Percursos formativos
Projeto de formação Cultural e profissional para jovens no MAR

Apresentação
Percursos formativos - Projeto de formação cultural e profissional para jovens no
MAR - busca promover formação profissional, cultural e artística introdutórias para jovens
interessados em ingressar na cadeia produtiva dos museus ou atuar de forma geral nos
campos da arte e da cultura. Tendo como principal ambiente de formação o Museu de Arte
do Rio, as oficinas, aulas, palestras, visitas e demais ações do projeto envolvem a
participação dos diferentes setores e profissionais do MAR e contam ainda com
colaboração de professores e profissionais das áreas de curadoria, pesquisa, educação
museal, comunicação, letras, design, museologia, produção cultural, entre outras, além da
parceria com outras instituições culturais. Ao final de quatro meses de formação, os
participantes desenvolvem um projeto cultural coletivo, concebido e executado com a
orientação dos professores e profissionais do MAR, para integrar a programação do museu.
O processo de formação cultural e prática profissional é composto por sete percursos
formativos, integrados por aulas, oficinas, palestras, visitas e outras experiências; os
percursos devem ser cursados integralmente pelos participantes ao longo da formação de
03 de Agosto de 2020 a 15 de Dezembro de 2020, com atividades às Segundas e
Terças-feiras, das 13h às 17h, salvo em dias de feriado, casos em que a reposição de aula
será Quarta-feira das 13h às 17h, totalizando cento e sessenta horas (160h) de atividades.
Serão selecionados até 10 jovens, da Região Portuária do Rio de Janeiro (ver público alvo),
que receberão bolsas de estudo no valor de setenta e cinco reais (R$75,00) por semana, a
serem pagas ao final de cada mês, durante cinco meses.
Todo o processo será registrado semanalmente através de fotos, vídeos, materiais
produzidos, que funcionará também como ferramenta nos processos de autoavaliação
pelos participantes, no trabalho de professores e da coordenação pedagógica. Ao final, será
produzido pela coordenação do Percursos Formativos, um relatório textual sobre o
processo de formação durante o curso e um vídeo de quinze minutos (15min) apresentando
o projeto com participação de todas e todos os envolvidos na formação.

Público alvo

Destinado a 10 jovens com idade 16 a 21 anos, moradores da Região Portuária do Rio de
Janeiro, do Caju, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Morro da Providência, Pinto e Conceição,
que sejam atualmente estudantes de escolas e institutos das redes públicas de ensino
municipal, estadual e federal do Rio de Janeiro, matriculados nos turnos da manhã ou da
noite; ou ainda jovens com idade 16 a 21 anos que já tenham concluído o ensino médio nos
últimos dois anos em escolas das redes públicas de ensino municipal, estadual e federal do
Rio de Janeiro. Será necessária a apresentação de histórico escolar oficial no momento do
cadastro do participante selecionado.
Inscrições

As inscrições estão abertas de 15 a 22 de julho de 2020, deverão ser feitas exclusivamente
online,
em
formulário
digital
disponível
em link na página do MAR
www.museudeartedorio.org,br. Todos os campos de texto devem ser preenchidos e um
vídeo com até três minutos (3min) de duração deve ser produzido pelo candidato falando
um pouco de si e dos motivos que o levaram a querer participar dos Percursos Formativos.
O vídeo deve estar hospedado no youtube, ou em outra plataforma digital livre, e no
formulário deve constar apenas o link para o vídeo na área destinada isso.
Seleção

A pré-seleção será realizada pela comissão nos dias 23 e 24 de Julho, com base nas
informações fornecidas pelos candidatos no formulário on line. O resultado da pré-seleção
será divulgado, no dia 24 de Julho, no site do MAR - www.museudeartedorio.org,br. Serão
pré selecionados 15 candidatos que deverão participar de entrevistas nos dias 28 e 29
de Julho, das 10h às 17h, por ordem alfabética. As entrevistas serão realizadas de forma
online e virtual, em plataforma streaming, serão enviados aos candidatos um e-mail com o
link de acesso, dia e horário para conversa. O resultado final será divulgado no site do MAR
dia 29 de Julho. Serão selecionados até 10 jovens, que receberão bolsas de estudo no
valor de setenta e cinco reais (R$75,00) por semana, a serem pagas ao final de cada mês,
durante os meses de formação. Não está contemplado nenhum benefício além da bolsa de
estudo, este recurso deve ser utilizados para viabilizar a participação nas aulas. Os

participantes devem se comprometer a participar das atividades e cumprir a carga horária
estipulada para todo o processo - as Segundas-feiras e Terças-feira, das 13h às 17h, de 03
de Agosto a 15 de Dezembro de 2020. Os participantes só farão jus à percepção da bolsa
de estudo na proporção de seu comparecimento às atividades estabelecidas. Eventuais
faltas somente serão abonadas mediante a apresentação de atestado médico, de modo que
o não comparecimento injustificado implicará em dedução no valor mensal final da bolsa a
ser percebida. O aluno que obtiver três (3) faltas seguidas sem as devidas justificativas
supracitadas, receberá um informe pela coordenação de educação e havendo uma quarta
falta, subsequente, acarretará em seu desligamento. A comissão de seleção será composta
por membros da equipe do MAR, pedidos de vista ou revisão no processo de candidatura,
serão avaliados. Torna-se público de que o Percursos Formativos poderão ter suas
atividades canceladas na hipótese de rescisão do contrato de gestão com a Prefeitura do
Rio. É de responsabilidade do candidato tomar ciência dos resultados da pré seleção
por meio do site do MAR e ter presença dia e horário agendado pelo link de acesso. O
candidato selecionado deverá enviar toda a documentação para o email
escoladoolhar@museudeartedorio.org.br entre os dias 30 a 31 de julho de 2020, das 10h
às 18h.

Conheça os Percursos - Projeto pedagógico
Os percursos são antecedidos por duas semanas de aula inaugural. Cada percurso conta
com diferentes cargas horárias e dinâmicas, que podem sofrer alterações na programação
de conteúdo, dia e horário, com aviso prévio. As atividades dão lugar a processos
experimentais de trabalho, criação artística e pedagógica que visam potencializar as
capacidades de cada ser humano, assim como as múltiplas formas de aprender, gerar e
partilhar conhecimento, conforme descrito a seguir, observamos:

- Percurso Aula Inaugural
A aula inaugural visa apresentar o projeto de modo geral, o MAR em suas estruturas e
organizações, e ampliar de forma dinâmica e instigante as noções tradicionais ou mais
comuns do que é ou pode ser um museu, em diferentes tipologias de museus em aulas com
atividades teórico práticas. Além disso, busca, conectar os participantes de modo que eles
se reconheçam como um coletivo, além de estabelecer um vínculo entre o grupo e a
coordenação do projeto. Quatro aulas, de 13h às 17h. Carga Horária total: 16h

Dia 03/08 de 13h às 17h - Aula com convidado
Dia 04/08 de 13h às 17h - Aula Introdutória
Dia 10/08 de 13h às 17h - Aula Apresentação do Planejamento Pedagógico
Dia 11/08 de 13h às 17h - Aula de Compartilhamento e Escuta

- Percurso Pesquisa e Curadoria
Apresentação das diferentes possibilidades da curadoria por meio de estudos de caso,
aulas teóricas e práticas; estudo do conceito de curadoria, sua origem, histórico e
atualidade; introdução às metodologias de pesquisa, catalogação, exibição; pesquisa do
acervo do MAR, análise das exposições realizadas pelo museu e desenho do projeto
coletivo que será desenvolvido no último percurso formativo Desenvolvimento de projeto
cultural coletivo. Integrado por aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais do
MAR e outros convidados. Quatro aulas, das 13h às 17h. Carga horária total: 16h.
Dia 17/08 de 13h às 17h - Pesquisa e Curadoria MAR
Dia 18/08 de 13h às 17h - Pesquisa e Curadoria MAR
Dia 24/08 de 13h às 17h - Pesquisa e Curadoria com Professor Convidado
Dia 25/08 de 13h às 17h - Encontro com a Coordenação Pedagógica

- Percurso Educação Museal
Estudo e discussão das principais questões relativas à educação museal na atualidade,
estudo de documentos como a Política Nacional de Museus, as diretrizes para o ensino das
relações étnico-raciais, entre outros; discussão de textos dos principais educadores
brasileiros e estrangeiros que atualmente informam as correntes mais progressistas da
educação museal; compartilhamento de projetos pedagógicos e curatoriais em educação e
arte, estudos de caso, laboratórios de criação artístico-pedagógica e visitas mediadas às
exposições do MAR. Serão explorados os diversos usos e dinâmicas desenvolvidos a partir
de dispositivos artístico-pedagógicos usados na mediação cultural. Integrado por aulas
teóricas e práticas ministradas por profissionais do MAR e outros convidados. Quatro aulas,
das 13h às 17h. Carga horária total: 16h.
Dia 31/08 de 13h às 17h - Educação Museal MAR
Dia 01/09 de 13h às 17h - Educação Museal MAR
Dia 08/09 de 13h às 17h - Educação Museal com Professor Convidado
Dia 09/09 de 13h às 17h - Encontro com a Coordenação Pedagógica
- Percurso Museologia e Montagem
Introdução à museologia, discussão sobre os diversos entendimentos do conceito de

museu, revisão das principais correntes teóricas da museologia, histórico e atualidade dos
museus; estudos de casos, museologia social, desafios dos museus no século XXI;
introdução à gestão e à segurança de acervos; práticas de catalogação, conservação e
arquivamento de obras de arte; introdução à montagem de exposições e prática dos
requisitos básicos à montagem de obras de arte. Integrado por aulas teóricas e práticas
ministradas por profissionais do MAR e outros convidados. Quatro aulas, das 13h às 17h.
Carga horária total: 16h
Dia 05/10 de 13h às 17h - Museologia MAR
Dia 06/10 de 13h às 17h - Museologia Professor Convidado
Dia 12/11 de 13h às 17h - Montagem MAR
Dia 13/11 de 13h às 17h - Encontro com a Coordenação Pedagógica

- Percurso Produção Cultural
Introdução à produção cultural; principais metodologias para o desenvolvimento de projetos,
reconhecimento das etapas de produção, da concepção do projetos à sua realização;
dinâmicas práticas para a compreensão dos conteúdos estudados; processo de trabalho
que desenvolvam a capacidade de liderança e o trabalho em equipe; estudo dos principais
desafios da produção cultural hoje. As diferentes estratégias e contextos de produção;
estudos de caso inovadores de produção cultural fora da cultura hegemônica e nas
periferias. Integrado por aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais do MAR e
outros convidados. Quatro aulas, das 13h às 17h. Carga horária total: 16h.
Dia 09/11 de 13h às 17h - Produção Cultural MAR
Dia 10/11 de 13h às 17h - Produção Cultural MAR
Dia 16/11 de 13h às 17h - Produção Cultural com Professor Convidado
Dia 17/11 de 13h às 17h - Encontro com a Coordenação Pedagógica

- Percurso Práticas Artísticas Contemporâneas
Percurso destinado à constituição de um repertório em arte e cultura contemporâneas, à
aproximação com as práticas artísticas e com a história da arte. Haverá oficinas práticas
que visam apresentar as diversas possibilidades dos processos de trabalho artísticos na
contemporaneidade, bem como palestras, mostras, visitas e encontros para estudo e
discussão do trabalho de artistas, das questões teóricas envolvidas hoje na teoria e na
filosofia da arte. Integrado por aulas teóricas e práticas ministradas por profissionais do
MAR, por artistas, críticos e outros profissionais convidados. Quatro aulas, das 13h às 17h.

Carga horária total: 16h.
Dia 14/09 de 13h às 17h - Práticas Artísticas Contemporâneas com Convidado
Dia 15/09 de 13h às 17h - Práticas Artísticas Contemporâneas com Convidado
Dia 21/09 de 13h às 17h - Práticas Artísticas Contemporâneas MAR
Dia 22/09 de 13h às 17h - Encontro com a Coordenação Pedagógica

- Percurso Comunicação
Percurso destinado ao desenvolvimento da capacidade de expressão escrita e oral,
articulada à produção de imagens, ao uso de redes de comunicação e dispositivos digitais,
como blogs, sites, redes sociais entre outros, necessários ao trabalho em qualquer área, em
especial, no campo da cultura. Integrado por aulas teóricas e práticas que serão ministradas
por professores convidados e a participação de profissionais da área de comunicação do
MAR e com o acompanhamento da coordenação pedagógica. Oito aulas, das 13h às 17h.
Carga horária total: 32h.
Dia 28/09 de 13h às 17h - Oficina Palavra_Imagem com Convidado
Dia 29/09 de 13h às 17h - Oficina Palavra_Imagem com Convidado
Dia 19/10 de 13h às 17h - Encontro com a Coordenação Pedagógica
Dia 20/10 de 13h às 17h - Comunicação MAR
Dia 26/10 de 13h às 17h - Comunicação MAR
Dia 27/10 de 13h às 17h - Encontro com a Coordenação Pedagógica
Dia 02/11 de 13h às 17h - Módulo Palavra_Imagem com Convidado
Dia 03/11 de 13h às 17h - Módulo Palavra_Imagem com Convidado

- Percurso Desenvolvimento de projeto cultural Coletivo
Realização de um projeto cultural coletivo, culminância do processo de formação cultural e
profissional, em que os participantes terão a oportunidade de atuar na produção de um
projeto cultural, que pode resultar na realização de exposição, publicação, seminário, visitas
mediadas, entre outras ações. O projeto cultural será desenhado ao longo de todo o
Percurso. Os participantes vão atuar dentro dos diversos setores do museu, com orientação
dos profissionais do MAR e da coordenação pedagógica. Nove aulas, das 13h às 17h.
Carga Horária: 32 horas
Dia 23/11 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento
Dia 24/11 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento
Dia 30/11 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento
Dia 01/12 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento

Dia 07/12 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento
Dia 08/12 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento
Dia 14/12 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento
Dia 15/12 de 13h às 17h - Orientação e acompanhamento

CRONOGRAMA GERAL
Inscrições on line: 15 a 22 de Julho de 2020.
Pré-Seleção dos candidatos a entrevista: 23 e 24 de Julho de 2020.
Resultado dos pré-selecionados para  Entrevistas - 24 de Julho de 2020.
Entrevista Virtual: 28 e 29 de Julho de 2020.
Resultado seleção final: 29 de Julho de 2020.
Entrega de documentos e cadastro: 30 e 31 de Julho de 2020.
INFORMAÇÕES:
escoladoolhar@museudeartedorio.org.br
www.museudeartedorio.org.br

