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RESUMO

A educação realiza- se em vários ambientes sociais e culturais, não está somente nas instituições de ensino, está além dos muros da escola.

A hipótese aventada neste trabalho é a de que os museus são espaços propícios para ensinar e aprender História.

A proposta de trabalho apresenta como objeto de estudo a aprendizagem de História em museus a partir de visitas escolares ao Memorial Minas Gerais Vale, com foco na

construção discursiva sobre a cultura afro-brasileira ao longo da História do Brasil, nas “Trilhas Africanas", percurso realizado pelo setor educativo do memorial.

As referências teóricas baseiam-se em estudos contemporâneos sobre práticas educativas nos museus, quais sejam: Francisco Régis Ramos, Mário Chagas, Nestor Camplini,

Lana Mara Siman, entre outros.

Para abordar o objeto desta pesquisa, as ações foram divididas em algumas etapas. Em um primeiro momento, foram selecionadas visitas de escolas de ensino fundamental da

rede pública de ensino que possuam universos sócio- culturais diversificados com visitas a contrastar aprendizagens e experiências museais. Em um segundo momento,

acompanhamos as visitas. A fim de conferir precisão aos dados e empreender uma análise que dê conta da complexidade do fenômeno educativo que acontece nas salas de

exposição nos espaços museais, foi empregado o uso do gravador. Nesse trabalho selecionamos para análise a visita de uma escola pública em que os alunos em interação com

os objetos do museu e com o mediador mobilizaram suas referências sobre as culturas africanas.

A visita ao museu permitiu que os alunos investigados se deslocassem no tempo produzindo sentido às suas experiências passadas, em um exercício de diálogo entre tempos

históricos.

Nossas análises iniciais revelam a importância das experiências em museus para as aprendizagens de história e para o desenvolvimento do raciocínio histórico.
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