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Resumo: O Setor Educativo do Museu de História da Medicina do RS (MUHM) é responsável por
comunicar, ensinar e contribuir para a transformação social de seus visitantes. O espaço
expositivo é onde o público entra em contato com parte do seu acervo e com as práticas
educativas. O MUHM entende que toda ação produzida pelo Museu é uma ação educativa.
Contudo, se faz necessário pensá-la de forma específica no tocante aos diferentes públicos
que o visitam. Sendo assim, o papel do Setor Educativo é facilitar o acesso a esse espaço museal
para estes diferentes públicos, em especial para as escolas, com uma proposta de aliar de forma
didático-lúdico-pedagógica o conhecimento à criatividade. Em maio de 2015, o MUHM inaugurou
uma nova exposição de curta duração denominada “Os Segredos da Anatomia: Um olhar atento
sobre a base da vida humana”. Destacam-se entre os principais objetivos desta exposição:
conhecer e reconhecer a história da Anatomia; reconhecer a importância desta área de estudo
para a área da saúde e aprofundar nosso conhecimento sobre o corpo humano. A proposta
deste trabalho é apresentar práticas educativas desenvolvidas neste espaço não formal de ensino
e aplicação das mesmas. Para essa exposição foram construídas três novas oficinas: “Stop
Anatômico”, “Na trilha da Anatomia” e “Monte o Joaquim”. Essas atividades são realizadas após
as mediações das duas salas expositivas com os alunos (as) que fazem as visitas educativas no
espaço do Museu. Assim, através do brincar/jogar pretendemos exercitar o conhecimento que os
alunos (as) adquiriram na escola e no museu, o qual contribui para o pensamento criativo e
crítico do (a) educando (a).
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