uma mudança se efetive, será 

necessário um longo estruturado trabalho de ressignificação tanto da escola, quanto 

dos espaços museais, pois ainda aceitamos passivamente o museu como um “cubo 

branco”, como um espaço de dominação cultural e social, onde a autoridade do 

‘guia’ que transfere as idéias do curador com um discurso ideológico implícito em 

objetos e aparatos museais através de um sistema de aprendizagem por 

demonstração de maestria. 

Notas 
1 Marina De Caro (Argentina, 1961) - Formada em História da Arte pela Universidade de Buenos 
Aires, desde 1998 dirige um programa de formação de artistas. Entre 2001 e 2004 coordenou as 
relações institucionais, oficinas e publicações do Projeto TRAMA / Programa de Cooperação e 
Confrontação entre artistas. Expõe individual e coletivamente na Argentina e no exterior. 
2 O curso de Formação de Mediadores e Professores-Mediadores ocorreu de 21 de julho a 8 de 
outubro de 2009, em Porto Alegre, no Auditório do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano, em 
duas turmas, uma no turno manhã, das 8h30 às 12h, e outra no turno noite, das 18h30 às 22h. 
Contou com a participação de cerca de 150 alunos presenciais e 50 a distância, e com a utilização da 
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plataforma virtual de aprendizagem Moodle Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 
3 Estes dados referem-se a uma pesquisa interna feita pela autora, sob a supervisão de Ethiene 
Natchgal, para a Fundação Bienal. 
4 Centro cultural parceiro da Fundação Bienal, localizado no centro de Porto Alegre, Rua Sete de 
Setembro, 1028. 
5 Nesta função, atuaram 24 profissionais e, em relatos informais, houve unanimidade de opiniões 
sobre a não efetividade do professor como mediador. 
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