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INTRODUÇÃO
Este trabalho apresenta Pracinhas Virtual, uma iniciativa do projeto de iniciação científica Morada de Heróis do curso superior de
tecnologia em ADS da Fatec Itapetininga do qual integramos com o propósito de disponibilizar digitalmente a história de vida dos trinta
e quatro ex-combatentes de Itapetininga que pertenceram à Força Expedicionária Brasileira e lutaram na Segunda Guerra Mundial
(1944-1945) contra as forças nazifascistas nos campos da Itália. A galeria que consta suas histórias de vida foi totalmente digitalizada
e oferecida está no mundo virtual por intermédio da tecnologia QRCODE.
OBJETIVOS:
1) Preservar a memória destes combatentes e divulgar a história de sua
participação ao público em geral que visita o Tiro de Guerra de
Itapetininga, valorizando, inclusive, esta instituição enquanto depositária
casa de civismo, patriotismo e cidadania.
2) Empregar os benesses da tecnologia da informação para ampliar o
trabalho de preservação e divulgação histórica de grandes vultos do
município à própria população, desconhecedora da própria história.
METODOLOGIA:
Esta pesquisa se apoia na produção de um banco de dados e de um
portal interativo,representado na imagem 1, com acesso via QR Code,
(vide figura 2), para que por meio de dispositivo móvel, o visitante do
Museu da Segunda Guerra Mundial do Tiro de Guerra de Itapetininga
possa ter os conteúdos biográficos sobre os ex-combatentes locais deste
conflito conhecidos e compartilhados.

Fig. 1: Portal dos Ex-Combatentes de Itapetininga/SP.
Fonte: http://pec.itapetininga.com.br/

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Pracinhas Virtual se encontra em fase de levantamento de dados da
historias de vidas dos ex-combatentes e na elaboração do banco de
dados, tendo em vista a publicação do seu portal para o próximo
semestre e a sua ampliação nos semestres seguintes. Nesse sentido,
espera-se que com Pracinhas Virtual outras iniciativas de resgate da
memória itapetiningana possam ser motivadas em prol da divulgação de
aspectos diversos da cultura local deste histórico município. Pracinhas
Virtual foi inaugurado no Tiro de Guerra de Itapetininga, a 8 de maio de
2017, data comemorativa do 72º aniversário do Dia da Vitória (19452017), tornando-se a primeira galeria de ex-combatentes do país
inteiramente disponibilizada em QR CODE.
Fig.2: QR Code de acesso ao Pracinhas Virtual
Acesse a galeria digital com seu celular no código acima
Fonte: MMDC Itapetininga

Fig. 3 - Os pracinhas Argemiro de Toledo e Victório Nalesso inauguram
a primeira galeria de ex-combatentes em QR CODE no Brasil
Fonte: MMDC Itapetininga
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