
dado a seguir pode até so
ar como exagero, mas infe
lizmente se confirma: 92% da 

população brasileira, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), nunca visitaram 
um museu. Seja por falta de gosto ou 
hábito, o fato é que esses locais ainda 
soam distantes para muitas pessoas e 
estudantes. Pensando nisso, foi cria
do o projeto " E r a V i r t u a l " , f u n d a 
do pela produtora-executiva Carla 
S a n d i m e pelo coordenador-geral 
Rodrigo Coelho, ambos da Empório de 
Relacionamentos Artísticos, de Belo 
Horizonte (MG). A iniciativa inédita 
no Brasil , que pode ser utilizada gra
tuitamente por professores, consiste 
na reunião de 12 museus brasileiros, 
de quatro Estados, em um site para v i 
sitação completa das obras. 

A ideia surgiu da inquietação dos 
fundadores, ao analisar que determi
nadas exposições não eram montadas 
mais de uma vez. "Percebíamos também 
que as escolas não podiam se utilizar de 
acervos incríveis dc diversos museus pa
ra ensinar História, Geografia, Artes ou 
Literatura, porque não tinham possibili
dade de levar seus alunos para estas ins

tituições", ressalta Carla. Portanto, a pro
posta pretende ajudar na perpetuação de 
exposições temporárias e também con
tribuir para conscientizar os educado
res de que museus são fontes ricas de 
conhecimento e podem ajudá-los em sa
la de aula. "A geração dos anos 80, 90 e 
2000 entende melhor o mundo por meio 
da imagem e do som. O Era Virtual quer 
ajudar que a educação se aproprie da tec
nologia de seu tempo e que a aprendiza
gem se dê também através da imagem e 
do som", enfatizam os idealizadores. 

O investimento na rede de museus 
virtuais foi de R$ 720 m i l e envolveu, na 
primeira fase, cerca de 20 profissionais, 
entre curador, muscóloga, coordenado
res, pesquisadores, fotógrafos, locutores, 
webdesigners e também tradutores, já 
que o site é trilingue (português, espa
nhol c inglês). O Era Virtual foi aberto 
para visitação no final de março e será 
divulgado em escolas e bibliotecas públi
cas. A ferramenta utilizada para a visi
tação, explicam Carla e Rodrigo Coelho, 
é a junção dc tecnologias existentes, ba
seada em Flash, presente na maioria dos 
computadores com acesso à internet. 

A professora de Língua Portuguesa 
Sônia Santos teve a oportunidade de 

conhecer e testar a ferramenta antes 
dc ela ser aberta ao público e aprova 
a visitação virtual . "É democrático. A 
pessoa precisa simplesmente ter acesso 
à internet, o que hoje é possível a pra
ticamente todas as camadas sociais. 
Quanto à navegação, é algo bastante 
fácil e dinâmico, as instruções são cla
ras. É como estar realmente no museu, 
o que é ótimo tanto para professores 
quanto para alunos", comenta. 

Sônia salienta que docentes de 
Literatura c História têm um mate
rial bastante rico em mãos com o Era 
Virtual . "É interessante pedir para que 
o aluno explore o museu e conheça, 
por si só, obras que antes eram vistas 
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apenas em livros didáticos ou apostilas de forma estática e 
unidimensional . Numa época tecnológica como a nossa, é 
um ótimo modo de prender a atenção da moçada." 

Capacitação e visita física 
Na opinião do presidente do Instituto de Pesquisas Avançadas 
em Educação (IPAE), João Roberto Alves, iniciativas como 
o Era Virtual são bastante válidas e uma tendência dentro 
da área educacional, no entanto, para que os docentes apro
veitem ao m á x i m o essas ferramentas para trabalhar, é ne
cessário que exista um processo de orientação aos futuros 
docentes. "Os cursos, seja em cursos normais ou nas gradu
ações superiores, não trazem contato com o mundo virtual . 
Por isso deve haver esse apoio, o que gerará um incremento 
extraordinário ao professor", afirma. O IPAE disponibiliza
rá em 2011 todo o acervo digital do Museu de Tecnologia da 
Educação (no Rio de Janeiro) no site www.ipae.com.br. 

O ensino e a pesquisa com ajuda da internet, segundo 
Alves, faz parte de uma "nova era da aprendizagem". "Por 
meio das pesquisas, todos absorvem conhecimento recipro
camente. Essa mudança de papel é que tem que ser assimi
lada pelos que vivem no cotidiano escolar." 

Para o presidente do IPAE, a visitação virtual não subs
titui a ida ao museu, mas o acesso é complementar. "Se as 
pessoas não podem se deslocar para visitar fisicamente o lo
cal, visitar virtualmente ajuda e desperta o desejo do alu
no vivenciar mais o museu", analisa. Os idealizadores do 
Era Virtual a f irmam que a visita pela internet incentiva a 
presencial. "Como desejar algo se você não o conhece? Para 
desejar é necessário conhecer, saber da existência. O Era 
Virtual quer divulgar os museus e torná-los objetos de de
sejo, e aliar a tecnologia, a interatividade e o conhecimento 
em um produto para crianças, jovens, adultos ou idosos se 
interessarem cada vez mais por estes lugares." 

http://www.ipae.com.br
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