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RESUMO 
O presente artigo analisa os materiais educativos visuais da 6ª e da 10ª Bienal do Mercosul, 
eventos realizados em Porto Alegre em 2007 e 2015, respectivamente, com base no produto 
final distribuído aos professores da rede básica de educação. Levando em conta o forte 
caráter pedagógico da Bienal do Mercosul, os materiais educativos são instrumentos do 
pensamento educacional de cada edição. A partir da observação destes materiais, levanta-
se relações que existam com o discurso da curadoria educativa de cada edição 
apresentada, questionando algumas das estratégias utilizadas na concepção visual e 
intelectual dessas ferramentas educacionais, como os conteúdos textuais e atividades 
propostas para sala de aula. Além disso também aborda a questão da distribuição desse 
material e seus formatos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 
This article analyzes the visual educational materials of the 6th and the 10th Bienal do 
Mercosul event held in Porto Alegre in 2007 and 2015, respectively, based on the final 
product distributed to teachers of basic education network. Taking into account the strong 
pedagogical nature of the Bienal do Mercosul, educational materials are instruments of 
educational thought of every issue. From the observation of these materials rises relations 
that exist with the discourse of educational curatorial each presented issue, questioning 
some of the strategies used in the visual and intellectual conception of these educational 
tools, as the textual content and activities proposed for room class. Moreover also addresses 
the issue of the distribution of this material and its formats. 
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As bienais possuem um apelo grande ao público, independente da qualidade ou das 

obras expostas. Sendo um evento sazonal, é natural o grande fluxo de pessoas que 

procuram visitar as mostras, e nisso entra os grupos escolares que se caracterizam 

como uma boa parcela desse público visitante. Os programas educativos dedicam a 

maior parte de suas ações para esse segmento específico, seja através de 

formações de professores, visitas agendadas, oficinas ou produção de materiais 

pedagógicos.  

Em Porto Alegre, temos como formato educacional seguido de forma semelhante em 

outros espaços de arte, o projeto pedagógico da Fundação Bienal do Mercosul1, que 

segue um modelo quase padrão2, especialmente desde a sua 6ª edição em 2007. 

Esse modelo inspirou outras instituições locais na maneira de estruturar seus 

setores educativos, como a Fundação Iberê Camargo por exemplo.3  

Desde a 6ª Bienal do Mercosul (2007), o projeto pedagógico tem um papel de 

destaque e força nos discursos que legitimam a existência desse evento. Foi a partir 

da citada edição que se estabeleceu a figura do curador pedagógico (ou educativo) 

e a ideia da bienal com um espaço de formação.4 Com isso o setor educativo se 

torna algo permanente, indo para além do período do evento e promovendo algumas 

ações continuadas. Dentro desse conjunto de ações, surge a expectativa em relação 

aos materiais pedagógicos que são distribuídos gratuitamente aos professores, que 

contam com estes como forma de atenuar a carência de recursos que sofrem dentro 

das escolas.5 A cada edição da Bienal do Mercosul é ofertado um material educativo 

que traz questões, obras e artistas que estão na mostra, de forma que o professor 

possa trabalhar com seus alunos aquilo que será ou foi visto durante a visita aos 

espaços expositivos. Também pretende servir àqueles professores que não 

conseguem levar suas turmas para a mostra, mas que de alguma forma querem 

oferecer algum tipo de aproximação com a Bienal do Mercosul. Do ponto de vista 

dos projetos de incentivo e renúncia fiscal que a Bienal do Mercosul usufrui como 

forma de financiar a sua realização, o material também serve como contrapartida 

social, uma contribuição da instituição à sociedade. 

A elaboração desses materiais teve diversos formatos e propostas, entre as duas 

referidas Bienais do Mercosul. Nesse período surge a necessidade de compreender 
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o que, afinal, é realmente utilizado em sala de aula. Para o material da 8ª Bienal do 

Mercosul (2011) foram chamados professores, educadores e estudantes da área 

para debater sobre materiais educativos e dar sugestões ao curador pedagógico 

daquela edição. Mesmo assim, ainda podemos questionar alguns pontos: para quem 

é esse material: para o professor pesquisar ou para o professor utilizar com os 

alunos? Os professores têm usado esses materiais em aula? Como está sendo 

utilizado? Qual é a função de um material pedagógico? Não tenho as respostas para 

tais perguntas, mas acredito que seja importante começarmos a pensar nessas 

questões. 

Trago aqui dois exemplos distintos de materiais da Bienal do Mercosul6: primeiro o 

da 6ª edição (marco do estabelecimento do projeto pedagógico como parte 

constituinte do evento), e o da 10ª edição, realizada em 2015. Ambos materiais 

possuem características e maneiras de se apresentar muito distintas, mesmo sendo 

direcionada, a princípio, para o mesmo público-alvo. A intenção da análise desses 

materiais em específico é apresentar paralelos entre eles, destacando que considero 

o material educativo como um meio de comunicação com um determinado segmento 

de público, e que carrega consigo um discurso que pressupõe compreender as 

necessidades deste.  

6ª Bienal do Mercosul (2007) 

A 6ª Bienal do Mercosul ocorreu entre 1º de setembro a 18 de novembro de 2007 

com a curadoria geral de Gabriel Pérez-Barreiro (nascido na Espanha, em 1970. 

Vive em Nova York). Com o tema A terceira margem do rio, inspirado no conto de 

Guimarães Rosa7, tinha como proposta uma nova alternativa de reflexão, diante de 

um mundo polarizado. Teve quatro mostras: Monográficas, com curadoria de Pérez-

Barreiro; Conversas, com a curadoria de Alejandro Cesarco (1975, Montevidéu – 

Uruguai) e Inés Katzenstein (Argentina); Zona Franca, com a curadoria de Luis 

Enrique Pérez Oramas (1960, Caracas – Venezuela) e Moacir dos Anjos (1963, 

Recife - Brasil) e Três Fronteiras com a curadoria de Ticio Escobar (1947, Assunção 

– Paraguai). Também contou com a curadoria pedagógica de Luis Camnitzer8 (1937, 

nascido na Alemanha, criado no Uruguai e atualmente vive em Nova York). 
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A edição que marca a virada educacional da Bienal do Mercosul, defende que o 

público é parte significativa das relações sistêmicas da arte, percebendo o caráter 

pedagógico deste campo com algo intrínseco na produção artística. Promovendo a 

ideia de público como parte da relação com a obra/artista, o curador pedagógico 

Luis Camnitzer coloca que a ênfase da mostra não estaria na exibição da 

inteligência do artista, mas sim na estimulação da inteligência do visitante (2009,  p. 

13). 

O material pedagógico tenta seguir esta proposta, fugindo de aprofundamentos 

históricos, e abrindo espaço para um posicionamento mais criativo e reflexivo. 

Composto por uma pasta com 19 pranchas de tamanho A4 (210 x 297 mm), foi 

distribuída ao público de professores, educadores e mediadores de forma gratuita e 

anterior a abertura do evento, possibilitando que estes pudessem trabalhar sobre as 

obras da Bienal antes mesmo de realizada a visita. Os mediadores (especialmente 

do Espaço Educativo onde eram realizadas oficinas) utilizaram o material nas ações 

realizadas com o público visitante durante a mostra. 

Das 350 obras e 67 artistas, 19 foram selecionados para comporem o material 

educativo: Alberto Greco (Argentina) – Sín titulo (fotografia); Allora e Calzadilla 

(Porto Rico) – Seeing otherwise (fotografia); Beth Campbell (Estados Unidos) – 

Never ending continuity error (instalação); Daniel Bozhkov (Bulgária) – Sem título 

(objeto/escultura); Dario Robleto (Estados Unidos) – Billy sings the blues and 

everything matters (texto); Francisco Matto (Uruguai) – Composición sobre fondo 

negro (pintura); Jaime Gili (Venezuela) – Sem título (técnica mista), Jorge Macchi 

(Argentina) – Parallel Lives (objeto); Josefina Guilisasti (Chile) – Bodegones 

(instalação); Juan Araujo (Venezuela) – RC41-A da série Reflejos en Coloritmos 

(pintura); Laura Belém (Brasil) – Ainda outono (instalação); Magdalena Atria (Chile) – 

Una vez, cada vez, todas las veces (instalação); M7red (Argentina) – Teatro del chat 

(instalação/performance); Nelson Leirner (Brasil) – A Lot(e) (instalação); Osvaldo 

Salerno (Paraguai) – Las torres gemelas (objeto); Sara Ramo (Espanha) – Entre a 

chuva e o boneco de neve (vídeo); Steve Roden (Estados Unidos) – Ear(th) 

(instalação/som); Yoshua Okon (México) – Poli IV (vídeo) e Waltércio Caldas (Brasil) 

– O ar mais próximo (instalação). 
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Cada prancha tem, em um dos lados, uma imagem que representa a obra 

parcialmente ou representa o conceito da mesma. Do outro lado a mesma imagem 

reproduzida em escala menor, acompanhada da ficha técnica, além de uma breve 

contextualização da obra e/ou artista e sugestões de exercícios a serem realizados 

com seus alunos. O conteúdo textual é enxuto, o que pode ser considerado como 

uma abertura à produção criativa, evitando fechar a apresentação da obra com 

conceitos e contextualizações históricas mais específicas. Por outro lado, pode ser 

visto como algo problemático, visto que ao oferecer poucas referências aos usuários 

desse objeto, fica-se apenas com aquilo que a curadoria acredita ser relevante. Isso, 

de certa forma, é a propagação de uma leitura fechada desses trabalhos artísticos. 

As atividades propostas aos professores buscam não definir o objeto das mesmas, 

mas possuem orientações bem precisas sobre a condução dos exercícios. O espaço 

de abertura criativa se dá quando se propõe a escolha de algo, porém as 

orientações que seguem a partir dessa escolha são bastante delineadas.  Para 

Camnitzer, um dos pontos fundamentais de sua curadoria, e consequentemente do 

uso deste material, seria a ideia que ele tem de quem é o público de arte, o que ele 

deixa claro no texto geral do material: 

Ainda que, em geral, supõe-se que o público de arte seja o que 
frequenta galerias e museus, na realidade, o público é definido pela 
seleção que o artista faz: ele é o grupo de pessoas a quem o artista 
se dirige. Nos exercícios aqui propostos há, portanto, uma liberdade 
de escolha. Em alguns casos, o público pode estar reduzido à família 
do estudante. Em outros, pode ser formado pelos colegas de aula ou 
por toda a escola, e assim por diante. Portanto, é importante que, 
antes de começar a “obra”, se discuta para quem vai ser essa obra. 
(2007, s/p.) 

Esse discurso é bastante coerente com a proposta da curadoria pedagógica, e 

ressalta o posicionamento não só do projeto educativo, como do projeto curatorial 

geral. Porém na enunciação das atividades propostas, não transparece para quem 

direcionam-se essas ações, desconsiderando os contextos nos quais alunos e 

professores estão inseridos no Brasil e em Porto Alegre. As atividades pressupõem 

um conhecimento prévio de certos códigos do campo artístico e traz uma linguagem 

que apresenta termos sem uma contextualização (como um glossário, por exemplo). 

Trago o exemplo de um exercício proposto para a obra Seeing Otherwise, de Allora 

e Calzadilla (ver fig. 1), que ilustra esses pontos levantados: 
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O estudante brincará com os pontos de fuga da perspectiva. Sempre 
se pressupõe que o ponto de fuga está conectado ao olho que olha o 
quadro. O professor irá explicar para a turma apenas os princípios da 
perspectiva tradicional. Em seguida, pedirá que os estudantes 
mudem as regras dos pontos de fuga e investiguem que resultado se 
consegue quando eles se conectam com outro ponto de vista ou com 
muitos pontos de vista, e solicitará que observem como isso afetará a 
imagem. (A obra de Allora e Calzadilla, na realidade, apresenta o 
começo do cubismo). (2007, s/p.) 

 

 

Fig. 1 – Visualização da prancha dedicada à obra Seeing Otherwise, de Allora e Calzadilla –  
6ª Bienal do Mercosul (2007). 

 

Assim apresentado, o exercício pressupõe que esse público já saiba das questões 

que são ali abordadas (ponto de fuga, perspectiva...), além de não ficar bem 

expressa a relação com o cubismo (claramente, esta obra não apresenta o início do 

cubismo, e sim de possíveis questões formais que podem remeter ao início deste 

movimento). A atividade possui certa complexidade, mas não sugere para qual faixa 

etária de público ela pode ser aplicada, um recurso que costuma aparecer nesse tipo 

de material e que ajuda a quem for utilizá-lo em sala de aula. 

Ainda em seu texto no material pedagógico, Camnitzer enfatiza que: 

Muitíssimas das obras da Bienal do Mercosul não cumprem com as 
expectativas tradicionais da arte baseada na pintura, no desenho e 
na escultura. Muitas obras sequer cumprem com a suposição de que 
a arte exposta deva ser visual. Há obras que acontecem através de 
sons, outras na imaginação ou na forma de pensar. (2007, s/p.) 

Porém o que se percebe do material é uma valorização da apreciação da imagem, já 

que esta ocupa metade do espaço de conteúdo de cada prancha. Falta, talvez, uma 
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compreensão do uso dessa imagem em sala de aula, já que se não serve como 

reprodução da obra, também não fica clara qual é a sua função.  

10ª Bienal do Mercosul (2015) 

A 10ª Bienal do Mercosul foi realizada entre 23 de outubro e 6 de dezembro de 2015 

e teve curadoria geral de Gaudêncio Fidelis (1965, Gravataí, RS – Brasil). Intitulada 

Mensagens de uma nova América, se propôs a resgatar o olhar para a arte 

produzida na América Latina e contou com sete mostras: Antropofagia Neobarroca, 

Biografia da Vida Urbana, Modernismo em Paralaxe, O Cheiro na Arte, A Poeira e o 

Mundo dos Objetos, Marginália da Forma e Aparatos do Corpo. Teve como curador 

adjunto Márcio Tavares (Sapucaia do Sul, RS, Brasil), curadores assistentes Ana 

Zavadil (Brasil), Fernando Davis (Argentina), Ramón Castillo Inostroza (Chile) e 

Raphael Fonseca (Brasil). No programa educativo Possibilidades do Impossível, 

Cristían G. Gallegos9 (1976, Santiago, Chile) foi o curador. 

Antes mesmo de sua abertura ao público, esta edição da Bienal do Mercosul foi 

caracterizada por reduções no orçamento inicial e conflitos internos, além de um 

momento crítico no cenário econômico nacional que veio a desencadear uma série 

de acontecimentos que influenciaram no seu desenvolvimento10.  A lista de obras 

inicialmente selecionadas foi reduzida, parte da equipe curatorial pediu seu 

desligamento, houve adiamento por mais de uma vez da abertura da mostra, e nisso 

as ações do educativo acabam atingidas por um contexto que limitou a sua atuação, 

em comparação às Bienais que precederam.11  

Desenvolvendo sua curadoria a partir da ideia do diálogo, faz sentido que a 

construção do material educativo proposta por Cristián G. Gallegos tenha levado em 

consideração a participação dos professores da rede pública através de um 

Conselho Consultivo que aprovava ou não as formulações do material.  

O resultado final foi lançado durante a 10ª Bienal do Mercosul, o que não possibilitou 

que professores pudessem utilizar o mesmo em sala de aula como forma de 

preparação para as visitas mediadas. Outra questão foi a distribuição extremamente 

restrita do material em formato físico, somente entregue aos professores da rede 

pública. O restante (incluindo os mediadores, que em edições anteriores eram os 
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primeiros a ter acesso ao material) pôde baixar o material em formato PDF no site da 

Fundação Bienal do Mercosul. 

Chamado de Material com Professores, apresenta-se em um arquivo de 183 

páginas, dividido em três diferentes seções: Baú de Pesquisa, Ficha das Obras e 

Obras. O material foi disponibilizado em dois formatos: PDF e físico. O PDF está 

disponível no site da Fundação Bienal do Mercosul, e o material físico (11 pranchas 

tamanho A5 – 148 x 210 mm, mais um CD com o material textual em PDF) foi 

distribuído apenas para professores da rede pública de ensino. 

Das 646 obras de 263 artistas, 11 foram as selecionas a integrar o material: Antonio 

Caro (Colômbia) – Colombia – Coca-cola (impressão digital); Nelson Leirner (Brasil) 

– O porco (Instalação); Alfredo Jaar (Chile) – A logo for America (intervenção 

urbana); Fritzia Irízar (México) – Sín título (Olor a nuevo) (instalação); Lygia Clark 

(Brasil) – Trepante (escultura); Rogelio Polesello (Argentina) – Dioxazine (objeto); 

Laura Vinci (Brasil) – Máquina do mundo (instalação); Gabriel de La Mora (México) – 

80 gramos (escultura); Kukuli Velarde (Peru) – Acoso (Instalação/escultura); 

Anônimo (local desconhecido) – Nuestra Señora de Guadalupe (pintura) e Flávio de 

Carvalho (Brasil) – Experiência nº 3 (traje). 

O segmento chamado Baú de Pesquisa, mostra a imagem de uma obra ocupando 

metade de uma página, e segue com os seguintes itens sendo desdobrados: 

informações gerais (nome da obra, ano, artista, suporte, palavras-chave), biografia 

do artista, contextualização histórica e marco conceitual, diálogos com a 10ª Bienal 

do Mercosul e referências. Algumas partes do texto estão destacadas, mas não há 

evidência alguma de sistematização desse grifo.  

Depois segue-se com Fichas das Obras, que são compostas por textos do curador 

educativo e outros convidados, e por Ferramentas de apoio para professores – 

fichas pedagógicas com uma imagem da obra em escala reduzida, ficha técnica da 

mesma, tags12 temáticas, tags artísticas,  e os seguintes itens desenvolvidos através 

de breves textos: A Obra, Artista, Contextos e motivações da criação, Por que a obra 

está na 10ª Bienal do Mercosul, Sugestões de abordagens da obra para o exercício 

de práticas pedagógicas e Para seguir com suas pesquisas (referências e sugestões 

de textos). 
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Por fim, o último segmento chamado Obras, que consistem em pranchas com a 

imagem de uma obra de um lado, juntamente com a ficha técnica, e do outro vemos 

as tags temáticas e artísticas mostradas em um jogo de letras que remete a palavras 

cruzadas. 

Percebe-se que há uma estrutura de pensamento nessa organização: primeiro o 

professor pesquisaria (Baú de Pesquisas) e depois aplicaria as propostas em sala 

de aula (Ficha das Obras). No final são apresentadas as imagens que seriam 

utilizadas diretamente com os alunos durante essas atividades. Outra característica 

é a valorização do professor como pesquisador, algo bem definido no material já 

logo de início. O aumento significativo de texto também marca essa característica, 

vendo o material não só como instrumento prático, mas como fonte e referência.  

Importante ressaltar a riqueza de detalhes da maneira de abordar as obras que são 

trazidas no material. Houve uma preocupação em aprofundar as obras de forma 

conceitual, histórica e social, mas não tanto da questão formal. As atividades 

propostas para sala de aula são colocadas de forma aberta, possibilitando uma 

adaptação mais adequada a diferentes realidades e contextos. Elas estão sugeridas 

de forma que o professor possa encaminhá-las conforme o desenvolvimento da 

proposta, não fechando em resultados possíveis. Os exercícios trazem um 

direcionamento de público, disciplinas que poderiam utilizar essas estratégias e uma 

desnecessária sugestão de duração já que em todas as obras das fichas ela é 

“flexível, dependendo do contexto geral de trabalho do professor”.  

Sob o título de “Sugestões de abordagens da obra para o exercício de práticas 

pedagógicas”, as propostas buscam contextualizar as obras, oferecendo 

possibilidades de debate acerca das questões que partem dos trabalhos artísticos. 

Na ficha da obra Colombia Coca-Cola do artista Antonio Caro (ver fig. 2), a proposta 

se apresenta como uma busca de ampliação de contextos: 

[...] uma das maiores forças da obra de Antonio Caro reside no 
reconhecimento de um contexto específico em que a mesma foi 
produzida e ao qual se refere: história da Colômbia no século XX e 
como se construíram suas relações políticas, econômicas e sociais 
em âmbito interno e externo. Por isso, acreditamos que um trabalho 
que busque a ampliação de repertório de contexto pode ser um 
caminho interessante de estimular outras formas de apreciação e 
compreensão dos estudantes. (Indicações de público: ensino 
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fundamental II, ensino médio e educação de jovens e adultos) (2015, 
s/p.) 

A atividade não define exatamente qual tipo de trabalho deve ser realizado. A 

liberdade de elaborar isso fica com o educador, que pode moldar a proposta 

conforme os interesses seus ou de seu grupo de alunos.  De forma geral, as 

atividades vêm a propor uma abordagem de questões conceituais do campo da arte, 

como seus processos, seus contextos e suas linhas de investigação. 

 

     

 

 

     

 

 
Fig. 2 – Visualização do material relacionado à obra  Colombia Coca-Cola de Antônio Caro –  

10ª Bienal do Mercosul (2015) 
 

Paralelos entre os materiais e diálogos entre arte e público 

A cada curadoria pedagógica é perceptível o desejo de deixar a sua marca, a sua 

contribuição singular para uma ação recorrente, onde facilmente pode-se cair para a 

repetição de fórmulas utilizadas anteriormente. Se na ação prática direta com o 

público ainda há uma dificuldade de efetivar certos discursos, na elaboração dos 

materiais pedagógicos conseguimos de alguma forma identificar um modo de 

atuação e pensamento que rege o programa educativo de cada edição. É através 

desses materiais que também identificamos como o curador pedagógico percebe o 
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professor e o ambiente escolar, e como ele acredita que as articulações entre arte e 

educação formal são feitas.  

Importante ressaltar que em ambas as edições aqui analisadas, a curadoria 

pedagógica foi realizada por curadores estrangeiros e que mesmo sendo latino 

americanos, talvez desconheçam a realidade da educação formal no Brasil, mas 

especificamente em Porto Alegre. Gallegos, com a criação do Conselho Consultivo 

de professores tentou conceber um material que, de alguma forma, faz essa 

tentativa de aproximação.  

É difícil também determinar que público é esse e como se comunicar com ele de 

forma ampla, acessível e producente. Mesmo sendo um nicho específico de público 

– professores da educação básica, em sua maioria – temos uma amplitude de 

sujeitos que podem ou não se sentir convidados a explorar o material educativo a 

partir de suas propostas e linguagem. Afinal, muito texto em um material desse viés 

é bom? Imagens devem ser prioridade? Até onde a informação é algo que realmente 

pode contribuir a um pensamento reflexivo? O material deve ter linguagem simples e 

acessível ou mais complexa e específica? Acredito a pluralidade de sujeitos 

acessando esses materiais faz com que seja possível utilizá-los de forma 

construtiva, independente do seu formato ou apresentação, dependendo muito mais 

dos objetivos daqueles que o utilizarão. 

Ambos os materiais vêm ao encontro com seus respectivos discursos curatoriais, de 

forma geral. Se na 6ª Bienal do Mercosul, o público é visto como um ser ativo e 

criativo, não deslocado do todo o contexto artístico, na 10ª edição o diálogo se torna 

a forma de comunicação entre duas partes distintas (público e arte). Com isso 

compreende-se o certo desprendimento do material da 6ª edição no que diz respeito 

a questões mais informativas (como a biografia do artista, ou contexto histórico das 

obras) e em relação às imagens, que não estariam ali para reproduzir ou ilustrar, 

mas talvez para provocar. Já no material da 10ª edição, percebe-se que a palavra 

tem tanta força (ou mais) quanto as imagens, remetendo-nos a uma publicação 

praticamente literária, tornando-se quase um “livro didático”.13  

Outra questão é a da materialidade, que em um primeiro momento pode parecer 

superficial, mas que para aqueles que são destinatários desses materiais faz 
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diferença. Oferecer um material impresso tem um caráter diferente de oferecer o 

mesmo em PDF, pois ao concebê-los há um direcionamento para o formato que 

originalmente se caracteriza como ideal.  Material em PDF de forma alguma pode 

ser desvalorizado, mas soa mais como um recurso paliativo a questões que tem 

mais a ver com o âmbito financeiro do que pedagógico. No material em PDF da 10ª 

Bienal há um recurso de acesso de links dentro do texto do documento (algo 

impossível de ser usado no material impresso), talvez em uma tentativa de criar 

valor a esse formato, visto que foi neste que houve a distribuição de fato. 

Também há uma carência de levantamentos dos usos desses materiais pelos 

educadores. A Fundação Bienal do Mercosul não realiza sistematicamente algum 

tipo de estudo onde identifique como os professores usam os materiais, que 

qualidades ou deficiências estes possuem na aplicação em sala de aula e se de fato 

contribuem para o ensino de artes. Visto que o setor educativo está desativado no 

momento14, e só retorna para a 11ª Bienal do Mercosul, esse tipo de ação ainda não 

será realizada. 

Se o material educativo pode ser visto como uma forma de diálogo com o público, 

esta conversa ainda parece ser unilateral. A instituição vem funcionando como 

fornecedora de um conhecimento ou de um apoio que, acredita-se, os professores 

necessitam. Mesmo com a iniciativa do Conselho Consultivo em 2015, é necessário 

compreender que este foi um privilégio de poucos educadores, que talvez não venha 

a representar uma maioria que ainda não é ouvida.  

A relação entre o campo da arte e da educação vem se estruturando de forma a 

cada vez mais abrir espaço para a escuta do público, e assim criar formas de 

dialogo nos quais um não se sobrepõem ao outro. Os materiais educativos nascem 

com essa intenção, o que não quer dizer que de fato efetivem essa conversa. 

Segundo Hoff: 

A relação dialógica, tão comentada na contemporaneidade, não é tão 
recorrente como se menciona. Ainda há uma distância muito grande 
entre os interesses da arte e da educação. Os sistemas de um e de 
outro parecem responder a forças de atração distintas. (2011, p. 117) 

É preciso ter conhecimento que é impossível atender a todos. Isto é: os materiais 

produzidos serão mais proveitosos para alguns do que para outros. Enquanto para 
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alguns professores recursos digitais podem ser mais interessantes, para outros o 

simples fato de poder oferecer uma imagem impressa aos alunos já faz uma grande 

diferença. O desnível do sistema educacional brasileiro somente dificulta a produção 

de materiais que realmente produzam sentido para a maioria daqueles que 

trabalham com isso. Como pensar de forma mais abrangente ao elaborar esses 

materiais? Talvez esse seja o grande desafio. 

 

                                                             
Notas 
1 A Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul é uma instituição sem fins lucrativos, criada em 1996 com a 
intenção de desenvolver projetos culturais e educacionais na área de artes visuais. Em 1997 foi realizada a 
primeira edição, com foco na produção artística proveniente dos países que compunham o Mercado Comum do 
Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai) e posteriormente abrindo para a produção artística 
global, a partir de questões curatoriais temáticas. Em 2015 foi realizada a sua 10ª edição, com o tema 
Mensagens de Uma Nova América. 
2 A estrutura básica dos programas educativos de cada edição da Bienal do Mercosul tem se firmado em: curso 
de formação de mediadores, visitas mediadas e produção e distribuição de material educativo. Dentro disso, 
cada curador pedagógico desenvolve seu discurso e suas propostas, adaptando-as aos temas, obras, artistas e 
curadoria da exposição.  
3 A Fundação Iberê Camargo inicia sua nova fase no programa educativo (a partir da abertura da nova sede em 
2008) seguindo um modelo semelhante ao da Bienal do Mercosul tanto na sua oferta de atividades educativas, 
quanto na elaboração e formato de seus materiais pedagógicos. Essa influência clara se dá tanto pela equipe 
que constitui o programa – composta essencialmente por mediadores e coordenadores de bienais passadas – 
quanto pela curadoria pedagógica de Luiz Camnitzer (que teve a mesma função na 6ª Bienal do Mercosul). 
4 Especialmente de formação de educadores não-formais, através dos Cursos de Formação de Mediadores. 
5 É de conhecimento geral que a educação pública sofre com a falta de recursos, e materiais como este vem 
atenuar essa carência. Porém há casos que escolas particulares menores também não oferecem recursos e 
esses materiais vem a ajudar bastante, seja nas atividades em sala de aula, ou simplesmente na pesquisa dos 
professores nas elaborações de aulas. 
6 A cada edição da Bienal do Mercosul, é elaborado um material específico, livre em concepção de formato e 
conteúdo. Nas últimas cinco edições, cada material se constituiu de características, discursos e propostas muito 
particulares, todas dignas de análise e estudo. Porém seleciono aqui esses dois exemplos simbolizando o início 
dessa virada educacional do projeto pedagógico e o “final” (ou hiato) do mesmo. 
7 O conto A terceira margem do rio encontra-se no livro Primeiras Estórias, de João Guimarães Rosa, publicado 
em 1962, pela Editora José Olympio. 
8 Luis Camnitzer é artista e educador, vive em Nova York desde 1964. É professor emérito da Universidade de 
Nova York. Foi curador no The Drawing Center, também em Nova York, e atuou como curador educativo na 
Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre) e na Colección Patricia Phelps de Cisneros (Nova York). 
9 Cristián G. Gallegos é arte educador e curador pedagógico. Entre 2009 a 2015 foi coordenador da Unidade de 
Educação do Museu de Arte Contemporânea (MAC) em Santiago, Chile, sendo um de seus trabalhos na mostra 
Reordenamentos, de Luis Camnitzer, que também atuo na concepção educativa desta. Também é membro 
fundador da Red Pedagogía de Museos Latinoamérica. 
10 Acredito que para maiores detalhes sobre a 10ª Bienal do Mercosul, seja interessante procurar matérias 
publicadas na imprensa local (Porto Alegre - RS), onde houve um acompanhamento desse processo. O fato de 
ter ocorrido uma redução significativa das verbas, desentendimentos internos, atrasos de prazos, entre outras 
coisas, acabou por marcar essa edição de 2015 como momento crítico para esta instituição.  
11 Essas reduções foram vistas de forma mais evidente na quantidade de mediadores e supervisores contratados 
para atuar na mostra, na distribuição do material educativo físico (restrita a um segmento de professores) e no 
transporte gratuito para escolas públicas (em 2015 somente as escolas que se localizavam distantes das 
mostras tinham direito a solicitar o transporte). 
12 Tags seriam as palavras-chave. 
13 Foi lançado também como material com professores as audiodescrições das obras que estão no material 
visual. 
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14 Após o encerramento da 10ª Bienal do Mercosul em 2015, o setor educativo foi desativado, com previsão de 
retorno somente para a próxima edição, a ser realizada em 2017.  
 
 
 
Referências 

CAMNITZER, Luiz. Introdução. In: PÉREZ-BARREIRO, Gabriel; CAMNITZER, Luis (Org.). 
Educação para a arte, arte para a educação. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul, 
2009. p. 13–28. 
 
HOFF, Mônica. Curadoria Pedagógica, metodologias artísticas, formação e permanência: a 
virada educativa da Bienal do Mercosul. In: HELGUERA, Pablo; HOFF, Mônica (Org.). 
Pedagogia no campo expandido. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul, 2011. p. 113–
123. 
MATERIAL educativo da 6ª Bienal do Mercosul. Porto Alegre: Fundação Bienal do Mercosul, 
2007. 
 
MATERIAL com professores da 10ª Bienal do Mercosul. Porto Alegre: Fundação Bienal do 
Mercosul, 2015. 
 
 
 
Carolina da Silva Mendoza  
Mestranda em História, Teoria e Crítica da Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Licenciada em Artes Visuais na 
mesma universidade. Uma das fundadoras do Coletivo E, atuou como mediadora na 
Fundação Iberê Camargo, participou do Projeto Pedagógico de quatro edições da Bienal do 
Mercosul (entre 2007 e 2013), entre outras ações educativas em museus e exposições. 


