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Este projeto tem como objetivo analisar e descrever a utilidade metodológica do Museu 

Afro-Brasileiro. A metodologia aplicada far-se-á através de diversas etapas, sendo elas, 

a apresentação da presente pesquisa para a comunidade escolar, realização de palestra e 

seminários, exibição de filmes e documentários, organização da visita monitorada ao 

Museu, montagem de oficinas de danças envolvendo assim, o público alvo aos diversos 

ritmos africanos, organização de peças teatrais que foquem o cotidiano dos afro-

brasileiros no Brasil, bem como a formação de grupos de estudos sobre a temática 

acima elucidada; criando minicursos, debates e congressos. Nesta perspectiva, temos 

como principais indagações: o que a instituição representa para os moradores da 

localidade? Qual a importância do Museu enquanto instituição de memória? Quais os 

diálogos que o Museu realiza com a sociedade sergipana? Como estão sendo executadas 

as exposições desta instituição? Qual a relação estabelecida entre Museu/Escola? Como 

tem sido realizada a função social do Museu afro-brasileiro perante a comunidade? A 

importância da implementação deste projeto visa motivar os discentes e a comunidade a 

repensarem as diversas mentalidades construídas no decurso da História, especialmente 

por ser esta, a primeira instituição a salvaguardar a cultura material do cotidiano das 

populações negras no Brasil. O referencial teórico utilizado foi: Pedro cunha, Esther 

Vaz, Moacir Gadotti, Beatriz Gois Dantas. Com o desenrolar deste projeto, pretende-se 

vislumbrar o papel representativo e social do espaço do Museu Afro Brasileiro como 

uma ferramenta política e pedagógica, suscitando assim, novas abordagens sobre a 

História dos afro-brasileiros no Brasil e suas consequentes contribuições para a difusão 

e formação do conhecimento.  
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Apresentação 

 

Este projeto tem como meta analisar o acervo do Museu Afro Brasileiro de Sergipe 

que se localiza na cidade de Laranjeiras-Sergipe, oferecendo aos discentes a 

possibilidade de conhecer mais sobre a dinâmica e a complexidade da população afro-

brasileira no campo de promover pesquisas e estudos, contribuindo assim para a relação 

museu/escola, como um espaço de extensão da educação.                  

Outro fator crucial que esse trabalho proporcionará a reflexão sobre o papel do 

museu Afro-brasileiro como instituição de memória na prática educativa, que nos 

oferece a possibilidade de vivenciar novas práticas culturais. Esse espaço educativo 

torna-se interessante, pois oferece aprender História não só pela ótica dos colonizadores, 

que normalmente a escrevem, mas também das pessoas comuns. 

Outro desafio a ser proposto será uma discussão sobre como apresentar novas 

abordagens que sirvam para desconstrução dos conteúdos de uma história que foi 

construída com estereótipos de uma classe “inferior”, ou seja, uma imagem deturpada 

sobre fatos históricos relativos ao negro. Isso será realizado através de discussões 

acadêmicas que corrobore para identificação da dinâmica de uma cultura – afro que 

conseguiu perante todo tempo se renovar mesmo na exclusão. 

 Podemos destacar que essa relação Museu/escola possibilitará através da lei 

10.639/03 que instituiu o ensino da cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas 

de nosso país, uma mudança de abordagem a respeito da construção das mentalidades 

sobre imagem da população negra, sendo assim, esse trabalho torna-se interessante, pois 

é um dos insumos pedagógicos que facilitará uma interação maior com a história da 

cultura negra em nosso país. 

Museu Afro de Laranjeiras foi criado em 1976, logo após o Encontro Cultural de 

Laranjeiras, a partir do qual se discutiu a necessidade de criar uma instituição que 

falasse da cultura daquela comunidade. Localizado em um sobrado do século XIX, o 

museu foi montado com o intuito de demonstrar a presença do negro na formação do 

povo brasileiro
4
. Ele expõe objetos que representam a escravidão e a vida açucareira da 
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sociedade sergipana do século XIX. Têm um acervo em exposição de longa duração e 

com peças ligadas a produção açucareira, instrumentos de tortura, objetos da 

religiosidade afro brasileira, mobiliários e meios de transportes de senhorio
5
.  

Dentre os objetos expostos encontram-se as moendas de cana, os arados, carros-de-boi e 

as prensas. Possuem também instrumentos de tortura como troncos, réplicas das 

mordaças, bola-de-ferro, chicote, palmatória e uma série de imagens distribuídas pelas 

salas do museu. Contém peças que representam do modo de vida cotidiano da casa 

grande, peças do imobiliário, cadeiras de arruaça e o pilão. Encontramos ainda, na sala 

de religiosidades, réplicas de vestimentas e das oferendas que tentam demonstrar traços 

da cultura negra no Brasil e em Sergipe
6
. 

O Projeto Museu Afro uma Extensão escolar visa direcionar as diferentes formas de 

interações e discussões sobre as atividades educacionais entre as ciências voltadas 

exclusivamente, para a construção da presença da população negra no Brasil agregando 

tanto o espaço acadêmico como as instituições de nível fundamental e médio. 

Essa ideia de buscar novas formas de abordagens da cultura negra, representa a 

tentativa de integrar ao mundo objetivo e o subjetivo desta população, a ruptura entre o 

universo econômico-instrumental e o da cultura, buscando a valorização das 

“IDENTIDADES” trazidas e criadas por este grupo social.  

Essas visitas ao museu serão orientadas por um profissional especializado sendo que 

após as mesmas ocorrerão oficinas (Cinema, grupo de danças e peças) a fim de oferecer 

a comunidade escolar uma vivência significativa da cultura afro-brasileira. É por meio 

dessas práticas que poderemos proporcionar uma visão mais ampla da cultura desta 

população em nosso país, sendo assim, podemos suscitar o entendimento e compreensão 

de um novo mundo sobre a história do afro-brasileiro, solucionando os seus próprios 

conflitos e estabelecendo suas relações. Neste sentido busca-se a atividade desta 

população como um elo entre os aspectos de construção das nossas identidades através 

de que somos “NÓS”. 

Entretanto é interessante destacar que a educação, em um conceito atual, visa 

possibilitar a reflexão sobre a difusão dos diálogos existentes na formação de saberes 

dos discentes e da comunidade direcionando-as a repensarem sobre as diversas 

mentalidades de representação existentes no Museu, pois seus elementos reafirmam 
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visões deturpadas sobre o papel do negro no Brasil. Sendo que se faz necessário ampliar 

as discussões sobre diversos aspectos do cotidiano da população afro-brasileira. 

 

Justificativa  

 

 Este projeto torna-se importante, pois envolve os discentes e a comunidade a 

repensarem as velhas mentalidades construídas sobre o papel da população negra no 

Brasil especialmente em Laranjeiras-Sergipe, através de novas abordagens que 

contribuam no entendimento de práticas sociais e experiências que está população 

realizou em nosso país. Nesta perspectiva, temos como principais indagações: o que a 

instituição representa para os moradores da localidade? Qual a importância do Museu 

enquanto instituição de memória? Quais os diálogos que o Museu realiza com a 

sociedade sergipana? Como estão sendo executadas as exposições desta instituição? 

Qual a relação estabelecida entre Museu/Escola? Como tem sido realizada a função 

social do Museu afro-brasileiro perante a comunidade? Diante disso essa pesquisa 

buscará repensar o papel do Museu Afro de Sergipe em nosso estado como o espaço que 

guarda a história da população negra no Brasil.  

Outro fator crucial de grande relevância é a falta de estudos sobre a importância 

desta instituição para o Brasil e especialmente Sergipe, pois foi a primeira instituição a 

salvaguardar a cultura material do cotidiano das populações negras no Brasil. 

Com o presente projeto espera-se contribuir, não só na construção de novas ideias 

no espaço acadêmico, mas também que ele seja um degrau de muitos outros que 

poderão realizar novas pesquisas sobre o papel dos Afro-Brasileiros e africanos no 

decorrer da História. 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

1.1 Objetivos Gerais: 

 

Proporcionar a interação entre Museu e comunidade escolar como promotora de 

atividades complementares, que possibilite a formação continuada, estruturando a 

organização e o funcionamento do Museu Afro Brasileiro de Sergipe para a otimização 

das ações que divulguem os saberes que retratam a história dos Africanos e Afros- 

Brasileiros na educação, ciências, cultura e relações sócias etc., particularmente na 

região de Laranjeiras-Sergipe. 

 

  1.2 Objetivos específicos: 

 

Inserir conhecimentos sobre a História e a realidade do continente africano, da 

relação entre África-Brasil e da cultura produzida pelos afro-brasileiros na sociedade 

nacional; 

Estimular a democratização da informação e conhecimento no intuito de 

contribuir com a valorização, fortalecimento e afirmação da identidade étnico-racial 

Sergipana; 

Dialogar e debater sobre a implementação da lei 10.639/03 e a presença das 

culturas de matrizes africana e afro-brasileira na cultura brasileira; 

Promover ciclos de palestras e debates para discutir os temas das exposições, 

visando instigar o público a conhecer a história dos africanos e afros- brasileiros, através 

das manifestações culturais ou reflexões teóricas que deverão ser provocadas pela 

construção do discurso sobre os assuntos em pauta. 

Aproximar o público da fruição intelectual, psicológica e afetiva pelo patrimônio 

educacional, tomando como objeto sua própria história. 

 Incentivar a pesquisa para a divulgação da cultura afro-brasileira e da sua 

importância na formação histórica, cultural, étnica e econômica; 

Guardar e divulgar teses, dissertações, monografias, relatórios de pesquisa, 

livros, fontes documentais, revistas, artigos publicados, etc., que se relacionem com a 



trajetória e história da cultura negra no Brasil e em Sergipe especialmente no vale da 

Contiguiba. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Nº AÇÃO MESES 
ÁREA DE 

CONHECIMENTO 
RESPONSÁVEL 

I 

Elaboração do projeto 

Educação Além do Muro: 

Museu Afro-Brasileiro de 

Sergipe uma extensão escolar 

(Laranjeiras/SE) 

 

Maio a Julho Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

II 
Apresentar o projeto para a 

comunidade escolar  
Agosto Todas as áreas  

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

III 

Realização de Palestra e 

seminários na comunidade 

escolar  

Agosto . Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

IV 

Apresentar o “CULT – Á- 

FRICA” (exibição de filmes e 

documentário)  

Agosto Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

V 
Organizar á visita monitorada 

ao Museu  
Agosto Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

VI 

Montar oficinas de danças e 

apresentar danças e ritmos 

africanos. 

Agosto 

setembro 
. Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

VII 

Organizar e apresentar peças 

teatrais que foque o cotidiano 

dos Afro-Brasileiros no Brasil 

Agosto Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 



VIII 

Elaborar grupos de estudo 

sobre a contribuição do Negro 

no Mundo e no Brasil 

Agosto á 

Novembro 
. Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

IX 

Reorganizar o acervo do 

Museu Afro-Brasileiro de 

Sergipe 

Agosto á 

Novembro 
Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

X 

Criar um painel fotográfico 

sobre a atuação da população 

negra no Brasil  

Setembro e 

Outubro 
Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

XI 

Criar mini-cursos, palestras, 

debates e congresso sobre O 

que é ser Negro no Brasil. 

Novembro Todas as áreas 

Museu Afro-

brasileiro de 

Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

O projeto será avaliado durante todo o processo de realização, através da interação 

Museu e comunidade escolar baseado nos critérios pré-estabelecidos. Durante o 

desenvolvimento dos trabalhos é importante que o professor esteja presente para 

interagir com o processo de trabalho dos alunos, diagnosticando diferenças e conquistas, 

proporcionando uma análise das etapas do projeto. 

Os organizadores deste projeto deverão incentivar os participantes a entender o 

espaço do Museu como fundamental para dar novas abordagens da história da 

população negra no Brasil, tendo como considerações finais, o papel social do museu 

que deverá propor  estratégias para continuar á interação entre comunidade escolar e 

museu. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

Com este projeto, esperamos que as pessoa despertem o senso crítico sobre a 

importância do papel da população negra no Brasil representada pelos Museus Afro-

brasileiro de Sergipe, buscando entender que este trabalho constitui um dos primeiros 

passos para formação de uma nova geração de cidadãos  que exercitam a valorização da 

diversidade étnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REFERÊNCIAS  
 

 

CUNHA, Pedro. & Vaz, Esther (orgs.).Desafios contemporâneos e trabalho social. 

Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 2003 

 

 DURKHEIM, Émile. Educação e sociologia. Trad. Nuno Garcia Lopes. Lisboa: 

Edições 70, 2001 

 

 FERREIRA, N. T. Cidadania; uma questão para a educação. Rio de Janeiro, Nova 

Fronteira, 1993. 

FREIRE, Paulo. Cartas a Guiné-Bissau: registros de uma experiência em processo. 2ª 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978 

GADOTTI, Moacir. Escola cidadã. 10ª ed. São Paulo: Cortez, 2004 

 

GENRO,T. O Futuro por Armar; democracia e social na era globalitária .Petrópolis, 

Vozes, 1999.  

HENRIQUES. R. Desigualdade Racial no Brasil: evolução das condições de vida na 

década de 90. Rio de Janeiro, IPEA, 2001 

MUNANGA, K. Superando o Racismo na Escola. Brasília, Ministério da Educação, 

2000.  

NEGRÃO, E. V.. & PINTO, R. P. De Olho no Preconceito: um guia para professores 

em livros para crianças. Textos FFC, São Paulo, Fundação Carlos Chagas, n. 5, 1990.  

 

OSÓRIO, Luís C. Adolescente hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992 

  

SEVERINO, António J. Educação, trabalho e cidadania: a educação brasileira e o 

desafio da formação humana no atual cenário histórico. São Paulo em Perspectiva 14(2), 

2000. 

. 

 

 

 

 

 

 


