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RESUMO

Este trabalho pretende discutir os resultados parciais do projeto de extensão denominado “Museu Virtual de Pedagogia: espaço de formação e reflexão”, inserido no Edital 

PAEx/UEMG 01/2016. Este projeto busca o desenvolvimento de um museu virtual de pedagogia e educação que se constitua como espaço de formação e estudos para

licenciandos de Pedagogia e para professores e alunos da educação básica. A ideia norteadora é analisar criticamente e propor processos didáticos que repensem a formação

docente, proporcionando reflexões aprofundadas e aprendizagens significativas para os futuros docentes. A formação destes profissionais da educação básica tem sido

nevrálgica e decisiva para a qualidade da educação oferecida às crianças brasileiras e, juntamente com outros problemas do sistema educacional brasileiro, se reflete num

aprendizado pouco significativo de nossos alunos. Daí, a necessidade de uma revisão dos processos que formação de professores no Brasil. Quanto às possibilidades educativas

dos museus, Nascimento (2009) afirma que, estes podem dialogar com as escolas, e deste encontro se constroem narrativas expositivas que a autora chama de procedimentos

didáticos museais, procedimentos esses de desconstrução de objetos de cultura. Tais objetos, ao serem admirados nos museus, também promovem uma compreensão das

múltiplas faces que envolvem as experiências dos sujeitos, sociais e históricas. Desta forma, a prática educativa dos museus é complementar às práticas escolares.  Museu e

escola se aproximam na medida em que o imaginário social vê a preservação da memória como papel destinado a eles. O conceito de museu na atualidade, de acordo com

Gomes e Piccoli (2009), está sendo redescoberto e redimensionado pelo espaço cibernético. Estes autores defendem a ideia de museu virtual como essencial para a renovação

pedagógica na universidade, assim, este se torna recurso para consultas, exercícios e aulas, se utilizando da divulgação visual e da visualização da ideia. O projeto está sendo

desenvolvido na UEMG/Unidade Ibirité e como metodologia para o seu desenvolvimento optou-se por, inicialmente, realizar um estudo teórico das possibilidades educativas e

formativas dos museus virtuais e selecionar os conteúdos que poderão compor o acervo da versão preliminar da plataforma. Para a escolha dos conteúdos planejou-se duas

ações distintas: a primeira foi a realização de uma consulta a museus virtuais já em atividade e verificação de seus principais conteúdos, relacionando ao que dizem os autores a

este respeito; a segunda foi a aplicação de um pequeno questionário junto a professores do ensino fundamental para verificação de suas sugestões quanto ao conteúdo. Os

resultados parciais obtidos nos indicam que uma das ferramentas mais interessantes para museus virtuais é a interatividade, como nos aponta Henriques (2004). Em consultas a

museus em atividade, tais como, “Museu Clube da Esquina”, “Museu Casa de Portinari” e o “Museu da Pessoa” percebe-se que, em acordo com o que diz a autora, os conteúdos

interativos são os mais interessantes e enriquecedores, e se mostram como o maior diferencial. Por outro lado, aplicou-se um questionário com questões abertas, com a intenção

de realizar um diagnóstico inicial, junto a 18 professores das séries iniciais do ensino fundamental da rede municipal de Belo Horizonte. O questionário perguntava quais

conteúdos estes professores gostariam de encontrar disponível online para enriquecer seu trabalho, grande parte dos professores responderam que gostariam de encontrar

sugestões de atividades e exercícios. Como o Museu Virtual de Pedagogia pretende ser um espaço de formação, concluímos que o conteúdo apontado pelos professores não

corresponderia aos objetivos propostos no projeto. Desta forma, optamos por reformular o questionário e reaplicá-lo junto aos professores. Na reformulação do questionário serão

incluídos questionamento mais diretos, perguntando sobre o conteúdo que estes professores gostariam de encontrar num Museu Virtual de Pedagogia, para desta maneira, tentar

verificar se estes professores indicam outros tipos de conteúdos que não apenas sugestões de atividades. Os resultados parciais, portanto, nos indicam a necessidade de ampliar

a consulta junto aos professores e aos docentes em formação. Como conteúdos iniciais, que comporão a primeira versão da plataforma virtual, optou-se por uma seção biográfica

sobre a vida e obra da psicóloga e educadora Helena Antipoff; uma seção que exporá as principais atividades acadêmicas do curso de Pedagogia da Unidade Ibirité; e ainda,

uma seção para a divulgação de trabalhos acadêmicos de alunos do curso de Pedagogia.
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