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O projeto faz parte das atividades da disciplina Estágio de Docência em História III D 
Educação Patrimonial, onde é oferecida a possibilidade dos alunos realizarem um 
estágio em instituições que têm como objetivo o patrimônio D no nosso caso, o projeto 
está sendo desenvolvido no Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli 
(MARGS) D, proporcionando aos alunos do curso de História uma vivência neste 
campo. Dentro do contexto de patrimonio-arte-história, este projeto, que contempla 
alunos do Ensino Fundamental com idades entre 6 e 12 anos, busca um meio de tornar 
este lugar de memória em um local mais dinâmico e atraente aos olhos das crianças, de 
forma a despertar seu interesse em relação ao patrimônio cultural e oportunizar novas 
formas de aprendizado além a sala de aula, vivenciando através do contato com as 
obras de arte expostas, novas experiências, novas DHistóriasD. Num primeiro 
momento, são proporcionadas visitas orientadas, onde os alunos travam contato com as 
obras do acervo e são instigados a desenhar, a partir de seu olhar, uma reinterpretação 
de alguma das obras expostas, estabelecendo assim um diálogo com esta nova fonte 
histórica. Esse exercício de observação, reflexão e produção realizado pelo aluno 
permite que ele desenvolva uma representação de seu próprio mundo, transformando-o 
em sujeito crítico e, principalmente, pertencente a esse espaço, à medida que os alunos 
terão, ao final do projeto, a oportunidade ver suas obras expostas no museu, transpondo 
a mítica sagrado/profano institucionalizada. Assim, esperamos que este projeto 
possibilite uma aproximação entre alunos e instituições culturais, costumeiramente 
vistas como locais D chatos D e inexpressivos, percebendo a importância dos museus na 
formação do conhecimento cultural e histórico. 


