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RESUMO 
O presente artigo pretende movimentar questionamentos acerca dos processos de 
mediação, seus devires, suas inventações. Capturamos a noção de nuvem para deambular 
entre conceitos, lugares vazios-cheios-vácuos, onde nos encontramos mediadores-nuvem, 
tufos-nuvem que, em movimento e com o outro,  possibilidades e potência aparecem em 
caminhos [ainda não] trilhados. 
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ABSTRACT 
This article means moving about questions in mediation processes, their becomings, their 
inventions. We capture the notion of cloud to wander between concepts, empty-filled-
vacuous places, where we find cloud-mediators, cloud-tufts, that in motion and in meeting 
with the other, possibilities and potency appear in [not yet] trodden paths. 
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O mediador em devir nuvem 
Era noite, sem vento, sem calor, sem nada, apenas uma noite qualquer no meio de 

um mês aleatório no decorrer do ano. Havia estrelas no céu tais quais nuvens 

afáveis perdidas no campo amplo de visão que se tem em uma cidade rodeada de 

postes, cabos e prédios. Mas é em noites assim que o mundo resolve parar de girar 

por um minuto e revirar toda a sua essência de cabeça para baixo, regozijando-nos 

na incerteza da existência.  

Olhar as estrelas, em uma noite como esta, dá visibilidade ao logo além no céu, 

cheio de imensos desenhos possíveis e inimagináveis pelas constelações que nos 

agraciam com seus minúsculos pontos no véu preto acima de nossas cabeças. 

Retornando a atenção para o céu, agora o que vejo são nuvens. Um mar de 

tortuosas ondas com pedras gigantescas em meio a navios de guerra, uma 

cobertura suave e fofa sobre uma imensidão de céu, uma névoa densa que separa o 

espaço quando atravessada pelo ponto certo. Como seria possível capturar uma 

nuvem?  

Encontrei minha resposta para a dúvida da noite olhando para o dia: através do dia. 

Como é fácil ser capturado por uma nuvem, perder horas ao olhar para qual direção 

os ventos levam cada parte de uma nuvem, ou, com a velocidade delas, se 

equiparam ou voltam a distanciarem-se no mesmo pedaço de atmosfera, ou, ainda 

mais, como as cores delas mudam, mesmo estando no mesmo ponto e sendo 

iluminadas pelo mesmo sol que aquece a fronte e faz arder os olhos.  

Ao olhar para cima, uma imensidão corre aos olhos, sem começo nem fim, sem 

dobras, arestas, só um espaço de cor sobre nossas cabeças. Somos nós os 

capturados.  

Seria assim que as nuvens olham para nós quando andam à mercê do vento no céu: 

com olhar admirado de quem observa aquilo que é diferente de si desejando 

aprisionar nossos olhares em sua direção? E não seria este o desejo de um 

pesquisador ao curvar-se e direcionar todo o olhar para um tema?  

Há dias em que o céu está azul, e as nuvens, brancas, não metaforicamente como 

algodão - mas o algodão se parece com elas - suave, leve, flutuante, como se 
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dependuradas por longos fios de nylon sobre o espaço negro do universo, feitas 

especialmente para a Terra. 

Existem, ainda, fenômenos outros, desde raios internos, cortando as formas de fora 

a fora, marcando as nuvens de modo momentâneo e instantâneo, até que tudo 

some: arco-íris que constrói ponte imaterial no céu. 

Sobre pontes e vazios, prefiro ficar com o vácuo, mas vácuo de espaço, de matéria, 

de forma, para ser força, ser potência vibrante em meio ao céu como palco. 

Diga-se de passagem, que mediadores são aqueles que melhor caçam e são 

caçados pelas nuvens, sendo 90% de sua composição tufo-nuvem. Dos outros 10%, 

restam-lhes devires-nuvens. 

Quando se fala de mediadores, surgem inúmeras inquisições diante da sua 

existência: Quem são esses mediadores, quais são suas formações e perspectivas? 

Como são as mediações em instituições culturais, as quais eles promovem? Onde 

elas acontecem? Quais são suas peculiaridades? Onde e como criar brechas de 

acesso que fazem o entre-espaços aparecer nas mediações? 

Ser mediador, mobilizando a aprendizagem cultural da arte, é 
encontrar brechas de acesso, tangenciando assim os desejos, 
interesses e necessidades destes aprendizes, antenados aos 
saberes, sentimentos e informações que eles também transmitem, 
participando do complexo processo de comunicação. Ë preciso 
pensar em desafios instigadores e estéticos com comentários 
estimulantes e questões instigantes para as quais não há respostas 
óbvias.  (MARTINS, 2012, p. 18).  

Tocar, ou melhor, tangenciar os desejos e necessidades dos aprendizes, ou 

visitantes em uma mediação, é um dos principais focos do mediador diante de sua 

brecha espaço-tempo em uma tarde qualquer em um museu qualquer. Muitas serão 

as particularidades e ao mesmo tempo as semelhanças encontradas entre grupos, 

visitantes anônimos ou olhares tateantes quando entram pelas portas da instituição 

cultural. Mas como saber dessas sutilezas sem mergulhar de corpo e alma no entre 

mediador e público, entre mim e você, entre eles e nós? 

Supondo um mediador composto ora por nuvem, ora por devir-nuvem, como existir 

dentro de espaços culturais sem desabar como o céu diante de cada dificuldade 
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encontrada no meio de um percurso mediativo ou como não se perder pelo imenso 

espaço aberto que se pode vaguear diante de uma obra/exposição?  

Não prever respostas óbvias é como olhar o céu e permitir correr o olhar na mesma 

velocidade que as nuvens passam com seu rastro azul, é correr sempre atrás de 

algo que lhe passará mais rápido: ultrapassa a velocidade dos olhos e encontra 

então a velocidade do olho de dentro, olho este que é muitas vezes ignorado pelo 

próprio mediador, imerso em torres de serviços burocráticos ou preso dentro de um 

sistema cíclico de turmas sem sequer pensar sobre aquilo que está propondo.  

Assim, como ter respostas não óbvias quando as perguntas são óbvias? Eis que não 

existem respostas não óbvias sem questões inquietantes. Jacques Rancière propõe 

aproximações entre essa procura incessante do mediador de buscar lacunas em 

suas proposições e da forma como o mestre e o ignorante constituem seu par 

indivisível. Quando Rancière (2012) concebe, digamos assim, o par mestre e 

ignorante, adentra-se um labirinto onde um ser de fora pode acabar por perder-se 

sem ao menos desejar constituir parte desse par.  

Dissertando um pouco mais sobre a necessidade ou a busca do mediador pela 

lacuna e pelo desejo do outro durante a mediação, esse mediador-nuvem pode, em 

seu percurso, cair na cobiça de ser o vácuo que irá (des) combinar a busca por uma 

resposta rápida e tornar-se-á assim a própria resposta provocadora para criar a 

ausência de um provável e possível questionamento a posteriori.  

Logo, pensar desafios instigadores requer que estes sejam elaborados para serem 

desafios reais, até mesmo para quem o elaborou, para provocar a inquietação 

dentro, levando o mediador a colocar-se entre as /      /, que ele irá usar como 

percurso, tal como converge Ranciére (2012), ao pensar além das amarras do 

ignorante e seu mestre: 

É simplesmente o caminho, que vai daquilo que ele já sabe àquilo 
que ele ainda ignora, mas pode aprender como aprendeu o resto, 
que pode aprender não para ocupar a posição do intelectual, mas 
para praticar melhor a arte de traduzir, de pôr suas experiências em 
palavras e suas palavras à prova, de traduzir suas aventuras 
intelectuais para uso dos outros e de contratraduzir as traduções que 
lhes apresentam de suas próprias aventuras.  (RANCIÉRE, 2012, p. 
15). 
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Para contratraduzir as traduções que revelariam aventuras em caminhos ainda não 

trilhados – e reaventuras em caminhos já marcados pelo senso comum 

Quando o mediador concebe a sua lacuna, ou assim dizendo, a sua falta, ele 

consegue vislumbrar todo o espaço que lhe é vago, vagueante, vagante: andarilho 

de si mesmo, propiciando a si o devir-nuvem que lhe é vital. 

Faz-se pertinente considerar as relações estabelecidas por Coutinho (2007), que 

pontua a necessidade ou relevância de o mediador ter consciência e “busque 

entender a sua ação mediadora em seu contexto específico” (COUTINHO, 2012, p. 

53). Assim como propõe Barros (1996), isso acontecerá quando o mediador 

propuser andarilhar seu caminho ao contrário, isto é, dispuser-se a flexionar o 

pensamento diante da construção de um mediador através e além das instituições e 

suas perspectivas, que podem servir de gaiolas ou ventos vindos do sul que o farão 

um nefelibata -  pessoa que vive nas nuvens.  

Ao fugir de sensos comuns e de falsos confortos, o mediador coloca-se em seu 

devir-nuvem consonante com o tufo-nuvem que lhe pertence, não estando mais em 

situação de bálsamo aqueles que visitam as exposições, buscando audioguias ou 

ainda pontes em seus percursos. Caberá ao mediador ser tempestade em céus 

límpidos, permitindo-se soprar para além dos nortes que o vento-pastoreio o irá 

levar. 

A pontuação acerca de proposições provocadoras diante do mediador vem em 

consonância com todo o palco que há por trás da cortina invisível nas instituições 

culturais e museus. Aquilo que se vê é parte ínfima, como uma enorme montanha de 

preparações, e somente em seu cume alcançam-se as nuvens com potenciais 

nefelibatas. Cabe ao mediador preparar-se muito mais em tempo Aion em uma 

mediação diversa da linearidade do antes, durante e depois. Deleuze (1974) traz um 

tempo aos acontecimentos, tempo este que é ilimitado e não se completa, o Aion, 

“limitado como o futuro e o passado, mas finito como instante” (DELEUZE, 1974, p. 

170). É nesses ilimitados finitos que existem os acontecimentos. 

Para as exposições, resta o tempo Cronos, pois ali permaneceram por dias, meses, 

resta também este para as instituições, décadas e longos períodos de estanque 
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físico com sutis mudanças arquitetônicas, mas aos mediadores, cabe a eles 

somente o Aion, que consome todas as bordas do ser, ainda que submerso em 

hora-relógio. Uma mediação faz-se de acontecimento. Para Deleuze, o 

acontecimento é aquilo que nos passa, que acontece, e que se furta ao presente e 

ao instante daquele que o vivencia. 

Indo além, propõem-se mediações em diversas instâncias em Instituições culturais, 

desde mediação audioguia, mediação aula, mediação proposição, mediação 

conversa, mediação problematização, mediação com ou sem mediador, mediação 

com o espaço, com a obra, com o vazio ou com o espectador. Recebe-se, nessas 

mediações múltiplas, maiores ainda, diversidades em público, desde escolas em 

todos os níveis de ensino, grupos focados em algum tema de encontro, público 

espontâneo, famílias, indivíduos curiosos, equipes institucionais, artistas, curadores, 

uma infinidade de possibilidades.  

As variáveis são infinitas se pensar-se no que pode acontecer em uma mediação, o 

que tira por solo firme o que um mediador pode ter por planejamento ou prévia 

daquilo que irá esperá-lo quando as portas da casa se abrem. Então, como vive 

esse mediador-nuvem, sua mediação, sua estrutura norteadora para propor uma 

mediação?  Como se propõe mediações mediante tanta incerteza ou amplitude de 

possibilidades, sem perder-se nelas mesmas? 

Diante da premissa de que, tanto em educação quanto como em uma proposição de 

mediação não há uma receita, em que ingredientes juntos chegarão ao mesmo prato 

a ser saboreado. Após o momento de cozimento, como lidar com as variáveis 

existentes no percurso que faz do início o meio e o fim apenas um ponto de partida 

para algo além daquilo que se espera?  

Favareto (2012) provoca em sua ação como problematizador da mesa Entre a 

proximidade e o estranhamento: a mediação e o público, acerca dos tipos e 

possibilidades de mediação diante da necessidade do público, instituição, contexto e 

entre outros – ou seja, como lidar com muitos pós diversos em um vácuo criado pelo 

mediador. 

Toca sua fala no ponto da relação entre aquilo que se expecta sobre a mediação, as 
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possibilidades institucionais que lhes são propiciadas e as tramas geradas nos 

espaços lacunares: potências existentes nessas possibilidades. Juntas, em variáveis 

e perspectivas de combinação e recombinação, tanto a mediação quanto o mediador 

veem-se em uma nebulosa tarefa, de sempre modificarem-se ou adequarem-se 

entre o público e a arte, ou seja, ser o pó que leve se espalha, ocupando todos os 

espaços sem restrições. 

Mas não seria isso que se espera de uma mediação: possibilidade de criação de um 

espaço potencial entre a arte e o público imbricando as relações de poderes entre os 

planos de forças existentes, como em um constante acontecimento? 

Como constituir-se um mediador, diante do universo das instituições culturais, sem 

cair, sem definhar suas proposições nos sensos comuns como se estivesse em uma 

sala de aula com reproduções de obras de arte em folhas de tamanho A4 impressas 

em baixa resolução? Como manter-se no céu?  Eis a pergunta para o mediador com 

devir-nuvem.  

Assim, o devir-nuvem ocupa o mediador em contínuas combinações: é como uma 

nuvem carregada no céu, mantendo-se suspensa até que caia em forma de chuva 

para dar continuidade ao ciclo e formar outros devires-nuvem, que são como os 

anteriores, mas diferentes em forma e força.  O mediador que se propõe a ficar no 

/entre/ precisa estar em devir como a nuvem que nunca permanece a mesma, 

espalhando-se com os ventos e tempestades.  

O entre é uma lacuna, uma existência criada pelo próprio mediador. Mas essa 

existência propõe certos limites, sejam físicos ou abstratos. Retomando a 

diversidade existente em possibilidades de mediação, procuram-se confluentes 

diante do que se propõe mediar, entre os quais se podem citar os objetos-

propositivos-expositivos que serão mediados, e para quem serão mediados.  

Todas as problemáticas anteriores encontram-se também na lacuna do entre. Optar 

por criar espaços lacunares pressupõe encontrar as margens que irão contrapor a 

existência-força. Parte-se do entre para estipular-se o que não converge com a 

mediação nesse escopo.  

Não em oposição, mas em contrassensos, há a perspectiva do espaço entre criado 
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pelo mediador em suas mediações-proposições diante do seu devir-nuvem.  

Mediação-nuvem-mediador  
Quando se adentra uma mediação, entra-se de corpo e alma na perspectiva de 

experiência, experiência como paixão, conforme relata Larrosa (2014): 

Se a experiência é o que nos acontece, e se o sujeito da experiência 
é um território de passagem, então a experiência é uma paixão. Não 
se pode captar a experiência a partir da lógica da ação, a partir de 
uma reflexão do sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito agente, a 
partir de uma teoria das condições de possibilidade de ação, mas 
assim mesmo enquanto sujeito passional. E a palavra paixão pode 
referir-se a várias coisas. (LARROSA, 2014, p. 28, grifo do autor). 

Sendo o sujeito da experiência, nesse caso, um sujeito propositor de mediação, um 

apaixonado, ainda que, pelo território que habita na instituição, ou na ausência de 

um solo firme que limite suas possibilidades, está o mediador.  Esse mediador, 

sujeito de experiência, além de ser um território de passagem, propõe-se a criar 

territórios de passagem, de lacunas, de respiros no mundo em que vive. 

Mas que poder teria esse mediador de criar lacunas diante das proposições que 

tendem a engessar a relação entre público e obra diante de um caminho trilhado por 

outros que indagam a necessidade de um conhecimento prévio de uma obra ou até 

mesmo uma relação pré-estabelecida com a arte para que haja uma proficuidade na 

mediação? Ou, ainda mais, como confrontar o mediador seus medos diante do 

desconhecido, já que são poucas as oportunidades de correlação entre escolas e 

público visitante com a equipe de mediação de instituições culturais sem que 

aconteça um esforço de ambas as partes para o contato? Problematizo ainda se 

esse esforço será o que fará da mediação o melhor dos mundos com vistas às 

inúmeras possibilidades que estão em leque na possibilidade de criação do 

mediador diante de seu objeto de trabalho, a mediação. 

Diante da lacuna, o que mais se suscita a fazer é problematizar, questionar, indagar 

sobre e nesse espaço que é delimitado por margens, porém, sem a definição de um 

conteúdo, contexto, articulação, normativa: definição.  Essa lacuna é contraposta em 

diversos trabalhos que enfatizam a necessidade de as instituições culturais lançarem 

seus braços para as instituições escolares a fim de criar vínculos e tocar no ensino 

das artes, além de formar público, dando vistas à apropriação de todos da produção 
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contemporânea de arte, estabelece um relação entre escolas e espaços culturas 

capazes de fomentar outras proposições e este público retornar e empoderar-se 

destes espaços frequentando-os. 

Uma proposição não eliminaria a outra, a necessidade de estabelecer e amarrar 

tramas entre museus e outros nichos educativos é de suma necessidade para 

ambos os lados do mesmo fio, contudo é relevante articular e interrogar quais são as 

formas com que se tramam esses fios, se de forma fixa, dura e apertada, ou como 

laços permutáveis de caminhos de idas e vindas sem pontos de paragens.  

Estas tramas permutáveis, em fluxos através das experiências compartilhadas são 

possíveis de transformações nestes espaços culturais e nas instituições escolares. 

Ao que toca o ensino da arte, dos que experienciam os espaços culturais e voltam 

ao contexto escolar o que fica latente (em nossas experiências) são as memórias. 

Da rua, a arquitetura, a fala daquele que conversa, no caso o mediador. Entre 

dezenas de recortes de olhar, das coisas que lhes chamaram atenção, da imagem, 

da escuta, da curiosidade, os alunos guardam memórias. Estas memórias ao serem 

coletivizadas geram experiência da escuta e da imaginação, capazes de puxar para 

estas tramas outros corpos que extravasam os muros da escola e das próprias 

instituições culturais. 

● A nuvem é formada pela soma de gotículas, e conforme a densidade das 

gotículas podemos compor nuvens pequenas, leves, grandes, carregadas, 

diferentes tufo-nuvens. As nuvens podem criar diversas formas, paisagens e 

até mesmo criar grandes tempestades. Ao pensar estas nuvens como o 

universo da mediação, podemos dizer que cada gotícula é uma turma, um 

artista, curador, jornalista, obra, história, lendas, cidade, curiosidade, história 

contada ou inventada, memórias individuais, coletivas, somadas, tudo isso e 

mais um pouco constituem nossas nuvens, as mediações e o mediador. 

Ao falar em tempestades, temos referência de nuvens carregadas, que ao explodir 

transformam-se em tempestades e logo em seguida em calmaria. O mediador em 

seu universo nuvem, ao estar embebido de tantas informações, experiências e 

memórias precisa ir além da conversa e tornar-se tempestade, necessitando 

compartilhar todas gotículas de conhecimento e experiências, gerando potências de 
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criação. Sua capacidade de inventar provoca ações podendo ser de ordem visual, 

discursiva, performáticas e/ou não. Mas gera  ação, do olhar atento às experiências 

de inventar percursos, físicos ou imagéticos, tempestade é chuva forte, vinda de 

vários lados, estas gotículas compostas por inúmeras situações, movimentam o  

pensamento em caminhos [ainda não] trilhados. 
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