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Ao MALG, dedico aos de

antes desta pesquisa,
pela construção da base que temos hoje, 
do acervo, da pesquisa e do educativo;

durante esta pesquisa,
por depositar atenção no modelar o 
cotidiano institucional, renovando os modos 
de perceber, de fazer e de comunicar;

após esta pesquisa,
para manter o museu vivo, as experiências 
compartilhadas e o olhar renovado.



Esse trabalho é o encontro de diversas partilhas e experiências 
pessoais e institucionais acumuladas no decorrer dos anos. Assim 
como o museu preserva a memória através dos seus acervos e cria 
novos olhares ao conectá-los, o resultado desse trabalho é algo criado 
tanto a partir dessas conexões quanto para a projeção de novas. 
Dessa forma, alguns agradecimentos cabem serem ditos aqui.

Primeiramente agradeço ao MALG - Museu de Arte Leopoldo 
Gotuzzo, que, desde 2018, me acolhe como uma segunda casa, 
me permitindo acessar experiências que vão além do ambiente 
acadêmico estrutural. O museu é, ao mesmo tempo, memória viva e 
espaço de experimentações contemporâneas de arte para Pelotas, 
cidade ao Sul do Rio Grande do Sul, polo de uma cultura rica e 
pulsante. Fazer parte de seus processos é uma fonte de renovação 
de energia, pessoal e profissional.

Ao LACMALG - Laboratório de Curadoria do Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo, que foi criado como espaço de experimentação 
em curadoria de arte, mas que em seus processos cotidianos acaba 
por ser também um espaço de potências educativas institucionais. 
Ao trabalhar em paralelo a pesquisa, o ensino e a extensão, 
aproximando alunos de graduação, pós-graduação, os diversos 
setores do MALG e ainda colaboradores externos, do planejamento 
à finalização de cada ação do museu, o Laboratório de Curadoria 
cria conexões e visões de mundo. Esse trabalho é resultado 
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disponibilidade e interesse dos que partilharam desses momentos: 
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A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos 
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase 
impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar 
para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender 
o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar 
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, 
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se 

tempo e espaço. (LARROSA, 2019, p. 25) 



RESUMO

ESPIRITO SANTO, Renan Silva do. EDUCATIVO MALG: análise e 
produção de materiais educativos institucionais no Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo. 2021. 98p. Monografia (Especialização em Ensino e 
Percursos Poéticos) – Programa de Pós-Graduação em Artes. Centro de 
Artes, Universidade Federal de Pelotas - UFPel. Pelotas, 2021.

O presente trabalho é resultado de pesquisa que propõe apresentar a 
importância do setor educativo em instituições culturais a partir do levan-
tamento bibliográfico de autores que possuem experiências dentro de 
museus e que dialogam sobre os processos educativos dentro desses 
espaços. Como levantamento desse tema dentro do espaço de arte lo-
cal, a pesquisa ainda apresenta alguns materiais educativos dentro da 
área das artes visuais produzidos por agentes culturais relacionados ao 
museu de arte vinculado à Universidade Federal de Pelotas, o Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo. O objetivo desse estudo é apresentar as ações 
do setor educativo da instituição cultural em questão, projetar materiais 
educativos a partir das experiências compartilhadas dentro dos proces-
sos de pesquisa e prática curatorial junto ao museu nos últimos anos e 
produzir materiais que possam potencializar as práticas educativas den-
tro do museu, seja como desenvolvimento da pesquisa e prática curato-
rial, envolvendo a equipe do museu, seja como aproximação educativa 
do público com o espaço cultural, seu acervo, história e prática artística, 
cultural e social.

Palavras-chave: MALG; Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo; Materiais 
Educativos; Instituição Cultural.



ABSTRACTRESUMO

ESPIRITO SANTO, Renan Silva do. MALG EDUCATIONAL: analysis 
and production of institutional educational materials at the Leopoldo 
Gotuzzo Art Museum. 2021. 98p. Monograph (Specialization in Teaching 
and Poetic Paths) - Postgraduate Program in Arts. Arts Center, Federal 
University of Pelotas - UFPel. Pelotas, 2021.

The present work is the result of research that proposes to present the 
importance of the educational sector in cultural institutions from the 
bibliographic survey of authors who have experiences within museums and 
who dialogue about the educational processes within these spaces. As a 
survey of this theme within the local art space, the research also presents 
some educational materials within the area of visual arts produced by 
cultural agents related to the art museum linked to the Federal University 
of Pelotas, the Leopoldo Gotuzzo Art Museum. The objective of this study 
is to present the actions of the educational sector of the cultural institution 
in question, to design educational materials based on the experiences 
shared within the processes of research and curatorial practice with 
the museum in recent years and to produce materials that can enhance 
educational practices within the museum, either as development of 
research and curatorial practice,  involving the museum staff, either as an 
educational approach of the public with the cultural space, its collection, 
history and artistic, cultural and social practice.

Keywords: MALG; Leopoldo Gotuzzo Art Museum; Educational Materials; 
Cultural Institution.
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É importante iniciar ressaltando que o trabalho EDUCATIVO 
MALG: análise e produção de materiais educativos institucionais 
no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo foi desenvolvido como 
projeto prático acerca da produção e utilização de materiais 
culturais institucionais por instituições culturais, nesse caso, mais 
especificamente o MALG. A proposta teórica, partindo do mesmo 
viés e abrangendo um maior número de museus, está sendo 
paralelamente trabalhada em Mediação atemporal: materiais 
educativos institucionais e o acervo docente, pesquisa essa sendo 
desenvolvida como dissertação do Mestrado em Artes Visuais 
(PPGAVI), também pela UFPel.

Dentro desse grande grupo em que a pesquisa EDUCATIVO MALG 
se encontra, é possível identificar a aproximação de três pontos 
de interesse comuns: o ofício do professor, a curadoria em arte e 
a mediação cultural. Iniciado pelo trabalho de conclusão de curso 
da Licenciatura em Artes Visuais pela UFPel, intitulado Professor-
curador-mediador: paralelos da mediação cultural na formação 
docente (2018), as costuras e entrelaçamentos desses ofícios, 
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espaços e tempos retornam no projeto curatorial Prática curatorial 
educativa: entrelaçamentos através da aproximação professor-
curador (2020), desenvolvido como trabalho de conclusão de 
curso de Especialização em Práticas Curatoriais — Lato Sensu 
pela UFRGS, onde propõe trazer a atenção às práticas por meio 
do distanciamento provocado pela troca temporária entre ofícios.

Sendo assim, este trabalho objetiva apresentar — dentro de uma 
linha mais prática que os demais trabalhos — a importância do 
setor educativo em instituições culturais, do macro ao micro, além 
da análise de alguns materiais educativos institucionais produzidos 
por grupos locais para o museu de arte da cidade de Pelotas, o 
Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, em situações distintas.

Através do acompanhamento de atividades dentro do MALG, e 
relacionando a autores que tiveram passagem e experiências 
dentro dessa esfera educativa de instituições culturais, como Ana 
Mae Barbosa, Luis Camnitzer e os demais autores referenciados 
nesse trabalho, surge a reflexão sobre a presença do setor 
educativo dentro do contexto local, suas articulações e atividades 
e, principalmente, propostas de materiais educativos para esse 
espaço cultural.

No capítulo que procede a introdução, Setor educativo cultural 
institucional, adentra-se um pouco sobre o levantamento a respeito 
das instituições culturais, do surgimento enquanto agente cultural 
e também do surgimento dos processos educativos vinculados à 
essas instituições, apontando dessa forma a importância desse 
setor nos processos que envolvem o cotidiano de museus. 

Em MALG e o setor educativo, encontramos sobre suas ações 
e materiais produzidos: Gotuzzo para crianças e o Material 
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didático pedagógico produzido como comemorativo dos 30 anos 
de museu, seguido da visão do setor educativo atualmente; e 
ações virtuais desenvolvidas durante o ano de 2020: a primeira 
exposição virtual do MALG, Acervos contam histórias, fazendo 
uso do site do museu e das redes sociais; a exposição virtual 
colaborativa Diversos olhares e uma coleção, nas redes sociais 
da instituição; e a Ação cultural Mulheres no Acervo do MALG —  
ação essa contemplada pela lei de incentivo cultural municipal 
Aldir Blanc, também se utilizando das redes sociais e do site do 
museu.

Em Propostas e Produção de Materiais Educativos Culturais 
Institucionais, como resultado, o trabalho apresenta a produção de 
um material educativo produzido para integrar as ações educativas 
do MALG, de planejamentos à ações que envolvam diretamente o 
público, assim como a proposta de um segundo material educativo 
pensado e organizado a integrar a memória e a cultura local.

 Boa leitura.





Por muito tempo coleções de objetos de artes foram tratadas e 
organizadas como bens materiais privados, desprovido de qualquer 
teor educativo cultural. Os primeiros espaços conhecidos por abrigar 
coleções para exibição ao público, ainda que não relacionados ao 
ambiente artístico, foram os gabinetes de curiosidades1. Dentro 
desses espaços era possível encontrar uma variedade de objetos 
expostos, cada qual com sua própria história e itens por vezes até 
de caráter esotérico. A abertura de coleções privadas de obras 
de arte à visitação pública como promoção cultural vem a ocorrer 
somente no período da Revolução Francesa.

Com a mudança do papel social atribuído ao museu ao se tornar 
público, durante o séc. XVIII, como coloca Denise Grinspum (2000), 
sua função acaba por torna-se o motivo para justificar sua existência 
enquanto instituição. Atualmente no cenário nacional, podemos 
observar a presença de inúmeras instituições culturais públicas, 
constituídas de doações de conjuntos de obras de artistas e/ou 
grupos de colecionadores preocupados e atentos aos movimentos 
que ocorrem dentro do mercado da arte, como a Pinacoteca Ruben 

SETOR EDUCATIVO CULTURAL 
INSTITUCIONAL
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Os estudos sobre exposições dissecam o 
programa curatorial – compreendendo todos 
seus aspectos conceituais e materiais –, mas 
ainda carece da construção historiográfica da 
perspectiva do sujeito visitante. A ideia de uma 
virada educacional, no campo da curadoria, 
só demonstra a necessidade de investigações 
nesse sentido.(OLIVEIRA, 2016, p.39-40)
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Berta, em Porto Alegre/RS, ou ainda o próprio MALG - Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo, museu universitário vinculado à UFPel 
em Pelotas/RS; e organizações sem fins lucrativos, como o IFF 
- Instituto Figueiredo Ferraz, em Ribeirão Preto/SP, por exemplo. 
Esses espaços são responsáveis por promover movimentos e ações 
culturais integrando o público, aproximando-os através de exposições, 
atividades educativas ou ainda eventos, como seminários e/ou cursos 
com convidados, estimulando cada vez mais novas reflexões a partir 
do contato com a arte.

O Setor educativo institucional constitui, portanto, o núcleo de 
aproximação e engajamento educacional de público com o museu. 
A figura do educativo em instituições culturais surge com a função 
do arte-educador no V&A - Victoria and Albert Museum, em 1852, 
na Inglaterra. Segundo Ana Mae Barbosa, na América, “somente 
no século XX que a função educacional do museu começa a 
ser colocada no mesmo grau de importância que sua função de 
preservação e exibição de obras da arte” (BARBOSA, 1989). De 
acordo com o IBRAM - Instituto Brasileiro de Museus, o primeiro 
setor educativo nacional surge em 1931, tendo como missão “auxiliar 
o desenvolvimento de práticas educativas que colaborassem com o 
aprendizado e com o currículo escolar” (IBRAM, 2018, p.14). Com 
o passar dos anos e a consolidação desses setores, a ideia de um 
núcleo criado e programado para atender visitas escolares, acaba 
por absorver as demandas institucionais e amplia seu espaço 
de contato com o público através de propostas educativas que 
permitem a aproximação e construção de novos públicos.

Um exemplo de propostas educativas culturais institucionais pode ser 
encontrado no trabalho de Luis Camnitzer, em especial na exposição 
Educação como matéria-prima (2016), realizada pelo Museu de Arte 
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Moderna de São Paulo (MAM-SP), sob curadoria de Felipe Chaimovich 
e da então coordenadora do educativo MAM, Daina Leyton. Tendo 
como premissa que “um museu de arte tem como missão fundamental 
a educação”, os curadores reúnem na mostra que celebra os 20 anos 
do setor educativo da instituição, artistas que utilizam, em suas obras, 
processos educativos com possibilidades de ativação com o público. 
Camnitzer participa com algumas obras, dentre elas cabe ressaltar a 
reprodução da frase “O museu é uma escola: o artista aprende a se 
comunicar, o público aprende a fazer conexões” (Figura 01) na fachada 
da instituição, frase essa já reproduzida nas fachadas de grandes 
museus ao redor do mundo; e o trabalho Exercícios (Figura 02), 
construída através de uma série de preposições nas paredes da sala 
expositiva e ativada com o anexo das interações do público com a obra.
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A partir da retratação do tema como na exposição em questão, 
entretanto, inicia-se um tensionamento de posicionamentos entre o 
artista e curador-educativo, Luis Camnitzer, e o professor e escritor, 
Jorge Larrosa. De um lado, o movimento político ativo de retratar 
um comprometimento do museu enquanto espaço de formação 
não-formal e constantemente aberto aos mais diversos tipos de 
público, principalmente os que não possuem o hábito de frequentar 
esses espaços culturais por não conseguir se projetar dentro 
desse ambiente outro, seja por questões educativas, culturais ou 
ainda sociais. Do outro, a constante necessidade de se separar 
estruturalmente as relações criadas da escola e do ensino de 
qualquer outra coisa senão desse espaço que se faz presente o ofício 
do professor, assim como todas as temporalidades, espacialidades, 
materialidades e os exercícios específicos próprios da escola.

Muito além do tensionamento sobre o museu ser (ou não) uma escola, 
como observado nas escritas e pronunciamentos de Camnitzer 
e Larrosa, por exemplo, o setor educativo cultural institucional 
encontra-se tanto como ponte entre esses dois espaços (da escola 
e do museu) quanto criador de novas conexões com públicos 
não-escolares, trazendo até certo ponto um pouco da experiência 
educativa escolar para essas novas práticas de ensino não-formais.
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público. 
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Educativo cultural institucional nos projetos de
exposições

Sabemos que estes profissionais (arte-
educadores e curadores) têm o mesmo objetivo: 
alcançar a melhor organização estética para as 
exposições, tornando-as, o máximo possível, 
acessíveis ao público. [...] Contudo, interpretar 
uma exposição é um processo tão complexo e 
dialético quanto interpretar um quadro ou uma 
escultura. [...] As atividades do arte-educador 
e do curador são complementares: interpretar 
uma exposição é tão importante quanto instalá-
la! São atividades que têm como suporte teorias 
estéticas, conceituação de espaço e de tempo. 
(BARBOSA, 1989, p.126)

A aproximação de curadores e arte-educadores durante a 
constituição de produções culturais, proporcionada pela prática 
curatorial atrelada à sensibilidade e consciência da esfera educativa, 
possibilita uma potencialização do processo e, consequentemente, 
valorização do espaço alcançado dentro do âmbito cultural. O 
entrelaçamento desses conhecimentos – relativos à curadoria, 
educação e, principalmente, à arte – permite ampliar o alcance de 
público de forma quantitativa e qualitativa. A aproximação entre 
a arte e a educação dentro do espaço expositivo, como pode ser 
encontrado em museus e instituições culturais citadas no início 
do capítulo (e ainda tantas outras, nacionais e internacionais), 
pode conceder a dúvida e aguçar a curiosidade à parcela social 
que ainda olha para esses espaços culturais e não se reconhecem 
pertencentes a essas atividades, mesmo que dentro de uma esfera 
pública e acessível.

Sendo assim, enquanto complemento dos processos que circundam 
a produções de exposições, o setor educativo necessita promover 
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ainda ações que auxiliem toda a etapa anterior ao público, ou 
seja, toda a interação e produção que envolva os demais agentes 
institucionais: curadores, museólogos, conservadores e demais 
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Inaugurado em novembro de 1986, o MALG - Museu de Arte Leopoldo 
Gotuzzo tem como sua primeira sede um prédio de esquina no centro 
da cidade de Pelotas/RS. Idealizado pela professora Luciana Renck 
Reis em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, o museu 
surge a partir da necessidade de abrigar obras doadas, em especial, 
pelo artista Leopoldo Gotuzzo – patrono da instituição cultural.

Segundo Maria Consuelo Sinotti Rocha, “desde sua criação, o MALG 
possui os seguintes setores: direção, secretaria, documentação 
e arquivo, didático pedagógico e reserva técnica” (ROCHA, 2010, 
p.27). O setor didático pedagógico, responsável pelas atividades 
de arte educação da instituição recém formada, surge integrado à 
projetos de extensão, como “Museu vai à Escola, a Escola vai ao 
Museu” e “Passeio Cultural”, contando com cursos preparatórios de 
atendimento ao público.

O forte vínculo da instituição cultural com a universidade possibilitou 
também o contato e formação em extensão de acadêmicos dos mais 
diversos cursos, como aponta a autora. Das artes à cursos como 

MALG E O SETOR EDUCATIVO

[...] não há como separar um material educativo 
do grupo que o concebe, de suas ideias e dos 
caminhos que traçam juntos, de tal maneira que a 
produção conjunta será o fortalecimento da iden-
tidade individual e coletiva e, em última análise, 
daquilo que mais defendem como bem comum a 
todos. (MARANDINO, MONACO; LOURENÇO; 
RODRIGUES; RICCI, 2016, p.16-17)
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História e Geografia da universidade e ainda de outras instituições de 
ensino superior, o MALG acolheu bolsistas e voluntários à mediação 
de público frequente, oferecendo vagas para estágios curriculares e 
preparação para atuação no setor educativo do museu. Tal atitude 
impulsionou ao longo dos anos diversas atividades educativas 
envolvendo o público local, principalmente com escolas da região.

Materiais e produções educativas

Como apontado anteriormente, ao longo dos anos o setor educativo 
do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (originalmente denominado 
setor didático pedagógico) esteve atrelado à prática extensionista 
e de formação não-formal de estudantes vindos dos mais diversos 
cursos da Universidade Federal de Pelotas.

Das práticas de recepção e mediação de grupos visitantes à 
produção de conteúdo educativo cultural, o educativo do MALG hoje 
encontra-se tão dentro do seu espaço físico quanto fora, espalhado 
pela cidade de Pelotas. Isso apenas é possível através de todo 
trabalho e esforços de agentes culturais envolvidos e preocupados 
com a construção de um museu vivo enquanto acervo, memória e 
cultura.

A seguir, dois trabalhos educativos atrelados ao museu que buscam 
promover essas características, de conhecimento e experiências 
estéticas conectadas à preservação e disseminação da memória 
e cultura do museu de arte da cidade de Pelotas: o livro ilustrado 
Gotuzzo para Crianças (2016) e o material didático-pedagógico 
comemorativo MALG 30 anos (2016).
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Gotuzzo para Crianças (2016)

O caderno ilustrado Gotuzzo para crianças (Figuras 03 e 04) explora 
de forma lúdica, através das obras e da própria história do patrono 
do MALG, Leopoldo Gotuzzo, as percepções sensíveis da criança, 
além de estimular o olhar, o pensar e as funções motoras através 
das atividades a serem preenchidas com desenhos de observação 
ou imaginários.

O material desenvolvido em 2016 através do projeto “O desenho do 
corpo o corpo que desenha”. Coordenado pela Profa. Dra. Nádia da 
Cruz Senna, Gotuzzo para crianças tem pesquisa bibliográfica por 
Flávio Michelazzo Amorim Júnior, texto por Fabricio Gerald Lima, 
ilustrações por Cassius André Prietto Souza e projeto editorial, 
revisão e editoração organizados pela professora e pelo grupo de 
alunos citados.
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Material didático pedagógico MALG 30 anos (2016)

Distribuído durante o ano de comemoração do aniversário de 30 
anos do museu, o material didático-pedagógico foi produzido a 
partir do apoio financeiro da Sociedade dos Amigos do Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo (SaMALG) e do Edital de Apoio a Eventos 
publicado pela Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas, em 
2016. Durante o ano, diversas atividades foram realizadas na 
instituição cultural, dentre elas Ciclos de Palestras e a Exposição 
comemorativa As 7 coleções do MALG, sob curadoria coletiva de 
Carmen Regina Bauer Diniz, Carolina Rochefort, Caroline Bonilha, 
Giorgio Ronna, José Luiz de Pellegrin, Juliana Angeli e Lauer Alves 
Nunes dos Santos, cada qual responsável por uma coleção das sete 
coleções do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo2: coleção Leopoldo 
Gotuzzo, coleção Faustino Trápaga, coleção João Gomes de Mello, 
coleção Século XX, coleção Século XXI, coleção Escola de Belas 
Artes e coleção L. C. Vinholes

Elaborado pelas professoras do Centro de Artes da UFPel e 
apoiadoras das atividades educativas da instituição cultural, Profa. 
Doutoranda Carolina Rochefort e Profa. Dra. Caroline Bonilha, 
e pelo grupo de mediadores do projeto de extensão Patafísica: 
mediadores do imaginário, também vinculado ao Centro de Artes da 
universidade. O material é constituído e distribuído em 5 propostas 
de atividades lúdicas. São elas: Memória Sensível, Janela Interior, 
Narradores de uma história, Do Plano ao Espaço e Obra a Obra.

A primeira sugestão de atividade, Memória Sensível (Figura 06), 
apresenta dentro de uma proposta similar ao jogo da memória um 
material impresso contendo 14 pares de cartas personalizadas com 
obras das coleções do museu e participantes da exposição As 7 
coleções do MALG (Figuras 07), mostra comemorativa aberta pela 
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instituição em julho de 2016. Ainda dentro da proposta, a variante 
é inserida como um elemento coringa junto aos pares de obras, 
que permite o jogar a relacionar duas imagens distintas de forma 
argumentativa, na tentativa dessa aproximação entre obras ser 
aceite pelos demais jogadores e, desse modo, ganhando uma 
pontuação extra.

Em Janela Interior (Figura 06), segunda proposta do material, é 
uma atividade que envolve a percepção do espaço e a sensibilidade 
do olhar, propondo através de registros em desenhos expressar a 
“janela interior” do sujeito como recortes visuais, fazendo uso de 
diferentes formas de enquadramento – tanto no desenho quanto no 
próprio suporte (uma folha recortada, por exemplo).

Já em Narradores de uma história (Figura 06), terceira sugestão 
de atividade, a ideia é fazer uso das lâminas impressas com obras 
do acervo e para contar histórias – de forma oral e performática – 
adicionando elementos que constam nessas obras para dentro da 
narrativa. O conjunto de 7 lâminas impressas (Figura 05) seguem 
as mesmas diretrizes utilizadas para seleção de obras do baralho 
citado anteriormente, com obras dispostas em uma das faces da 
impressão e informações técnicas e um pequeno texto a respeito 
da obra e da artista na face oposta. Do Plano ao Espaço utiliza 
o mesmo conjunto de lâminas que Narradores de uma história, 
funcionando porém como imagens de base/inspiração para 
produções experimentais tridimensionais.

A última proposta, Obra a Obra, assim como Memória Sensível, 
também faz uso das 28 cartas do baralho do material. A variante 
dessa segunda proposta em cima do material é a substituição  do 
modelo base de jogo: de jogo da memória, como é utilizado na 
primeira proposta, para o sistema de jogo “quem sou eu”, utilizando-
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se de uma das cartas selecionadas do baralho como peça a ser 
descoberta através de perguntas respondidas apenas com “sim” ou 
“não”.

Além das sugestões apresentadas, a partir das vivências e 
experiências produzidas pelas propostas é possível ainda que novas 
atividades se desdobrem e se adequem a cada nova espacialidade e 
temporalidade ao qual é acionada. Essas atividades são pensadas, 
portanto, como materiais de fácil acesso, principalmente para arte-
educadores, adequando suas regras e funcionalidades dentro de 
novas temáticas trabalhadas dentro ou fora da sala de aula.

Todas as propostas e material didático pedagógico impresso estão 
disponíveis na seção educativa do site do Museu de Arte Leopoldo 
Gotuzzo e podem ser baixadas e impressas em formato A4.
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Problemas enfrentados / (re)ações encontradas

[2019/2020]

Em decorrência da aposentaria da servidora recreacionista Maria 
Consuelo Sinotti Rocha, responsável pelo setor educativo do 
MALG, e pela impossibilidade de preenchimento da mesma vaga 
pela inexistência de cadastro do cargo atualmente no sistema que 
atenda os mesmos quesitos administrativos3, o museu encontra-se 
desde 2019 com o seu setor educativo inativo. Ainda que as visitas 
de escolas continuem acontecendo quando o museu se encontra 
aberto ao público4, o agendamento e o acompanhamento são 
realizados pelos demais agentes do museu (secretária, museóloga, 
restaurador, bolsistas...). Além da ausência do setor educativo 
no atendimento direto ao público, não há também uma equipe de 
acompanhamento dos processos de criação de exposições e demais 
atividades de caráter educativo. É possível encontrar algumas 
atividades educativas desenvolvidas em algumas propostas 
desenvolvidas no último ano (2019-2020), mas ainda há um espaço 
a ser preenchido quanto ao acompanhamento de atividades. 

Atualmente, o setor educativo tem se valorizado enquanto 
engajamento de público através das atividades virtuais nas redes 
sociais. Em decorrência do distanciamento social enfrentado 
em 2020 e o fechamento das portas para evitar possíveis 
aglomerações, as instituições culturais encontram no educativo um 
novo motivo para justificar sua existência enquanto instituição. Por 
meio de propostas de interação virtuais e atividades que podem 
ser realizadas até mesmo em casa, esses setores encontram-se 
empenhados – dentro de suas limitações – a alcançar os habituais 
frequentadores da instituição e até mesmo novos perfis de público.
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Ações educativas virtuais através da prática 
curatorial

Assim como as demais instituições, o MALG mantém suas pesquisas 
em funcionamento e vem promovendo atividades virtuais buscando, 
através de ações com perfis educativos, abranger a comunidade 
local e ampliar o raio de alcance – geográfico, social e cultural – 
trazendo, dessa forma, novos públicos ao museu, ainda que nesse 
momento somente no formato virtual. Entre as ações virtuais do 
museu em 2020, estão as exposições Acervos contam histórias e 
Diversos olhares e uma coleção, além da Ação Curatorial: Mulheres 
no Acervo.

Ainda que certas etapas do processo curatorial de uma prática física 
não se encaixem perfeitamente dentro de uma prática virtual, é 
possível observar algumas dessas características sendo adaptadas 
durante o processo. Organizar uma mostra online de forma crítica 
carece da sensibilidade de percepção de que, assim como uma 
produção expográfica de caráter físico, a plataforma virtual “como 
espaço, tem sua própria linguagem, que vai se estabelecendo 
aos poucos ao longo do processo de desenho e configuração da 
exposição, sempre com foco na sua condição final: uma mensagem 
e um observador.” (STORCHI, 2017).

Dessa forma, as exposições apresentadas a seguir foram 
desenvolvidas levando em consideração questões de alcance 
de conteúdo e público, impacto visual e atendo-se as interações 
referentes aos conteúdos compartilhados nas redes sociais da 
instituição.



Exposição – Acervos contam histórias

Partindo da ideia de manter o museu vivo e ativo, a exposição Acervos 
contam histórias surge através do engajamento do então diretor do 
museu, Prof. Dr. Lauer Alves Nunes dos Santos, como uma visita 
virtual ao acervo da instituição, de suas obras e, principalmente, 
das histórias que surgem a partir de suas aproximações. Com 
postagens semanais nas redes sociais do museu e o envolvimento 
positivo do público, a proposta educativa deu origem à exposição 
posterior no site da instituição (Figuras 08 e 09) como proposta 
virtual integrante da programação da 14ª Primavera dos Museus - 
Mundo Digital: Museus em Transformação5.

Além de ser a primeira exposição em formato virtual do museu, 
Acervos contam histórias marca também o início da utilização de 
duas novas integrações no site institucional: uma página específica 
para os Acervos Virtuais6 vinculados à Universidade Federal 
de Pelotas, além da utilização do sistema de catalogação digital 
recentemente disponibilizado pelo Ibram através da plataforma 
Wordpress. O sistema Tainacan é uma potente “Plataforma de 
Catalogação e Difusão de Acervo Museológico”, permitindo o 
registro do acervo institucional no sistema digital e, a partir disso, 
permite ainda a divulgações desse acervo por meio da facilidade de 
se trabalhar com a programação de mostras virtuais fazendo uso 
desse catálogo cadastrado.

Para mais detalhes referentes a essa atividade, há um trabalho 
publicado destinado a tratar especificamente da produção dessa 
exposição virtual e que pode ser facilmente encontrado nos anais 
do CEC 2020 – VII Congresso de Extensão e Cultura promovido 
pela UFPel nesse mesmo ano7.
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Acervos contam histórias marca também o início da utilização de 
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para os Acervos Virtuais6 vinculados à Universidade Federal 
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permite ainda a divulgações desse acervo por meio da facilidade de 
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publicado destinado a tratar especificamente da produção dessa 
exposição virtual e que pode ser facilmente encontrado nos anais 
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Exposição – Diversos olhares e uma coleção

A exposição Diversos olhares e uma coleção, assim como a ação 
anterior, também foi desenvolvida pelo atual diretor do museu e parte 
quase que como uma ramificação da anterior, mantendo a proposta 
e convidando o público a assumir determinado protagonismo.

Foram convidados para participar da ação um grupo composto 
por professores, estudantes, técnicos, egressos, colaboradores 
externos e apreciadores de arte; a selecionar uma obra da Coleção 
Século XX do museu e escrever um breve comentário a respeito 
(escrito em caráter acadêmico ou mesmo informal). Dessa forma, 
a ação ativa seu acervo e promove novos (re)encontros sensíveis.

Diversos olhares e uma coleção foi organizada visualmente para 
ser publicada e trabalhada através das redes sociais (Figuras 10 
e 11). Com postagens programadas intercaladas, uma nova linha 
com três novas escolhas publicadas a cada dois ou três dias. Essa 
estratégia amplia o tempo te vida e engajamento da exposição nas 
redes sociais.
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Ação Curatorial – Mulheres no Acervo

Surgindo a partir das pesquisas ligadas ao Laboratório de Curadoria 
do Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (LACMALG), a Ação Curatorial: 
Mulheres no Acervo, coordenada por Amanda Machado Madruga e 
contemplada pelo Movimento Prêmio da Cultura Pelotense / Aldir 
Blanc; surge como proposta de prática curatorial, selecionando 
por meio de edital três artistas mulheres com obras (inéditas ou 
não) que proporcione relações com as obras das artistas mulheres 
presentes na Coleção Século XX do MALG.

Das artistas selecionadas, Ana Tavares criou conexões com acervo 
através da aproximação entre sua obra Mãe Gentil? (2020) com a 
obra Vínculo (1988), da artista pelotense Arlinda Nunes; Fernanda 
Fedrizzi, com sua obra Tecido Urbano (2020) em diálogo com 
Referências internas (1989), de Sônia Moeller; e Pâmela Fogaça 
com Bulbo, ou o que brota nas ruas (2020), relacionada ao Bulbo 
(1988), de Tânia Resmini.

Além do edital com as informações para processo de inscrição 
e o próprio formulário organizado, um catálogo-base da Coleção 
Séc. XX foi disponibilizado somente com obras das artistas dessa 
coleção.

Essas ações virtuais, de (re)encontro e (re)significação junto ao 
acervo do museu, atreladas a essas novas dinâmicas de interação 
que reinventa e (re)aproxima a cultural do público permitem que a 
instituição cultural alcance novos públicos, sejam eles geográficos, 
culturais ou sociais.
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A criação e utilização desses materiais educativos como 
processos de potências dentro do fazer (enquanto museu) e do 
perceber (enquanto público), permite uma melhor compreensão e 
desenvolvimento de práticas relacionadas às experiencias dentro 
desse espaço-tempo próprio do museu. Dentro disso, é importante 
observar os destinos aos quais esses materiais são projetados e 
aos quais eles acabam se aplicando. Um mesmo material pode ser 
projetado como um material educativo institucional, a ser utilizado 
em práticas que envolvem o museu e que podem ainda possibilitar 
novos olhares e experiências estéticas únicas quando utilizados em 
práticas junto ao público.

A seguir, como propostas resultantes dessa pesquisa, assim como 
da aproximação e atuação como colaborador do Museu de Arte 
Leopoldo Gotuzzo, além de pesquisador a respeito dos processos 
curatoriais no LACMALG - Laboratório de Curadoria do Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo, estão descritas duas propostas educativas 
como material educativo cultural institucional, pensado como 
dupla utilização: a partir do Museu – para o Público, abrindo 

PROPOSTAS E PRODUÇÃO DE MATERIAIS
EDUCATIVOS CULTURAIS INSTITUCIONAIS
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possibilidades para novas interações entre acervo e público; e a partir 
do Museu – para o Museu, como potencializadores educativos (de 
entrelaçamento entre agentes culturais institucionais) das práticas 
curatoriais do museu. 

Miniatura expositiva educativa e o acervo cultural 
institucional

A proposta prevê a projeção e construção de três modelos 
tridimensionais referentes às galerias expográficas do Museu de 
Arte Leopoldo Gotuzzo: Galeria Leopoldo Gotuzzo, patrono do 
museu, Galeria Marina de Moraes Pires, responsável pela criação 
da EBA – Escola de Belas Artes pelotense, e Galeria Luciana 
Renck Reis, professora responsável pela criação do MALG.

A maquete projetada foi desenvolvida através dos dados técnicos 
do plano de revitalização do MALG no edifício Eliseu Maciel, 
situado na Praça 7 de Julho, 180, no centro da cidade de Pelotas 
/ RS; casarão esse que passa a ser a nova sede do MALG em 
julho de 2018. Erguido em 1883, o casarão foi construído para 
abrigar uma escola como doação da viúva e herdeiros de Eliseu 
Antunes Maciel à Sociedade de Pelotas, vinculando desse modo 
o nome à edificação. 

No decorrer das atividades que foram acompanhadas no museu 
do fim de 2018 até o período anterior ao fechamento das portas ao 
público em decorrência da pandemia, foi observado a necessidade 
de produção de um material que funcionasse como suporte de 
projeção do espaço expográfico dentro do processo de construção 
das mostras. Tal material já foi desenvolvido como projeção de 
outras exposições – como foi o caso da exposição Trajetórias: da 
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formação à inserção no circuito - parte 1 (novembro/2019) – porém 
em todos os casos esses modelos foram descartados ao término 
da ação. Como um molde em escala reduzida, é possível projetar 
uma exposição a partir das informações técnicas e proporcionais 
entre espaço e obra sem necessariamente instalar os objetos 
selecionados dentro do local proposto para visualização da 
exposição ainda em processo de construção.

Contudo, como os modelos de displays projetados nas plantas 
posteriores ao documento sofreram alterações e se encontram 
levemente diferentes das que estão dispostas nas galerias 
expositivas, os projetos precisaram passar por um processo de 
análise e equivalência de medidas a partir dos dados criados de 
maquetes tridimensionais virtuais desenvolvidas para projeção 
de diferentes ações, tendo a disposição um modelo para cada 
galeria do museu.

Sendo assim, uma miniatura expositiva de determinada galeria, 
em conjunto de um acervo seguindo as mesmas proporções 
de escala, permite que antes mesmo que uma exposição seja 
desmontada para dar espaço a uma nova, outras tantas já 
possam estar com projeções finalizadas e mais próximas de um 
resultado final. Essa dinâmica de organização e projeção de 
exposições somente é possível pelo grau de aproximação com a 
realidade dentro de um modelo tridimensional de escala inferior 
proporcional ao espaço físico expositivo e pela facilidade na 
manipulação desse acervo reproduzido.
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 Processo de criação

A produção da miniatura expositiva educativa e o acervo cultural 
institucional foi planejada e produzida seguindo alguns pontos/
etapas como processo. Da projeção dos materiais ao acabamento 
final do modelo, as escolhas tomadas se deram sempre tomando 
o caminho onde a estrutura final mais se aproximasse dos 
espaços reais correspondentes. Desse modo, o desenvolvido 
ocorreu através das etapas:

• Busca por materiais e aproximação com o dia a dia das

práticas curatoriais no museu;

• Projeção virtual da miniatura expositiva educativa;

• Criação do acervo e utilização;

• Análise de materiais e orçamento de custos das 

matérias-primas;

• Compra do material;

• Estruturas externas: paredes e chão;

• Estruturas internas: Displays expositivos;

• Projeção e aplicação de detalhes para aproximação

com a realidade;

• Registros da miniatura expositiva educativa;
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Como mencionado anteriormente, o acompanhamento 
das práticas curatoriais no cotidiano expositivo do museu 
resultou na idealização desse material para potencialização 
de práticas futuras. Portanto, a busca por materiais que se 
aproximassem com as dimensões e apresentação visual da 
estrutura real do museu abrange questões de caráter estético 
e estrutural.

A partir da construção virtual da projeção dessa miniatura 
expositiva educativa (Figuras 14 e 15), as dimensões estruturais 
dão forma ao projeto e auxiliam nas decisões que envolvem a 
escolha de materiais. Tomando como exemplo as paredes das 
galerias expositivas, por se tratar de um projeto que reúne um 
conjunto de modelos de salas que estão interligadas (mas que 
ainda possam vir a ser utilizadas individualmente), a largura do 
material utilizado nas paredes do projeto foram pensadas para, 
ao se trabalhar com as salas montadas lado a lado, contarem 
com uma largura aproximada proporcionalmente da espessura 
da parede real. Esses pequenos detalhes são pensados para 
aproximar a realidade ao projeto e promover uma maior imersão 
ao planejamento de exposições. 

Assim como a estrutura geral, dentro do planejamento do 
acervo há uma preocupação com a produção das reproduções 
em tamanho reduzido seguindo a mesma escala do modelo 
geral. A partir da lista detalhada das obras da Coleção século 
XX do MALG, todas as imagens foram ajustadas e recortadas 
digitalmente em seu tamanho original através do programa 
especializado em tratamento de imagens (Adobe Photoshop) 
e em seguida reduzidas ao tamanho proporcional à escala da 
estrutura do modelo.
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Ainda quanto ao acervo, pensando quanto a fixação dessas 
peças nos displays expositivos do modelo e visando tanto a 
preservação desse material e da superfície aplicada, toda coleção 
foi organizada em folhas de papel vinílico adesivo com fundo 
branco  tamanho A3 e impressas em impressora à laser – para 
alcançar uma melhor resolução de impressão, levando em conta 
os detalhes das minis reproduções das obras. Após a impressão, 
essas folhas foram fixadas em uma manta magnética e recortada 
obra por obra. A utilização desse formato de impressão junto ao 
recurso magnético fornece além de um material com vida útil 
prolongada, uma maior maleabilidade do acervo em projetos 
nesse modelo, permitindo ao usuário do material fixar e retirar a 
reprodução sem danificar o material nem a superfície.

Após a análise de materiais e orçamento de custos das matérias-
primas, as estruturas dos displays expositivos (Figuras 16 a 18), 
a principio projetado em material metálico e imantado, foram 
redimensionadas para produção em MDF de 6mm de espessura, 
reduzindo assim tanto o custo somente dessa estrutura para 
2% do valor original quanto a velocidade de produção. Como 
solução para utilização das peças imantadas, os displays 
receberam 3 camadas base de tinta magnética CORFIX e coberta 
posteriormente com 3 camadas de tinta com tonalidades igual ou 
aproximadas das atuais cores encontradas no museu.

Quanto às estruturas externas (paredes e chão) e as estruturas 
internas (displays expositivos), algumas medidas foram 
minimamente arredondadas para facilitar os cortes da matéria, sem 
comprometer proporcionalmente o modelo. As paredes externas 
dos modelos seguem as dimensões das galerias do museu, 
sendo produzidas em madeira naval – material que não possui 
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variação significativa quanto à variação do tempo, meteorológico 
e cronológico. Há um recorte proposital na altura das paredes 
das galerias, fazendo com que as salas tenham a mesma altura 
dos displays internos. Dessa forma, é possível obter uma maior 
variedade de pontos de vista dos projetos organizados, assim 
como uma maior aproximação com a superfície que segura as 
obras.

No chão (Figura 24), um padrão gráfico foi criado a partir do 
modelo representado no Projeto de revitalização “Escola Eliseu 
Maciel” (SOSA, 2006)  –  caderno do projeto de revitalização que 
detalhas os planos e itens do edifício Eliseu Maciel, onde hoje se 
encontra o MALG – e das variações encontradas no local, sendo 
impresso em papel vinílico adesivo com fundo branco e em 
impressora a jato de tinta, levando em consideração a dimensão 
da impressão e sem o grau de definição das obras impressas, 
não comprometendo uma possível disputa visual durante os 
planejamentos de projetos.

Para aumentar a imersão visual no modelo, foi retirado também do 
caderno de revitalização os diversos modelos de portas e janelas 
presentes no museu (Figuras 20 a 23). Ajustados digitalmente 
e impressos seguindo o mesmo processo da peça gráfica que 
projeta o chão, essas peças foram recortadas e coladas nas 
paredes externas do projeto, levando em conta sua localização 
espacial e detalhes correspondentes.
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PROJETO VIRTUAL - GALERIAS EXPOSITIVAS
MUSEU DE ARTE LEOPOLDO GOTUZZO
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DISPLAYS EXPOGRÁFICOS
GALERIA LUCIANA RENCK REIS

DISPLAYS EXPOGRÁFICOS
GALERIA LEOPOLDO GOTUZZO

16

17



63

DISPLAYS EXPOGRÁFICOS
GALERIA LEOPOLDO GOTUZZO

DISPLAYS EXPOGRÁFICOS
GALERIA MARINA DE MORAES P IRES

18



64

GALERIA LUCIANA RENCK REIS
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Arquivo-vivo

Ao contrário do material desenvolvido no item anterior, Arquivo-vivo 
é uma projeção de criação, ou seja, uma proposta de produção 
de um material educativo – apenas a idealização e preposição 
desse – em formato catalográfico como base de dados dos artistas 
que possuem obras no acervo do MALG, pensado esse local de 
armazenamento como uma central de dados de artista e obras do 
acervo que se tem acesso. Em uma primeira etapa, pensado a partir 
de documentos com escritas de artistas encontrados no acervo, 
pretende-se ao fazer uso de um armário arquivo padrão utilizado 
para organização e armazenamento de dados administrativos, criar 
uma rede de informações e memórias que podem ser anexadas, 
expandidas e seguindo como memória entre gerações dentro da 
instituição e da comunidade.

 O projeto toma outra proporção ao entrar em uma segunda etapa 
de interação dessas memórias: com os dados iniciais concluídos, 
esse arquivo é colocado à disposição do público geral, convidando-
os a (re)conhecer artistas e obras que fazem parte do acervo do 
museu. Dessa forma, o acervo da instituição está sempre visível e 
disponível para acesso por parte do público e não apenas durante 
(e através) das exposições realizadas pelo museu – onde ocorre, 
por vezes, a repetição de certas obras durante repetidos ciclos e a 
não exibição de tantas outras que constituem o acervo ou ainda a 
mesma coleção (como é o caso da Coleção Gotuzzo em relação às 
exposições que ocorrem em sua Galeria).

 A interação com o público ainda permite abrir espaço nesse arquivo-
vivo, estendendo-se de local/institucional (acervo) para municipal, 
regional ou até mesmo à nível estadual. O preenchimento de novas 
fichas e anexos de textos e obras relacionadas às produções de 

86



Arquivo-vivo

Ao contrário do material desenvolvido no item anterior, Arquivo-vivo 
é uma projeção de criação, ou seja, uma proposta de produção 
de um material educativo – apenas a idealização e preposição 
desse – em formato catalográfico como base de dados dos artistas 
que possuem obras no acervo do MALG, pensado esse local de 
armazenamento como uma central de dados de artista e obras do 
acervo que se tem acesso. Em uma primeira etapa, pensado a partir 
de documentos com escritas de artistas encontrados no acervo, 
pretende-se ao fazer uso de um armário arquivo padrão utilizado 
para organização e armazenamento de dados administrativos, criar 
uma rede de informações e memórias que podem ser anexadas, 
expandidas e seguindo como memória entre gerações dentro da 
instituição e da comunidade.

 O projeto toma outra proporção ao entrar em uma segunda etapa 
de interação dessas memórias: com os dados iniciais concluídos, 
esse arquivo é colocado à disposição do público geral, convidando-
os a (re)conhecer artistas e obras que fazem parte do acervo do 
museu. Dessa forma, o acervo da instituição está sempre visível e 
disponível para acesso por parte do público e não apenas durante 
(e através) das exposições realizadas pelo museu – onde ocorre, 
por vezes, a repetição de certas obras durante repetidos ciclos e a 
não exibição de tantas outras que constituem o acervo ou ainda a 
mesma coleção (como é o caso da Coleção Gotuzzo em relação às 
exposições que ocorrem em sua Galeria).

 A interação com o público ainda permite abrir espaço nesse arquivo-
vivo, estendendo-se de local/institucional (acervo) para municipal, 
regional ou até mesmo à nível estadual. O preenchimento de novas 
fichas e anexos de textos e obras relacionadas às produções de 
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artistas torna-se assim um movimento constante de ampliação dessa 
memória do acervo e da cidade. Quais são os artistas que estão em 
nossas coleções? Quais são os que estão (ou que passaram) no 
nosso Centro de Artes? Quais são as personalidades culturais na 
história de ontem e quais são as de hoje?

 Esse projeto ainda possui potencial para crescimento através 
da adaptação à esfera virtual, com possibilidades de atuação na 
integração entre museus e instituições culturais, funcionando como 
um grande mapeamento da cultura local e preservando a memória 
artística e cultural pelotense.
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O estudo e acompanhamento das práticas que envolvem o 
setor educativo abrem diversas possibilidades para se produzir 
conteúdos e dispositivos para auxiliar tanto os processos 
educativos no âmbito escolar quanto das práticas contidas dentro 
do próprio museu. Os materiais apresentados, assim como os 
materiais propostos, são somente pequenas possibilidades para 
potencializar as experiências culturais e educativas presentes no 
dia a dia do museu.

A utilização desses materiais podem auxiliar nas práticas 
educativas e curatoriais, tanto pelo viés institucional quanto 
pelo acompanhamento de públicos, sejam esses grupos 
escolares, frequentadores espontâneos ou ainda uma parcela 
do público não frequente.

Seja por meio de grandes frases estampadas nas fachadas de 
instituições culturais ou miniaturas estruturais do espaço real, 
são essas ações sensíveis às experiencias educativas contidas 
no contado do público com esse espaço outro, esse enxergar de 
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outro modo a realidade presente logo a frente, que possibilitam o 
despertar de novas experiências estéticas com o mundo.

Por meio dessa atenção entre as relações entre público e espaço, 
própria do setor educativo de uma instituição cultural, e da 
aproximação com as ações culturais desenvolvidas em conjunto 
com os demais setores, se desenvolve e amplia o um senso 
educativo que acaba surgindo a cada pequena ação produzida e/
ou experienciada, do planejamento inicial de uma exposição ao 
encerramento adequado dessa.

As possibilidades de produção de novos materiais estão atreladas 
ao comprometimento do grupo com o público e suas distinções. 
Do folder da exposição ao catálogo do (para o) professor, as 
atenções ao conteúdo se renova e dá base para novas propostas, 
dentro ou fora do museu.

As propostas apresentadas como resultado desse trabalho, ainda 
que não desenvolvidas em grupo, debatida por diferentes pontos 
de vista e constituída à não mais que duas mãos, surgiram a 
partir das experiências proporcionadas nesse contato com o outro 
dentro da instituição cultural. Somente a partir dessas vivências, 
partilhas e aprendizados, é possível materializar projetos e torná-
los  ações que possibilitam experienciar essa esfera educativa 
cultural presente no coletivo institucional.
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