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RESUMO 
Nosso processo de investigação e criação articula as atividades do mediador cultural e do 
artista visual, atravésde uma perspectiva que concebe a mediação como prática 
documentária. Dedicado a traduzir, visibilizar e discutir as formas singulares de interação 
dos públicos escolares com ações institucionais representativas das políticas de 
democratização cultural, o presente trabalho se constitui a partir do acompanhamento 
presencial de grupos de estudantes durante as visitas educativas a instituições de arte 
localizadas no centro expandido de São Paulo. Incluindo os traslados de ônibus pela cidade, 
esse acompanhamento se desdobra na produção de uma peça gráfica documental 
vocacionada a retornar para as próprias instituições artísticas, endereçando seus agentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT / RESUMEN / SOMMAIRE  
Our research and creating process articulates the activities of the cultural mediator and the 
visual artist, through a perspective that conceives the mediation as documentary practice. 
Dedicated to translate, make visible and discuss the unique forms of interaction of school 
audiences with institutional actions representative of cultural democratization policies, the 
present work is constituted from the face-to-face monitoring of student groups during 
educational visits to art institutions located in São Paulo city expanded downtown. Including 
the bus transfers through the city, this accompaniment unfolds in the production of a graphic 
documentary piece aimed at returning to the artistic institutions themselves, addressing their 
agents. 
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Durante a produção do Diário do busão: visitas escolares a instituições artísticas1, 

quando parte do seu conteúdo já vinha sendo publicizado, uma pessoa interessada 

e atenta ao trabalho me procurou para apresentar uma palavra que, embora eu 

desconhecesse, parecia condensar em si a verve do diário em questão: a palavra-

ônibus. Além de mencionar a existência desse substantivo no léxico português, tal 

pessoa me colocaria a par da sua definição: palavra de uso coloquial permeável a 

uma variedade de significados. Suas acepções são tantas que não chegam a 

comportar delimitação semântica formal, como podemos conferir em: troço, legal, 

coisa, chique, chato, caso, aquilo, negócio, fato, absurdo, caos e ato. Ao incorporar a 

natureza da palavra-ônibus como sua lógica de produção discursiva, é como se o 

Diário adquirisse o estatuto de um veículo linguístico específico, movido pela 

possibilidade de, junto aos estudantes e a partir de suas manifestações, esgarçar as 

delimitações de certas acepções e convenções caras ao campo artístico-

institucional, no sentido de desafiar sua frequente unidirecionalidade e, ainda, com 

vistas a introduzir novos sentidos em seus sistemas simbólicos.  

Essa operação semântica se dá a partir de ônibus que se deslocam de diferentes 

bairros em direção ao centro expandido de São Paulo – onde se concentram os 

principais equipamentos de arte da cidade –, transportando crianças e jovens em 

fase escolar para conhecer e interagir com o que têm a oferecer as instituições 

artísticas. Combinando os sentidos literal e metafórico desse trasladar, compreende-

se que os estudantes-passageiros-visitantes atravessam a instituição com seus 

modos de se comportar, interagir e falar (ao mesmo tempo que são por ela 

atravessados), provocando o alargamento e a ressignificação de sua plataforma 

discursiva2. 
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Diário do busão: visitas escolares a instituições artísticas (capa), 2015-17 

Imagens vetoriais, dimensões variáveis 
 

 

No caso do Diário, as “palavras-ônibus” usadas para verter textualmente os índices 

desses atravessamentos são ainda desdobradas nos “desenhos-ônibus”. É 

mediante a articulação entre verbo (escrita) e imagem (desenho) que procuro 

traduzir certos usos, atitudes, falas, gestos, formulações e ações dos estudantes na 

relação com as ofertas institucionais, com especial atenção àqueles que não se 

coadunam com os planos colocados em prática por essas mesmas ofertas. Logo, o 

que está em jogo é a produção de contradiscursos em trânsito e desde o outro, 

mediante a confrontação de diferentes sensibilidades e parâmetros simbólico-

valorativos, tensionando, disputando e ampliando a gama de significados implicados 

nas visitas mediadas dos estudantes a esses locais.      

A opção por acompanhar, além do percurso na exposição, os traslados de ônibus e 

o embarque e desembarque na escola deve-se ao entendimento de que a visita a 

um local até então desconhecido para grande parte dos estudantes não se limita ao 
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tempo de permanência nesse ambiente. O “antes” e o “depois” do período na 

instituição artística são cruciais, entre outros motivos, pois é naida que comumente 

são verbalizadas as expectativas das crianças e jovens quanto ao que eles 

encontrarão3, enquanto na volta são geralmente expressas suas percepções e 

opiniões acerca do que acabaram de ver e vivenciar durante a incursão no 

equipamento recém-visitado4. Soma-se a isso o fato de que tais momentos revelam-

se propícios à manifestação dos mais diversos comportamentos, assuntos e ações 

por parte dos estudantes, uma vez que os traslados de ônibus condizem a 

interregnos abertos entre as dinâmicas e normas da escola e da instituição artística 

– um “ponto cego” entre elas –, apresentando-se como instantes oportunos para a 

extroversão daquilo que encontra pouco ou nenhum espaço nesses locais de 

aprendizagem. 

Além disso, ao tratar das ofertas institucionais, e dos bens artístico-culturais que elas 

procuram tornar acessíveis, através da “lente” do ônibus e dos descolamentos por 

ele franqueados, criamos uma zona de contágio discursivo. Isso porque, além das 

referências que os estudantes já trazem consigo, as situações por eles vivenciadas 

durante os trajetos percorridos com o ônibus5 influem de diversas maneiras em suas 

formas de interagir, perceber e interpretar o ambiente expositivo e seus elementos, 

produzindo contaminações entre diferentes contextos e regimes simbólicos. 

Partimos da ideia de que os ônibus e sua vocação itinerante favorecem passagens e 

influências entre eles. 

 

O Diário em termos práticos 

Objetivamente, o Diário corresponde a um experimento que combina as atividades 

do artista e do mediador. Tal manobra pressupõe o uso, a modulação e a 

ressignificação de procedimentos e repertórios que venho trabalhando, ao longo dos 

últimos doze anos, nas minhas trajetórias simultâneas – aqui imbricadas – nas áreas 

da criação artística e da mediação cultural. Entendido como um trabalho em curso6, 

ele corresponde à “prática artística” – em diálogo com o “exercício teórico” – da 

minha pesquisa de mestrado na linha de Poéticas Visuais, que apresento sob o título 

geral de Públicos em emergência: modos de usar ofertas institucionais e práticas 
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artísticas. Sua natureza processual possibilita, entre outras coisas, um tipo de 

duração favorável à concomitância entre a produção, a circulação e o debate acerca 

dos enunciados traduzidos e veiculados pelo suporte Diário.  

Sua elaboração envolve a minha infiltração em ônibus que conduzem turmas de 

estudantes da rede pública de ensino, ou do terceiro setor7, a instituições de arte da 

cidade. Minha presença inusitada durante esses traslados e roteiros de visitação – 

posto que eu não exerço a função nem de professor, nem de guia turístico e 

tampouco de mediador institucional, mas de alguém que “apenas” toma notas num 

bloco de papel – ocorre por ocasião das visitas agendadas e mediadas às 

exposições sediadas em tais instituições, assim como aos seus acervos e conjuntos 

arquitetônicos. O termo “instituição artística” serve-nos, até a presente fase do 

trabalho, para designar dois museus de arte, um museu da imagem e do som, um 

instituto com foco em arte contemporânea e moderna, uma bienal de arte 

contemporânea e uma edificação emblemática da arquitetura moderna. 

Nominalmente, estamos falando do Masp – Museu de Arte de São Paulo, da 

Pinacoteca do Estado de São Paulo, do MIS – Museu da Imagem e do Som, do 

Instituto Tomie Ohtake, da 32ª Bienal de São Paulo e da Casa Modernista8.   

Cumpre pontuar, também, como se dá a minha entrada no circuito de visitações 

escolares a tais instituições. Atuando em equipamentos de arte e cultura desde o 

ano 2005, passei a me envolver a partir de então com uma ampla rede de 

profissionais vinculados, entre outros, aos seus departamentos 

educativos.Considero, inclusive, algumas dessas pessoas como interlocutoras 

diretas do trabalho materializado no Diário, no sentido de entendê-las como pares 

imprescindíveis a este processo crítico-investigativo que, assumindo um 

caráterextrainstitucional9, busca colocar entre parênteses certos preceitos, critérios e 

metodologias adotados pelos programas educativos institucionais na relação com 

seus públicos.  

Pois bem, é o trânsito por essa rede que me facilita a anuência dos agentes desses 

departamentos para acessar a agenda de visitas escolares10. Tal acesso me 

possibilita entrar em contato diretamente com as escolas, com o intuito de me 

apresentar e solicitar autorização para acompanhar as visitas vindouras, expondo o 
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meu objetivo de realizar um tipo de mediação documentária focado nas formas de 

atuação e nas respostas dos estudantes àquilo que se lhes apresenta e ocorre nos 

momentos de visitação e também durante os traslados de ônibus.  

No que tange à minha interação com os estudantes nos dias em que ocorrem as 

visitas, não parto de um protocolo preestabelecido de como me apresentar ou me 

dirigir a eles, deixando que cada ocasião sugira o instante e o modo como isso deva 

acontecer. Assim, ora os professores me apresentam, ora tomo iniciativa de me 

apresentar, ora comento o motivo da minha presença isoladamente com alguns 

alunos ou a minha apresentação é provocada pela curiosidade e interpelação dos 

próprios estudantes. 

Além disso, não faz parte do meu acompanhamento das visitas intervir com qualquer 

tipo de proposição direcionada ao grupo, tampouco com a realização de entrevistas 

ou a aplicação de questionários. Em lugar disso, limito-me a estar presente e atento 

àquilo que se passa durante o transcurso das visitas, abdicando de propostas 

pedagógicas que pudessem partir de mim em relação aos estudantes ou contar com 

a minha contribuição direta. Coloco-me, sobretudo, na posição de público das 

performatividades e discursividades dos estudantes, assim como das de seus 

professores, testando formas de traduzi-las e difundi-las.  

Trata-se de uma opção justificada pelo fato de que o trabalho do Diário concentra-se 

na minha interposição a uma situação pedagógica e a um formato organizacional 

não apenas dados, como também consagrados: as visitas mediadas ofertadas pelas 

instituições artísticas por meio de seus programas educativos, as quais são 

sistematicamente utilizadas pelas escolas no rol de suas atividades externas.  

Assumindo essa posição não interventiva – ao menos junto aos estudantes –, 

dedico-me a realizar durante as visitas breves anotações e esboços num bloco de 

papel pouco maior do que a palma da minha mão. Posteriormente, esses mesmos 

registros gráficos funcionam como referências para um exercício de tradução textual 

e visual de certas cenas presenciadas e comentários ouvidos por mim. 

Evidentemente, isso implica na reescrita e no redesenho das passagens anotadas, 

num processo que combina fato e ficção. 
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Por outra forma de documentar a presença dos estudantes nos contextos 
expositivos 

A opção por acompanhar turmas de alunos da rede pública e do terceiro setor – de 

unidades situadas, em sua maioria, fora do centro expandido da cidade – deve-se ao 

fato de que, nas ações e discursos que anunciam o compromisso socioeducativo 

das instituições de arte, esse público aparece como o seu principal beneficiário. Isso 

se evidencia, por exemplo, quando consideramos a quantidade exponencial de 

visitas mediadas realizadas, através do esquema de agendamentos, com grupos 

escolares das redes estadual e municipal nessas instituições, os quais representam, 

via de regra, o maior percentual de visitantes atendidos pelos programas 

educativos11. Tal ênfase é justificada pela constatação de que os estudantes das 

escolas públicas, provenientes em sua maioria de núcleos familiares com menor 

nível de renda e escolaridade, são pouco ou nada estimulados em seus círculos 

imediatos de convivência a frequentar os espaços dedicados à exibição da produção 

artística socialmente legitimada. Daí que tanto a escola como a instituição de arte 

devam se incumbir de exercer um contrapeso a tal lacuna no processo de formação 

cultural dessas crianças e jovens, proporcionando-lhes o acesso a esses espaços.  

Embora coerente, é comum que essa mesma lógica acabe por “achatar” as 

complexidades próprias às situações de interação dos estudantes com as ofertas 

artístico-culturais promovidas pelas instituições. Tal achatamento decorre de uma 

perspectiva pedagógico-institucional que enquadra esses estudantes na categoria 

genérica de “carentes culturais”, acolhendo-os principalmente com base na 

identificação daquilo que lhes falta, como a familiaridade com as linguagens da arte 

e com os códigos de conduta exigidos nos ambientes expositivos. Faltas essas que 

a instituição, na condição privilegiada de núcleo irradiador de cultura e de local 

favorável ao exercício da cidadania, se comprometeria a dirimir. Em contrapartida, a 

ênfase na iniciação do outro, quando não problematizada e relativizada, tende a 

obstruir a via contrária desse mesmo processo, qual seja, a possibilidade de o outro 

glosar, afetar, negar ou mesmo desvirtuar os discursos e propósitos postulados pela 

instância que ocupa a posição de provedora de conhecimento e cidadania.   
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Participando dessa “equação iniciática” frequentemente à revelia dos seus 

interesses e, não raro, de modo desavisado12, esses estudantes são endereçados 

por uma gama de abordagens que se, por um lado, buscam lhes proporcionar uma 

fruição das obras artísticas respaldada por instrumentos educativos, por outro, 

desaparecem com aquilo que se desvia desse plano, justamente por não coincidir 

com as pautas pedagógicas e os pretensos benefícios facultados pela instituição. 

São esses desacordos que procuramos sondar e repercutir com o Diário.  

Quando entram em desacordo com as ofertas institucionais e as normativas por elas 

estipuladas, os estudantes se deslocam para a posição de seus contrapúblicos, o 

que sugere o caráter iminentemente instável e conflitivo da condição de público. 

Conforme as análises de Michael Warner, os contrapúblicos despontam no momento 

em que reagem e, assim, desnaturalizam certas configurações sociocomunicativas e 

os mecanismos de poder e de reprodução de privilégios que os orientam. Essa 

disposição opositora se baseia, segundo o crítico, numa “ética do estranhamento”, 

que torna o sujeito propenso a afrontar os discursos instituídos e as discriminações 

por eles produzidas. Nas palavras de Warner, o contrapúblico geralmente provém de 

“um grupo dominado [que] aspira a se recriar na condição de público, e ao fazê-lo 

encontra-se em conflito não só com o grupo social dominante, mas também com as 

normas que constituem a cultura dominante” (WARNER, 2008, p. 78). 

Esse tipo de compreensão ambivalente do que seja a condição de público nos 

possibilita, entre outras coisas, realizar leituras a contrapelo dos bordões que 

afirmam o poder (pressuposto) que a arte e a ação institucional que a medeia teriam 

de transformar o indivíduo, ou o seu “olhar”, no sentido de incrementar seus 

repertórios, tornando-o mais sensível e crítico não apenas às obras artísticas, mas 

também aos aspectos que compõem a sua própria realidade. Afirmações desse 

gênero são usadas pelas instituições e por seus programas educativos como base 

de sustentação discursiva de ações voltadas à promoção do acesso, da inclusão, da 

participação e do desenvolvimento das capacidades dos seus frequentadores, em 

particular daqueles que ainda não possuem o hábito de usufruir das suas 

exposições e demais programas.  
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Sem deixar de reconhecer a pertinência desses expedientes, nos preocupa o fato de 

que, ao serem afirmadas de maneira peremptória e unilateral, as máximas 

apologéticas dos benefícios proporcionados ao indivíduo pela arte tendem a 

provocar o rechaço e a invisibilização dos usos e respostas dos públicos que, 

porventura, venham a se estranhar, se desviar ou se indispor com essa mesma 

pressuposição. Interessada naquilo que produz descontinuidades nos discursos 

afirmativos em torno da arte e da ação institucional, essa leitura ao revés se dá 

mediante a disponibilidade ao que ocorre no tempo (imprevisível) da visita, de modo 

contingencial e emergente, para além ou aquém dos planos e protocolos, nos 

momentos de interação dos públicos com os bens artístico-culturais ofertados pelas 

instituições.  

Compete ao Diário, portanto, funcionar como um compêndio de imagens às avessas 

dos convencionais registros institucionais em torno da presença dos públicos em 

seus espaços e atividades – geralmente produzidos em fotografia, vídeo ou texto, e 

publicados em relatórios, páginas da web, revistas, catálogos, coletâneas 

audiovisuais, livros etc. Ao retratar de maneira positivada os estudantes em 

momentos de fruição das obras ou em práticas de ateliê, por exemplo, essas “peças 

publicitárias” servem principalmente para endossar aquilo que a própria instituição 

tem a lhes propiciar. Dando visibilidade apenas a essa face da interação, elas 

obscurecem, por outro lado, aquilo que os estudantes talvez tivessem a comunicar e 

a propor à instituição a partir de outras bases e desejos, o que tornaria essa relação 

de mão-dupla e potencialmente dissensual. Ao se ater ao registro, edição e 

propagação de cenas de apelo afirmativo do trabalho institucional, esse tipo de 

documentação das vivências pedagógicas ofusca o que poderia ser a emergência 

de outras disposições, interesses, códigos e saberes manifestos pelos destinatários 

da oferta. De nossa parte, interessa romper com os limites dessa iconografia oficial 

de caráter publicitário, fazendo com que ela seja alargada e ocupada por outras 

cenas, outros imaginários.  

Dedicado a refletir as formas de atuação dos estudantes13 na relação com as ofertas 

institucionais, o Diário do busão lança mão de um suporte documental 

contrainspirado no diário de classe, ferramenta normativa da rotina escolar. Este 

último representa um, entre tantos outros, instrumento de controle da conduta do 
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aluno no dia a dia da sala de aula – mediante o registro nominal e individualizado 

das suas presenças e ausências, das suas notas, do seu desempenho e das 

ocorrências com as quais esteve envolvido. Já o Diário do busão pretende funcionar 

como um dispositivo hábil em identificar a potência disruptiva de performatividades e 

discursividades que surgem da interação desses públicos com as situações e 

objetos proporcionados pelas instituições artísticas por meio das visitas aos seus 

espaços, fazendo circular alguns de seus índices através de desenhos e excertos 

textuais.   

Logo, a produção simbólica gerada pelo Diário se faz a partir do interesse pelo que 

os estudantes, e também seus professores, manifestam nos momentos de interação 

e como resposta às ofertas artístico-culturais apresentadas pelas instituições através 

do agendamento de visitas conduzidas por profissionais dos seus departamentos 

educativos. Minhas infiltrações em tais situações desdobram-se na elaboração de 

relatórios verbo-visuais alusivos a cada visita14. Com seus momentos de 

observação/escuta, registro, tradução, publicização e debate, o Diário procura 

funcionar como um dispositivo vocacionado a fomentar uma esfera pública 

específica no contexto artístico-institucional, destinada a trazer à tona, problematizar 

e discutir as situações vivenciadas por estudantes e professores na relação com 

ações institucionais representativas das políticas de democratização do acesso aos 

bens culturais.  

Mediação (documentária) desobrigada da gestão dos públicos 

Em lugar de se comprometer com o binômio conexão-inclusão, a modalidade de 

mediação cultural colocada em jogo pelo Diário funciona como uma prática 

documentária dedicada à sondagem, tradução e circulação dos índices resultantes 

dos encontros e desencontros dos públicos escolares com os bens artístico-culturais 

difundidos pelas instituições, assim como com os discursos e convenções que os 

medeiam. Busca-se, portanto, produzir um tipo de descontinuidade no fato de que a 

mediação se encontra, via de regra, a serviço de uma premissa institucional que 

enquadra os estudantes na posição de aprendizes-beneficiários diante daquilo que é 

prerrogativa de um corpo técnico e político selecionar, editar e apresentar no 

ambiente de uma exposição.  
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O ponto, então, seria: por que não produzir mediações à revelia das condições 

estipuladas pelas instituições de arte? Ou mais precisamente, por que não 

selecionar, editar e apresentar enunciados dos seus públicos de maneira deslocada 

dos princípios que norteiam a ação institucional? Tal exercício possibilitaria, a nosso 

ver, a amplificação e a consequente pluralização de temas, códigos e interesses que 

(inevitavelmente) emergem no momento em que os estudantes visitam uma 

exposição. Traduzidos e publicizados, seus enunciados passariam a integrar uma 

esfera pública de debate vocacionada a tensionar a lógica de concentração de 

decisões, que rege não apenas a definição das pautas e agendas das instituições de 

arte, mas também prescreve o lugar a ser ocupado pelos públicos. Nesse caso, o 

escolar.    

Aliás, parece-nos que a classificação patente no selo “escolar” responde, antes de 

tudo, a um tipo de gestão dos públicos praticado pelas instituições que os recebem 

em situações de visita, no sentido de tentar antecipar e circunscrever a sua posição 

em relação ao que possa ocorrer durante o tempo em que ali permanecem. As 

próprias noções de “visita agendada” e “visita mediada” representam, em si mesmas, 

“contratos” que, de saída, estipulam uma série de condicionantes (cláusulas) para a 

presença dos estudantes nos ambientes expositivos, como no que diz respeito, por 

exemplo, ao horário de chegada e saída, ao tempo de permanência, ao roteiro a ser 

percorrido, à forma de fruição das obras, às regras de visitação, aos formatos de 

conversa, à necessidade de permanecerem reunidos em grupo e aos códigos 

utilizados para o diálogo.   

Procurando desnaturalizar esse modelo institucional voltado à gestão dos seus 

visitantes, o Diário aposta numa outra concepção de público e, por conseguinte, em 

outros modos de como ele possa interagir com as instituições artísticas e seus bens. 

Referimo-nos a uma compreensão da condição de público baseada em sua natureza 

contingencial, discursiva e emergente, desdobrada em mais ou menos atenção, 

entrelaçamentos, recusas, responsividades e negociações simbólicas, praticados por 

indivíduos e grupos que se autoproduzem como públicos de determinados objetos 

semânticos (e não de outros) a partir de suas próprias disposições, interesses, 

repertórios, urgências e agendas.  
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Característica desse outro tipo de interação, em que a “chave” para tornar-se público 

de algo não está na mão de ninguém senão na do próprio público, a 

imprevisibilidade escapa ao planejamento e ao controle meramente administrativo da 

presença e da conduta das pessoas que adentram o espaço de uma exposição. 

Vale, portanto, inventarmos práticas e dispositivos que possam conferir 

consequência e repercussão a essa outra forma de estar nas instituições, gerando 

precedentes alternativos para as dinâmicas de frequentação e apropriação desses 

equipamentos e bens por seus públicos. 

Nota-se, por outro lado, que o aparelho institucional propositivo mantém-se 

indiferente ou mesmo refratário às formas de atuação emergentes dos seus 

públicos, sobretudo àquelas que se desviam dos protocolos e, assim, frustram os 

planos e discursos postulados pelas instituições. Já as práticas mediativas abertas 

às contingências da ocasião, como é o caso do Diário, procuram sustentar e lidar 

com as “coisas estranhas” que surgem das situações de interação, para usarmos 

uma acepção do antropólogo Bruno Latour referente à natureza da mediação 

(LATOUR, 2012, p. 92). Essas “coisas estranhas” e as correlatas formas de atuação 

dos públicos se manifestam na duração temporal, durante a visitação a uma 

exposição, mas também antes e depois dela. Desse modo, não contam com 

suportes materiais e espaciais capazes de fazer repercutir os gestos manifestos e os 

enunciados formulados pelos visitantes durante tais momentos, inclusive porque tais 

suportes condizem a prerrogativas da instituição e das práticas especializadas que 

dão corpo às suas ações programáticas15.  

O desaparecimento das formas singulares e desviantes de atuação dos públicos 

mostra-se conveniente à retórica cultivada e veiculada pelas instituições artísticas 

em torno do seu “inquestionável” papel socioeducativo e pretensamente benéfico ao 

outro – enquanto não iniciado –, exercido com base na sua missão de difundir os 

exemplares legítimos da cultura e, assim, proporcionar o acesso para muitos daquilo 

que é produzido por poucos, de acordo com o lema da democratização cultural. O 

Diário, por sua vez, suspeita dessa perspectiva, nela inscrevendo uma linha de fuga 

imbuída de apontar noutra direção. Desse modo, ele se compromete com um 

princípio de distribuição das práticas discursivas e das produções culturais 

decididamente distinto, sintetizado por Cayo Honorato no lema da “articulação entre 
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muitos do que também é produzido por muitos”, em sintonia com as exigências da 

democracia cultural (HONORATO, 2015, p. 241, grifos meus). 

Cabe, entre outras iniciativas nessa direção, encetar nos contextos expositivos 

experimentos que funcionem como dispositivos de escuta e amplificação do que 

sejam as discursividades dissonantes manifestas pelos públicos em meio à 

orquestração institucional. Tais discursividades se revelam, por exemplo, por meio 

de gestos oposicionais, desvios semânticos e profanações comportamentais. 

Entende-se que dessa encruzilhada – aquilo que as instituições difundem versus os 

usos que os públicos fazem disso – podem advir respostas, saberes e anseios não 

previstos pelos planos institucionais, capazes de fornecer artefatos simbólicos para 

um exercício de desconstrução de discursos unidirecionais e hegemônicos. Isso 

corresponde à tentativa de tornar as instituições mais porosas a demandas 

apresentadas por seus públicos. Nesse sentido, parece-nos necessário fomentar 

situações em que as instituições e seus agentes se vejam (re)endereçados pelos 

públicos, sendo convocados a também aprender com eles.  

 

A especificidade da mediação e sua potencialidade de (re)endereçar a 
instituição a partir dos públicos 

Cumpre dizer, ainda, que o exercício do Diário concebe a mediação como uma 

prática cultural específica, que trabalha num espaço epistemológico próprio. Ela não 

se limita, portanto, a distribuir experiências e sentidos consumados por outras 

instâncias do circuito da arte, como a gestão institucional, a curadoria, a prática 

artística e a crítica especializada. Em outros termos, a manobra conceitual e a 

operação semântica testadas pelo Diário não se incumbem de produzir “pontes” 

entre o público e a arte, comprometendo-se, em lugar disso, a investigar e conferir 

visibilidade às formas de atuação dos estudantes, e também às de seus professores, 

nos momentos de interação com as ofertas institucionais. Ao adotar o ônibus como 

“lente” para a tradução do que ocorre durante as visitas, abrimos passagem para 

que diferenças de ordem geográfica, social, cultural, econômica e linguística não só 

venham à tona, como também ensejem a produção de uma peça gráfica documental 

passível de retornar às instituições, inscrevendo outros imaginários em seus 

discursos.  
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Incorporando expedientes da crítica institucional, o Diário utiliza vocabulários e 

modos de fazer emprestados da arte, inclusive com vistas a problematizar e redispor 

um certo estado de questões relativo ao lugar da mediação cultural no âmbito das 

políticas institucionais. Tal disposição relaciona-se ao entendimento de que as 

experiências de aprendizagem não devem se restringir à instância dos públicos, na 

medida em que estes também podem endereçar as instituições e seus agentes 

(gestores, curadores, educadores, mediadores e artistas) com uma gama de ações, 

saberes, problemáticas e agendas outras, provocando situações de aprendizagem 

mútua ou, para usar a expressão do mediador Javier Rodrigo Montero, uma 

“conversação cultural complexa” (RODRIGO, 2016, p. 8). 

Por fim, devemos frisar que o Diário integra uma investigação mais ampla, que 

procura analisar teórica e criticamente as modalidades de endereçamento praticadas 

pela mediação institucional em relação aos seus “públicos-alvo”. Nesse quesito, 

buscamos formular uma chave de compreensão não coincidente à lógica 

predominante nas instituições de arte, que concebe os públicos, em particular os 

não iniciados, como entidades abstratas, classificáveis e culturalmente deficitárias, 

atreladas ao princípio da “objetivação do sujeito”, conforme noção emprestada de 

Foucault (1995, p. 231). O que buscamos com o Diário e com o exercício da escrita 

teórica é produzir certos deslocamentos nesse modelo atributivo, imaginando os 

públicos num registro alternativo: como formações emergentes de sujeitos políticos, 

reativos aos processos de enquadramento e gestão que buscam mobilizá-los e 

conduzir suas ações e percepções.  

Procuramos evidenciar, portanto, as formas de atuação e as respostas dos 

estudantes em meio a relações de poder e comunicação que, ao identificá-los e 

endereçá-los, os tornam alvos de proposições pedagógicas. Assim, em vez de 

conceber esses alunos como “público-alvo” da nossa proposição, o Diário busca 

fazer com que suas discursividades e performatividades frente àquilo que lhes é 

ofertado – na medida em que são traduzidas e veiculadas – possam retornar aos 

próprios agentes do circuito artístico-institucional, numa trajetória similar à de um 

bumerangue. Ou seja, se a instituição lança proposições em direção aos seus 

públicos, que ela também se abra e seja afetada pelo movimento contrário, 
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correspondente aos diferentes usos que os públicos possam fazer dessas mesmas 

proposições.  

                                                           
Notas 
 
1 Parte do conteúdo do Diário pode ser visualizado em: <http://diogo82-blog.tumblr.com/>. Acesso em: 12 mai. 

2017. 
2 Se tomarmos as visitas escolares pela ótica do atravessamento, torna-se possível concebê-las como 
intervenções realizadas pelos grupos de estudantes nos contextos expositivos. 
3 A seguir podemos conferir um exemplo de manifestação no momento da ida, por ocasião de uma das visitas ao 
Instituto Tomie Ohtake: Professora: "Lá no Instituto Tomie Ohtake não vai poder tocar em nada". Aluna: "Nem no 
chão? E como é que a gente vai andar por lá?".  
4 Aqui temos um exemplo de enunciado surgido no momento da volta, por ocasião da visita ao Masp: Já dentro 
do ônibus, o menino solta: “O museu por dentro foi chato, mas por fora foi legal”. 
5 Que incluem transições na paisagem, engarrafamentos, ocorrências nas vias, conversas, brincadeiras, 
músicas, paqueras, algazarra, consumo de alimentos, contemplação, lembranças, segredos, provocações, 
desentendimentos, broncas etc. 
6 A expressão “trabalho em curso” é derivada do conceito de work in progress. Tomo essa derivação de 
empréstimo aos artistas Jorge Menna Barreto e Ricardo Basbaum, que a têm empregado como uma atualização 
do conceito original em inglês, com vistas a, por um lado, conservar o caráter contínuo de uma investigação 
artística e, por outro, evitar o sentido de progresso, que sugeriria um tipo de compromisso (por nós indesejado) 
com a linearidade e a perspectiva desenvolvimentista do modernismo.   
7 O terceiro setor abarca iniciativas privadas originadas no âmbito da sociedade civil, mas com finalidade pública, 
como ONGs, associações e centros assistenciais. Trata-se de uma expressão utilizada, inicialmente, nos 
Estados Unidos para designar diferentes organizações sem vínculos diretos com o primeiro setor (público, o 
Estado) e o segundo setor (privado, o mercado). 
8 Inicialmente, vínhamos utilizando a expressão “instituição cultural”. Porém, o recorte de equipamentos visitados 
ao longo do processo revelou-se focado, sobretudo, nas linguagens das artes visuais e da arquitetura, afastando-
se do caráter polivalente de instituições como o Centro Cultural São Paulo, as unidades do Sesc São Paulo, o 
Centro Cultural da Juventude e as Fábricas de Cultura, por exemplo. Daí a opção por adotar o termo “instituição 
artística”. 
9 Cunhado por Honorato, o conceito de mediação extrainstitucional corresponde a uma forma de atuação que 
desafiaria o mediador a estar, ao mesmo tempo, dentro e fora da instituição e de seus compromissos – ou de 
não estar nem dentro e nem fora dela, mas numa zona de oscilação –, buscando driblar seus enredamentos e 
criando situações capazes de problematizar o discurso institucional e a lógica da democratização cultural. Nesse 
sentido, o mediador se colocaria à espreita tanto das normativas da ação institucional quanto das reações e 
antagonismos dos públicosàs ofertas culturais, buscando trazer à tona o que Jesús Martín-Barbero denomina 
como “imbricações conflitivas”, comumente desaparecidas pelo aparato institucional. 
10 Há nessa iniciativa algo que a aproxima das táticas de hackeamento. A Wikipédia nos coloca a par de que, no 
campo da informática, o hacker corresponde a um agente que se dedica “a conhecer e modificar os aspectos 
mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores”. Em virtude dos conhecimentos adquiridos 
em suas extensas investigações, ele frequentemente logra produzir “soluções e efeitos extraordinários, que 
extrapolam os limites do funcionamento ‘normal’ dos sistemas como previstos pelos seus criadores”. No caso do 
Diário, cujo âmbito de atuação refere-se não à informática, mas às instituições de arte, é possível notar certas 
preocupações coincidentes às do hacker, na medida em que também nos interessa produzir soluções e efeitos 
que extrapolem aquilo que se encontra previsto nas políticas e planos institucionais, o que implica, entre outras 
entradas possíveis, se imiscuir em suas práticas de acolhimento e endereçamento dos públicos, como, por 
exemplo, as visitas escolares. 
11 Para termos uma noção mais concreta dessa ênfase, tomemos como exemplo a 29ª edição da Bienal de São 
Paulo (2010), que se caracterizou pela retomada, no âmbito dessa instituição, de um programa educativo 
pujante, orientado para um amplo atendimento de visitantes escolares. Mediante o agendamento de visitas e a 
correlata mediação realizada pelos educadores da Bienal, foram atendidas um total de 212.000 pessoas. Desse 
universo, 42% provinham de escolas estaduais, 36% de escolas municipais, 13% de escolas particulares e 9% 
de ONGs. Fonte: Relatório de gestão e contribuições à sociedade (2010-2011), Fundação Bienal de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.bienal.org.br/publicacao.php?i=2107>. Acesso em: 4 abr. 2017. 
12 Ouve-se com frequência os estudantes dizerem não saber ao certo o destino da excursão da qual participam. 
Há, portanto, ocasiões em que eles sequer estão cientes da natureza do que irão encontrar nas instituições que 
visitam. 
13 Ressaltamos que não se trata de refletir sobre tais formas de atuação, de modo distanciado e analítico, mas de 
refleti-las mediante a sua tradução verbo-visual, praticando com elas operações discursivas direcionadas às 

instituições artísticas e seus agentes. 
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14 Os nomes das escolas registrados no Diário do busão são fictícios. Essa opção se relaciona a um 
distanciamento deliberado que adotamos frente ao modus operandi do diário de classe, cujo foco reside na 
identificação das turmas de alunos e de cada um dos seus integrantes, no sentido de esquadrinhar e documentar 
suas condutas de maneira individualizada, associada à classe e à escola onde estudam. Ao abdicar da 
identificação dos estudantes e de suas respectivas escolas, o Diário do busão despersonaliza suas 
manifestações, atendo-se a repercuti-las como formas de atuação anônimas, portanto menos capturáveis pelos 
mecanismos de repreensão e penalização. 
15 No caso de uma exposição, podemos identificar os seguintes recursos como prerrogativas espaciais e 
suportes para a veiculação dos seus enunciados: espaço expositivo, estrutura arquitetônica, desenho 
expográfico, comunicação visual, textos de parede, legendas, grid de iluminação, fôlder, catálogo, além da 
presença das obras em si.  
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