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Objetivos
Oferecer aos estudantes do curso de Licenciatura a oportunidade de vivenciar uma
formação em mediação cultural como uma atividade extensionista teórico-prática e às
Escolas da rede pública e privada o acesso aos espaços museais da UFPE, além da
formação como leitor e público de arte para os/as professores/as e estudantes do ensino
fundamental e médio.
Objetivos Específicos: -promover estudos e pesquisas sobre
Mediação Cultural e os teóricos da área.
-agendar e realizar mediação com
professores/as e estudantes da rede pública e privada de ensino básico. - proporcionar
visitas de crianças, jovens e adulto participantes de forma a proporcionar o
conhecimento do espaço onde estão inseridas as exposições nos espaços museais da
UFPE. -despertar o hábito de freqüentar exposições e aprimorar o senso estético. elaborar uma produção sobre o processo de mediação cultural realizada no projeto.
Resumo
Esta proposta de extensão tem o objetivo de formar estudantes do Curso de Licenciatura
em Artes Visuais em mediação cultural, além de formar leitores e público de arte
trabalhando diretamente com professores/as e estudantes da rede municipal, estadual e
privada de educação básica e média, interagindo em seus planejamentos de arte e
orientando quanto às visitas em exposições. Seu planejamento de arte deve apresentar
um objetivo direcionado à arte, a sua leitura e o seu contexto com foco na
aprendizagem da arte e formação de público para serem realizados em classe e nas
visitas às exposições. Esta proposta tem como uma de suas prioridades divulgar os
espaços museais da UFPE, suas exposições e formar público de arte, levando-os a visitar
as exposições oferecidas pela UFPE. Este é um projeto piloto nos qual experimentaremos
a dinâmica da mediação cultural para que o torne permanente e seja incluído na matriz
curricular do curso de Licenciatura em Artes Visuais, a qual já está proposta na nova
matriz curricular do curso. Vem também para suprir a necessidade nessa formação de
mediadores, além de ocupar os espaços educacionais das exposições existentes na
Universidade Federal de Pernambuco. Este projeto de extensão considerado piloto,

pretende também realizar uma ação permanente junto aos/as professores/as de Ensino
Básico atendendo à formação leitores e públicos de arte.

