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RESUMO

Conforme Seára; Benitti e Raabe (2004), a tecnologia potencializa e auxilia o processo ensino-aprendizagem nas escolas públicas e privadas do Brasil. É neste cenário que na

Universidade do Estado de Minas Gerais - unidade Ibirité se insere o projeto de extensão universitária MUSEU VIRTUAL DE PEDAGOGIA: espaço de formação e reflexão. Este

projeto tem por objetivo principal desenvolver um museu virtual de pedagogia e educação que seja fonte de estudos e espaço de formação para alunos do curso de Pedagogia e

para professores e alunos da educação básica. Traçaram-se como ações necessárias ao alcance deste objetivo as seguintes metas: 1. Compreender as possibilidades didáticas

do museu virtual; 2. Levantar textos, vídeos e materiais diversos que possam compor as exposições e acervo do Museu Virtual de Pedagogia. 3. Construir o site que abrigará o

museu virtual. Neste trabalho serão apresentadas considerações parciais das metas que estabelecemos para a consolidação do Museu Virtual. As ações iniciais deste projeto de

extensão foram concentradas na própria Unidade Ibirité, com planejamento, discussão teórica e orientações para a construção do museu virtual. Para alavancar o processo de

criação do Museu escolhemos como metodologia de trabalho aplicar um pequeno questionário junto a professores do ensino fundamental e paralelamente levantar os materiais

que comporão a versão preliminar da plataforma virtual. Neste trabalho, serão apresentados os resultados parciais que dizem respeito à seleção de materiais que comporão as

seções do museu.

Orientados pela perspectiva de museus em plataformas virtuais de Henriques (2004), e após análise de museus virtuais disponíveis na rede, como A casa de Portinari e o Museu

Virtual de Brasília, optou-se como primeiras exposições pelas seguintes galerias: seção especial sobre Helena Antipoff; seção biográfica dos principais educadores brasileiros;

seção de trabalhos acadêmicos dos graduandos de Pedagogia da unidade Ibirité.
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