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Como todos os conceitos relativamente novos, a mediação experimenta ainda a 

instabilidade de seus delineamentos, de seu corpus e de sua própria razão de ser. 

Questionar-se sobre o que de fato representa mediar significa contribuir para o seu 

processo constituinte. Também de seu espaço no universo de conceitos relacionados – 

por exemplo, é educar o mesmo que mediar? Ou é a mediação parte da educação? 

Seriam, ainda, ações complementares?  

As quatro experiências contempladas no edital oferecem respostas distintas, por 

vezes similares, por vezes concorrentes, às questões propostas. Me chama a atenção a 

prescrição da mobilidade como primeiro ponto de encontro entre elas. Os mediadores 

(utilizo o termo por conveniência, pois seria cansativo mencionar sempre os 

artistas/educadores) observaram, a princípio ou processualmente, que a mediação 

reforça a ideia presente na proposição já exaurida: “se Maomé não vai à montanha, a 

montanha vai a Maomé”. Ou seja, pressupõe-se que nem sempre o indivíduo que 

participará do processo mediativo está disposto a reconhecê-lo como relevante ou 

curioso. De acordo com as experiências, caracteriza-se aqui uma primeira necessidade 

da mediação: o mediador deve tomar uma decisão primária, que é a de julgar importante 

sua ação a ponto de procurar as pessoas e, de alguma maneira, levá-las a tomar parte do 

processo. Pode ser pela sedução, como uma bicicleta esquisita cruzando os salões, ou 

pela invasão do espaço visual, e às vezes corporal, alheio, como figuras misteriosas 

vestidas de preto interrompendo a normalidade das coisas enquanto problematiza 

questões de gênero, raça e estereótipos estéticos.  

A partir do contato inicial e feita a mobilização, parte-se para o diálogo com o 

participante. Interessante notar que mesmo a ação corporal, não-verbal, acabou por criar 

algum tipo de diálogo – o abraço, o embate, as questões feitas por palavras e mantidas 

sem resposta. Em relação a este ponto, pude ouvir apenas superficialmente a respeito 

das demais experiências, por isso posso referir-me com propriedade só à que 

acompanhei. Como costumam ser os frutos do processo dialético, a conclusão obtida 

por meio dos diálogos mantidos com os participantes na proposta do “Janela para o 

Mundo” expressa-se na multiplicidade bonita de vozes, resumidas e contrapostas no 

documentário sonoro produzido. Contudo, a conversa em si, o fenômeno da mediação 

no tempo presente, foi às vezes conflituoso, surpreendente ou mesmo decepcionante. 

Ao serem convidadas a falar, as pessoas revelavam por vezes falta de lógica, de técnicas 

de interpretação textual, de conhecimentos pertinentes. Tal questão foi levantada 

também na experiência da sericleta: o favoritismo era pela facilidade dos lugares-

comuns, que jogaram terra sobre os buracos deixados na preterida declaração de 

Pirandello. Levanto aqui uma questão: queremos falar, mas queremos ouvir? Observe-se 

que “ouvir” não se trata apenas de se prestar a conversas casuais; estamos abertos de 



fato a deixar que as palavras do outro invadam nossa obra, nossa ação, nosso inventário 

protegido de proposições, ideias e pressupostos?  

O conflito é difícil e, frequentemente, desagradável. Pode ser, ainda, 

desestimulante. O que fazer quando um jovem se aproxima para falar ao mundo que os 

tempos ditatoriais eram superiores aos de hoje? Poderia, ainda, um participante 

hipotético querer expressar opiniões racistas, deturpadas, moralmente deploráveis. Põe-

se aqui um problema central nas sociedades democráticas, comprometidas com a 

liberdade de expressão. A rejeição ao discurso que nos parece absurdo e o desejo por 

seu tolhimento pode ser o nosso impulso inicial. Socialmente, a resposta também já 

consolidada numa citação, “discordo de tudo o que disser, mas defenderei até a morte o 

seu direito de dizê-lo”, pode ser facilmente oferecida. Contudo, na mediação, está ali o 

mediador também como indivíduo dotado de tudo aquilo que tem o indivíduo: valores, 

cultura, crenças etc. Pode-se, é verdade, tentar argumentar, discutir e provocar à 

maneira socrática. O que ocorre, no entanto, se o pedido é para exibir um vídeo com 

conteúdo, por exemplo, preconceituosos? Proibir ou permitir?  

Tais questões podem gerar respostas diversas, variáveis de acordo com a 

situação. Minha atenção concentra-se em outro ponto. A figura do mediador também 

como indivíduo. O artista, ao produzir suas obras, expressa nelas seu próprio ser. Quem 

as acessa consome esse ser e com ele dialoga no espaço recôndito e humano do 

pensamento. Na ação mediativa, no entanto, esse mesmo diálogo ocorre pelas vias de 

fato, com todos os pedregulhos práticos em que a comunicação tropeça. Entra em jogo a 

figura do mediador não mais expressa no que ele produz ou cria, mas no que consegue 

construir naquele momento em que a ação ocorre. A eficiência da obra não está mais 

estagnada e localizada, tal qual uma exemplar de Hamlet que nos chega precisamente 

como foi concebido pelo autor há séculos. Ela pode variar de acordo com detalhes tão 

ordinários como uma dor de dente que prejudique o humor do mediador ou do 

participante. O professor francês Jean Caune1 reforça a ligação da mediação com o 

agora e seu papel com o futuro: “a mediação cultural é o processo do tempo presente. 

Seja ao se apresentar a partir de uma enunciação singular ou em interlocução à palavra 

do outro, ela deve permitir, a cada instante, a possibilidade de um espaço que autorize o 

surgimento da inovação ou da descoberta.” 

Um último ponto que achei relevante é o conhecimento. Trata-se de um 

conceito em decadência nos discursos atuais sobre educação, sobretudo porque vem 

atrelado à ideia de que é algo a ser transmitido, numa relação hierárquica entre mestre e 

aprendiz. Em contrapartida, qual o papel do conhecimento no processo de mediação? 

Ele é fundamental, aliás? Em “Janela para o Mundo”, o mediador é graduado em 

Imagem e Som, com experiência de trabalho na área. É obviamente necessário que haja 

pressupostos para que a função de mediador seja ocupada – nesse caso, o conhecimento 

parece ser um critério justificável. A maneira como tal conhecimento vai interferir no 

processo de mediação é de grande interesse, pois é o que pode fazer diferir a interação 
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de uma outra qualquer, sobretudo em ações que se baseiam simplesmente no diálogo. A 

esse respeito, os mediadores contemplados pareceram concordar que o conhecimento 

prévio que mantinham pode ser acrescido pelo contato com o público, de modo que 

foram eles também aprendizes, reforçando as idéias de Paulo Freire.  

 Ao mesmo tempo, como ocorre também na educação, a mediação não pode 

encontrar-se apenas em si mesma e, terminada em seu processo, extinguir-se. As 

propostas parecem concordar que é necessário haver um após, que não pode se justificar 

apenas pela recusa do fim, e, sim, pela necessidade de se construir algo maior. Como 

aponta Jean Caune2: “o conceito de mediação deve se conceber no contato entre um 

eixo horizontal, formado pelas relações interpessoais, e um eixo vertical, formado por 

um senso transcendental que orienta as relações duradouras. Ou seja, a mediação como 

projeto social não pode se contentar em forjar lugares efêmeros; ela deve também 

participar da produção de um significado que engaje a coletividade.” 
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