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EMENTA

O mini-curso se propõe a criar as bases de um Museu Pedagógico Nacional Virtual (MPNV) composto por imagens
solicitadas aos participantes de ANPED de diferentes estados, visando organizá-las, editá-las exibí-las em video-
instalações projetadas em diferentes momentos e espaços da Faculdade de Educação / Universidade Federal Fluminense.
Essa proposta tem por objetivo pesquisar, organizar e disponibilizar na Internet páginas da história da educação
brasileiras, com REGISTROS VISUAIS, SONOROS E AUDIOVISUAIS de escolas, uniformes, materiais escolares, mobiliários,
cadernos, fichas, livros, depoimentos, documentos,  desenhos, peças de teatro, dança, corais, pinturas, esculturas,
sujeitos, espaços e tempos que serão transformados em material iconográfico e filmes com o propósito de construir a
memória escolar da educação pública brasileira enquanto patrimônio educacional e cultural nacional. Registros visuais,
sonoros e audiovisuais de aulas das diferentes artesTrabalharemos para que o MPNV no site de ANPED, seja um ato de
luta e resistência, visando  seu crescimento a cada ano com novas contribuições imagéticas com intuito de inspirar a
criação de museus pedagógicos materiais em cada estado.

OBJETIVOS

Reunir um conjunto de imagens escolares e, em particular, de arte-educação, com o propósito de criar uma base de dados
virtual sobre  a escola brasileira,  fundamentalmente as que dizem respeito às Escolinhas de Arte no Brasil, iniciando
assim uma plataforma virtual.

Definir um conjunto inicial de imagens que seja o princípio de uma constelação maior que farão parte de um MPNV.

De acordo com ênfase na ARTE/EDUCAÇÃO, será criado um espaço especial para as imagens pedagógicas provenientes
das Escolinhas de Arte do Brasil.

A partir das imagens reunidas, serão planejadas e produzidas diferentes instalações nos espaços da realização do evento
da ANPED-2019, desenvolvidas também em diferentes horários.

METODOLOGIA

Elaborar três chamadas solicitando imagens atuais e de arquivo fornecidas pelos participantes de ANPED-2019 para e-
mails criados para tal fim, disponibilizadas na página do evento:

Escolares (imagensescolaresbrasileiras.anped@gmail.com)

Específicas de arte-educação (arteeducacao.anped@gmail.com)

Escolinhas de Arte do Basil (escolinhasdeartedobrasil.anped@gmail.com)

Durante o mini-curso os participantes, orientados pelos responsáveis, farão uma análise e organização das imagens de
modo a criar um arquivo que será entregue aos responsáveis da página de ANPED a fim de compor uma aba no site com
imagens do MPNV e dentro dela outra com imagens de ARTE-EDUCAÇÃO, dedicando uma sessão especial às Escolinhas de
Arte brasileiras. Ainda serão produzidos diversos vídeos coletivos com grupos de imagens selecionadas a fim realizar
vídeo-instalações, em diferentes momentos do dia e em espaços de grande movimentação do público presente.

AVALIAÇÃO

Cada participante escolherá uma das imagens para avaliar o curso e a experiência realizada, justificando a escolha e
comparando as suas expectativas antes de realizar o curso e durante e depois das exibições terem terminado.
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