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Um dos aspectos que ajudam a compor a identidade de uma Universidade Pública 
diz respeito a qualidade das relações que uma instituição como esta tem com a 
comunidade a qual está inserida. A partir deste entendimento, a Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul busca, através das suas atividades acadêmicas, qualificar os laços 
de comunicação com a sociedade gaúcha. Para isso, toma a produção de conheci
mento como sua matéria prima e o entendimento que a formação acadêmica tem por 
responsabilidade considerar todos os aspectos da condição humana nos processos de 
formação propostos na instituição. Assim, a Arte ocupa no contexto acadêmico 
entendimentos que ultrapassam idéias vinculadas ao entretenimento e ao consumo. Os 
cursos de Licenciatura em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, oferecidos pela Uergs 
em Montenegro propõem que estas formas de expressão, através dos seus conteúdos, 
informações e conhecimentos, compõem a tessitura do contexto social além de 
viabilizarem possibilidades para que o desenvolvimento humano possa acontecer, 
também, a partir da criatividade artística. Ainda, almejar que a produção artística, 
viabilizada pela formação de professores de arte, possa interferir no contexto da 
sociedade da qual está inserida.

Imbuída dos pensamentos aqui expressos, é com alegria que a Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul comemora o convênio com o Museu de Arte do Rio Grande do Sul 
Ado Malagoli. A alegria expressa é composta por cores diversas que manifestam a 
possibilidade de que espaços de formação em arte possam alcançar os alunos da rede 
pública estadual, através de processos também formativos, sejam eles, a formação 
inicial dos professores de Artes Visuais da Uergs e a formação continuada dos professores 
das escolas estaduais. A possibilidade de que uma instituição de ensino superior pública 
possa alcançar suas forças para além dos bancos acadêmicos ajuda a compor o 
colorido deste convênio. Não menos importante, o entendimento de que a presença da 
arte, compreendida como forma de conhecimento, tem importante papel nos 
processos de formação nos diversos níveis educacionais, agregando às cores já citadas 
a relevância de uma ação como esta que estamos inaugurando hoje.

Parabenizamos a Uergs e ao MARGS por todas as possibilidades do devir dessa iniciativa!

OMARGSea Uergs
Projetos educativos para museus são de grande relevância para sua missão institucio

nal e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul foi um museu pioneiro nesta área, abrindo 
caminho para outras instituições no contexto local que hoje investem significativamente 
no aprendizado dentro do contexto museológico. O MARGS e a Universidade do Estado 
do Rio Grande do Sul - Uergs estabelecem esta parceria através de um programa para a 
realização de um projeto educativo inovador no museu. Projetos educativos em museus 
tendem a produzir resultados mais duradouros porque geralmente estão baseados em 
um substrato histórico estão baseados em um substrato histórico advindo de um 
conjunto de obras que por estarem em uma coleção, surgem de tempos em tempos 
diante da visibilidade pública e podem ser reavaliadas sob a luz de um aprendizado que 
tais projetos tenham propiciado.

Nossa experiência tem mostrado que a realização e o exercício de projetos como este 
são capazes não só de informar e preparar professores e alunos para uma abordagem e 
convivência com a obra de arte, mas também de provocar uma mudança efetiva na 
rotina museológica. Ao fazê-lo, eles qualificam o quadro de pessoal da instituição e os 
profissionais que organizam suas exposições.

É preciso, também, que as instituições criem modelos de projetos educacionais para 
museus que acrescentem a uma literatura especializada e sirvam para acumular 
conhecimento na área. Através deste convênio o MARGS e a Uergs procuram contribuir 
para um espaço mais produtivo no exercício de projetos educativos que sejam inovado
res e deixem uma marca de atuação relevante na história destas duas instituições.

ELAINE TEDESCO (Porto Alegre-RS, 1963)
Nó azul, 2006-2008
Objeto em tecido
Diâmetro 80 cm
Acervo do MARGS
Doação da artista, 2011

Gaudêncio Fidelis
Diretor do MARGS

Sita Mara Lopes 
Vice Reifora Uergs
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Museu, Universidade e Projeto Educativo
Por um encontro entre Universidade, 
Museu e Escola Este é um momento muito importante, em que um estado de colaboração se 

estabelece: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul (MARGS) aliam-se para a promoção de ações educativas.

A Uergs é uma universidade pública e jovem, fundada no compromisso de promover 
o desenvolvimento regional através de recursos humanos qualificados e da geração e 
difusão de conhecimentos. Visando contribuir para o crescimento social e cultural das 
diferentes regiões do Estado, oferece, em nível de graduação, quatro cursos de 
Licenciatura em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, confirmando a arte como área 
legítima de conhecimento e de desenvolvimento humano.

O MARGS, instituição pública promotora de estudo, conservação e divulgação da 
arte no Rio Grande do Sul, é pilar fundamental para o acesso da população à produção 
artística. Em sua trajetória de mais de 50 anos comprova-se, pelo rico histórico de ações 
destinadas à comunidade, o empenho em fortalecer o museu como um lugar de 
convivência, fruição, reflexão e conhecimento.

Dessa forma, a parceria que se apresenta vem confirmar a vocação de ambas as 
instituições, fomentando ações de ensino, extensão e pesquisa. O Projeto Educativo, do 
qual farão parte os professores de Artes Visuais da Uergs e os membros da Ação Educativa 
do Museu, visa desenvolver principalmente ações pertinentes à construção de conheci
mento em artes visuais sem perder o vínculo com as demais linguagens artísticas. Para isso, 
conscientes da centralidade da educação nos projetos museológicos da atualidade, 
pretende-se desenvolver, em um primeiro momento, cursos de formação para professo
res, seguidos de atividades para estudantes e comunidade em geral.

Nosso entendimento é o de que estar com a arte e pensar com arte são formas de 
compreender a própria vida. Nesta época de grande complexidade, um programa 
educativo pode contribuir para a produção de significados e de pensamentos que 
levem a um incremento nas relações humanas. Por meio da arte é possível estimular 
idéias, energia e movimento, itens necessários para vislumbrar novas possibilidades de 
conhecer, de sentire de ser.

Arte e educação solicitam nossa atenção, cuidado e investimento. Comemoremos, 
portanto, o espaço que se abre para contribuirmos nessa tarefa.

A arte é um território pleno em potência. Quanto a isto, cremos que todos os envolvi
dos na proposta por ora apresentada concordam. Sua produção ao longo dos séculos 
deixa entrever extratos do pensamento humano só possíveis por dentro das suas 
linguagens. Uma reunião de sentidos e afetos que se plasma em pensamento acerca 
das possibilidades múltiplas de existência no ato de estar vivo. Auxiliar na produção de 
sentido referente a este fazer especificamente humano é uma das atribuições das 
instituições que se voltam a sua guarda, mostra, atualização e ensino.

Este encontro de instituições pretende, a partir do diálogo entre algumas destas 
instâncias, promover espaços de compartilhamento acerca do saber artístico, através 
da colaboração entre universidade, museu, escola e público no que tange ao principal 
museu de arte do estado do Rio Grande do Sul e de sua universidade. Ambos já 
cumprem essa tarefa no instante em que se colocam como espaços públicos e de 
acesso gratuito à comunidade gaúcha. No entanto, mais do que permitir a acessibilida
de, é preciso criar estratégias para que ela se efetive. Universidade e Museu são espaços 
de produção de saber e sua interlocução pode impor-se como de fina importância no 
projeto de um estado que mira a formação de indivíduos capazes de pensar e relativizar 
suas leituras de mundo, posicionando-se como agentes do seu tempo. A arte é um 
indispensável território para este exercício. As proposições aqui elencadas são, antes de 
tudo, apontamentos que terminam por desdobrar-se em atividades que passam a fazer 
parte dos futuros projetos do museu e da universidade de maneira perene. Assim, 
apresentamos um projeto de ação educativa que visa, também, a formação de um 
programa que reúne atividades de formação de professores - uma atribuição do ensino 
acadêmico - além de produção de materiais que se constituem como ferramentas no 
fazer docente. Destaca-se ainda a necessidade da formação de mediadores, uma 
estratégia indispensável para o diálogo possível entre museu e público. Evidencia-se a 
intencionalidade da produção de outras ações que possam auxiliar na criação de um 
programa educativo que foque tanto a exposição momentânea quanto o museu como 
um espaço contínuo de construção de saberes.

Estas ações partem de propostas pedagógicas contemporâneas no ensino da arte 
na escola bem como nos espaços da educação em museu e demais aparelhos 
culturais, locais onde se evidenciam as formas de atuação que partem de um trabalho 
conjunto entre artistas, curadores, educadores e os demais profissionais deste amplo 
lugar que chamamos mundo da arte.

MARLIES RITTER (Porto Alegre-RS, 1941)
Boneca Azul, 1992
39 x 30 x 29 cm
Acervo do MARGS
Doação da artista, 2011

Carmen Capra
Professora Assistente de História, Teoria e Critica da Arte e Metodologia e 

Prática do ensino da Arte (Uergs)/Ação Educativa Uergs/MARGS.
Coordenadora do Curso de Formação de ProfessoresDIDONET THOMAZ (Bento Gonçalves-RS, 1950)

Interferência, 1983
Objeto
45 x 41 cm
Acervo do MARGS
Doação da artista, 1985

Carmen Capra, Igor Simões, Mariana Silva e Mariane Rotter
Ação Educativa Uergs/MARGS



SETEMBRO

Uma Pausa
De quantas conversas são feitas o trabalho cotidiano de um professor de arte? De 

quantos convencimentos, explicações, justificativas para um fazer que precisa sempre 
se impor, provar sua coerência, importância, relevância? De quantas tentativas, erros e 
acertos? São várias as obrigações de uma agenda que atravessa os deveres do nosso 
ofício. Aqui, propomos uma pausa. Uma pausa para olharmos para as nossas práticas. 
Uma pausa para um novo olhar sobre um antigo aliado: O Museu. (Re) encontra-lo como 
um parceiro cheio de potências e novos sentidos ao nosso trabalho que em alguns 
momentos se esvai na maré dos dias. Deixar-nos ser impregnados daquilo que emana 
das peças que ele guarda e apresenta, construir juntos novas ferramentas para ir além 
das visitas que programamos.

O curso que por ora se apresenta quer ser um lugar de compartilhamentos. Essa 
palavra tão em voga nos tempos que se seguem pode ser a chave para iluminar a 
proposta dos encontros que propusemos. Escutas, vozes que se somam e que são 
divididas, colocadas em pauta. Entre a sala de aula e o museu propomos um espaço 
contínuo, uma trilha clara e plena de possibilidades.

Nossa pausa não quer ser construída de remanso, paraísos idealizados, escapismos. A 
pausa que aqui propomos quer ser a construção de territórios possíveis. Caminhos 
individuais que se cruzam, experiências que se entrelaçam, construções e desconstru- 
ções. O particular e o coletivo que se plasmam na obra de arte usados como modelos 
para desenharmos nossas práticas pedagógicas.

Esta é a primeira proposta entre outras que surgirão de uma parceria que reúne a 
Universidade do Estado do Rio Grande do Sul e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado 
Malagoli e que pretende ter a educação e o museu como duas partes de um mesmo 
processo. O que reúne agora estas duas instituições é a crença no trabalho dos professo
res e nos olhos iluminados de alunos que adentram diariamente as salas de exposição.

Programação

Questões teórico-práticas sobre ensino de
artes visuais e mediação:

• os possíveis diálogos entre arte, museu e
educação,

• os agentes do processo (mediador,
professor, público e estudante), a obra de
arte e a construção de significados.

Igor Simões
Prof. Assistente de História, Teoria e Critica da arte e Metodologia e 

Prática do Ensino da Arte(UERGS)/ Ação Educativa Uergs/MARGS

O STOCKINGER fjraun-Áustria, 1919 - Porto Alegre-RS, 2009) 
Detalhe de Sobrevivente, 1971

FRANCI
-f Ferro, osso, madeira

Acervo do MARGS
Doação do artista, 1986
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NOVEMBROOUTUBRO

ProgramaçaoProgramação

Produção artística: Curadoria:

• o pensamento que origina a exposição;
• diálogos entre curadoria e ações

• artistas, obras e espaços expositivos;
• arte contemporânea e construção de 

conhecimento em artes visuais. educativas;
práticas artísticas contextualizadas na
exposição vigente.

COSTA( aneiro-RJ, 1882- 1923)
dama de branco, 1906

Óleo sobre tela
191,8 x 95,5 cm
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Aquisição, 1957



DEZEMBRO

Programação

Propostas pedagógicas em artes visuais:

• professores e mediadores como criadores.



FRANTZ (Rio Pardo-RS, 1963)
Sem titulo, 1984 - Detalhe na capa
Pintura sobre papel
50 x 50 cm
Acervo do MARGS
Doação do artista, 2011
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