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Os professores do Departamento de Sociologia comunicam aos estudantes e suas famílias 

que participamos dos esforços de construção dos ambientes virtuais de aprendizagem, visando o 

compartilhamento de um conjunto amplo e plural de proposições de vídeos, leituras, acessos 

virtuais a museus e centros culturais e de memória, bem como atividades de caráter lúdico e 

pedagógico. 

 

Compreendemos que nossas contribuições aos ambientes virtuais de aprendizagem 

possibilitam leituras e compartilhamentos de processos sociais de extrema relevância para a 

compreensão dos enormes desafios do tempo presente, abordando temas, conceitos e teorias que 

correspondem aos nossos programas curriculares compartilhados com nossos estudantes ao 

longo da educação básica. 

 

Destacamos que nossas propostas presentes nessa plataforma não devem ser 

interpretadas como alguma forma de adesão ao EAD (ensino a distância) na educação básica. De 

forma alguma, sem nos distanciarmos um único passo desse caminho, para nós a escola 

corresponde a um espaço de trocas, experiências, conhecimentos e afetos, não podendo ser 

substituída – mesmo que temporariamente – por trocas em ambientes virtuais desconectados de 

qualquer dimensão afetiva. Assim, os ambientes virtuais de aprendizagem devem ser concebidos 

como atividades complementares que ganham especial dimensão nesse momento de grave 

emergência social. 

 

Mesmo considerando a hipótese da validade dos resultados em EAD na educação básica 

(que não compartilhamos) a extensão dessas experiências em escolas públicas como o Colégio 

Pedro II seria em si mesmo trágica, pois entre nossos estudantes e suas famílias existem 

múltiplas realidades sociais que espelham a trágica desigualdade social brasileira, havendo 

inúmeros estudantes sem acesso ou com acesso restrito às tecnologias da informação, sem 

possuírem muitas vezes condições ajustadas em suas residências para conseguirem as condições 

mínimas para a aprendizagem significativa.   

 

Após as necessárias considerações acerca da inadequação do EAD na educação básica, 

reiteramos que no decorrer de um tempo – que desejamos ser breve – desejamos que  nossas 

postagens no ambientes virtuais de aprendizagem forneçam a vocês algumas importantes 
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aproximações com nosso campo de estudos e que dessa forma possa contribuir para a revisão de 

estudos e a preservação de um ambiente com as imprescindíveis conexões entre nós. 

Compreendam que as atividades sugeridas não são de realização obrigatória, não compondo 

tempo escolar efetivo e qualquer forma de avaliação, que somente serão realizadas quando do 

restabelecimento das atividades escolares presenciais e regulares. Nossa responsabilidade é com 

a escola pública, plural, democrática, produtora de experiências, saberes e sentidos para nossos 

estudantes. 

 

Nosso coletivo deseja que todos continuem se cuidando e assim cuidando de todos nós. 

Lembre-se que o respeito ao isolamento social é imprescindível e que isso tudo vai passar. 

 

Abraços de seus professores de Ciências Sociais e Sociologia. 

 


