


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

PARA O ENSINO REMOTO 

COLETÂNEA DE PROPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZADORES: 

 

CHRISTINE SERTÃ COSTA 

FRANCISCO ROBERTO PINTO MATTOS 

 



 
 
 
 
 
 

COLÉGIO PEDRO II 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA  

BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

                               CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Simone Alves. CRB-7: 5692. 

 

A492   Ambientes virtuais de aprendizagem para o ensino remoto: coletânea de  

propostas / Christine Sertã Costa; Francisco Roberto Pinto Mattos 

(organizadores). - Rio de Janeiro: Imperial Editora, 2021. 

                      

                 185 p.  

 

         Inclui bibliografia.    

 

      ISBN: 978-65-5930-048-8 

 

1. Ambiente virtual de aprendizagem. 2. Tecnologia educacional. 

3. Educação a distância. 4. Prática pedagógica. I. Costa, Christine Sertã. 

II. Mattos, Francisco Roberto Pinto.  

                                                                   CDD 371.33                                                                                            

                                                                                                             

                                                                                                           

 



 
 

PREFÁCIO: 

 

O ensino remoto foi autorizado em caráter excepcional para dar prosseguimento 

às atividades pedagógicas, durante a pandemia de Covid-19, nas instituições de ensino 

públicas e privadas do Brasil. Nesse modelo de ensino, professores se viram diante da 

necessidade de intensificar o uso de tecnologias digitais. As salas de aula tornaram-se on-

line por meio dos ambientes virtuais de aprendizagem que, a princípio, eram mais 

comumente utilizados na educação a distância, mas passaram a ser parte integrante do 

ensino na educação básica. 

 Ao se dedicarem às propostas de construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem no contexto do ensino remoto apresentadas neste livro, professores 

vivenciaram diversos desafios para criar possibilidades educativas, despertar o interesse 

pelo aprendizado e suprir as dificuldades dos estudantes em relação à familiarização com 

o ambiente virtual de aprendizagem. 

No entanto, os autores não construíram ambientes virtuais de aprendizagem 

considerando-os apenas como um recurso auxiliar do ensino. Ao invés disso, investiram 

na perspectiva de fundamento para a comunicação, produção e propagação de 

conhecimento e cultura nos processos educativos. Nesse sentido, os ambientes virtuais de 

aprendizagem são considerados uma integração de tecnologias, ferramentas, recursos, 

conteúdos, participantes e partilha de sentidos.  

Os estudos apresentados demonstram um conjunto de planejamentos, ações, 

construções e usos criativos dos ambientes virtuais de aprendizagem pelos docentes para 

o oferecimento de formação continuada docente, promoção da interdisciplinaridade, 

valorização das relações étnico-raciais, produção de conteúdos inclusivos, inserção de 

temas transversais, desenvolvimento da alfabetização digital e a abordagem da educação 

em saúde.  

 No momento, a melhora do cenário pandêmico nos mostra o início do retorno ao 

ensino presencial. Entretanto, os ambientes virtuais de aprendizagem não precisam deixar 

de ser utilizados, pois se revelaram como possibilidades de criação de novas e melhores 

práticas pedagógicas na educação básica. 

 

Gisele Abreu Lira Corrêa dos Santos 

 

  



 
 

APRESENTAÇÃO: 

 

 O ano de 2020 foi marcado por inúmeras mudanças no chão da sala de aula 

especialmente em função da pandemia que assolou o mundo. Foi um ano que, em diversas 

áreas, o futuro - que iria chegar – foi antecipado e obrigado a se instalar de forma 

avassaladora. Na educação, docentes, discentes e os demais personagens da escola básica 

nos seus diversos níveis precisaram se reinventar na busca de estratégias para ensinar e 

aprender. Porém, os caminhos percorridos precisavam ser traçados sem perder de vista o 

caráter inclusivo da educação e a proposta de implementação de processos de ensino e de 

aprendizagem significativos para o alunado e que buscassem o desenvolvimento da 

autonomia e da criticidade.   

 

 A coletânea de Ambientes Virtuais de Aprendizagem aqui apresentada empresta 

esse olhar a cada uma das propostas fundamentadas e descritas nos artigos desse livro. 

Elas foram criadas de forma multidisciplinar por professores que atuam na nossa 

educação básica e se preocupam em estar em constante formação se empenhando 

diariamente para contribuir de forma efetiva na formação de cada um de seus alunos.  

 

 É mais um produto do grupo de pesquisa Produção de Recursos e Materiais 

Didáticos Multidisciplinares que, desde 2014, se empenha em investigar, estudar, 

produzir e avaliar recursos e divulgar suas construções para que possam ser adaptadas e 

(re) praticadas por outros professores da educação básica. Mais sobre o grupo pode ser 

encontrado em http://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/producao-de-recursos-e-materiais-

didaticos. 

 

Convidamos o leitor a visitar e experimentar cada um dos ambientes aqui 

apresentados e torcemos que essas leituras sejam tão engrandecedoras e proveitosas como 

foi, para nós, colaborar com suas elaborações. 

 

Christine e Francisco 
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ESTRATÉGIAS AUTORREGULATÓRIAS PARA FORMAÇÃO 

CONTINUADA ONLINE EM AUTOEFICÁCIA DOCENTE: REFLEXÕES 

SOBRE UM PROCESSO COLETIVO DE CONSTRUÇÃO 

 
Catharina Romeiro 

Daniela Maria dos Santos Nogueira 

Milena Rodrigues Souza de Paula 

 

Resumo: 

O presente artigo tem como objetivo relatar o processo coletivo de construção, por meio 

de estratégias de autorregulação da aprendizagem, do protótipo potencialmente aplicável 

de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para um curso de extensão online 

gratuito, via ambiente MOODLE. O curso é voltado para formação continuada docente, 

com o título “TSC: aspectos teóricos e práticos”. O curso pretende fornecer uma 

abordagem introdutória a Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura, com foco no 

constructo da autoeficácia docente. Esta capacitação possui como público-alvo docentes 

da Educação Básica. A abordagem deste estudo é qualitativa, com revisão bibliográfica. O 

presente relato está dividido em quatro seções. Na primeira discutimos sobre a formação 

continuada docente mediada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, com uso 

do ambiente MOODLE. A segunda seção trata da pesquisa e formação reflexiva docente 

apresentando o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, Aprendizagem, 

Interdisciplinaridade e Inovação em Educação - GEPEAINEDU e a relação deste grupo 

com o construto da autoeficácia. A terceira seção propõe reflexões sobre a utilização de 

cinco estratégias de autorregulação da aprendizagem, do autor Barry Zimmerman, para o 

percurso formador e reflexivo da proposta de formação continuada.  A quarta e última 

seção está reservada para as considerações finais do presente estudo. De acordo com os 

pressupostos da TSC, refletir sobre a prática pedagógica, em específico na Educação 

Básica, compreende o docente como ser agente de suas práticas, com papel ativo em seu 

processo de aprendizagem e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem de 

seus alunos, tornando-se o centro do processo de produção e construção do conhecimento.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Tecnologia de Informação e Comunicação; Formação 

Continuada; Teoria Social Cognitiva; Autoeficácia; Autorregulação da aprendizagem. 

 

 

1. Introdução 

Este artigo relata o processo de construção coletiva de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), no âmbito da disciplina “Educação e Tecnologias no Espaço 

Escolar” do curso de Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica, do Colégio 

Pedro II (MPPEB – CP II). As pesquisadoras selecionaram como tarefa desenvolver o 

protótipo de um curso online de extensão para formação continuada docente, sob o título 

“ TSC: aspectos teóricos e práticos”. O objetivo do curso é fornecer uma abordagem 

introdutória a Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura, com foco no constructo da 
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autoeficácia docente. Esta capacitação possui como público-alvo docentes da Educação 

Básica 

Na TSC, postulada por Albert Bandura nas décadas de 70 e 80, o indivíduo se 

constrói através da interação com o ambiente estabelecendo uma relação de troca 

bidirecional (AZZI, 2014). A autora Azzi (2014) destaca que a TSC “apresenta uma visão 

de homem inserido em contextos sociais que possibilitam relações de trocas 

desencadeando adaptações e mudanças” (AZZI, 2014, p. 111). Adicionalmente, a autora 

ressalta que o indivíduo nessa teoria é entendido como “agente e também produto de tais 

relações sociais” (AZZI, 2014, p.111).  

Para Albert Bandura (2017, p.43) “ser agente é influenciar intencionalmente o 

funcionamento e as circunstâncias da vida”, ou seja, a TSC propõe a existência de uma 

relação dinâmica entre os aspectos pessoais, ambientais e comportamentais (AZZ1, 2014, 

p.112). 

A construção do ambiente ocorreu de meados de setembro a dezembro de 2020. 

Cada aula da disciplina “Educação e Tecnologias no Espaço Escolar” tratou das etapas 

de construção do AVA, como: escolha da plataforma; objetivo da construção do AVA e 

público-alvo; construção e discussão sobre as ferramentas, como produção de textos, 

vídeos, podcasts, avaliações, seleção de material e artigos de embasamento teórico, 

avaliações e apresentação final do ambiente finalizado. 

O presente artigo está dividido em quatro seções. Na primeira discutimos sobre 

a formação continuada docente mediada pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, com uso do ambiente Moodle. A segunda seção trata sobre a pesquisa e 

formação reflexiva docente apresentando o Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, 

Aprendizagem, Interdisciplinaridade e Inovação em Educação - GEPEAINEDU e a 

relação deste grupo com o construto da autoeficácia. A terceira seção propõe reflexões 

sobre utilização de cinco estratégias de autorregulação da aprendizagem, de Barry 

Zimmerman, para o percurso formador e reflexivo da proposta de formação continuada.  

A quarta e última seção está reservada para as considerações do presente estudo. 

 

2.  Formação continuada docente, TICs e o ambiente MOODLE 
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A formação continuada é fundamental para que os indivíduos se atualizem e 

busquem novos conhecimentos nas suas áreas. O professor, por meio da formação 

continuada, reflete sobre sua prática pedagógica, pesquisa e se apropria de novos 

conhecimentos com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade a seus alunos.  

A formação continuada de professores na modalidade a distância transforma e 

mobiliza uma série de saberes e conhecimentos, em especial, ao se buscar novas 

estratégias, novos elementos e novos processos educativos mediados pelas TIC (ORTH 

et al., 2013). 

A evolução tecnológica acelerada nos últimos anos possibilitou a um maior 

número de pessoas usufruir desse progresso, modificando sua forma de se comunicar, 

interagir e aprender (ANDRADE, 2019). 

O uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) vem crescendo e 

ganhando mais força nos diferentes contextos educativos, proporcionando um cenário 

fértil para Educação a Distância (EAD). Percebe-se um novo olhar sobre a construção de 

novos conhecimentos, facilitando o processo de ensino e aprendizagem, com mais 

recursos implementados e maior interação entre os sujeitos envolvidos no processo 

educacional. (SALES, 2019). 

No princípio de implementação da EAD o ensino e a aprendizagem se davam em 

um formato menos atrativo, por meio somente do uso de livros e apostilas. Nos dias de 

hoje é possível fazer o uso de distintas TICs que possibilitam a interação imediata entre 

professor e aluno de forma síncrona ou assíncrona por meio de chats, fóruns de discussão, 

web aulas entre outros (FELDKERCHER; MATHIAS, 2010). 

Nos AVA o aluno é agente do seu processo de aprendizagem. Ele realiza as 

atividades de acordo com sua organização do tempo e utiliza diferentes estratégias e 

recursos para se apropriar dos conteúdos do curso. O professor é um mediador nesse 

processo ao utilizar estratégias para despertar no aluno a curiosidade para aprender e 

incentivá-lo a construir de forma autônoma o seu processo de aprendizagem. (SALES, 

2019).                                     

O AVA utilizado para a realização do curso de formação continuada para 

professores, foi o Modular Object-Oriented Dynamic Learning (MOODLE). Este 

ambiente foi concebido por Martin Dougiamas em 2001.  

Este AVA é um software livre que tem a base filosófica definida pelos 

princípios construtivista e sociointeracionista, assim, considerando dialógico o 

processo de mediação pedagógica, sendo este seu principal aspecto a ser 

observado em relação à aprendizagem. É utilizado tanto nos cursos presenciais 

como nos cursos à distância, por ter uma concepção pedagógica que torna a 
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mediação mais fácil, uma vez que no processo educativo, professores e 

estudantes desempenham o papel central de gestão do sistema 

(VASCONCELHOS; JESUS; SANTOS, 2020, p.7). 

  

Essa escolha foi devido a esse ambiente oferecer diferentes recursos como chats, 

fóruns, blog, questionários e muitas outras ferramentas que facilitam a interação entre 

professor e aluno, favorecendo a aprendizagem de forma colaborativa. 

No curso de extensão online “Teoria Social Cognitiva: Aspectos Teóricos e 

Práticos”, as atividades foram planejadas com o objetivo de estimular o espírito de 

curiosidade e autonomia do aluno de forma dinâmica e atrativa, tentando aproximar a 

teoria da prática e proporcionando uma interação entre professores e discentes. Utilizou-

se fóruns de dúvidas, mural de avisos, implementação de links com vídeos, artigos, 

podcast, questionários, materiais complementares, autoavaliação entre outros. 

O processo de ensinar e aprender, especificamente o que ocorre nas instituições 

formais de ensino, apresenta-se de forma desafiadora, constantemente exigindo dos 

profissionais da educação uma incessante busca por alternativas que supram as demandas 

educacionais, sociais e profissionais da rotina escolar, as quais, frequentemente, estão 

além dos conhecimentos advindos de sua formação inicial.  

Rodrigues, Lima e Viana (2017) argumentam que muitas questões decorrentes da 

prática docente exigem do professor conhecimentos posteriores à sua formação 

acadêmica: 

Mesmo os professores sendo capazes, instruídos e dedicados, muitas vezes, em 

seu ambiente de trabalho, se sentem impossibilitados em despertar a 

curiosidade de seus alunos e fazer com que mantenham atenção em suas aulas, 

ter mais controle sobre a turma, tonar aulas mais interessantes, com propostas 

inovadoras. Contudo, essas situações descritas podem causar, ao docente, 

muito desânimo e/ou a falta de estímulos necessários para planejar devidos 

conteúdos escolares e, dessa forma, muitos se sentem desmotivados a 

continuar no desenvolvimento de seu ofício. (RODRIGUES; LIMA; VIANA, 

2017, p. 29) 
  

Neste sentido, reforça-se que a formação continuada dos educadores garanta que 

estes atuem de maneira mais consciente e comprometida e que o educador que reflete 

sobre sua prática, torna-se capaz de ressignificá-la, como explicitava Paulo Freire (1996) 

ao afirmar que “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 

movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (PAULO FREIRE, 

1996, p.21). Deste modo, se evidencia a importância da ação reflexiva dos professores 

para a construção de processos educativos que potencializem suas práticas de ensino.   
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Considera-se que um dos eixos norteadores para uma ação docente reflexiva está 

na análise das vivências dos educadores, partindo da realidade profissional, acadêmica e 

social destes profissionais.  

[...] Por isso que na formação permanente dos educadores, o momento 

fundamental é o da reflexão sobre a prática. É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio 

discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto 

que quase se confunda com a prática.” (FREIRE, 1996, p.21) 

 

Não há dúvidas de que a formação continuada dos educadores é um caminho para 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e que a formação do professor requer 

muito mais que instrumentalização com técnicas, conceitos e metodologias. Assim, cabe 

destacar a importância da visão do professor que se quer formar e o que se busca com 

esse processo de formação. 

 

3. Ação e formação reflexiva docente: GEPEAINEDU e constructo da 

autoeficácia 

 A pesquisa é imprescindível para uma formação continuada reflexiva. Segundo 

Silva e Diniz (2016): 

É consenso que a pesquisa na Educação Básica é primordial para a reflexão 

sobre a prática pedagógica e que não basta ao professor somente ensinar. Não 

há como dissociar o ensino da pesquisa. É necessário buscar informação, rever 

paradigmas e métodos de ensino e, sobretudo, considerar a possibilidade de 

superar-se como pessoa e como profissional, mediante o exercício do estudo e 

da pesquisa (SILVA; DINIZ, 2016, p.36). 

 

 Um caminho viável para a construção de uma formação continuada reflexiva do 

professor está na concepção de que todo professor é “um sujeito que aprende e faz 

pesquisa” (SILVA; DINIZ, 2016, p. 32). Esta premissa é amplamente debatida nos 

estudos do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade 

e Inovação em Educação (GEPEAINEDU). 

O GEPEAINEDU é composto por mestrandos do MPPEB-CPII, docentes da 

Educação Básica de várias áreas, professores e pesquisadores do Ensino Superior, 

profissionais da educação, profissionais da saúde e graduandos. A formação continuada 

apresenta-se no cerne dos debates promovidos pelo GEPEAINEDU e a necessidade de 

reafirmar esse processo como um espaço para “aprender a aprender” (SILVA; DINIZ, 

2016, p. 32) um eixo norteador.  
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 Silva e Diniz (2016, p. 33) esclarecem que o GEPEAINEDU possui como 

referencial teórico para suas discussões os estudos sobre a formação do professor 

pesquisador e a pesquisa na prática pedagógica, em destaque os autores André (2012, 

2015a, 2015b); Demo (2011); Lüdke (2009); Ivenicki; Canen (2016) e os pressupostos da 

Teoria Social Cognitiva, com autores como Azzi (2014); Pajares; Olaz (2008); Rosário; 

Polydoro (2014).  A respeito do referencial norteador do grupo, as autoras Silva e Diniz 

(2016) afirmam que 

Esse referencial tem nos motivado a refletir sobre o professor como um 

sujeito que aprende e nos desafia a materializar, no espaço de formação 

continuada constituído pelo grupo, meios que potencializem a 

aprendizagem colaborativa e que valorizam as descobertas e 

contribuições da teoria para a prática pedagógica (SILVA; DINIZ, 

2016, p. 33). 
 

Dentre os constructos formulados por Albert Bandura destaca-se o da 

autoeficácia, base para a reflexão do GEPEAINEDU juntamente com o constructo da 

autorregulação. O constructo da autoeficácia, de Albert Bandura, apresenta-se como um 

dos mais importantes postulados pelo autor. Em seus estudos, ao fim dos anos 90, este 

relata que “dentre os mecanismos da agência humana nenhum é mais central ou 

importante do que as crenças de eficácia pessoal” (BANDURA, 2017, p.46).  

De acordo com Bandura (1997, p.3, apud AZZI; VIEIRA, 2014, p. 16) 

autoeficácia pode ser definida como “as crenças que a pessoa tem acerca de sua 

capacidade para organizar e executar cursos de ação requeridos para alcançar 

determinados tipos de desempenho”. Azzi e Vieira (2014, p. 16) acrescentam que “as 

crenças de autoeficácia oferecem as bases para a motivação humana, o bem-estar e as 

realizações pessoais, estando, dessa maneira, diretamente ligadas ao funcionamento das 

capacidades humanas”.  

No contexto educacional, as crenças de autoeficácia docente apresentam-se como 

fortes aliadas nas ações do professor e no processo de construção da aprendizagem e 

autonomia dos alunos. Podem ser definidas como as “percepções de poder organizar e 

implementar cursos de ação exigidos para conseguir resultados acadêmicos” 

(BZUNECK; GUIMARÃES, 2003, p. 137).  

Os autores Azzi, Polydoro e Bzuneck (2006), ao dissertarem sobre a autoeficácia 

docente, salientam que “os valores e as crenças docentes representam um papel 

importante na ação do professor” (AZZI, POLYDORO, BZUNECK, 2006, p. 150).  
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Como anteriormente citado, a complexidade da ação docente requer fatores de 

características pessoais de cada professor, tais como persistência, flexibilidade, propensão 

a mudanças, enfrentamento de desafios e outras capacidades para lidar com as inúmeras 

adversidades inerentes do contexto educacional. Fernandez (2015, p.19), baseado em 

Bandura (1993), acrescenta que “além do domínio de conteúdos e habilidades específicas, 

o senso de eficácia dos docentes constitui-se como essencial para um ensino eficiente e 

de qualidade” (FERNANDEZ, 2015, p.19). 

Portanto, refletir sobre a prática pedagógica, em específico na Educação Básica, 

pautada nos pressupostos da TSC, é compreender o professor como um ser agente de suas 

práticas, transpondo a barreira entre professor consumidor de teorias e professor produtor 

de suas próprias teorias. Nessa premissa o professor assume um papel ativo em seu 

processo de aprendizagem e, consequentemente, no processo de ensino-aprendizagem de 

seus alunos, tornando-se o centro do processo de produção e construção do conhecimento.  

 

4. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 Ao longo deste texto traçamos o desdobramento da elaboração coletiva de 

um AVA exigido para a obtenção de créditos da disciplina de Educação e Tecnologia na 

Sala de Aula, do curso do MPPEB-CPII. Para a construção deste espaço nos apropriamos 

da base teórica do GEPEAIINEDU, do qual fazemos parte por sermos mestrandas da 

linha de pesquisa TSC.  

Durante o período de planejamento do AVA diversas plataformas foram 

cogitadas e a escolha pela plataforma MOODLE deu-se pela vasta quantidade de recursos 

Este AVA será utilizado para realização de um curso de extensão para professores 

da Educação Básica, pautado nos pressupostos da TSC, especificamente a Teoria da 

Crença de Autoeficácia, com foco na ação docente, oferecendo-lhes subsídios para que 

façam a transposição dos conceitos teóricos para suas áreas especificas de atuação.  

Acrescenta-se como objetivo específico deste curso a instrumentalização dos 

possíveis pares participantes das pesquisas referentes ao MPPEB-CPII turma de 2020 da 

linha de pesquisa TSC com o intuito de avaliar e validar os produtos educacionais 

produzidos como exigência para a conclusão do curso de Mestrado Profissional. 
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O curso de extensão destina-se a professores da Educação Básica das redes 

públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro e será oferecido na forma online através 

da plataforma MOODLE, com carga horária sugerida de 30 horas, de forma assíncrona. 

O curso apresenta-se dividido em cinco módulos obrigatórios. Ao final dos cinco módulos 

é disponibilizado um conjunto complementar de materiais pertinentes ao tema para 

aprofundamento do conhecimento.   

Cabe ressaltar que ao longo do curso diferentes recursos tecnológicos são 

utilizados, buscando um melhor aproveitamento do conteúdo abordado e engajamentos 

dos participantes. Um destes recursos é o fórum de dúvidas disponibilizado em cada 

módulo, o qual visa, não só, a reflexão do aprendizado, mas também a troca de 

conhecimento com os demais participantes.  

Destaca-se o uso de ferramentas de avaliação ao final de cada módulo para que 

cada docente reflita sobre seu entendimento acerca dos pressupostos da teoria associando-

os a sua prática. Assim, cada módulo se torna um facilitador da autorregulação da 

aprendizagem, definida pelos autores Rosário e Polydoro (2014, p. 19-20) como “um 

modelo dinâmico de aquisição do conhecimento, no qual há interação dos recursos 

cognitivos, motivacionais e emocionais do aluno”.  

Inicialmente será apresentado ao cursista, por meio de um podcast e um power 

point, a visão geral sobre a proposta do curso, bem como a informação a respeito dos 

espaços para avisos e retiradas de dúvidas além da identificação das pesquisadoras. 

 No primeiro módulo, utilizando power point, vídeo e um texto, o participante é 

convidado a conhecer a TSC e seus constructos mais estudados no meio educacional. 

Vide figura 1. 
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Figura 1: Vista do Módulo 1 do AVA 

O segundo módulo destina-se a apresentar aos docentes o conceito central do 

curso, Autoeficácia, com foco na ação docente e, também o constructo da Autorregulação, 

base para a construção de crenças robustas de Autoeficácia. Este módulo conta com 

materiais extraídos da internet e artigos científicos selecionados, além de vídeos 

produzidos e editados pelas pesquisadoras respectivamente representados nas figuras 2 e 

3 abaixo apresentas. 

 
Figura 2: Material coletado na internet com               Figura 3: Vídeos produzidos 

pelasreferência disponível na plataforma                              pesquisadoras 
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No terceiro módulo é ofertada ao docente a possibilidade de reflexão sobre sua 

prática pedagógica e suas crenças de autoeficácia docente por meio de depoimentos de 

educadores da Educação Básica egressos do curso MPPEB- CPII.  Neste módulo, 

aprender sobre os conceitos de autoeficácia e autoeficácia docente está atrelado a 

relacionar estes conceitos com exemplos da prática docente, para que o participante 

estabeleça conexões com seu trabalho. Além dos depoimentos este módulo apresenta um 

texto explicando o que são produtos educacionais. Salientamos que o produto educacional 

é um requisito exigido pelo Ministério da Educação (MEC, 2020) para a modalidade de 

Mestrado Profissional. 

Na modalidade Profissional, distintamente da modalidade Acadêmica, o pós-

graduando necessita desenvolver um processo ou produto educativo e aplicado 

em condições reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, em formato 

artesanal ou em protótipo. Esse produto pode ser, por exemplo, uma sequência 

didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de 

vídeo-aulas, um equipamento, uma exposição, entre outros. A dissertação ou 

tese deve incluir necessariamente o relato fundamentado da aplicação e 

validação, do produto educacional desenvolvido. (MEC, 2020, p.4) 

Entendemos, portanto, que o produto educacional também é um legado 

pedagógico, que visa atender a quem pesquisa, além de contribuir de maneira efetiva e 

sistematizada para outros colegas que atravessem desafios semelhantes. Desta forma, 

concordamos com Moreira e Silva (2016), onde estas abordam que a troca entre pares 

constituiu aspecto primordial na formação docente. 

 

Figura 4: Vista do Módulo 3 do AVA 
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Os dois últimos módulos do curso destinam-se exclusivamente à avaliação. 

Convém mencionar que o módulo um e dois possuem, ao final, avaliações distintas, em 

caráter processual. No módulo quatro é realizada a avaliação final do cursista. Nele, o 

participante deve relacionar os conceitos da Autoeficácia e Autoeficácia docente com um 

caso de sua experiência enquanto docente. 

O quinto módulo é destinado a autoavaliação e pesquisa de opinião. Na 

autoavaliação, o participante registra suas reflexões sobre o curso e os aprendizados nos 

aspectos profissionais e pessoais. A pesquisa de opinião, por fim, pretende coletar 

opiniões e sugestões para próximas iniciativas de formação continuada, como pode ser 

visto na figura 5. 

Figura 5: Módulos avaliativos do AVA 

Após a conclusão dos cinco módulos são disponibilizados materiais 

complementares compostos por um podcast com resumo de alguns conceitos básicos da 

TSC, para que o cursista possa ouvir no momento e local que achar mais propício, links 

para acesso aos produtos educacionais dos autores de cada depoimento descrito no 

módulo 3 e mais um livro e um vídeo sobre aspectos da TSC.  

 

Estratégias de autorregulação da aprendizagem e construção do AVA 

A complexidade da formação docente e o cotidiano escolar pode traduzir-se em 

um tipo de “afastamento” entre a teoria e prática, como o trecho abaixo: 

Foi somente diante das adversidades do cotidiano escolar que comecei a 

suspeitar que, na prática, a teoria é diferente e que, no exercício da profissão 

docente, reconhecer o que é preciso é mais fácil que realizá-lo. A tradução 

metodológica das posturas teóricas em ações na sala de aula é um percurso 

árido que, por vezes, nos parece inatingível. (SANTOS, 2016, p.27) 
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Para isso, defendemos a construção de um curso de formação continuada docente 

que possa trazer ao participante a articulação entre a TSC e a prática docente, como 

preconizado por Polydoro; Azzi (2009) no trecho abaixo: 

A fundamentação teórica exaustiva que sustenta determinadas práticas no 

campo aplicado da intervenção no desenvolvimento da aprendizagem 

autorregulada de base sociocognitiva deve contemplar permanentemente a 

relação teoria-prática, ainda que se esteja ‘atuando’ no campo de um dos lados 

da díade. (POLYDORO; AZZI, 2009, p. 88) 

 

Pelo trecho acima, percebemos a preocupação permanente com a relação entre a 

teoria e a prática, a qual também foi considerada em todo processo de construção do curso 

online de formação continuada docente.  

 Como um dos pontos diferenciais de um processo de construção do AVA por 

meio de estratégias autorregulatórias concordamos com Machado; Boruchovitch (2015). 

De forma específica em relação à formação docente, as autoras abordam que a 

característica essencial de integração da aprendizagem autorregulada servirá de auxílio à 

forma como os indivíduos enfrentam um problema, empregam estratégias, fiscalizam seu 

desempenho e compreendem os resultados de seus empenhos. Esta se constitui como a 

abordagem autorreflexiva na formação docente. 

Tanto a abordagem autorreflexiva como as estratégias de autorregulação da 

aprendizagem (que serão apresentadas a seguir) foram vivenciadas sob dois pressupostos: 

permear o processo de construção do AVA das autoras do presente trabalho; possibilitar 

a construção de estratégias que promovam aproximações entre a teoria e o contexto 

docente como, por exemplo, nos processos auto–avaliativos, depoimento de docentes e 

profissionais da Educação e estudo de caso hipotético. 

Estratégias de aprendizagem, no campo da autorregulação da aprendizagem, são 

os instrumentos por meio do qual os indivíduos, mediados pela consciência no 

planejamento para alcance de metas e para execução de tarefas, pensam em ações e na 

escolha de diferentes instrumentos a serem usados durante sua ação (ÁVILA; PRANKE; 

FRISON, 2018). Este processo é dependente da capacidade metacognitiva. 

Metacognição é definida como a tomada de consciência de nossos próprios 

processos cognitivos (BORUCHOVITH, 2014). De acordo com a mesma autora, “na 

realidade, para ser estratégico, o professor tem que ser primeiro um estudante 

autorregulado” (BORUCHOVITCH, 2014, p. 406). Por meio da experiência de 
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construção do AVA, em muitos momentos, criamos, pensamos, analisamos, realizamos 

e avaliamos, no sentido de retroalimentar todo o processo.  

Este processo cíclico é chamado de ciclo de aprendizagem autorregulada, de 

Barry Zimmerman, conforme Moreira et al. (2016), sendo composto por três fases: fase 

prévia, fase de realização e autorreflexão. 

A fase prévia refere-se ao estabelecimento de objetivos e análise da tarefa. Esta 

primeira etapa também contribui para dois aspectos: prever e ponderar a respeito dos 

esforços efetuados para obter as metas desejadas (MOREIRA et al., 2016). Esta foi 

considerada a fase inicial de escolha de conteúdo, plataforma e quais os objetivos a serem 

atingidos por meio do curso. 

A fase de realização constitui-se do controle e monitoramento das ações para 

alcance dos objetivos, a fim de decidir sobre dar prosseguimento ou planejamento e 

implementação de mudanças (MOREIRA et al., 2016). Durante a construção do AVA, 

verificamos a adequação das diferentes ferramentas ao objetivo de cada módulo.  

Em alguns momentos, percebemos a necessidade de construção de outras 

estratégias didáticas, como inserção de mais textos e retirada de um podcast, para inserção 

em outro módulo, como material complementar. Contamos também com a mediação e 

observações dos docentes da disciplina nesta etapa. 

Por sua vez, a autorreflexão é o momento de julgamento/autoavaliação do 

indivíduo sobre sua postura e ações ao longo do processo (MOREIRA et al.,2016). 

Consideramos, por fim, a reflexão ao longo do processo de construção do curso e daremos 

continuidade a esta fase por meio do presente trabalho. 

Dando continuidade a este percurso autorregulador e sua contextualização, 

selecionamos cinco dentre as catorze estratégias de autorregulação da aprendizagem de 

Zimmerman (2013), para o processo de construção do curso. Esta seleção teve por 

critérios a pertinência e potencial de aplicabilidade. São elas: autoavaliação; organização 

e transformação; estabelecimento de objetivos e planejamentos; procura de informação e 

procura de ajuda social. 

As estratégias de autorregulação de Zimmerman serviram de elementos 

mediadores do planejamento e processo de construção do AVA, além de contribuir, de 
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forma mais efetiva, para monitoramento do planejamento e das ações necessárias para 

que fatores ambientais e de outras ordens, prejudiciais à tarefa, não fossem obstáculos 

(MOREIRA et al., 2016). No processo de construção, nos deparamos com ocorrências 

inesperadas, como doenças, falta de luz e/ou de acesso à internet, o que, a despeito do 

planejamento, se constituíram em desafios adicionais para a tarefa. 

O quadro abaixo apresenta as cinco estratégias selecionadas e suas definições. A 

seguir, contextualizaremos este percurso em cada uma das etapas do AVA. 

Quadro 1- Cinco estratégias de Zimmerman selecionadas para construção do AVA. 

ESTRATÉGIAS DEFINIÇÃO 

PROCURA DE AJUDA SOCIAL  Iniciativa em buscar ajuda de pares. 

ESTABELECIMENTO DE OBJETIVOS E 
PLANEJAMENTOS 

Estabelecimento de metas ou submetas 
e organização de um plano de ação com  
a conscientização das etapas 
necessárias para atingir os objetivos, 
como sequenciamento, tempo e 
conclusão das atividades relacionadas. 

ORGANIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 

Adotar práticas com o objetivo de 
organizar, reorganizar, transformar e 
aprimorar materiais de aprendizagem, 
com utilização de diferentes linguagens 
para melhor assimilação da 
aprendizagem. 

PROCURA DE INFORMAÇÃO 
Buscar informações em fontes não-
sociais, como por exemplo: sites e 
bibliotecas. 

AUTOAVALIAÇÃO 
 Avaliações pessoais sobre progresso ou 
qualidade do trabalho. 

Fonte: adaptado de Zimmerman (2013); Moreira et al. (2016) 

O estabelecimento de objetivos e planejamentos teve a meta principal (protótipo 

AVA finalizado) e um conjunto de submetas, configurando etapas da construção do 

ambiente, representadas por tarefas realizadas no decorrer das aulas da disciplina. A 

escolha pelo curso de formação continuada docente sobre a TSC foi motivada pelo 

interesse das autoras, como parte das respectivas pesquisas no âmbito do Mestrado. 

A estratégia de organização e transformação teve relação direta com o uso da 

plataforma MOODLE, por oferecer ferramentas diversas para compor as formas de 

apresentação dos conteúdos e avaliações, pelas linguagens visual, textual e audiovisual.  
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Orth et al., (2013) comentam que um grande diferencial do MOODLE é a 

integração entre diferentes mídias. Com isso, o curso utilizou-se de ferramentas como 

textos, slides, podcasts, vídeos e as ferramentas oferecidas pelo MOODLE, como 

questionários e fóruns. A organização foi associada a adequação e escolha de ferramentas 

que melhor atendessem a proposta de um módulo específico e não configurassem excesso 

de elementos ou repetição (por exemplo, muitos vídeos em um mesmo módulo).  

A procura de informação teve como objetivo a apropriação do embasamento 

teórico relacionado à TSC e ao constructo da autoeficácia, com foco na autoeficácia 

docente, para a formação voltada para docentes. Configuraram-se na leitura de produções 

científicas e vídeos produzidos por universidades e grupos de pesquisa. 

 Em relação à procura de ajuda social, buscar a ajuda de pares teve quatro vias. 

A primeira foi o auxílio docente e de pares que versavam melhor sobre aspectos 

operacionais da plataforma MOODLE. A segunda via foi a observacional: apresentações 

de trabalho, em que diversas ferramentas eram compartilhadas e havia a oportunidade 

para troca de informações durante e após as aulas. A terceira via esteve relacionada a uma 

das estratégias para interação com os participantes do curso, por meio da ferramenta 

‘fórum de dúvidas’. Nela, os participantes, além de postarem suas perguntas, poderiam 

interagir com pares sobre conteúdos e aprendizados relacionados ao curso, e 

responderiam as dúvidas de outrem caso quisessem, em uma rede coletiva de suporte. A 

quarta via foi por meio da participação de colegas atuantes e egressos da linha de pesquisa 

sobre TSC da qual as autoras fazem parte, para construção de ferramentas de vídeo, em 

um dos módulos do curso.  

A escolha dos pesquisadores participantes que contribuíram com materiais que 

alimentaram o ambiente ocorreu mediante convite e aceite opcional. Tivemos a adesão 

de cinco participantes para a gravação de vídeo e uma pessoa com a gravação de podcast. 

Nele, cada pessoa respondia a duas perguntas, que versavam sobre constructos da TSC, 

permeados pela trajetória durante e após a conclusão do curso de Mestrado. O esforço 

era, mais uma vez, contemplar a díade teoria-prática, através dos olhares destes 

profissionais em suas respectivas áreas de atuação. 

Por fim, a quinta estratégia selecionada foi a autoavaliação. Esta estratégia será 

abordada por dois aspectos: o primeiro será a autoavaliação como avaliação final do 
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curso. Já o segundo aspecto será um comentário sobre resolução de casos hipotéticos 

como possibilidade para abordagem autorreflexiva da formação docente. 

De forma mais específica, a autoavaliação proposta ao final do curso procurou, 

por meio de reflexões, fazer com que o participante observasse em retrospecto sua 

organização, aprendizado e impressões a respeito de sua jornada durante a formação e 

aprendizados profissionais e pessoais.  

Como uma possibilidade de intervenção para a abordagem autorreflexiva na 

formação docente, citamos a resolução de casos hipotéticos. Esta intervenção envolve a 

descrição de problemas e situações em determinado âmbito, como o escolar 

(MACHADO; BORUCHOVITCH, 2015).  Para a proposta do curso, a resolução de casos 

hipotéticos serviu como uma ferramenta que possibilitasse ao docente realizar a mediação 

entre a TSC e a história de um docente fictício, com os constructos da autoeficácia. 

5. Considerações finais 

 

A complexidade da formação e atuação docente requer um aperfeiçoamento 

contínuo. O uso de ferramentas tecnológicas vem atender a necessidade de maior 

flexibilidade e autonomia deste docente para buscar seu aperfeiçoamento, dentro de seu 

ritmo. Além disso, existe a possibilidade de conhecer outras iniciativas, fora de sua 

barreira geográfica, que propiciam o confronto saudável de ideias e enriquecimento 

pedagógico.  

Não pretendemos tratar a tecnologia como um espaço sem desafios e 

problemáticas, como o risco de extensão indevida de trabalho e ameaças ao tempo de 

descanso e lazer docente, com possíveis implicações em sua saúde. Outrossim, 

apresentamos a tecnologia como ferramenta mediadora de novas formas de ensinar e 

aprender. Especificamente neste momento de finalização deste artigo, enfrentamos um 

contexto pandêmico sem precedentes: a Covid-19.  

Escolas fechadas e, junto com elas, metodologias, planejamentos e currículos. 

Consideramos a imperiosa necessidade de iniciativas fundamentadas que atendam a 

formação inicial. Porém, para atender ao público já inserido em escolas, a urgência será 

ainda maior. Portanto, defendemos a formação continuada online como uma das 
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ferramentas de apoio ao docente para lidar de forma mais embasada com estes novos 

tempos.  

Por fim, entendemos que o processo de construção coletiva do AVA e a forma 

de condução deste desafio incrementaram as crenças de autoeficácia das autoras. Cada 

tarefa específica mobilizava níveis distintos de autoeficácia em cada uma das 

pesquisadoras.  

Houve etapas em que questionávamos se realmente nos julgávamos capazes de 

realizar cada tarefa, ainda mais ao lidarmos com as dificuldades. As experiências de cada 

uma e a observação das experiências de outros colegas, assim como o apoio social, foram 

consideradas ferramentas imprescindíveis para a realização, ainda mais nestes tempos de 

isolamento e confinamento. 

 O desafio de construir um AVA, enquanto docentes, pensando para docentes, 

ampliou nossas perspectivas e ressaltou a necessidade de mais iniciativas para a formação 

docente no presente século. Desta forma, podemos pensar, refletir e agir de forma 

coletiva, para que a tecnologia seja um catalisador e possibilitador de discussões 

pedagógicas para além das barreiras geográficas. 
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RESUMO 

O presente artigo é fruto da disciplina Educação e Tecnologia no Espaço Escolar do 

Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica, MPPEB, do Colégio Pedro II. 

Devido à pandemia da COVID-19, a proposta de trabalho da disciplina foi a criação de 

um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para atender aos alunos remotamente. 

Assim, o AVA, na plataforma Moodle, tem como público-alvo turmas de 6º ano do Ensino 

Fundamental II. O tema central do AVA é o Tempo e ele tem como referência norteadora 

a perspectiva interdisciplinar.  

 

Palavras-chave: Plataforma Moodle; interdisciplinaridade; 6º ano do Ensino 

Fundamental; pandemia; tempo. 

 

ABSTRACT 

This article is a result of Educação e Tecnologia no Espaço Escolar subject (Education 

and Technology in the School subject) of Mestrado Profissional em Práticas de Educação 

Básica, MPPEB, (Professional Master's in Basic Education Practices) at Colégio Pedro II 

school. Because of COVID-19 pandemic, the development of a Virtual Learning 

Environment (VLE) to serve students remotely has been requested by this subject. Thus, 

a VLE has been developed for a 6th grade of Elementary School class, in Moodle 

platform. The main theme of this VLE is Time and its guiding reference is the 

interdisciplinary perspective. 

 

Keywords: Moodle platform; interdisciplinarity; 6th grade of Elementary school; 

pandemic; time. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a constante atualização dos meios de comunicação e de difusão de 

informações, é imprescindível adequar as formas de ensino a esse contexto, 

principalmente quando há pretensão de promover uma aprendizagem eficiente e 

significativa em vez de uma mera reprodução ou transmissão de conhecimento 

(LIBÂNEO, 2006). Ainda segundo o autor, é necessário que o processo de ensino/ 

aprendizagem seja condizente com a realidade dos discentes. A realidade do Brasil em 

2020, ano de produção deste artigo, é de isolamento e de distanciamento social em 

decorrência da pandemia mundial do vírus COVID-19. 
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Com essas premissas, a disciplina Educação e Tecnologia no Espaço Escolar do 

Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica, MPPEB - Colégio Pedro II 

adequou suas aulas, que, em edições anteriores, aconteciam na modalidade presencial, 

para modalidade remota com atividades síncronas e assíncronas. E desenvolveu com seus 

alunos, ao longo do curso, a criação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) com 

temas e público-alvo diversos. 

Este artigo visa descrever a teoria que embasou o processo de elaboração de 

um AVA criado para atender o 6° ano do Ensino Fundamental II com uma perspectiva 

interdisciplinar. A geração que constitui as turmas dessa escolaridade já nasceu imersa 

em tecnologia, mas, para a maioria, boa parte do processo de aprendizagem ocorria de 

forma presencial em uma rede escolar de ensino até a chegada da pandemia no Brasil em 

março de 2020. 

Pensando na necessidade de adequação do modo de ensino e na familiaridade dos 

alunos de 6° ano com a tecnologia, uma das questões que surgiram foi: basta adequar a 

metodologia de ensino para que a aprendizagem ocorra efetivamente? Segundo 

Hernandéz e Ventura (1997), quanto mais o aluno estiver envolvido no seu próprio 

processo de aprendizagem, maior será a probabilidade de haver uma aprendizagem 

significativa, efetiva e duradoura.  

Por isso, mais importante que saber usar recursos tecnológicos e se adequar as 

metodologias de ensino, é que os alunos aprendam a gerir o seu tempo. No AVA 

desenvolvido na plataforma Moodle e denominado “O Tempo: uma proposta didática 

para o 6° ano”, os discentes encontrarão atividades pedagógicas elaboradoras com 

recursos tecnológicos variados para desenvolver momentos diversos que compõem a vida 

dividida nos seguintes módulos: “Tempo de Cuidar”; “Tempo de Amar”; “Tempo de 

Brincar” e “Tempo de Estudar”. 

Para além das metodologias e dos recursos atualizados, está a necessidade de 

repensar a forma como os conteúdos e disciplinas são compartimentalizados para que 

estes não se apresentem fragmentados, referendando o caráter interdisciplinar do 

ambiente. O intuito é que os discentes percebam que as disciplinas envolvidas são 

distintas, mas que seus conteúdos estão interligados, assim como na vida e nas situações 

em que os alunos precisam dispor de conhecimentos e habilidades para resolver 

problemas. Por esse motivo esse AVA foi elaborado de forma interdisciplinar integrando 

os conteúdos das disciplinas de Desenho, Língua Inglesa e Matemática.  
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Assim, esse tema complexo, que perpassa a Filosofia, a História, a Educação 

Matemática, o Desenho e a Língua Inglesa, foi a base da construção do AVA. Os aspectos 

teóricos sobre o processo de desenvolvimento do tema, sobre a perspectiva 

interdisciplinar e sobre o planejamento e elaboração do AVA estão descritos em seções 

explicitadas a seguir e nominadas: o Tempo; a Interdisciplinaridade e o AVA. 

 

O TEMPO 
 

         Ao pensar na palavra “tempo”, alguns significados podem ser considerados. 

Talvez, o contar das horas no relógio ou a passagem de dias, semanas ou meses sejam os 

significados mais comuns. Porém, o sentido dessa palavra pode ser muito mais amplo. 

Há 16 definições no dicionário Michaelis on-line para este verbete. Nesse sentido, 

segundo o dicionário Michaelis on-line, é possível relacionar o tempo a vários 

significados tais como: período de momentos de horas; certo período da história; 

atualidade; fatores meteorológicos; duração cronometrada de certas atividades esportivas 

e hora em local específico. Também é possível relacioná-lo à Música, à Física e à 

Matemática, ainda segundo o dicionário Michaelis on-line. 

 Sociologicamente, a forma como as pessoas enxergam o tempo hoje é resultado 

da elaboração e da padronização de alguns processos físicos pelo homem (ELIAS,1998). 

Segundo o autor, os marcadores temporais se fizeram primordiais nas relações humanas 

nas sociedades mais complexas. “O tempo tornou-se, portanto, a representação simbólica 

de uma vasta rede de relações que reúne diversas sequências de caráter individual, social 

ou puramente físico” (Elias, 1998, p. 17). 

Sobre a noção das medidas de tempo, Piaget (2002), com sua abordagem 

estruturalista da aprendizagem no processo de assimilação e acomodação diante dos 

estágios de desenvolvimento, explica que, a princípio, as crianças não conhecem as 

medidas de tempo e são guiadas por seus responsáveis nos seus movimentos e ações, 

porque, para esse autor, a noção de tempo é construída progressivamente a medida em 

que a criança se desenvolve. Após a assimilação e acomodação de determinados hábitos, 

ainda que não saibam ler as horas, as crianças conseguem reconhecer o tempo de comer, 

de acordar de tomar banho e de ir dormir, por exemplo. Mas a noção de tempo operatório 

só acontece quando as crianças conseguem trabalhar a reversibilidade, a seriação, a 

sucessão, a simultaneidade e a duração. 

         Nesse trabalho, procurou-se relacionar o Tempo a momentos de períodos de 

algumas ações de grande importância na vida de qualquer ser humano e, especificamente, 
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na vida das crianças. Essas ações sugerem a necessidade de planejamento e organização 

para que haja tempo para cuidar, tempo para amar, tempo para brincar e tempo para 

estudar. 

         Seguindo o raciocínio de que o tempo não está limitado apenas à passagem das 

horas, entende-se que as crianças precisam compreender a necessidade de separar 

momentos para cuidarem de si mesmas e dos outros. Daí, o “Tempo de Cuidar”. 

 Já no “Tempo de Amar”, entende-se que não é necessário reservar um tempo no 

que se refere à passagem das horas, pois o amor, segundo Hunter (2009), não é apenas 

um sentimento e sim uma ação que pode ser praticada de forma atemporal. Hunter (2009, 

p.58) afirma que “o amor é o que o amor faz”, ou seja, é mais do que um sentimento, está 

ligado a ações em relação ao outro. 

         O “Tempo de Brincar”, talvez, o mais interessante para as crianças, requer 

momentos específicos, pois afinal não se pode brincar todo o tempo e nem o tempo todo. 

As brincadeiras servem para passar o tempo e trazem momentos de alegria, prazer e, 

também, de aprendizado. 

         Segundo Brito (2016), o tempo passa independente da vontade do indivíduo e 

contribui para a disciplina ainda que não se utilize calendários, relógios ou outro 

instrumento para marcar esta passagem. O ser humano usa o tempo para criar hábitos, 

ações do cotidiano como, por exemplo, no inverno é ‘tempo de tomar caldos e sopas 

quentes’ ou nas férias é ‘tempo de viajar’. O tempo colabora para a formação do indivíduo 

enquanto ser integrante de uma sociedade e para a educação. Brito (2016) afirma que: 

O tempo, tal qual o entendemos, faz parte da formação de nosso ser social, ou 

seja, de nossa educação. O tempo exerce uma coerção de fora para dentro e seu 

aprendizado, desde que somos crianças, colabora na construção de nossa 

autodisciplina (BRITO, 2016, p.391) 

Nesse sentido da autodisciplina, há que se entender que as crianças precisam separar parte 

de seu tempo, falando de tempo no sentido de horas, para dedicação aos estudos. A escola 

é um ambiente em que o aluno pode perceber claramente a utilização desse substantivo. 

Os horários de entrada, de saída, do recreio, os tempos de aula de cada professor, as 

avaliações bimestrais, os recessos, as férias entre outros, são indicativos de que o tempo 

realmente faz parte da organização da escola.  

Neste momento de pandemia, provocada pelo novo Coronavírus, as crianças 

foram impedidas de frequentar a escola, com isso, separar tempo para estudar em casa 

tornou-se um desafio muito grande. No início da pandemia, para a população em geral, 

parecia que havia tempo de sobra, porém logo em seguida verificou-se que essa folga era 
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apenas uma impressão. Isto não foi diferente com os alunos ao se verem “forçados” a uma 

adaptação ao ensino remoto. A organização do tempo é primordial para uma rotina de 

estudos o mais próximo ao que o aluno teria na escola antes da pandemia. Os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem tornaram-se atores principais nesse palco de atuação da 

Educação em modo remoto. 

 

A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A escolha do tema “O Tempo” foi concretizada a partir da concepção de que o 

tema ideal atravessa as disciplinas e os conteúdos, sem que haja necessidade de um 

“esforço” por parte dos docentes envolvidos na proposta para que esta seja 

interdisciplinar. O próprio tema assume a funcionalidade de ponte, de articulador, de elo 

entre os conteúdos, possibilitando que as partes fragmentadas referentes a cada disciplina 

tomem a forma de um todo conciso e coerente. 

Coerência é um dos cinco princípios que subsidiam uma ação interdisciplinar de 

acordo com Fazenda (2002). Além da coerência, a autora destaca: humildade, respeito, 

espera e desapego. O pensamento mais comum que vem à mente quando se fala em 

interdisciplinaridade é um trabalho feito por vários professores, mas a quantidade de 

disciplinas envolvidas não garante que a prática docente seja interdisciplinar. Por vezes, 

o trabalho é apenas colaborativo. Com o intuito de não cometer esse equívoco, todas as 

etapas de planejamento, produção, organização e reelaboração do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem “O Tempo – uma proposta didática para o 6º ano” foram feitas em 

conjunto e respeitando sempre a opinião das idealizadoras. 

Ainda segundo a autora, a humildade em renunciar ao que cada um considera mais 

correto e ideal é fundamental, possibilitando que o outro exponha novos caminhos e 

soluções. A humildade é crucial não apenas para desenvolver uma proposta 

interdisciplinar, mas também para que o professor se torne um ser humano melhor, com 

condições de repassar a busca constante por essa humildade para os alunos, colaborando 

assim com a formação ética e moral de todos. 

Não menos importante, ainda de acordo com Fazenda, o fator espera é essencial 

para a vida e para todo processo de desenvolvimento humano. A globalização e a 

evolução ligeira das tecnologias, por vezes, parecem estar na contramão de um processo 

interdisciplinar genuíno. Saber esperar o tempo de cada professor reorganizar 

internamente e desapegar de todo o processo que foi construído ao longo de sua formação 
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docente, que na maioria das vezes reforça e compartimentalização dos conteúdos dentro 

das suas próprias disciplinas, não é fácil e, muitas vezes, por causa das inúmeras 

demandas, não é possível. A autora explica ainda que o currículo escolar, geralmente 

segmentado em tempos destinados a cada disciplina e com uma organização de horários 

que não favorece o desenvolvimento de ações e atividades interdisciplinares, acaba 

contribuindo para a dificuldade de repensar a prática docente e aderir a uma perspectiva 

interdisciplinar. 

Embora a definição dos cinco princípios tomados por Fazenda (2002) com base 

em uma prática interdisciplinar norteie o pensamento e as ações que os docentes 

envolvidos em uma ação interdisciplinar devem ter, é necessário ter clareza sobre o 

significado de interdisciplinaridade para que esta prática docente aconteça. Por esse 

motivo houve a busca por uma definição do que é interdisciplinaridade. 

Assim, Nascimento, Pereira e Shaw (2020), na pesquisa sobre o conceito de 

interdisciplinaridade realizada em artigos publicados em periódicos científicos entre os 

anos de 2009 e 2018, encontraram diversos conceitos diferentes, mas todos relacionados 

ao diálogo entre as disciplinas e o desenvolvimento de um tema ou uma situação. Pode-

se concluir, então, que, quando os docentes de todas as disciplinas envolvidas conseguem 

criar um espaço (não físico) em que todos têm a mesma importância em suas falas e 

opiniões e em que todos tenham respeito suficiente para ouvir um ao outro até que haja 

um plano de desenvolvimento mútuo de um tema, há então o desenvolvimento de uma 

ação docente interdisciplinar. 

Fazenda (2002), em sua obra coletiva Dicionário em construção: 

interdisciplinaridade, desenvolve o entendimento de diversas palavras a partir da 

concepção dos autores, que com ela constituíram essa obra, compreendem a respeito. 

Entre tais, destacam-se as que seriam desenvolvidas com os alunos através do AVA “O 

Tempo – uma proposta didática para o 6º ano”. São elas: contextualização, memória, 

ação, parceria, afetividade, amor e tempo. 

Vale ressaltar que o AVA “O Tempo – uma proposta didática para o 6º ano” foi 

todo pensado e construído a partir da compreensão acima exposta sobre os conceitos e os 

princípios de uma prática interdisciplinar. O intuito da inserção dos quatro dos grandes 

temas criados dentro do AVA, na forma de sessões, “o Tempo de Amar”, “o Tempo de 

Cuidar”, “o “Tempo de Estudar” e “o “Tempo de Brincar”, não foi compartimentalizar 

cada momento da vida do estudante, pelo contrário, foi oportunizar ao aluno a experiência 

de desenvolver cada uma dessas importantes partes em um mesmo “espaço”. Muitas 
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vezes, a prática vivenciada na escola faz a ideia de estudar e de brincar serem excludentes. 

Então, para além de um tema que perpassa as disciplinas, houve a preocupação de criar 

um AVA que integrasse a vida dos discentes e não apenas um momento isolado de estudo. 

O mesmo princípio foi base para escolha e elaboração das atividades que 

compõem cada um desses grandes temas dentro do AVA “O Tempo – uma proposta 

didática para o 6º ano”. Em algumas atividades, houve a pretensão de articular dois dos 

quatro grandes temas do AVA como, por exemplo, na atividade de confecção de um emoji 

os temas “Tempo de Brincar” e “Tempo de Estudar” estavam sendo trabalhos dentro de 

uma mesma atividade, embora, na organização do AVA, a atividade apareça como parte 

de um único tema. Nessa mesma atividade, é possível perceber a presença dos conteúdos 

de Desenho e Matemática, na confecção do emoji, e de Inglês, no desdobramento da 

atividade em relacionar um emoji as emoções do discente, emoções essas apresentadas ao 

aluno na Língua Inglesa, dando corpo a uma atividade interdisciplinar. Dessa forma, 

contextualização, ação, afetividade e tempo foram as palavras-chave desenvolvidas nessa 

atividade, de acordo com o Dicionário em construção: interdisciplinaridade 

(FAZENDA, 2002).  

Dentro do AVA “O Tempo – uma proposta didática para o 6º ano”, há também 

atividades em que apenas uma das três disciplinas é desenvolvida ou possui maior 

destaque. Isso não invalida esse espaço virtual como um produto interdisciplinar já que o 

tema, que por si só já integra as disciplinas e seus respectivos conteúdos com diversas 

outras áreas, temas e assuntos, além do desenvolvimento dos conteúdos em parceria 

docente. 

Por isso, embora o AVA tenha seja fruto da parceria entre as professoras de 

Desenho e Matemática e Língua Inglesa, ele pode ser utilizado por apenas uma das 

docentes ou ainda pode ser adaptado para outras séries/anos ou, ainda, incluir outras 

disciplinas. É essencial que não se perca de vista a importância da abrangência do tema, 

da articulação entre os conteúdos e o respeito e a parceira em cada atividade elaborada. 

 

O AVA  

 

 O Moodle, acrônimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Ambiente Modular de aprendizagem Dinâmica Orientada por Objetos), é 

uma plataforma desenvolvida para a criação de ambientes virtuais personalizados de 

aprendizagem. É um sistema de código aberto gratuito para a criação de cursos online 



33 
 

desenvolvido em 1999 a partir da pedagogia construtivista (SABBATINI, 2007). De 

acordo com o site da plataforma Moodle, em junho de 2020, existiam centenas de 

milhares de ambientes de aprendizagem Moodle no mundo todo, totalizando mais de 213 

milhões de usuários no planeta. 

A página inicial de um curso no Moodle pode ser personalizada, tanto na aparência 

quanto na organização e na disposição dos blocos de informação. Com isso, há a 

possibilidade de os educadores organizarem o material na página da maneira que 

considere mais estimulante e útil (SABBATINI, 2007). Os principais blocos de recursos 

utilizados no AVA são: lista de usuários ativos nos últimos 5 minutos; lista de 

participantes (professores e alunos) e de grupo; calendário mensal, onde podem ser 

sinalizadas atividades ou aulas síncronas, por exemplo, e o índice de acesso direto aos 

módulos. 

Para cada módulo do curso foram criados blocos de tópicos. Os módulos são: 

Avisos; “Tempo de Cuidar”; “Tempo de Amar”; “Tempo de Brincar” e “Tempo de 

Estudar”, nessa ordem, sendo que apenas no último módulo há atividades obrigatórias. 

Os blocos podem ser ocultados dos discentes e podem ser mudados de lugar nas colunas 

à esquerda e à direita, para cima ou para baixo (posição vertical) se assim os docentes 

julgarem pertinente ao longo do curso.  

O Moodle possui diversos recursos para publicação, interação e avaliação. As 

ferramentas padrões utilizadas no AVA são: páginas em HTML; arquivos em diversos 

formatos (PPT, áudio, vídeo); links externos (URLs); glossários; jogos (forca, sopa de 

letras, palavra cruzada); exercícios (verdadeiro ou falso, questionário com respostas 

curtas e questionários com respostas de múltipla escolha); enquete; chat coletivo e diálogo 

privado. 

No bloco Avisos, há instruções de como se guiar pelo AVA de acordo com os 

módulos e atividades. Ali, também, são postados quaisquer avisos de eventos ou 

atividades extras. Os módulos “Tempo de Cuidar”, “Tempo de Amar” e “Tempo de 

Brincar” são espaços para criação e manutenção de vínculos afetivos entre os alunos e 

entre alunos e professores. E o módulo “Tempo de Estudar” é voltado efetivamente para 

as matérias do 6º ano. 

No “Tempo de Cuidar”, há um chat em que os alunos podem conversar a qualquer 

momento entre eles; há um tópico de diálogo privado denominado Cantinho do Desabafo, 

em que o aluno pode se dirigir ao professor para conversar qualquer assunto que não 

queira dividir com o grupo, mas que tenha necessidade de falar com o professor. Também, 



34 
 

há uma história da Ruth Rocha: Quem tem medo de quê? disposta em diálogo privado 

para incentivar os alunos a escreverem e pensarem sobre seus medos. Ainda nessa aba, 

há vídeos preparados pelas pesquisadoras ensinando os alunos a confeccionarem um 

quadro de planejamento de estudos que será útil na rotina de estudos. 

No “Tempo de Amar”, há uma música com a temática motivadora de mudar o 

pensamento e de tentar novamente, incentivando a conversa entre a criança e a família 

sobre o que mudar nelas mesmas para deixar a vida mais feliz e incentivando, também, 

um abraço entre as crianças e seus familiares. Além disso, há um fórum com uma outra 

contação de história do livro Quero colo! de Stela Barbieri, Fernando Vilela e um outro 

vídeo ensinando a fazer um “emocionômetro”, como o da figura 1 para incentivar o 

diálogo da criança com a família sobre suas emoções. 

 

Figura 1: Emocionômetro 

 

Fonte: Google imagens 

Nesse fórum, podem ser postadas as fotos dos “emocionômetros” criados. Dessa 

forma, todos alunos conseguem ver a criação um dos outros. Assim como no módulo 

“Tempo de Cuidar”, ao longo do curso e com base nas conversas com os alunos, os 

docentes podem acrescentar outras histórias e novos tópicos de diálogos privados ou 

fóruns de discussão coletiva. 

 Já no módulo “Tempo de Brincar”, há um tópico, em formato de fórum, com um 

desafio - gravar um áudio com um trava-línguas (como por exemplo, o trava-línguas 

ilustrado da figura 2) e desafiar os colegas com algum trava-língua.  

    Figura 2- atividade Trava-línguas. 
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Foto: AVA “O Tempo: uma proposta didática para o 6º ano”, aba “Tempo de brincar” 

 

Em outro tópico, há um fórum com a história O menino que colecionava guarda-

chuvas, de Alexandre De Castro Gomes e Bruna Assis Brasil, que fala sobre a criatividade 

do menino que usava o guarda-chuva para brincar, além de um vídeo sobre a criação de 

brinquedos com sucata. É sugerido, então, que a criança construa seu brinquedo de sucata 

e poste ali a foto dele para compartilhar com seus colegas. 

 Por fim, no módulo “Tempo de Estudar”, são organizados os conteúdos e as 

atividades que os alunos devem fazer. Ali, a temática de tempo, amor, cuidado e 

brincadeiras se unem às matérias conteudistas do 6º ano, conforme ilustra a figura 3. 

Figura 3 – “Tempo de Estudar” 

 

Foto: AVA “O Tempo: uma proposta didática para o 6º ano” 
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Neste último módulo, há slides no software PowerPoint sobre as emoções em 

inglês com a proposta de um envio de um áudio respondendo à pergunta como você está 

se sentindo? em inglês; há um vídeo sobre como fazer um emoji em formato de fórum, 

para cada aluno ter acesso ao emoji do outro; há vídeos sobre o Tempo relacionado à 

história e à matemática; há vídeos sobre dias da semana, mês e hora em inglês; além de 

jogos, exercícios e enquetes sobre esses conteúdos. Além disso, foram selecionadas 

algumas atividades relacionadas à passagem do tempo, com relação a horas no relógio, 

divisão dos meses do ano em bimestre, trimestre e semestre, agrupamentos dos anos em 

década e século, o tempo das estações do ano, dentre outras. Essas atividades foram 

selecionadas porque, na prática docente, percebe-se que vários alunos do Ensino 

Fundamental, em específico os do 6º ano, não compreendem alguns formatos de horas. 

Por exemplo, ao se falar a hora como “15 para às 10”, alguns alunos não entendem que é 

a mesma coisa que 9:45 e isso afeta também a aprendizagem das horas, minutos e 

segundos em inglês. Verifica-se ainda que muitos alunos não conseguem fazer adições e 

subtrações envolvendo intervalos de tempos. Em muitos casos, fazem essas operações 

com as unidades de tempos diferentes, somam minutos com segundos, horas com minutos 

e outros erros nos cálculos.  

Diante dessas demandas percebidas, essas atividades propostas no AVA podem 

servir como ferramentas auxiliares a fim de facilitar a aprendizagem dos estudantes em 

várias áreas do conhecimento. Portanto, vislumbrou-se vencer as barreiras e os desafios, 

levando em conta a contextualização, a parceria em todas as ações, a organização do 

tempo e o amor em forma de ação. 

 

CONCLUSÃO 

 O curso de mestrado das pesquisadoras, por motivo da pandemia, até o momento 

da confecção deste artigo, aconteceu em modo remoto. Diante dessa situação, conseguir 

“tempo” para realizar todas as atividades tornou-se um desafio muito grande e não deve 

ter sido diferente para os alunos das pesquisadoras também. Assim, na escolha do tema 

para o trabalho no AVA, não se imaginava o quanto haveria para aprender, refletir e 

vivenciar situações do dia a dia relacionadas com ele. 

         Dessa forma, procurou-se relacionar o tema com situações simples do dia a dia 

das crianças a fim de que pudessem aprender de maneira leve. Ao pensarem no 

substantivo “tempo” e os diversos significados que ele apresenta, os alunos podem 
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ampliar o olhar para além da contagem das horas, geralmente vista na disciplina 

Matemática. 

         Ao envolver esse tema com as disciplinas Matemática, Língua Inglesa e Desenho, 

almejou-se mostrar para os estudantes uma possibilidade de integração entre essas 

disciplinas. Para isso, foram criadas atividades em que o aluno pudesse utilizar 

conhecimentos matemáticos para desenhar e ao mesmo tempo ampliar seu vocabulário 

em inglês. 

         Contudo, interdisciplinaridade não é tarefa fácil levando-se em consideração que, 

durante anos e até mesmo nos dias atuais, os conteúdos escolares foram e são ensinados 

de modo fragmentado. Porém, a construção do AVA “O Tempo – uma proposta didática 

para o 6º ano” permitiu, de um modo geral, o desenvolvimento desta interdisciplinaridade. 

Em todos os momentos, foi de suma importância a parceria e o compartilhamento dos 

saberes entre as pesquisadoras para que o Ambiente Virtual pudesse ser agradável, 

funcional e integrado. 

         Ainda sobre o Ambiente Virtual de Aprendizagem, a produção de materiais 

próprios como vídeos, atividades, textos e podcasts para a sua ‘alimentação’ foi excelente 

para a prática docente das pesquisadoras. A produção desse material ajudou no 

desenvolvimento de outras habilidades que, posteriormente, serão utilizadas em salas de 

aula presencial e virtual. 

Espera-se que este trabalho possa contribuir para uma aprendizagem mais 

dinâmica e agradável para os alunos. Espera-se, também, que a união entre as disciplinas 

seja cada vez mais comum nas escolas. 
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Resumo: O presente artigo está inserido na temática da Educação das Relações Étnico-

Raciais e parte da experiência de construção de um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) para turmas do 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na plataforma 

Google Classroom. A construção desse AVA é resultado de uma proposta de atividade 

da disciplina Educação e Tecnologia no Espaço Escolar, do programa de Mestrado 

Profissional em Práticas da Educação Básica do Colégio Pedro II. Considerando o 

contexto pandêmico decorrente da Covid-19 no ano de 2020, em que as escolas 

precisaram se adaptar ao ensino remoto e à necessidade de constante reflexão e debate 

sobre as Relações Étnico-Raciais dentro e fora do espaço escolar, bem como a produção 

de conhecimento comprometido com a transformação social, em especial no que se refere 

às questões raciais, o artigo tem como objetivo apresentar uma proposta acerca da 

Diversidade da Cultura Afro-Brasileira e sua valorização por meio de um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, para a qual são utilizados recursos como podcasts, textos 

imagéticos e escritos, vídeos, além de jogos interativos. Neste sentido, ao longo deste 

trabalho é feita uma breve reflexão teórica sobre a Tecnologia na Educação, além de 

descrever o processo de construção de um AVA como uma possibilidade para promover 

reflexões acerca da inserção de propostas de atividades que abordem a diversidade Afro-

Brasileira e as Relações Étnico-Raciais entre professores e alunos, e que valorize uma 

história que ao longo de muitos anos foi esquecida e inferiorizada. Para fomentar a 

discussão e argumentar em favor da perspectiva apresentada, serão resgatadas algumas 

contribuições teóricas de autores que pesquisam sobre questões relevantes aos temas 

abordados bem como documentos oficiais que tratam da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem; Cultura Afro-Brasileira; 

Diversidade. 

 

1. Introdução 

 

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, em que todos os setores 

da sociedade foram impactados e alterados em função do novo coronavírus. Foi um ano 

de incertezas, reviravoltas e houve a necessidade de se reinventar. Ao trazer uma série de 

novas necessidades que despertaram habilidades até então adormecidas ou 

desconhecidas, a pandemia nos revelou nossa grande capacidade de adaptação. E com a 

escola não foi diferente. 

Muitos países adotaram o fechamento total das escolas. Aqui no Brasil, com as 

atividades presenciais suspensas, professoras e professores foram desafiados a trabalhar, 
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repentinamente, diante de um contexto de excepcionalidade, com aulas remotas. Assim, 

conforme aponta pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas entre os meses de abril 

e maio de 2020, algumas alternativas foram adotadas de modo a tentar reduzir o déficit 

educacional e a preservar o direito à educação. 

A pesquisa, que foi realizada em parceria com a UNESCO do Brasil e com o Itaú 

Social, apresentou como objetivo verificar de que modo professores das redes pública e 

privada estavam desenvolvendo suas atividades nas primeiras semanas de isolamento 

social. Constatou-se que, dentre as estratégias educacionais utilizadas, as redes sociais e 

as plataformas virtuais se tornaram aliados ainda mais presentes nas instituições de ensino 

como um instrumento pedagógico para a construção de conhecimento e, ao mesmo 

tempo, de socialização. O gráfico a seguir mostra outras estratégias também utilizadas: 

 

Figura 1: Estratégias educacionais utilizadas nas primeiras semanas de isolamento social 

 

 
Fonte: https://www.fcc.org.br/fcc/wp-content/uploads/2020/06/educacao-pandemia-a4_16-06_final.pdf. 

 

Outra questão discutida em 2020 foram os episódios chocantes de racismo contra 

negros ocorridos dentro e fora do Brasil, que evidenciaram o quanto essa prática é 

recorrente ainda no século XXI. Isso ocorre porque, embora a maior parte da população 

brasileira seja negra, a sociedade é marcada por um racismo estrutural1. 

                                                
1 Silvio de Almeida defende a tese central de que o racismo é sempre estrutural, um elemento integrante da 

organização econômica e política da sociedade e que se naturalizou, seja nas relações interpessoais ou na 

dinâmica das instituições. (ALMEIDA, 2019, p.15) 

https://www.fcc.org.br/fcc/wp-content/uploads/2020/06/educacao-pandemia-a4_16-06_final.pdf
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pesquisa a cor ou raça da 

população brasileira com base na autodeclaração. Os últimos dados, ano de 2019, indicam 

que 9,4% dos brasileiros se autodeclararam pretos e 47%, pardos. Somando essa 

porcentagem, verifica-se que mais de 56% da população brasileira é autodeclarada negra.  

Tendo em vista essa expressiva população negra do Brasil, as ações do 

Movimento Negro resultaram na criação da Lei nº 10.639/2003 que estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas redes 

pública e particular da educação brasileira. Viu-se, portanto, a necessidade de estender essa 

discussão também para o ensino remoto como uma ferramenta importante para provocar 

conhecimentos, debates e reflexões, assim como ocorre no ensino presencial. Desta 

forma, a temática abordada no AVA criado torna-se atemporal uma vez que apresenta 

uma relevante reflexão sobre a sociedade brasileira.  

Com base nessas duas questões apresentadas, pensou-se na produção de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem como uma possibilidade para promover reflexões 

acerca da inserção de propostas de atividades que abordem a Africanidade e as Relações 

Étnico-Raciais entre professores e alunos, e que valorize uma história que ao longo de 

muitos anos foi esquecida e inferiorizada. 

O presente artigo busca discorrer sobre a Tecnologia na Educação, com foco na 

construção de um AVA voltado para alunos do 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, que trata das temáticas citadas por meio de revisão bibliográfica com base 

em documentos oficiais como o Plano Nacional de Educação (PNE), a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e 

a Lei 10.639/2003. 

Também serão utilizados artigos e livros recentes, além de autores como Nilma 

Lino Gomes (2017, 2001) e Silvio Luiz de Almeida (2019), que discutem sobre 

Multiculturalismo e Racismo Estrutural; Eliane Cavalleiro (2001) que discorre sobre 

Racismo e Antirracismo na Educação; Leila Gonçalves Silva Araújo e Alessander Freitas 

do Amaral (2019), que versam sobre a importância do Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira no Ensino Fundamental; Marco Silva (2010), Renate Boeno (2013) e Cinara 

Ourique do Nascimento e Ricardo Lemos Sainz (2017), que dialogam sobre a temática 

da Aprendizagem em Ambientes Virtuais.  

 

2. As Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação Básica 
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Desde os primórdios que o homem busca por tecnologia para facilitar sua vida em 

sociedade: desde a descoberta do fogo e a invenção da roda até os dias atuais, com 

máquinas capazes de substituir algumas atividades que antes eram especificamente 

humanas. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), “[...] a cultura digital 

tem promovido mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas” 

(BRASIL, 2018, p. 61). Assim, os desafios propostos pela cibercultura2 exigem uma 

sociedade em constante transformação e um comportamento social que se volte para o 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no cotidiano que está cercado 

cada vez mais de inovações. 

Ao mesmo passo que as ideologias humanas vão fomentar o uso de novas práticas 

de conhecimento científico a favor do homem, sua inteligência está a serviço da 

tecnologia em uma ação de interação e interdependência uma vez que ele produz e faz 

uso de TICs. Portanto, percebe-se que a tecnologia permeia a vida humana e, assim como 

ela, está em constante evolução. Antenor Nascente (1955, p. 488), em seu Dicionário 

Etimológico da Língua Portuguesa, nos afirma ser a palavra tecnologia 

de etimologia grega technologia, que seria um tratado sobre as artes.  

Assim, entendemos que ela está ligada à prática do conhecimento que se manifesta 

através da linguagem tecnológica como uma arte, a arte das inovações. Se a tecnologia é 

uma linguagem, deve ser usada em diferentes contextos, apropriando-se deles para que 

faça sentido e, como qualquer linguagem, é fundamental que haja finalidade crítica em 

seu uso permeando toda a vida social. Com isso, o papel da Educação Tecnológica ganha 

destaque ao preparar o discente para o mundo que o cerca de forma consciente e crítica. 

No entanto, devemos considerar que ela não substitui o papel do professor como mediador 

e fomentador da aprendizagem, nem o do aluno como participante ativo do seu processo 

de conhecimento. 

Ao versar sobre competências específicas para o ensino fundamental, por 

exemplo, a BNCC traz competências específicas de linguagem como:  

 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 

produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à 

cooperação. (BRASIL, 2018, p.65) 

 

                                                
2 Para Boeno o computador deixa de servir exclusivamente ao desenvolvimento tecnocientífico e progresso 

político, para ser utilizado como instrumento de comunicação, lazer e criação. (BOENO, 2013, p. 25) 
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 Percebemos, com isso, que a linguagem digital figura entre outros tipos de 

linguagem com os mesmos propósitos. Porém, a BNCC também aborda especificamente 

o uso da tecnologia em sala de aula como uma de suas competências: 

 
Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens 

e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos 

autorais e coletivos. (BRASIL, 2018, p.65) 

 

Outro documento que trata sobre o uso das TICs na Educação é a Lei n° 

13.005/2014 que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e tem como uma de suas 

diretrizes, no artigo 2º inciso VII, a “promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País” (LEI 13.005/2014). Com isso, o Centro de Inovação para a Educação 

Brasileira, disponibiliza em seu site uma tabela com a qual podemos visualizar as 

estratégias referentes ao uso da tecnologia nas escolas para o decênio 2014/2024, 

conforme o PNE: 

 

Figura 2: Estratégias do PNE que incluem o uso de tecnologia 

 

 
 

Fonte: https://cieb.net.br/tecnologia-para-promover-qualidade-e-equidade-na-educacao-basica/. 

 

Desta forma, notamos que introduzir, expor e ampliar o conhecimento do aluno 

em Linguagem Tecnológica contribui para sua formação cidadã em um contexto variado 

https://cieb.net.br/tecnologia-para-promover-qualidade-e-equidade-na-educacao-basica/
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capaz de fazê-lo ler textos multimodais de forma consciente. Portanto, para que tenhamos 

êxito no que diz respeito ao uso de Tecnologias na Educação, é necessário professores 

engajados e preparados para fazer uso dela dentro e fora de sala de aula.  

O uso da tecnologia deve ter foco no pleno desenvolvimento do educando, pois o 

espaço digital é mais um ambiente para o aprendizado. Assim, não exclui considerar sua 

realidade partindo de atividades mais simples para mais as complexas que o conduzam a 

realizar possíveis conexões a fim de permitir seu protagonismo e autonomia. Seria 

relevante pensar em como a tecnologia pode contribuir para o enfrentamento de situações 

nas quais os estudantes estão inseridos como um recurso pedagógico a mais para 

contribuir com a formação do aluno-cidadão-crítico. 

Durante o período da pandemia do coronavírus muitas redes de ensino optaram 

pelo ensino remoto como forma de aprendizagem ou para manter o vínculo com seus 

estudantes. Tal fato se deu através de plataformas como Moodle, Google Classroom; entre 

outras. Além disso, nas vezes em que o corpo docente precisou se reunir para avaliar este 

processo de aprendizagem, o uso de aplicativos como o Meet foi mais uma ferramenta a 

favor da Educação. Vimos com isso que o ensino remoto ora híbrido, ora apenas virtual, 

nos fez repensar o papel das novas tecnologias para o Ensino e o quanto precisamos, 

enquanto educadores, estar envolvidos com essas Novas Tecnologias.  

 

3. Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica: Por uma Sociedade 

Igualitária 

 

A Educação Básica brasileira é dividida em Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. O Ensino Fundamental, por sua vez, é dividido em Anos 

Iniciais (do 1º ao 5º) e Anos Finais (do 6º ao 9º), e tem como público crianças que estão 

em uma fase de transformações físicas, cognitivas e emocionais que devem ser 

consideradas pela escola (BRASIL, 2018, p.57). 

Na fase chamada de Anos Iniciais, os educandos atendidos têm entre 6 e 11 anos 

de idade e já são capazes de pensar de modo lógico sobre situações presentes e cotidianas. 

No 5º ano, série terminal dessa fase, os alunos têm entre 10 e 11 anos de idade e 

conseguem estabelecer relações que problematizem sua própria realidade, ampliar e 

aprofundar conhecimentos que se principiaram nas séries anteriores, além de se preparar 

para as mudanças que virão quando estiverem nos Anos Finais, fase em que terão  

professores especialistas nos diversos componentes curriculares. 
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De acordo com a BNCC, nos Anos Iniciais do Fundamental devem ser utilizados 

recursos pedagógicos que valorizem a ludicidade como promotora de aprendizagem, mas 

construindo situações em que os educandos possam adquirir autonomia intelectual e 

compreensão das normas e valores sociais, sendo levados a desenvolver noções de 

cidadania. Preocupação esta que, segundo a LDB (BRASIL, 1996), deve perpassar por 

toda a Educação Básica. 

Neste sentido, observa-se que deve ocorrer uma articulação entre as etapas da 

educação básica. Ou seja, os Anos Iniciais devem estabelecer uma relação de 

continuidade e aprofundamento relativo ao que fora aprendido na Educação Infantil, pela 

qual os alunos já passaram, e com a segunda etapa do ensino fundamental, que são os 

Anos Finais. O mesmo deve ocorrer na passagem do 9º ano para o Ensino Médio. 

Assim, a educação básica deve ser percebida como um continuum, sendo 

garantida a fluidez do processo de ensino-aprendizagem e respeitado o processo de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 
Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas 

experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de 

relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre 

os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma 

atitude ativa na construção de Conhecimentos (BRASIL, 2018, p.57) 

 

A BNCC também afirma que se pretende assegurar uma formação humana que 

tenha como objetivo a edificação de uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática 

e mais inclusiva (BRASIL, 2018, p.25). Já a LDB determina que tanto a forma quanto os 

conteúdos dos Componentes Curriculares da Educação Básica devem concorrer para a 

finalidade do “pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, Capítulo II, Art. 2º.).  

Se considerarmos cidadania como comportamento ético-político, consciente e 

crítico, entenderemos a importância de se começar desde os primeiros anos de 

escolaridade a trabalhar temas que levem os educandos a refletirem sobre si mesmos e 

sobre a sociedade em que vivem. Isso possibilitará que entendam como ela se constrói, 

que identifiquem os valores e contravalores que nela predominam e percebam de que 

modo podem intervir para transformá-la em um lugar melhor de se viver.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) aponta em seu 

parágrafo quarto que o ensino da História do Brasil deve considerar as contribuições das 

diferentes culturas e etnias, como das matrizes africana e indígena, na formação do povo 
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brasileiro para que sejam valorizadas como objetos de estudos e como incentivo à criação 

de uma autoidentificação positiva por parte dos educandos. Contudo, as leis que visam 

garantir efetivamente a inclusão das temáticas Afro-Brasileiras e Indígenas nas escolas 

são a Lei 10.639/2003 e a Lei 11.645/2008, respectivamente. 

 A partir delas começaram a ser incentivados os cursos de aperfeiçoamento dos 

professores e a organização de projetos interdisciplinares. Mas é preciso estar atento para 

que nas aulas e nos projetos que trabalhem a temática, isso seja feito de modo que não 

continuem celebrando estereótipos e personalidades sem aprofundar a história de luta e 

resistência dos indígenas e africanos escravizados pelos europeus, bem como dos 

afrodescendentes que padecem até hoje sob o cruel racismo estrutural de nossa sociedade. 

Sancionada em 2003 no Brasil, a Lei nº 10.639 propôs Novas Diretrizes 

Curriculares para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todas as 

escolas de educação básica, públicas e particulares, pautando o que por muitos anos ficou 

de fora nos currículos: a luta dos negros no Brasil, sua cultura e seu papel na formação da 

sociedade nacional. 

Deste modo, conforme aponta seu parágrafo primeiro, instituiu-se a 

obrigatoriedade de que essas culturas sejam ressaltadas em sala de aula como 

constituintes e formadoras de nossa sociedade, “resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil” (BRASIL, 2003), 

na qual são considerados como sujeitos históricos, com a valorização global de sua 

cultura, e não relacionados unicamente à temática da escravidão. 

Pode-se dizer, neste sentido, que foi necessária a criação de uma lei para que 

houvesse o reconhecimento da importância da cultura afro em nossa sociedade. Ela é uma 

conquista decorrente dos anos de lutas dos movimentos sociais, em especial do 

Movimento Negro, que desde a década de 1930 reivindica por mais espaço em articulação 

estabelecida com as diferentes instâncias e/ou organizações do Estado nos âmbitos 

municipal, estadual e federal, especialmente a partir dos anos 1980, cujo processo 

histórico de criação é bastante longo e complexo.  

Embora o Brasil, seja a segunda maior nação negra do mundo, ao discutir alguns 

aspectos da escola brasileira estabelecendo uma relação entre educação, cidadania, etnia 

e raça, Gomes (2001) atenta para o paradigma branco que ainda é muito arraigado também 

no pensamento pedagógico e na prática escolar. Assim, a aprovação da Lei 10.639/03 é 

uma tentativa de ressignificar e valorizar a cultura das matrizes africanas que formam a 

diversidade cultural brasileira, com vistas a uma educação antirracista desde cedo e ao 
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longo de todo ano letivo. Araújo e Amaral (2019, p.6) afirmam que “a inclusão do estudo 

da História e Cultura Afro-Brasileira tem importância significativa na desconstrução do 

preconceito étnico e racial”. 

As últimas décadas foram marcadas por uma série de ações violentas e 

preconceituosas de cunho racial contra pessoas negras, largamente divulgadas pelo 

mundo. Logo, as discussões em torno das questões raciais que por muito tempo foram 

ignoradas e silenciadas, pouco a pouco vêm ganhando força, maior adesão e visibilidade. 

Nas palavras de Santos (2001, p.97), “não houve nas últimas décadas período tão fecundo 

como o atual para discutir temas relativos à etnia, diversidade, raça, mutações culturais 

etc.”. 

Considerando o papel da escola de se voltar para o que está acontecendo na 

sociedade, ainda que por meio de atividades remotas, observa-se a necessidade de expor 

o tema e propor discussões acerca da população negra, do racismo e do respeito ao outro, 

tendo como propostas: mostrar a identidade negra de maneira afirmativa, ampliar 

referências e fazer refletir sobre práticas antirracistas. É preciso questionar o que é uma 

educação antirracista. 

Quando pensamos na formação do indivíduo é importante ressaltar que ele se 

constrói a partir dos vários referenciais presentes na sociedade: familiares, midiáticos, 

religiosos etc. Portanto, sendo uns dos princípios das instituições escolares o 

compromisso com a justiça social, equidade, cidadania e ética, considera-se necessário 

pensar no desenvolvimento de ações pedagógicas voltadas para a valorização da 

identidade e trajetória dos diferentes povos que formam o país e do sentimento de 

pertencimento de estudantes negros na escola que auxiliem na construção de uma 

sociedade menos desigual e mais democrática. 

A escola, como instituição social, é um espaço privilegiado para promover o pleno 

desenvolvimento do indivíduo exercendo um papel de extrema importância nesse 

processo de luta contra o preconceito e a discriminação racial. Por sua vez, enquanto 

mediadores, os professores têm grande responsabilidade com o processo de formação, 

socialização e interação dos diferentes sujeitos que chegam a ela. Sobre isso, Santos 

afirma que: 

 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a escola é um 

espaço privilegiado para a promoção da igualdade e eliminação de toda forma 

de discriminação e racismo, por possibilitar em seu espaço físico a convivência 

de pessoas com diferentes origens étnicas, culturais e religiosas. Além disso, 

sua atuação é intencional, sistemática, constante e obrigatória (...) Cabe 
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sublinhar a sua potencial responsabilidade em contribuir para a transformação 

dos processos de exclusão de parte da sociedade. Ela pode impulsionar uma 

ação cultural e política, a caminho da transformação da sociedade, por meio da 

transformação do indivíduo e das relações sociais. (SANTOS, 2001, pp.105-

106) 

 

 Numa sociedade que é marcada, ao mesmo tempo, pela diversidade étnico-racial 

e pelo racismo estrutural, observa-se que o ensino da Cultura Africana e da Cultura dos 

Afrodescendentes é hoje umas das mais importantes demandas educacionais no Brasil. 

Isso ocorre porque, conforme aponta Gomes (2001, p.88) a formação histórica da 

sociedade brasileira é baseada em concepções racialistas oriundas da colonização, da 

escravidão e do autoritarismo. Assim, uma vez que um suposto cientificismo atestou por 

muito tempo a inferioridade das pessoas negras, a identidade racial branca tornou-se e 

ainda permanece normativa em nossa sociedade, inclusive no ambiente escolar, 

produzindo e reproduzindo preconceitos. 

Diante dessa realidade a autora nos traz alguns questionamentos sobre o modo 

como a criança negra se vê refletida na escola e na sociedade, se a escola possibilita aos 

estudantes condições adequadas à construção de uma imagem positiva de si mesmo e do 

povo negro, da descendência africana, da estética, da corporeidade, enfim, do conjunto 

cultural negro. E, embora ainda estejamos muito longe de um ideal, as pautas de defesa 

dos direitos de indivíduos e grupos que durante séculos foram marginalizados buscam 

atender à demanda das questões raciais. 

Ao tecer considerações sobre educação antirracista, Cavalleiro (2001) aponta a 

necessidade de realização de ações concretas para que se construa uma sociedade 

igualitária, sendo o ambiente escolar um espaço privilegiado para a realização de um 

trabalho de (re)conhecimento da diversidade e respeito às diferenças raciais. A autora 

complementa ainda que  

 

A educação anti-racista é pensada como um recurso para melhorar a qualidade 

do ensino e preparar todos os alunos e alunas para a prática da cidadania. (...) 

Visa a erradicação do preconceito, das discriminações e de tratamentos 

diferenciados. Nela, estereótipos e ideias preconcebidas, estejam onde 

estiverem (meios de comunicação, material didático e de apoio, corpo discente, 

docente etc.), precisam ser duramente criticados e banidos. É um caminho que 

conduz à valorização da igualdade nas relações. E, para isso, o olhar crítico é 

a ferramenta mestra. (CAVALLEIRO, 2001, pp.149-150) 

 

Embora o racismo esteja presente há séculos em nossa sociedade, na qual as 

relações pessoais são pautadas a partir do lugar social e racial que as pessoas ocupam, o 
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desenvolvimento de propostas de incentivo nas escolas que visem combatê-lo, certamente 

nos possibilitará romper com preconceitos. Contudo, conforme aponta Cavalleiro,  

 

Não é tarefa fácil, visto que, em muitas situações, teremos que lutar contra a 

história oficial, os meios de comunicação, a educação familiar e religiosa. 

Precisamos estar bem atentos para não difundirmos visões estereotipadas e 

preconceituosas não só em relação ao grupo negro, mas também aos demais 

grupos socialmente discriminados. É imprescindível a realização de um 

trabalho preventivo e educativo. Um posicionamento caro diante dos desafios 

e vontade fazem a diferença. (CAVALLEIRO, 2001, p.159) 

 

Acrescenta-se ainda que uma educação antirracista requer não apenas uma 

mudança nos currículos, mas nas formas de pensar, nos discursos, nas posturas e nos 

modos de tratar as pessoas negras. Requer a preocupação de preparar indivíduos que 

assumam uma postura crítica frente a um sistema que gera tantas desigualdades. 

 

4. O AVA como Ferramenta para uma Educação Antirracista 

 

O uso de um AVA, como ferramenta de ensino-aprendizagem escolhida, partiu de 

uma demanda trazida pela necessidade de ensino remoto em tempos de pandemia, uma 

vez que as aulas presenciais foram suspensas por recomendação da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), que indicou o isolamento e distanciamento social em todos os países 

afetados como medida de prevenção e contenção da infecção causada pelo novo 

coronavírus. 

Em virtude da impossibilidade de retorno às aulas presenciais e da emergência de 

adaptação para continuidade do ensino em todos os níveis da educação escolar, novos 

caminhos precisaram ser pensados de modo a seguir com o ano letivo já iniciado. 

Migramos do ensino presencial para os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e 

devido a essa necessidade, a disciplina Educação e Tecnologia no Espaço Escolar, do 

programa de Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica do Colégio Pedro II, 

que também precisou se adaptar à nova realidade, realizou uma proposta de atividade 

visando à construção de um AVA pelos mestrandos. O Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), segundo SILVA (2010, p.49) 

 
É a sala de aula online não restrita à temporalidade do espaço físico. Nela, o 

professor ou responsável pode disponibilizar conteúdos e proposições de 

aprendizagem, podendo acompanhar o aproveitamento de cada estudante e da 

turma. Os aprendizes têm a oportunidade de estudar, de se encontrar a qualquer 

hora, interagindo com os conteúdos propostos, com monitores e com o 
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professor. Cada aprendiz toma decisões, analisa, interpreta, observa, testa 

hipóteses, elabora e colabora. O professor ou responsável disponibiliza o 

acesso a um mundo de informações, fornece conteúdo didático multimídia para 

estudo, objetos de aprendizagem, materiais complementares. 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem apresentaram-se, portanto, como uma 

alternativa de minimizar as consequências decorrentes da suspensão das aulas, cujas 

atividades foram reorganizadas e replanejadas para atender aos estudantes na nova 

modalidade de ensino. Consideramos que, a partir de temas que fazem parte do cotidiano, 

é possível desenvolver os conteúdos curriculares em consonância com discussões 

relevantes independente da faixa etária, desde que sejam utilizadas abordagens 

adequadas. 

Neste sentido, o intuito foi o de aprofundar a compreensão acerca do racismo, do 

preconceito e da discriminação racial a partir do estudo e valorização da Cultura e História 

Afro-Brasileira e Africana, demonstrando de que modo está presente e influi nos 

costumes brasileiros. Ou seja, mostrando sua presença de forma positivada nos diversos 

segmentos da sociedade: arte, culinária, música, dança etc. Foi pensado, sobretudo, por 

entendermos a importância desse ensino para a valorização do negro e como estratégia de 

prática antirracista. 

Dentre as possíveis plataformas para o desenvolvimento da temática de forma 

remota, uma vez que o público-alvo a ser atendido são estudantes do 5º ano dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e tendo em vista a interface interativa e atrativa do 

Google Classroom, optamos por utilizá-lo para desenvolver nosso AVA. Ele é um sistema 

de gerenciamento de conteúdo para escolas que permite a criação, distribuição e avaliação 

de atividades de forma simplificada. É um recurso do Google Apps que pode ser utilizado 

também via smartphones.  

Ao fazerem reflexões a respeito da aprendizagem em Ambientes Virtuais, 

Nascimento e Sainz afirmam que,  

 
numa perspectiva construtivista, permitem construir o conhecimento e formar 

sujeitos através de uma outra modalidade de ensino: a educação a distância. 

Eles surgem como ferramentas capazes de modificar o contexto educacional, 

promovendo interatividade, autonomia e colaboração. Coll & Monero (2010) 

dizem que o AVA é um elemento de integração entre alunos, professores e 

conteúdo. Nesse entendimento, o processo de aprendizagem nos ambientes 

virtuais, vai muito além de compreender o funcionamento das ferramentas 

tecnológicas, está em perceber o que considerar nessa aprendizagem. 

(NASCIMENTO E SAINZ, 2017, p.150) 
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  Deste modo, compreendemos que embora não permitam uma interação tal como 

a que ocorre no ensino presencial, o processo interativo que os AVA possibilitam é capaz 

de caracterizá-los como uma sala de aula uma vez que a troca entre inúmeros sujeitos 

desenvolve a construção de aprendizagens coletivas e individuais. De acordo com os 

autores, o conjunto de ferramentas computacionais empregados oferecem suporte para a 

administração e controle tanto dos conteúdos como do acesso e navegação por parte dos 

alunos, além de permitirem autonomia, interatividade e colaboração. 

Nascimento e Saintz (2017, p.150) salientam também que embora os Ambientes 

Virtuais apresentem um cenário amplo e receptivo de possibilidades de aprendizagem, é 

importante ter em mente que a tecnologia, por si só não garante a aprendizagem. É 

necessário, portanto, a intencionalidade ao estruturá-lo, ter claros os objetivos que se 

pretende alcançar, traçar as estratégias pedagógicas adequadas para atingi-los no 

compromisso com o processo de ensino aprendizagem, além de orientar o(a) estudante à 

pesquisa e possibilitar que ele/ela tenha experiência de construir o conhecimento em rede. 

Assim, 

 
não basta utilizar o AVA de forma estática, ou seja, simplesmente colocar o 

conteúdo. É preciso instigar o aluno ao movimento, refletir, discutir, 

compartilhar e, também, motivá-lo ir além daquilo que está disponível no 

ambiente. O que queremos dizer é que por traz da tecnologia disponível nos 

ambientes virtuais deve existir uma intencionalidade pedagógica, uma 

capacidade de ver a tecnologia como parte de um processo que ainda está 

centrado na nossa capacidade de decidir o que queremos. (NASCIMENTO E 

SAINZ, 2017, p.150) 

 

Ao organizar um AVA para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, devemos 

levar em consideração que a cultura digital faz parte da nossa sociedade e que os 

estudantes da educação básica são usuários dessas tecnologias em alguma medida. Desse 

modo, as Tecnologias de Informação e Comunicação devem ser aliadas e não obstáculos 

à aprendizagem, cabendo às escolas promover o uso consciente e crítico das tecnologias 

de modo que elas estejam à serviço da humanização dos educandos e não da sua 

transformação em consumidores e reprodutores acríticos de produtos e ideias. Assim, 

segundo a BNCC, 

 
(...) Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de 

informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior 

disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, os 

estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como 

consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas 

da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação 

multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de 
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modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte 

apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das 

informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas 

de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar 

característicos da vida escolar. (BRASIL, 2018, p.60) 

 

Sobre o papel da escola nesse contexto de crescente engajamento da criança e do 

adolescente no mundo digital a BNCC, ressalta ainda: 

 

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu papel em 

relação à formação das novas gerações. É importante que a instituição escolar 

preserve seu compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e 

contribua para o desenvolvimento, no estudante, de uma atitude crítica em 

relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. 

Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais 

as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando 

possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque para 

usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais 

consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do 

universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a 

aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre 

professores e estudantes. (BRASIL, 2018, p.60) 

 

A nossa proposta foi construir um AVA atrativo, interativo, lúdico, de fácil 

compreensão para o 5º ano e que ao mesmo tempo levasse os educandos a aprofundar 

seus conhecimentos sobre cultura afro-brasileira e a uma reflexão sobre 

representatividade negra e racismo. Começamos propondo a análise e reflexão sobre 

situações cotidianas, sobre o que assistem na tv e sobre os brinquedos que consomem, 

evidenciando, deste modo, o racismo estrutural e naturalizado que passa desapercebido 

pela maioria das pessoas e que leva à internalização da ideia de que, conforme aponta 

Gomes (2001), a paz, o bom e o belo são brancos.  

 

5. O Ensino Remoto e a Construção do AVA sobre Diversidade Afro-Brasileira  

 

A intenção de construir um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com a 

temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais foi a de levar os alunos do 5º ano 

a perceberem o quanto os elementos das Culturas Africana e Afro-Brasileira estão 

presentes em nossas vidas, cotidianamente, mas muitas vezes nem sabemos que eles são 

nossos vínculos com a África. Identificar essa herança, reconhecer e afirmar sua 

importância é valorizar uma outra história, nossa história, contada a partir dos que foram 

oprimidos, mas que também resistiram e re-existem até hoje. 
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Para possibilitar a percepção dos estudantes de que a representatividade é muito 

mais do que simplesmente haver algumas personalidades negras na tv, ou mesmo um ou 

dois bonecos negros e de cabelo black nas prateleiras das lojas, construímos um material 

sobre a nossa herança cultural de matriz africana. 

Foram percorridas as seguintes etapas na construção do AVA: escolha da temática 

e objetivos, elaboração das ferramentas como: podcasts, textos imagéticos e escritos, 

vídeos, além de jogos interativos. Em seguida, a plataforma Google Classroom foi 

alimentada com esses recursos, com as avaliações de algumas atividades desenvolvidas e 

com a autoavaliação do estudante.   

Dentre alguns dos desafios encontrados neste processo de construção, um deles 

diz respeito à dificuldade docente para lidar com essas ferramentas devido à pouca 

experiência com o manuseio das plataformas. Sendo assim, foi necessário romper com as 

dificuldades apresentadas e passar para a vivência de um processo de busca e pesquisa. 

Conforme afirma Paulo Freire (2006, p.29), “Pesquiso para constatar, constatando, 

intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. Assim, este foi um processo de troca de 

conhecimentos, com trabalho em equipe, erros e acertos.  

Na figura 3 podemos observar as atividades no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem organizadas por tópicos. Esses tópicos apresentam uma sequência 

cronológica para facilitar a interação do educando pela plataforma: 

 

Figura 3: Tela de Atividades 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponível em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
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O curso foi dividido em dez tópicos, a saber: 

 

 Tópico 1 – A diversidade Afro-Brasileira. Foi apresentado um Power Point 

de introdução do tema (figura 4) com o objetivo de discutir o conceito de 

diversidade. Abordou-se a Beleza da Diversidade na Cultura Afro-

Brasileira e a importância da representatividade negra no Brasil, país 

marcado pelas diferenças. Por meio da plataforma Word Wall, foi criada 

uma atividade interativa de palavras sobre o que é preciso ter e fazer para 

conviver com a diversidade (figura 5). Dentre as palavras, destacaram-se: 

tolerância, cooperação, não-violência, ternura, respeito, amor, empatia, 

acolhimento, compreensão e solidariedade. Após a criação da atividade 

foi gerado um link e anexado ao Power Point. A sociedade brasileira é 

formada pelas diferenças, portanto, houve a proposta da música3 “Ser 

diferente é normal”, de Adilson Xavier e Vinícius Castro, que fala sobre 

as diferenças e a riqueza dessa diversidade.  Dando prosseguimento à 

reflexão sobre diversidade e representatividade, por meio de uma imagem, 

salientou-se a carência de representatividade negra na mídia brasileira e a 

importância de se abordar este assunto.  

 

Figura 4: Lâmina inicial do Power Point 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponíveis em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 

 

                                                
3 Música disponível em < https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=WjdPIFKd64c>. 

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=WjdPIFKd64c
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Figura 5: Lâmina interativa do Power Point 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponíveis em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 

 Tópico 2 – Representatividade. O tópico foi iniciado com uma indagação: 

você sabe a importância da representatividade? Em seguida, a proposta 

era de que os estudantes escutassem um podcast criado pelas mestrandas 

por meio do site Anchor, intitulado “A beleza da diversidade na Cultura 

Afro-Brasileira” (figura 6). Este podcast teve como objetivos: definir o 

conceito de representatividade; exemplificar as formas de 

representatividade pessoal e social; e identificar a importância da 

representatividade para a formação da identidade dos negros no Brasil. 

Após terem ouvido o podcast, os estudantes foram convidados a avaliar a 

representatividade do negro em filmes, séries, novelas, desenhos 

animados e programas de TV, conforme a percepção de cada um. Esta 

avaliação foi construída por meio da ferramenta Google Forms.     

Figura 6: Podcast sobre Representatividade 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponível em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
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 Tópico 3 – Há representatividade? Neste tópico refletiu-se sobre a falta de 

representatividade nos brinquedos comercializados no Brasil por meio de um 

vídeo denominado: “Onde está a representatividade?” (figura 7). O mesmo 

contém imagens de uma loja de brinquedos e fica evidenciado que apesar da 

população negra ser maioria no Brasil, a falta de representatividade nos 

brinquedos ainda é grande. No final do vídeo foi sugerido um desafio para 

os estudantes: postar uma imagem ou um vídeo que represente a cultura 

afro-brasileira. Depois de assistirem ao vídeo, eles deveriam escrever um 

pequeno parágrafo que destacasse a importância da representatividade 

negra. Esse tópico teve como outros objetivos: inferir sobre a 

representatividade negra na sociedade brasileira; pesquisar sobre aspectos 

da cultura africana presentes no cotidiano da sociedade brasileira e 

estimular a criticidade sobre a pouca representatividade negra no Brasil. 

 
Figura 7: Vídeo sobre a Representatividade nos Brinquedos 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponível em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 Tópico 4 – Raízes Africanas. A cultura de matriz africana tem grande 

importância na formação do povo brasileiro. Neste tópico foi exposto um 

vídeo4 intitulado “Os africanos – raízes do Brasil” (figura 8), que fala um 

pouco sobre essa herança cultural e que muitas vezes nem se sabe. A 

exibição do vídeo teve como objetivos: proporcionar a ampliação dos 

conhecimentos sobre a cultura africana; ilustrar como ocorreu a formação 

                                                
4 Vídeo extraído de <https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s>. 

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
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do povo brasileiro; e relacionar o modo de viver dos africanos que foram 

escravizados com a atual situação dos negros brasileiros. Além do vídeo, 

foi sugerida uma leitura de apoio sobre a Cultura Africana5 (figura 9). 

 

Figura 8: Vídeo sobre as Raízes Africanas do Brasil 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponível em  https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 

Figura 9: Texto Informativo 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponível em  https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 Tópico 5 – Nossa Herança Cultural. Neste tópico foi disponibilizada em PDF 

uma história intitulada “Um pouco da herança Africana no Brasil”, construída 

coletivamente pelas mestrandas.  A história tem como personagens Tayó e 

Akin, duas crianças que, junto com seus amigos, descobrem um pouco 

mais sobre a Cultura Afro-Brasileira. Ao longo da narrativa a personagem 

                                                
5 Leitura de apoio extraída de <https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/2_I.php>. 

  

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://www.faecpr.edu.br/site/portal_afro_brasileira/2_I.php
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Monifa explica às crianças que há versões diferentes sobre a origem da 

boneca Abayomi.   

 Tópico 6 – Conheça a Abayomi. Partindo da contação de história relatada 

no tópico anterior, o objetivo foi: conhecer as diferentes versões sobre a 

origem da boneca Abayomi. Essas versões foram disponibilizadas em um 

link6 (figura 10) e em um podcast7 (figura 11).  

 

Figura 10: Texto com uma das versões sobre a Abayomi 

 

 
Fonte: Arquivo das autoras, disponível em  https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 

Figura 11: Podcast com uma das versões sobre a Abayomi 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponível em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 Tópico 7 – Mãos na massa. Após aprenderem as versões sobre a origem da 

boneca, os estudantes foram convidados a aprender e fazer suas próprias 

bonecas Abayomi. Foi postado um vídeo instrucional8 (figura 12) e após 

                                                
6Versão disponível em  <https://colecionadordesacis.com.br/2018/11/21/abayomi/amp/> 
7 Podcast extraído de <https://anchor.fm/ana-cecilia-de-lima-andrade/episodes/udio-abayomi-

ejatvo> 
8 Vídeo instrucional extraído de  <https://colecionadordesacis.com.br/2018/11/21/abayomi/amp/>. 

  

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://colecionadordesacis.com.br/2018/11/21/abayomi/amp/
https://anchor.fm/ana-cecilia-de-lima-andrade/episodes/udio-abayomi-ejatvo
https://anchor.fm/ana-cecilia-de-lima-andrade/episodes/udio-abayomi-ejatvo
https://colecionadordesacis.com.br/2018/11/21/abayomi/amp/
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confeccionarem suas bonecas, os estudantes deveriam anexar no AVA a foto 

da Abayomi criada para que todos as visualizassem.   

 

Figura 12: Vídeo Instrucional 

 

 
 

Fonte: Arquivo das autoras, disponível em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 Tópico 8 – Agora é sua vez! A proposta era de que os estudantes, a partir 

de tudo o que viram e ouviram até então, construíssem um pequeno 

texto, entre 10 e 15 linhas, sobre situações cotidianas nas quais fosse 

possível perceber a presença da Cultura Afro-Brasileira. Além disso, 

deveriam destacar porque valorizá-la é importante para a 

representatividade negra na sociedade. 

 

 Tópico 9 – Aprenda Jogando. Os jogos educativos são parte fundamental 

no processo de ensino-aprendizagem. Por meio de links, foi 

disponibilizado um caça-palavras (figura 13) com oito elementos da 

Cultura Africana e Afro-Brasileira, e um jogo da memória (figura 14) 

com dez elementos dessa cultura. Para a criação dos jogos foi utilizado 

o site Word Wall. O jogo apresenta uma série de opções para que o 

educador crie jogos de acordo com os conteúdos a serem trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
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Figura 13: Jogo de Caça-Palavras 

 

 
Fonte: Arquivo das autoras, disponíveis em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

Figura 14: Jogo da Memória 

 
Fonte: Arquivo das autoras, disponíveis em https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all. 

 

 

 Tópico 10 – Autoavaliação. Após ampliarem seus conhecimentos sobre a 

Beleza da Diversidade na Cultura Afro-brasileira, os estudantes foram 

convidados a realizar uma autoavaliação sobre sua participação no AVA, 

considerando os seguintes aspectos: realização das atividades; se houve 

dificuldade ao realizar as propostas; se solicitou ajuda quando teve 

dificuldade, se houve empenho para realizar as atividades; e qual foi o 

recurso que mais gostou. Essa autoavaliação foi construída com o auxílio do 

Google Forms. Considera-se, que esse processo é de extrema importância 

para que seja possível melhorar a prática pedagógica.   

 

Este Ambiente Virtual de Aprendizagem foi construído de tal maneira que 

proporcionasse aos estudantes, por meio de atividades diversificadas, um movimento de 

reflexão crítica que promova a valorização da diversidade, o respeito às diferenças e 

https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
https://classroom.google.com/w/MTg4NTg0MTg2Mjcx/t/all
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discussão sobre a importância da representatividade negra. É de grande importância que 

haja, a cada dia mais, debates, cursos e reflexões sobre a temática das Relações Étnico-

Raciais dentro e fora do espaço escolar. 

 

6. Considerações Finais 

 

Ao se pensar na criação de um AVA para estudantes do 5º ano dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, levando em consideração a faixa etária dos discentes, a 

importância e necessidade de aprofundar conhecimentos sobre Cultura Afro-Brasileira, 

foram selecionados e criados materiais com o objetivo de ressaltar o quanto a população 

brasileira é herdeira da África, o quanto ela está presente em nosso cotidiano, mas também 

o é negada e inferiorizada. 

Houve o entendimento de que ao serem apresentados dados da composição da 

população brasileira, que é majoritariamente negra, e ao ser mostrada a falta de 

representatividade na mídia e inclusive nos brinquedos, os estudantes teriam a 

possibilidade de analisar, comparar e refletir sobre a nossa realidade, como também, sobre 

o racismo que subalterniza os negros constantemente. 

Quando se trata de escola pública das redes municipais e estaduais, onde muitos 

alunos são das classes populares, negros e periféricos9, temos então justamente o público 

que precisa perceber as engrenagens sociais que os oprimem. Eles precisam conhecer a 

si mesmos para reconhecer a África como matriz, criando uma identificação positiva que 

arma para a resistência contra-hegemônica e para a luta antirracista. 

Assim, o tema Cultura Afro-Brasileira é extremamente importante e deve ser 

trabalhado na educação básica com o objetivo de não apenas mostrar a presença da matriz 

africana, mas sobretudo ressaltar seu valor e fornecer informações para movimentar a 

capacidade de reflexão crítica e de transformação social dos educandos. 

Aprender um conteúdo novo ou mesmo desenvolver determinadas habilidades e 

competências de qualquer componente curricular da Educação Básica requer organização 

do tempo, frequência, concentração e atenção ao ambiente da sala de aula. A 

                                                
9 Segundo dados do IBGE a população negra tem condição socioeconômica inferior à população branca, 

compondo a porção mais pobre da população. Assim, esse grupo recorre às escolas públicas para a sua 

escolarização e muitas vezes não conclui a educação básica. Dados disponíveis em 

<https://www.geledes.org.br/mais-de-70-dos-jovens-de-14-a-29-anos-que-abandonam-a-escola-sao-

pretos-ou-pardos/> e <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-

persistem-no-pais>. Acesso em: 10 de jan.2021. 

https://www.geledes.org.br/mais-de-70-dos-jovens-de-14-a-29-anos-que-abandonam-a-escola-sao-pretos-ou-pardos/
https://www.geledes.org.br/mais-de-70-dos-jovens-de-14-a-29-anos-que-abandonam-a-escola-sao-pretos-ou-pardos/
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
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intermediação presencial dos professores facilita esse processo. O contato afetivo do 

“olho no olho” com outros educandos e com os professores transforma o encontro 

presencial numa comunidade onde essa dinâmica, a proposição de temas e as maneiras 

de lidar com eles, se encarregam de fazer a aprendizagem acontecer. O espaço, o contato 

e a predisposição de alunos e professores à busca do saber são elementos que contribuem 

para o Ensino-Aprendizagem. 

Assim, um AVA ou qualquer outra proposta de EAD são ferramentas importantes, 

interessantes e facilitadoras.  Porém, jamais substitutas do ensino presencial na Educação 

Básica. Some-se a isso a realidade de grande parte da população brasileira que não tem 

condições financeiras de contratar um serviço de internet fixa ou móvel que a mantenha 

conectada para navegar, baixar e produzir vídeos e textos. Nas famílias atendidas pela 

escola pública popular, a necessidade de sobrevivência fala mais alto. Algumas vezes 

sequer conseguem se manter na escola até o final da Educação Básica, muito menos serem 

assíduos e participativos numa plataforma virtual para a qual nem seu pacote de dados e 

tampouco suas condições emocionais, devido ao contexto pandêmico, dão conta. 

Neste sentido, considera-se que foi um desafio grande construir um AVA sobre 

Diversidade Afro-Brasileira para o 5º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por 

conta da complexidade do tema e dos preconceitos que ainda se manifestam quando 

tratamos da matriz cultural africana. Mas, é justamente o racismo epistêmico relacionado 

ao que vem de África que torna urgente e necessário tratar desse tema desde os primeiros 

anos de escolaridade, pois sem o reconhecimento do valor dessa cultura não se 

desconstrói o racismo que estrutura nossa sociedade. 

Não houve a possibilidade de aplicar o produto. Todavia, a tentativa de construir 

algo adequado e interessante aos alunos do 5º ano do Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental partiu da experiência docente e da troca de conhecimentos com os demais 

colegas de turma. Entretanto, alguns questionamentos seguem com base nas atuais 

circunstâncias das escolas brasileiras. Resta-nos saber como superar a noção de divisor 

digital (incluídos e excluídos), de que forma é possível transformar a Tecnologia digital 

em um recurso pedagógico que não seja exclusivo das metrópoles, como possibilitar o 

acesso a todos os estudantes em tempo integral dentro e fora das escolas e de que maneira 

é possível capacitar os professores para que usem a Tecnologia como uma ferramenta 

crítica capaz de refletir sobre situações reais nas quais os discentes estão inseridos. 

Talvez não tenhamos as respostas agora, mas vale ressaltar que é preciso caminhar 

considerando a Tecnologia como uma aliada no desenvolvimento da aprendizagem, tanto 
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de alunos quanto de professores, e que o uso das TICs deve ser explorado a fim de 

contribuir para o desenvolvimento social e não apenas explorando seu potencial 

tecnológico. Que este artigo sirva de subsídio para que demais profissionais da educação 

experimentem propostas semelhantes com vistas à uma sociedade mais igualitária.  
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O DESENHO UNIVERSAL NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM: 

A HORA E A VEZ DA VERDADEIRA INCLUSÃO  
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RESUMO: O presente artigo pretende relatar a experiência de montagem de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) inclusivo, com base na teoria do Desenho 

Universal para a Aprendizagem, apoiada nas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC). O projeto desenvolveu um modelo de atividades interativo que contou com 

diversos recursos de acessibilidade para promover a aprendizagem do tema Ciências da 

Natureza. O AVA, intitulado “Uma Aventura na Floresta: conhecendo os animais, na 

perspectiva inclusiva”, teve como público-alvo os alunos do 2° ano do Ensino 

Fundamental I e contemplou, primordialmente, o acesso de todos os alunos e respeitou a 

diversidade da natureza humana. 

 

Palavras-chave: Desenho Universal para a Aprendizagem, Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Inclusão Escolar 

 

 

ABSTRACT: This article intends to report the experience of setting up an inclusive 

Virtual Learning Environment (VLE), based on the Universal Design for Learning theory, 

supported by Information and Communication Technologies (ICT). The project 

developed an interactive activity model that had several accessibility resources to 

promote the learning of the theme of Natural Sciences. The VLE entitled "An Adventure 

in the Forest: knowing animals, from an inclusive education perspective", had as its target 

audience the 2nd year students of Elementary School I and contemplated, primarily, the 

access of all students and respected the diversity of the human nature. 

 

Keywords: Universal Design for Learning, Information and Communication Technology 

and School Inclusion. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Cada indivíduo possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicos. Os alunos são diferentes na maneira como percebem e 

compreendem a informação que lhes é apresentada. Os programas educacionais devem 

ser planejados no sentido de respeitar as especificidades de cada estudante. O professor 

precisa buscar formação contínua para identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos. Inclusão, então, é uma forma de pensar, agir e reagir em favor de todos e com 

todos. O acolhimento à diversidade deve ser a meta do professor.  
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No Brasil, a educação inclusiva começou a ser pensada e fundamentada em 1994, 

após a Conferência Mundial de Educação Especial, em que foi proclamada a Declaração 

de Salamanca. Nessa convenção, o termo Educação Inclusiva foi mencionado pela 

primeira vez. Esse documento defende o direito de uma educação para todos, 

independentemente de suas limitações. O Brasil foi um dos países signatários dessa 

declaração e assumiu o compromisso de incluir todas as crianças em classes regulares, 

independentemente de suas dificuldades. 

Em 2008, foi implantada a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, que passa a integrar a proposta pedagógica, promovendo o 

atendimento educacional especializado e rede de apoio para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, eliminando barreiras de aprendizagem e favorecendo a interação 

social. 

 A legislação relativa à Educação Inclusiva foi fortalecida pela Lei nº 13146, de 06 

de julho de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 

que assegura e promove o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, em 

condições de igualdade, da pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania. A citada lei teve como referência a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, ocorrida em Nova Iorque, no ano de 2007, em que o Brasil 

participou e se comprometeu a cumprir o que ali se estabeleceu.    

Em sintonia com o contexto inclusivo, pesquisadores do CAST – Center for 

Applied Special Technology da Universidade de Harvard, liderados pelos cientistas David 

Rose e Anne Meyer, desenvolveram o conceito de Desenho Universal para a 

Aprendizagem, baseado no modelo de Desenho Universal criado pelos profissionais da 

área da Arquitetura da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da 

América. 

O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) consiste em um conjunto de 

possibilidades – materiais, técnicas e estratégias - que busca ampliar a aprendizagem de 

alunos com ou sem deficiência. A diversidade deve ser contemplada no modo como o 

conteúdo é apresentado e nas múltiplas formas de representá-lo, na ampliação de 

oportunidades de ação/expressão dos alunos e no desenvolvimento de estratégias que 

garantam o envolvimento dos atores da aprendizagem.  

O uso de mídias digitais também flexibiliza vários percursos de aprendizagem, 

pois estas viabilizam inúmeras combinações de texto, fala e imagem. A abordagem do 

DUA propõe diversificar e considerar: 
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• os formatos dos materiais didáticos, as estratégias pedagógicas e os métodos de 

apresentação do conteúdo curricular; 

• a mediação da aprendizagem, o envolvimento dos educandos e as inter-relações 

entre o conteúdo e a vida real do aluno. 

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como 

ferramenta de ensino tem permitido um grande avanço no processo educacional, 

principalmente, no tocante às práticas educativas usadas no cotidiano escolar. 

Barroso & Antunes (2016), fundamentados em Velloso (2016, p.11), destacam a 

capacidade de as TIC agilizarem, horizontalizarem e facilitarem a captação, a transmissão 

e a distribuição de informações.  

  Por ferramentas digitais de ensino, ainda segundo Velloso (2016), entende-se o 

uso dos seguintes recursos tecnológicos: slides, exercícios virtuais, vídeos, plataformas 

de Ensino a Distância (EAD), web conferências, lousas digitais, e-mails, armazenamento 

em nuvens, entre outros. 

O projeto em destaque neste artigo pretendeu desenvolver um modelo de 

atividades interativo que contivesse diversos recursos de acessibilidade para promover a 

aprendizagem do tema, contemplando o acesso de todos os alunos por respeitar a 

diversidade de necessidades educacionais na perspectiva da educação inclusiva.  Esse 

modelo foi construído em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), utilizando a 

plataforma Google Classroom (Google Sala de Aula), com atividades no campo de 

Ciências Naturais, sob o título “Uma Aventura na Floresta: conhecendo os animais, na 

perspectiva da educação inclusiva”, para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental I, 

propondo uma abordagem inclusiva e lúdica que estimulasse o desejo de aprender.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, diante da necessidade de atender às 

questões cotidianas relacionadas à diversidade do corpo discente, o professor convive 

com o desafio de criar possibilidades educativas e despertar o interesse pelo aprendizado. 

Nesse cenário, exige-se do educador uma reflexão sobre os processos usuais de ensino e 

aprendizagem, bem como um olhar diferente que leve em conta estudantes que aprendem 

de maneira específica e pouco convencional.   
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Em face do universo digital da atualidade – profuso em novas ferramentas 

pedagógicas e tecnologias a serviço da Educação, se a intenção consiste em produzir 

intervenções educacionais inovadoras e eficientes, é preciso viabilizar novas formas de 

aprender e ensinar. Nesse sentido, desvendaremos a seguir as conexões entre Tecnologia, 

Educação e Inclusão, buscando compreender como a elaboração de um AVA inclusivo 

pode proporcionar uma significativa experiência de aprendizagem para todos os alunos.  

 

2.1. A Tecnologia na Educação. 

 

Kenski (2007) aponta que a escola, tradicionalmente, é lugar para preparar para a 

vida, para o desenvolvimento social e para o trabalho, sendo fundamentalmente 

importante nos momentos de mudança da sociedade. Assim, cabe também a escola 

garantir a formação de cidadãos para a aquisição de novas habilidades, atitudes e valores, 

capazes de analisar criticamente o número demasiado de informações e mudanças 

advindas da chamada Sociedade da Informação, que vive em constante processo de 

transformação. Acrescenta ainda que estar excluído desta sociedade pode significar viver 

em estado de dominação e submissão. 

Como tentativa de elaborar políticas públicas que orientem a inserção nessa nova 

sociedade no Brasil, Kenski (2007) acrescenta que, em 1999, foi lançado o Livro Verde 

da Sociedade da Informação no Brasil. Neste documento são apresentadas as bases para 

a discussão de um novo projeto social em todas as áreas do conhecimento, inclusive 

Educação. No que tange à Educação, deve-se considerar uma série de aspectos relativos 

às tecnologias de informação e comunicação, que atuam na construção de uma sociedade 

que tenha a inclusão e a justiça social como uma das prioridades.  

Desta forma, a sociedade da informação, preocupa-se com a difusão das 

tecnologias digitais interativas em educação. No Brasil, Kenski (2007) entende a 

necessidade de novas abordagens pedagógicas, novos caminhos que cessem com o 

isolamento da escola e a coloquem em uma posição dialógica e cooperativa constante 

com as outras esferas existentes na sociedade, a começar pelos próprios alunos. Antes de 

tudo, a escola deve estar a serviço de gerar oportunidades de aprendizagem e autonomia 

aos alunos em relação à busca de conhecimentos, de discernir seus caminhos e da 

liberdade para que possam ser autores da sua própria existência.  

A proposta é que, nessa nova sociedade, alunos e professores não se constituam 

apenas como consumidores e usuários, mas que a escola também possibilite condições 
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para garantir o surgimento de produtores e desenvolvedores de tecnologias. De tal forma 

que não aprendam somente a usar e produzir, mas também interajam e participem, 

integrando-se em novas comunidades e ressignificando a educação num espaço muito 

mais amplo. Assim, as inovações tecnológicas podem ser decisivas na transformação do 

espaço escolar em um lugar de exploração, de realização de projetos, de investigação, de 

pesquisa e discussões.  

Do ponto de vista de uma educação na perspectiva inclusiva, professores podem 

explorar as tecnologias a favor do processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. 

Observando cada demanda, o professor poderá se aliar às tecnologias e usá-las em prol 

da inclusão.  

 

2.2. Inclusão e Tecnologia Assistiva 

 

O interesse pelo contexto da educação inclusiva emerge de uma demanda 

recorrente entre os educadores autores do presente trabalho diante dos desafios 

cotidianos, ou seja, da necessidade de atender às questões educativas decorrentes da 

diversidade de deficiências e/ou transtornos do corpo discente, que requer profissionais 

com formação especializada dispostos a produzir intervenções educacionais inovadoras e 

eficientes. Como despertar e desenvolver o aprendizado desse aluno, com base na 

experimentação prática e na vivência intelectual, sensorial e emocional, é o principal foco 

de interesse dos docentes no contexto da Educação Inclusiva.  

A Declaração de Salamanca (1994) aponta a necessidade de políticas públicas e 

educacionais que venham a atender a todas as pessoas de modo igualitário, independente 

das suas condições pessoais, sociais, econômicas e socioculturais. Essa mesma 

Declaração destaca a responsabilidade da escola regular com a inclusão educacional dos 

indivíduos que apresentam necessidades educacionais especiais. 

Neste conceito, terão de “incluir-se crianças com deficiência ou superdotados, 

crianças de rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nômades, 

crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos 

desfavorecidos ou marginais.” (UNESCO, 1994, p. 6). Uma escola inclusiva é entendida 

como aquela “capaz de desenvolver uma pedagogia centrada nas crianças, suscetível de 

as educar a todas com sucesso, incluindo as que apresentam graves incapacidades.” 

(UNESCO, 1994, p. 6). Como ressalta Glat e Blanco (2009), a Educação Inclusiva 

significa um novo modelo de escola, uma nova cultura escolar onde é possível não só o 
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acesso, mas também a permanência e o desenvolvimento de todos os alunos. Numa escola 

inclusiva busca-se a identificação e a remoção das barreiras visando à aprendizagem de 

todos os alunos. 

Para tornar mais atrativo o ambiente de aprendizado e promover a interação, existe 

uma série de jogos educacionais, materiais pedagógicos e ferramentas tecnológicas a 

serviço do ensino.  Na busca contínua de ressignificar a prática educacional por uma 

intermediação mais eficiente, acredita-se que o uso de recursos pedagógicos adaptados – 

como o AVA aqui apresentado, com ferramentas para acessibilidade, propondo uma 

abordagem educativa mais lúdica e interativa, possa incentivar o desenvolvimento de 

todos os alunos, respeitando e contemplando suas especificidades dentro de uma visão 

inclusiva. 

O emprego de recursos de Tecnologia Assistiva (TA), além de outras estratégias 

com fins educativos, tem sido de suma importância para a inclusão dos alunos com 

deficiência no ambiente de ensino, pois possibilita a participação e autonomia nas tarefas, 

favorecendo, assim, o aprendizado. Tomando como referência a autora Rita Bersch 

(2013), Tecnologia Assistiva no contexto educacional pode ser definida como aqueles 

recursos que promovem a autonomia dos alunos nas atividades escolares, ou seja, quando 

o recurso é utilizado com o “...objetivo de ampliar a participação do aluno neste 

desafio/tarefa, de forma que ele realize as mesmas atividades e junto com seus colegas”. 

(BERSCH, 2013). 

Em outras palavras fazer TA na escola é buscar, com criatividade, uma alternativa 

para que o aluno realize o que deseja ou precisa. É encontrar uma estratégia para que ele 

possa “fazer” de outro jeito. É valorizar o seu jeito de fazer e aumentar suas capacidades 

de ação e interação, a partir de suas habilidades.  É dar vez ao protagonismo discente, 

como destaca Bersch (2006), 

[...] É prover meios para que o aluno possa desafiar-se a experimentar e 

conhecer, permitindo assim que construa individual e coletivamente novos 

conhecimentos. É retirar do aluno o papel de espectador e atribuir-lhe a função 

de ator. (BERSCH, 2006, p.281). 

 

O emprego de recursos de Tecnologia Assistiva, Tecnologia da Informação, além 

de inúmeras ferramentas digitais, tem sido, portanto, de suma importância para a inclusão 

dos alunos com deficiência na educação, pois favorece o aprendizado ao possibilitar a 

participação e autonomia nas tarefas.  

 Segundo Bersch (2006), a aplicação da Tecnologia Assistiva, considerando 

também as outras tecnologias, na educação, vão além de somente auxiliar o aluno na 
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realização das tarefas, “nela, encontramos meios de o aluno ‘ser’ e atuar de forma 

construtiva no seu processo de desenvolvimento.” (p.92), pois é com o auxílio desses 

recursos que o aluno pode tornar-se um ser ativo em seu processo de construção de 

conhecimento. 

É importante, diante das especificidades do público-alvo da Educação Especial, 

avaliar, planejar, criar e aplicar recursos de mediação diferenciados que incentivem a 

participação efetiva dos alunos com deficiência em verdadeira integração com os outros 

colegas nas atividades desenvolvidas, sobretudo despertar a interação socioemocional.  

 

2.3. Tecnologia & Inclusão Escolar: o Desenho Universal para Aprendizagem. 

 

A filosofia da inclusão escolar presume que sejam garantidas aos alunos público-

alvo da Educação Especial não somente o acesso à escola, mas a sua permanência, 

participação e aprendizagem.  

A proposta do Desenho Universal para Aprendizagem visa adequar o ensino e 

ampliar a possibilidade de aprendizagem para todos os alunos dentro de uma classe 

heterogênea, a fim de reduzir adequações personalizadas, custosas e que dificultam as 

práticas inclusivas do professor da classe regular. 

Segundo Nelson (2013), o conceito está fundamentado em pesquisas científicas 

sobre aprendizagem, apontando para a relação da aprendizagem quanto aos aspectos 

biológicos e emocionais; às experiências significativas; à importância das emoções para 

a motivação do aprendizado; à importância do ambiente; à aprendizagem com sentido 

prevalece e vai além da memorização; à singularidade de cada ser; à importância dos 

desafios e do controle inibitório que estimulam três grandes zonas corticais envolvidas 

no aprendizado: redes afetivas, de reconhecimento e estratégicas. 

De acordo com Rose e Meyer (2002), as três redes de aprendizado estão 

envolvidas com os três princípios orientadores do DUA:  

 

 A rede afetiva nos faz refletir em relação ao conteúdo: “por que preciso 

ensinar?” Está relacionada ao princípio de engajamento, que estimula a 

motivação para a aprendizagem. Este princípio faz o embasamento para a 

elaboração de uma atividade que seja acessível a todos.  
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 A rede de reconhecimento corresponde ao princípio da representação e faz 

a seguinte reflexão: “o que preciso ensinar?” Está relacionada a estratégias 

pedagógicas que podem apresentar o mesmo conteúdo de inúmeras 

maneiras, apoiando o uso de vários tipos de materiais, sendo visuais, táteis, 

concretos. 

 A rede estratégica está relacionada ao princípio de ação e expressão, 

refletindo sobre: “como preciso ensinar?”  Esse princípio encoraja o 

professor a usar as mais variadas ferramentas que conduzam o indivíduo a 

sua autoavaliação, promovendo oportunidade de atividades que ajudem ao 

aluno a expressar o que ele sabe, de diversas maneiras. 

 

Os pressupostos do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) oferecem, 

portanto, um conjunto de possibilidades de conectar tecnologia e inclusão, à medida em 

que     se concentram em contemplar a diversidade no modo de exposição do conteúdo e 

nas múltiplas formas de representá-lo, na ampliação de oportunidades de ação/expressão 

dos educandos e na elaboração de estratégias que possibilitem o envolvimento dos atores 

da aprendizagem.  

 

2.4.  AVA e as ferramentas digitais a serviço da Educação. 

 

Segundo Barroso & Antunes (2016), a tecnologia na educação possibilita a 

flexibilidade de tempo e espaço, pois permite que o conteúdo disponibilizado por alunos 

e professores seja acessado de qualquer lugar e em qualquer momento, graças à ajuda da 

internet. A interação professor-aluno advinda do uso das mídias possibilita “um ambiente 

de aprendizagem colaborativo, fazendo com que os atores envolvidos no processo sejam 

corresponsáveis pela construção do conhecimento e pelo desenvolvimento das atividades 

educacionais”. (BARROSO &ANTUNES, 2016, p. 125). Os autores encontram respaldo 

teórico nas palavras de Velloso: 

De modo geral, as novas tecnologias estão associadas à interatividade e à quebra 

do modelo comunicacional um-todos, em que a informação é transmitida de 

modo unidirecional, adotando o modelo todos-todos, em que aqueles que 

integram redes de conexão atuam no envio e recebimento das informações. 

(VELLOSO, 2014, p. 12, apud BARROSO & ANTUNES, 2016, 

p. 125)  
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Nesse sentido, a educação na perspectiva inclusiva perpassa pelo fazer 

colaborativo quando o professor, atento às necessidades e indicativos de potencialidades 

dos alunos, busca na tecnologia meios que possam contribuir para a aquisição de novos 

saberes.  

O trabalho desenvolvido na construção do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) utilizou ferramentas digitais elaboradas dentro do conceito de DUA, por 

intermédio de atividades interativas inclusivas contendo recursos de acessibilidade, tais 

como: audiodescrição, contraste de cor, descrição de imagem, versão em LIBRAS, fonte 

aumentada, uso de imagem, efeitos sonoros e movimento. 

 

 

3. METODOLOGIA 

O AVA titulado "Uma aventura na floresta: conhecendo os animais, na 

perspectiva da educação inclusiva" é um convite aos alunos para viverem esta aventura 

enquanto aprendem novos conhecimentos sobre os animais que se apresentam no 

desenrolar da história. Foi escolhido o Google Classroom (Google Sala de Aula) como 

plataforma que hospedaria o material onde os alunos poderiam acessá-lo. A escolha se 

justificou por já ser utilizada por parte das professoras envolvidas neste projeto, 

facilitando o manuseio pleno da ferramenta. 

 

O AVA apresenta a seguinte estrutura:  

 

 Título: Uma Aventura na Floresta: conhecendo os animais na perspectiva 

da educação inclusiva. 

  Abas interativas denominadas: Mural (contendo avisos e informações 

importantes para a melhor navegação do aluno); Atividades (contendo 

atividades educativas em diversos formatos relacionadas ao tema, como: 

apresentações em PowerPoint, vídeos, Podcast, jogos e outros); Pessoas 

(contendo a listagem de alunos) e Notas (contendo a avaliação atribuída). 

 A aba ‘Atividades’ possui um Tutorial com instruções para facilitar a 

navegação pela plataforma e quatro atividades com os seguintes títulos: 

Uma Grande Aventura na Floresta; Entrando na Floresta; Na Gruta e 

Grandes Descobertas.  



74 
 

 Todas as atividades possuem texto de apresentação, instruções de 

execução, formas de avaliação e são utilizados recursos de acessibilidade 

para contemplar as especificidades dos alunos.  

  Todo o trabalho está estruturado em sequência lógica, obedecendo uma 

gradação de conhecimentos e encadeamento de acontecimentos, desde a 

primeira postagem.  

 Os recursos de acessibilidade e adequação educacional ao público-alvo 

utilizados podem ser assim descritos:  

a) texto com letras em caixa alta, para facilitar a leitura do 2° ano do 

Ensino Fundamental que ainda está em processo de alfabetização, 

acompanhados de áudio com sua leitura; 

b) imagens animadas e com som para atrair a atenção dos alunos com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros impedimentos; 

c) ícone clicável com narração para melhor compreensão textual do aluno 

com dislexia, impedimento intelectual e outras deficiências que afetem a 

capacidade de leitura; 

d) tela com fundo em contraste para facilitar a visualização e 

discriminação de imagens do aluno com impedimento visual;  

e) tela clicável para controle de transição de páginas para oferecer maior 

tempo de leitura ao aluno;  

f) utilização de recursos de audiodescrição e texto alternativo (descrição 

de imagens) para atender aos alunos com impedimento visual e inserção 

de janela de Libras para os alunos com impedimento auditivo que ainda 

não têm domínio da L2 - Língua Portuguesa. 

 

 

4. DELINEAMENTO PEDAGÓGICO DO AVA 

No primeiro momento, decidimos que nosso direcionamento seria fazer um 

material para o maior universo de necessidades de recursos de acessibilidade possível. 

Foi pensado nos recursos: tamanho das letras, fundo em contraste, cores, narração e 

LIBRAS, porém faltava algo que levasse ao envolvimento das crianças, que despertasse 
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o interesse e a vontade de seguir com o caminho de construção de conhecimento até o 

fim.  

Dessa forma, foi elaborada uma narrativa que conta a história de crianças que 

entram em uma floresta que no decorrer da trama fazem grandes descobertas. A história 

está dividia em quatro partes que utilizam diferentes recursos para contar a aventura. Cada 

parte também conta com uma atividade em forma de jogo para o aluno se divertir 

enquanto identifica a aquisição de novos conhecimentos. 

No tópico 1 "Uma grande aventura na floresta”, os alunos são convidados a fazer 

parte desta aventura (figura 1). Neste momento, preparam suas mochilas colocando os 

itens necessários e já são desafiados a identificar, dentre os presentes, quais animais 

vivem em cada habitat (aéreo, aquático ou terrestre). A ferramenta escolhida foi 

PowerPoint, pois possibilita incluir diversos recursos, como imagens com animações e 

sonoplastia, áudios (narração e áudio descrição), texto em diferentes fontes, tamanhos e 

cores, há ainda a possibilidade de alterar a cor de fundo da tela o que garante o contraste 

entre figura e fundo. 

 

No tópico 2 "Entrando na floresta", a história narra as crianças entrando na 

floresta. Esta narração é feita de modo que o aluno se sinta incluído na aventura. A história 

é narrada em forma de vídeo (desenho animado) e não há presença de texto, desse modo 

foi necessária a inclusão de uma janela com a tradução em LIBRAS. Lá encontra-se 

também um jogo da memória, em que deverão correlacionar a imagem do animal com 

seu nome (figura 2). 

Figura 1. Tela 2 do PowerPoint do tópico 1 
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No tópico 3 "Na gruta", o recurso usado foi podcast inclusivo. Diferente de um 

podcast usual, o podcast incluso faz uso de vídeo com a tradução em LIBRAS e uma 

barra inferior que indica a variação da modulação sonora. Nessa parte da história, as 

crianças estão na escuridão da gruta e descobrem os animais que vivem ali. Aqui o aluno 

encontrará o jogo da roleta, onde deverá identificar que animal pode ser descrito pelas 

características explicitadas (figura 3). 

 

 

 

Figura 2. Momento do vídeo, quando o pequeno mico pula na criança em busca de biscoito. 

Figura 3. Jogo da roleta dos animais 
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No tópico 4 "Grandes descobertas", ao sair da gruta, as crianças descobrem que 

viajaram no tempo e se deparam com animais pré-históricos, dinossauros (figura 4). O 

recurso utilizado é o PowerPoint, elaborado em formato de dois livros digitais com 

imagens animadas e com sons. Em cada livro há o som com toda a narração do texto, bem 

como hiperlinks com caixas de texto que surgem com o significado das palavras ao clicar 

nos termos sinalizados em amarelo. Estes livros digitais foram concebidos dentro dos 

parâmetros delineados pelo conceito de Multiletramento, em que os recursos visuais, 

sonoros e gráficos são utilizados não só para atrair a atenção do leitor, mas sobretudo para 

permitir amplas e variadas formas de aprendizado. Na atividade proposta nesse tópico, os 

alunos são motivados e encorajados a continuar a história com a possibilidade de usar 

diferentes recursos: escrever, desenhar, gravar áudio ou vídeo.  

Vale acrescentar que foi identificada a necessidade de desenvolver um tutorial 

com instruções de acesso e navegação na plataforma Google Classroom (figura 5), 

mostrando passo a passo a sequência dos tópicos e como acessar o material de modo a 

usar a totalidade de recursos presentes em cada ferramenta utilizada. Esse tutorial, 

preparado em PowerPoint está disponibilizado no mural, portanto, é a primeira mensagem 

que o aluno encontra ao entrar na sala de aula. O tutorial está disponível na aba atividades 

antes dos quatro tópicos anteriormente descritos.  

Figura 4. Tela 6 do Livro 2 
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Figura 5. Tela 3 do tutorial 

Diante da diversidade de características educacionais dos estudantes, o desafio de 

produzir intervenções pedagógicas inovadoras e eficientes para despertar e desenvolver 

o aprendizado desse público move o professor a (res)significar sua prática. A partir da 

aplicação de estratégias educativas acessíveis, fundamentada nos pressupostos do 

Desenho Universal da Aprendizagem, no uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) e na perspectiva da Educação Inclusiva, esperou-se proporcionar 

uma experiência significativa de aprendizagem a todos os alunos. Ao avaliar os resultados 

atingidos pelos educandos, almejou-se conquistar melhor desenvolvimento educativo, 

maior motivação, autonomia e capacidade de interação interpessoal, confirmando, pois, 

a viabilidade e a eficácia do investimento na construção de um AVA inclusivo.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É importante que se tenha em mente que o uso da tecnologia na sala de aula deve 

estar concebido no projeto político-pedagógico e tecnológico da escola, em que todos os 

atores do processo educacional estejam envolvidos. Caso contrário, corre-se o risco de a 

utilização desses artifícios digitais servir apenas para facilitação do trabalho docente com 

superficial aproveitamento de ferramenta tão onerosa. (BARROSO & ANTUNES, 2016). 

A partir da aplicação das estratégias educativas acessíveis e observando os 

resultados atingidos pelos alunos, identificar neles melhor desempenho pedagógico, 

maior motivação, autonomia e interação, traz a satisfação e a certeza de se investir nessa 

prática. Investimento possível através de um olhar que enxergue para além das 
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deficiências; olhar em que contemplemos as potencialidades que podem ser 

desenvolvidas a partir de novas possibilidades.  

Desenvolver a educação na perspectiva inclusiva é possível! A criação de 

alternativas educacionais implica a disposição para trilhar outros caminhos, erguer pontes 

de aprendizado a partir de um permanente (re)pensar de saberes e fazeres, encontrando 

estratégias criativas que possibilitem intervenções enriquecedoras para a construção de 

novas oportunidades educativas para todos os alunos. 
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Resumo: 

O presente artigo é fruto da experiência de trabalho da construção de um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) durante a Pandemia de COVID - 19 no Microsoft 

Teams, plataforma utilizada por diferentes redes para o ensino remoto pelo grupo de 

estudo Ações Antirracistas e Interdisciplinares na Educação Básica. Integrado por 

mestrandos do programa de Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica 

(MPPEB) do Colégio Pedro II, o grupo foi formado na disciplina Educação e Tecnologias 

no Espaço Escolar, cujo objetivo de conclusão de curso foi a criação de um AVA com 

características interdisciplinares e tema livre. A escolha do racismo como eixo norteador 

das reflexões e atividades propostas na plataforma perpassa a necessidade de incluir a 

discussão do tema com base na lei 10.639/2003 e pela busca de aprofundar o diálogo em 

torno do termo, de forma a trazer para o espaço escolar uma proposta pedagógica que, 

além de dialogar sobre o racismo, propõe-se antirracista ao entender as questões 

estruturais do preconceito racial na sociedade brasileira e consequentemente na escola. 

Este artigo reforça a divulgação do conteúdo proposto pelo AVA, que foi idealizado para 

os anos finais do Ensino Fundamental, e contempla diretamente as disciplinas de 

linguagens (Português e Inglês), Matemática e História, cuja proposta pode ser adaptada 

à realidade de outros segmentos da educação básica. Será explicado e detalhado no 

decorrer do texto a escolha do tema, as características interdisciplinares das atividades 

propostas, a estrutura do AVA e suas potencialidades. 

 

Palavras- Chaves: Antirracismo, Interdisciplinaridade, Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

 

ANTI-RACIST AND INTERDISCIPLINARY ACTIONS IN BASIC 

EDUCATION: INTEGRATING KNOWLEDGES AND AFFIRMATIVE 

ACTIONS IN A VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT 

 

Abstract: 

The present article is fruit of the work experience in the building of a virtual learning 

environment hosted at Microsoft Teams by the study group Anti-racist and 

Interdisciplinary Actions in Basic Education. It is integrated by masters students from the 

program called Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica (MPPEB) at 

Colégio Pedro II and the group was formed in the subject Educação e Tecnologia no 

Espaço Escolar, which aimed at the creation of a virtual learning environment with 

interdisciplinary features and free theme at the end of the term. The choice of racism as 
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guiding route of the reflections and proposed activities at the platform goes through the 

need of including its discussion based in the law 10.639/2003 and the aim of deepening 

the dialogue in order to bring to school a pedagogical proposal that, besides dialoguing 

with the theme, proposes itself anti-racist in understanding the structural questions of 

racism in society and consequently at school. The present article reinforces the 

propagation of the proposed content at the virtual learning environment, which was 

idealized for the final years of elementary school and contemplates directly the language 

subjects (English and Portuguese), Mathematics and History, which proposal can be 

adapted to the reality of other segments of Basic Education. It will be detailed and 

explained in the course of the text the theme choice, the interdisciplinary features of the 

proposed activities, the virtual learning environment structure and its potentialities.  

 

Keywords: Anti-racism, Interdisciplinarity, Virtual Learning Environment.  

 

 

1 – Introdução  

 

A Pandemia de Covid-19 impôs demandas impensáveis com a propagação do 

Coronavírus em esfera global à sociedade contemporânea e, consequentemente, às 

escolas. Paralisar completamente as atividades escolares presenciais e transferir as 

experiências de ensino e aprendizagem para ambientes virtuais foi um grande desafio para 

as redes públicas e privadas de ensino. 

 Em 17 de março de 2020 o Ministério da Educação (MEC) publica a Portaria de 

Nº 343, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas por meios digitais 

enquanto durar a situação de Pandemia do novo Coronavírus (COVID – 19) em 

instituições federais de ensino superior e, já no dia seguinte, o Conselho Nacional de 

Educação (CNE) veio a público elucidar aos sistemas e todas as redes de ensino a 

necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas do respectivo ano letivo. Em 

decorrência deste cenário, os conselhos de educação de Estados e Municípios começam 

a emitir resoluções e/ou pareceres para organização das atividades não presenciais de 

ensino e adequação do calendário escolar.  

 A educação pública, esfera mais impactada pela crise imposta pelo Coronavírus 

tanto nas questões de acesso quanto na adequação ao modelo de ensino remoto, comporta 

a maioria dos profissionais e estudantes brasileiros. Com base na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua - PNAD (2019), a rede pública de ensino atende ao 

maciço da população em idade escolar. 

A rede pública de ensino tem atendido a maior parte dos estudantes desde a 

creche até o ensino médio, sendo, em 2019, responsável por 74,7% dos alunos 

na creche e pré-escola, 82,0% dos estudantes do ensino fundamental regular e 
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87,4% do ensino médio regular. Essa preponderância da rede pública nesses 

cursos é contínua e de um ano para outro a variação tem sido pequena. (PNAD. 

2019, p.5) 

  

Entende-se com os dados apresentados pelo PNAD (2019) que se a maioria da 

população brasileira em idade escolar está matriculada na rede pública de ensino e 

consequentemente a população negra e periférica está inserida neste conjunto, o descaso 

do poder público diante dos problemas enfrentados pela educação é um descaso com a 

população brasileira mais vulnerável. 

A nova configuração educacional surge sem uma cultura educacional de trabalho 

com as tecnologias na educação básica (PISCHETOLA, 2016) e, no que tange aos 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs), destacam-se experiências com diferentes 

plataformas em que, num curto espaço de tempo, os professores tiveram que se apropriar 

de suas ferramentas básicas para o processo de ensino e aprendizagem mediados pelas 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). 

         Surge com o momento histórico a necessária práxis pedagógica que pode 

delimitar novos caminhos para a educação básica e sua experiência de trabalho com 

tecnologias. É impensável vislumbrar um futuro exatamente igual ao passado após a 

vivência de um processo forçado de integração das TDICs em sua cultura, sem possuir 

recursos físicos, materiais pedagógicos e profissionais capacitados para mediar uma 

aprendizagem híbrida e enriquecida por tecnologias. 

É importante lembrar que a situação emergencial é também momento propício 

para fomentar uma política de universalização do acesso às informações e 

conhecimentos disponibilizados pela internet. No quadro atual de 

desenvolvimento tecnológico, conforme mostramos, estamos dentro de 

possibilidades de reconfigurar as políticas de acesso tecnológico não mais ao 

acesso institucional (por meio da escola), mas a um acesso individual, em que 

todos as pessoas vinculadas à escola têm direito a esse bem. Nessa medida, nos 

envolvemos com uma política que visa à diminuição das desigualdades 

existentes entre alunos das escolas públicas e privadas. (ARRUDA, 2020, p.272) 

 

         Mesmo que venhamos a vislumbrar um futuro próximo com vacinas e 

tratamentos que diminuam a propagação e letalidade do vírus no corpo humano, 

cabe à academia e aos programas de mestrado profissional o compromisso com 

pesquisas e produções que contribuam para o novo paradigma educacional 

imposto pela pandemia de COVID-19.  

Com objetivo de contemplar o momento histórico em que vivemos e as tensões 

que permeiam a sociedade, o grupo Ações Antirracistas e Interdisciplinares na Educação 

Básica traz uma proposta de curso a ser trabalhado com o AVA Microsoft Teams, 

plataforma de aprendizagem utilizada por diferentes redes para o ensino remoto. 
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Produto da disciplina Educação e Tecnologias no Espaço Escolar do Programa de 

Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica do Colégio Pedro II, no Rio de 

Janeiro, o grupo Ações Antirracistas e Interdisciplinares na Educação Básica é composto 

por quatro estudantes/pesquisadores do programa e que também lecionam nas redes 

públicas de ensino. 

O grupo pautou suas ações de forma a integrar diferentes opções de ferramentas 

tecnológicas para alimentar o ambiente de aprendizagem na plataforma Microsoft Teams 

a partir de um tema provocador e necessário. Com foco na temática racial, o AVA foi 

pensado para ser um material interdisciplinar e antirracista para a educação básica.  

Além de ser idealizado como material didático, o conteúdo pode atuar como 

mecanismo de combate ao racismo estrutural vigente na escola e promover o debate 

proposto pela lei 10.639/2003 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. 

         A escolha do Microsoft Teams surge com a adoção da plataforma pelas redes 

municipais das cidades do Rio de Janeiro e Niterói frente à experiência de trabalho dos 

integrantes do grupo nas redes mencionadas. A produção de um material pedagógico 

enriquecido por tecnologias e hospedado no Microsoft Teams contribui tanto para 

professores que trabalham com tal plataforma quanto para outras instituições de ensino e 

profissionais que desejarem utilizar o produto, dada a gratuidade do software.  

 

2 – O antirracismo como prática pedagógica 

 

Em voga após os protestos contra o assassinato de George Floyd nos Estados 

Unidos, o termo “antirracista” e o conceito de “antirracismo” foram bastante utilizados 

como hashtags10. Catapultados pelo movimento Black Lives Matter (vidas negras 

importam, em português), ganharam as redes sociais mais famosas como o Instagram, 

Facebook e Twitter. Para além do uso cibernético, cabe encontrar uma definição de 

antirracismo, ainda que superficial. De acordo com o dicionário, antirracismo é um 

movimento, opinião ou sentimento de oposição ao racismo. Consequentemente, 

antirracista é o indivíduo que assume essa prática ou postura ideológica. 

                                                
10 hashtags são palavras-chave ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja 

indexar de forma explícita no aplicativo Twitter, e adicionado ao Facebook, Google+, Youtube e 

Instagram. Hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha 
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No livro “Pequeno manual antirracista”, Djamila Ribeiro indica reflexões práticas 

para pensar sobre o racismo e gerar mudanças. Ao elencar algumas, ressaltamos: assumir 

a existência do racismo para combatê-lo, ler intelectuais negros e negras e repensar 

comportamentos e jargões racistas corriqueiros no cotidiano e colaborar para a educação. 

Aqui, para efeitos de trabalho, nos debruçaremos sobre o percurso de construção de uma 

educação antirracista. Percurso este que entendemos estar distante de um fim, caso exista. 

2.1 – Escolarização da população negra brasileira: Do Brasil Império à Lei 

10.639/2003 

Pensar o antirracismo numa prática pedagógica perpassa por compreender o que 

é uma educação antirracista e para isso faremos um breve apanhado histórico sobre 

políticas públicas que relacionam antirracismo e educação. Se fala bastante das leis 

10.639/2003 e 11.645/2008, pois ambas versam sobre a obrigatoriedade da temática 

histórica e cultural de negros e indígenas no currículo oficial da educação básica 

brasileira. A primeira lei é considerada um referencial para a prática pedagógica 

antirracista no Brasil. Entretanto, um longo e árduo caminho foi construído até culminar 

em sua assinatura. 

 Almeida & Sanchez (2016) nos fornecem o seguinte levantamento histórico a 

respeito do processo de escolarização dos negros no Brasil: 

a)   1824 – A constituinte estabelece educação primária gratuita a todos, porém 

exclui os escravizados. Somente negros libertos podem frequentar as 

instituições escolares. 

b)   1827 – 1ª Lei Nacional sobre a instrução pública. Não há menção à 

educação de negros. 

c)   1834 – A carta adicional à constituinte vigente normatiza o desempenho 

discente e dispõe sobre a obrigatoriedade da frequência escolar. Prevê 

punições às famílias de alunos faltosos. 

d)   1854 – Reforma Couto Ferraz. O Decreto nº 1.331 regulamenta os ensinos 

primário e secundário, tornando-os obrigatórios aos maiores de 7 anos de 

idade. Estabelece que escravizados, portadores de moléstias e não 

vacinados não são admitidos em escolas públicas em nenhum dos níveis 

de ensino. 

e)   1878 – Permite a matrícula de negros libertos maiores de 14 anos nos 

cursos noturnos. 
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f)    1879 – Reforma Leôncio de Carvalho. Cai o veto que proíbe a admissão 

de escravizados na escola pública. 

g)   1911- Reforma Rivadávia Correia. Implantação de exames admissionais e 

cobranças de taxas nas escolas. 

h)   1934 – A constituição torna a educação escolar obrigatória sem determinar 

que esta fosse realizada em instituições escolares oficiais. Não há conteúdo 

específico relacionado à escolarização de negros. 

i)    1945 – Lançamento do Manifesto de Defesa da Democracia. O documento 

traz reivindicações dos movimentos negros para a nova constituição. 

j)    1946 – A nova constituição não atende a nenhuma das reivindicações do 

manifesto lançado no ano anterior. 

k)   1961 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional cita o 

preconceito racial, execrando “qualquer tratamento desigual por motivo de 

convicção filosófica, política ou religiosa, bem como quaisquer 

preconceitos de classe ou de raça”. Esta redação é mantida nas duas 

versões seguintes do documento, em 1968 e 1971. 

l)    1988 – A constituição federal classifica o racismo como crime inafiançável 

e assume a pluralidade na formação da população brasileira, sugerindo a 

elaboração de um currículo escolar que considere a diversidade. 

m)  1993 – 1ª revisão dos Livros Didáticos através do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD). O objetivo é assegurar que os livros não reiterem 

ideias discriminatórias a respeito dos negros. 

n)   1996 – Uma nova versão da Lei de Diretrizes e Bases é promulgada. Não 

é dado nenhum tratamento específico à questão racial. 

o)   1997 – Os Parâmetros Curriculares Nacionais são aprovados. Contudo, a 

temática racial é diluída nos conteúdos não obrigatórios, denominados 

temas transversais. 

Observamos que a população negra sempre foi excluída dos ambientes de 

educação formal e no item d) podemos verificar que os escravizados recebiam o mesmo 

tratamento que as pessoas doentes. A reforma de 1911, através do aspecto financeiro, 

manteve os negros fora da escola. Sendo a grande parte de origem pobre, não tinham 

condições de pagar as taxas e realizar as provas exigidas. 
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A instrução do povo negro no Brasil no período que se seguiu após a abolição 

ocorreu entre as associações negras, com auxílio de organizações religiosas e 

filantrópicas. 

 No início da fase republicana a instrução de negros foi realizada, sobretudo, 

por meio das escolas criadas pelas próprias associações negras. Aulas públicas 

oferecidas por instituições religiosas e pelos asilos de órfãos, escolas 

particulares e escolas de quilombos também contribuíram para esse acesso aos 

conteúdos escolares. (ALMEIDA & SANCHEZ, 2016, p. 240)  

 

Com a instituição do Estado Novo, a ditadura Vargas decreta o fim de partidos e 

outras organizações de cunho político. Logo, algumas dessas associações negras são 

esvaziadas e até extintas. 

O Decreto-lei n. 37, de 2 de dezembro de 1937, ao dissolver os partidos 

políticos existentes e proibir a criação de novos, acabou por inibir boa parte 

das atividades associativas com algum caráter político, como o eram aquelas 

do Movimento Negro. Foi somente no final do Estado Novo que os 

movimentos sociais negros começam a retomar sua atuação. (ALMEIDA & 

SANCHEZ, 2016, p. 240) 

 

 Apenas com o fim do Estado Novo, em 1945, os movimentos sociais negros 

ganham novamente espaço para atuação. Dentre muitos, destacaram-se a organização 

gaúcha União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro, fundado no Rio de 

Janeiro por Abdias do Nascimento. Estes grupos foram pioneiros na luta pela inclusão da 

História da África no ensino, da luta da população negra e da participação igualitária dos 

negros na sociedade brasileira. 

Assim, a Lei 10.639/2003 consolida-se como um marco legal, um “divisor de 

águas'' na busca por uma prática pedagógica que inclua e valorize a cultura e a história 

negra. A lei, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional visando a 

implantar de forma obrigatória o ensino da História e a cultura afro-brasileiras nas escolas 

públicas e privadas do Brasil, tornou-se um marco para a reflexão acerca de práticas 

pedagógicas que reparem a desigualdade entre as populações brancas e negras. 

Para Almeida e Sanchez (2017), essa lei possibilita desconstruir mentalidades e 

práticas preconceituosas eminentes na sociedade brasileira e que representam a herança 

do pensamento de um Brasil escravocrata. 

2.2 – O papel da escola na educação antirracista 

Segundo Bento apud Lima, o que podemos perceber é que, convivendo em uma 

sociedade que os discriminam, que os associam a uma imagem negativa, muitos negros 

internalizam uma imagem ruim sobre seu povo e sobre si próprios (apud LIMA, 2012, p. 
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259). Ou seja, desde a infância a população negra é estigmatizada e um dos efeitos mais 

graves do racismo para os negros é a perda da autoconfiança. 

Freire (1996) mostra a importância do afeto nas relações pedagógicas, seja no 

olhar para o outro, na dialogicidade e no respeito ao indivíduo. Por isso, entendemos que 

uma educação pautada no respeito às diferenças é um fator que colabora para a formação 

de uma sociedade com novos olhares, valores e princípios e que preza pela igualdade de 

direitos. 

Ainda que possua grande valia na luta por uma educação antirracista, a instituição 

da lei por si só não garante a efetivação dos objetivos. Se fazem necessárias a formulação 

e aplicação de projetos pedagógicos que, além de valorizar a identidade negra, incentivem 

pessoas brancas a se posicionarem assertivamente contra o racismo.  

Cavalleiro (2001) afirma que é fundamental construir uma escola antirracista se o 

objetivo é construir um mundo melhor. Em sua opinião, urge a necessidade de uma 

transformação educacional que rompa com o status quo, sendo necessário mudar o 

modelo educacional brasileiro majoritariamente eurocêntrico. Para isso, todos os 

indivíduos relacionados ao ambiente escolar devem ter um comportamento combativo 

perante o racismo. Em uma de suas obras, Cavalleiro (2001) explicita um episódio de 

racismo no qual uma criança, aluna da educação infantil, sofre ofensas verbais de cunho 

racial em sala de aula e a professora não toma atitude alguma. O silêncio da docente é 

permissivo, pois sinaliza a outras crianças a agir como opressoras. A escola enquanto 

instituição social tem como função na luta antirracista promover o debate e a 

problematização das questões raciais através do diálogo. A escola não tem como objetivo 

erradicar a desigualdade social, mas atenuar os efeitos provocados por esta.    

Entretanto, o que se tem feito em sala de aula para que isso ocorra efetivamente? 

O grupo de Ações Antirracistas e Interdisciplinares propõe o debate do tema racismo de 

forma sadia.  

2.3 – Prática pedagógica antirracista: um relato sobre a experiência com as 

atividades propostas no Microsoft Teams 

 Ao propor atividades para os alunos, optamos por uma abordagem leve e 

informativa, dado que o racismo é um assunto denso e os desdobramentos provocados 

por este na população negra são vários: homicídios, encarceramento em massa, 

desemprego. Todos esses fatos já são apresentados nos jornais, nos programas de 

televisão (ocasionalmente, de forma sensacionalista) ou nas redes sociais. Assim, levantar 
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esta discussão a partir desses dados negativos poderia despertar “gatilhos” emocionais 

em estudantes negros e negras. 

Nesta etapa do artigo, relataremos como iremos abordar o assunto em cada uma 

das aulas do trabalho. A primeira ferramenta proposta foi um podcast. Seu conteúdo foi 

gravado com a participação do professor de História Jeferson Carvalho, que ministra a 

disciplina em uma unidade escolar da rede municipal do Rio de Janeiro e é uma breve 

contextualização histórica sobre a chegada da população negra no Brasil, o período da 

escravidão e a importância das ações afirmativas. 

A proposta de atividade seguinte foi a leitura de dois textos. O primeiro texto 

tratava dos fatores determinantes para o fim da escravidão no país para que o estudante 

compreendesse que a abolição ocorreu basicamente por pressão econômica e não pela 

boa vontade daquela que assinou o documento, a Princesa Isabel. Já o segundo abordava 

questões sobre o negro escravizado, o comércio de escravos e a resistência à escravidão. 

Ambos forma retirados de livros didáticos de História.  

A ação seguinte foi uma apresentação em slides. A partir do ativismo de alguns 

atletas negros como Lewis Hamilton11 e Lebron James12  em prol do movimento Black 

Lives Matter e do episódio ocorrido com o jogador de futebol Neymar13, discutimos a 

presença do racismo no esporte. 

  A tarefa subsequente foi um vídeo que teve como tema as cotas raciais, onde 

apresentamos alguns dados estatísticos e percentuais sobre o acesso e a permanência da 

população negra brasileira no ensino superior. Ressaltamos o papel da cota como 

instrumento de reparação histórica e de promoção de equidade de oportunidades.   

Em seguida, propusemos a leitura de um texto sobre whitewashing, 

embranquecimento e apagamento histórico dos negros. Debatemos o porquê de o cinema 

insistir em atrizes brancas para interpretar Cleópatra, rainha do Egito, sendo este país 

localizado no continente Africano.  

Além disso, falamos sobre a produção de matemática africana que, apesar de 

anteceder historicamente a matemática europeia, foi apagada dos livros didáticos e de 

                                                
11 Lewis Carl Davidson Hamilton é um automobilista britânico. Sete vezes campeão mundial de 

Fórmula 1, Hamilton é considerado um dos maiores pilotos de todos os tempos.  

 
12 Lebron Raymone James é um jogador de basquete norte-americano que joga pelo Los Angeles 

Lakers e é considerado um dos maiores jogadores da história da NBA e da Seleção seu país. 

 
13 Neymar da Silva Santos Júnior é um futebolista brasileiro. É considerado o principal futebolista 

brasileiro da atualidade e um dos melhores do mundo. 
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história da Matemática, inferindo que não houve conhecimento gerado no chamado 

continente negro. 

   A última atividade proposta foi a escuta e tradução da música Black Parade, da cantora 

Beyoncé. Além de atual, o hit é uma ode à ancestralidade negra e coloca o negro como 

potência. Escolhemos a música como ação motivadora para encerramento das atividades. 

Na proposição das avaliações incluímos também uma breve biografia de Mansa 

Musa, “o homem mais rico que já existiu”. Imperador de diversos territórios no continente 

africano, Musa acumulou uma fortuna imensurável. Mostramos a história de Musa a fim 

de provar que, antes do terrível período da escravidão, os negros eram um povo rico e 

próspero. 

 

3 – A proposta de uma ação interdisciplinar e suas potencialidades no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

Nós, do grupo Ações Interdisciplinares e Antirracistas na Educação Básica, 

propusemos um AVA interativo e diversificado, com atividades e avaliações formativas 

e lúdicas. Como dito anteriormente, diversas disciplinas foram contempladas de maneira 

integrada, como por exemplo História e Matemática em A Matemática das Cotas e Língua 

Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática em Whitewashing: Embranquecimento ou 

Apagamento Histórico. Tais disciplinas também são observadas em outras aulas do 

ambiente, como em O que a História nos Conta, O Racismo no Esporte, na atividade 

musical (Black Parade, da cantora Beyoncé) e no podcast. 

A ação interdisciplinar se fez presente durante a construção do ambiente virtual 

de aprendizagem na plataforma Microsoft Teams na medida em que há a integração de 

diversas disciplinas em atividades contextualizadas que têm como intuito promover uma 

educação antirracista. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas 

para resolver um problema concreto ou compreender um determinado fenômeno 

sob diferentes pontos de vista. Em suma, a interdisciplinaridade tem uma função 

instrumental. Trata-se de recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para 

responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos. (BRASIL, 2000, 

p. 21). 

 

Dessa forma, os conhecimentos das diversas disciplinas envolvidas funcionaram 

como instrumentos úteis a serem utilizados no combate ao racismo levando em 
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consideração vários pontos de vista, integrando aluno, professor e o dia a dia dos 

educandos. Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

A interdisciplinaridade deve ser compreendida a partir de uma abordagem 

relacional, em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam 

estabelecidas interconexões e passagens entre os conhecimentos através de 

relações de complementaridade, convergência ou divergência. A integração dos 

diferentes conhecimentos pode criar as condições necessárias para uma 

aprendizagem motivadora, na medida em que ofereça maior liberdade aos 

professores e alunos para a seleção de conteúdos mais diretamente relacionados 

aos assuntos ou problemas que dizem respeito à vida da comunidade. (BRASIL, 

2000, p. 21 e 22). 

 

Foram notadas interconexões entre os conhecimentos das disciplinas 

contempladas e relações de complementaridade nas atividades propostas no AVA, que 

almejavam levar a uma aprendizagem dinâmica e interessante acerca de um tema que diz 

respeito ao cotidiano do público-alvo em questão.  Fazenda (1991) diz que o pensar 

interdisciplinar parte da premissa de que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma 

exaustiva, e tenta o diálogo com outras fontes do saber, deixando-se irrigar por elas. 

Confere validade ao conhecimento do senso comum, pois é através do cotidiano que 

damos sentido a nossas vidas e ampliado pelo diálogo com o conhecimento científico, o 

senso comum tende a uma dimensão maior, capaz de enriquecer nossa relação com o 

outro e com o mundo. Ainda de acordo com a autora, o que caracteriza a atitude 

interdisciplinar é a ousadia da busca da pesquisa, a transformação da insegurança num 

exercício do pensar, num construir, e a solidão dessa insegurança individual que vinca o 

pensar interdisciplinar pode transmutar-se na troca, no diálogo, no aceitar o pensamento 

do outro. Dessa forma, há a valorização do conhecimento advindo do cotidiano, que ao 

dialogar com o conhecimento científico atinge proporções maiores, ampliando nossa 

relação com o mundo. Além disso, ao ampliar nossa relação com o mundo e enriquecer 

nossa relação com o outro, o pensar interdisciplinar se desenvolve através da troca, do 

diálogo e da aceitação do pensamento de outros indivíduos, exercitando a ousadia da 

busca, da pesquisa, do pensar e construir. 

Fazenda (2002) propõe cinco verbetes principais para a construção das ações 

interdisciplinares em sala de aula, que também podem ser levados em consideração 

quando pensamos em ambientes virtuais de aprendizagem. São eles: coerência, 

humildade, espera, respeito e desapego. 

De acordo com a autora, é a coerência que dá consistência ao olhar, ao agir e ao 

falar, que faz com que o desejo individual adquira tamanha força que seja capaz de 

contaminar e se transformar em vontade coletiva que se realiza. Para a realização de um 
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projeto interdisciplinar, há a necessidade de um projeto inicial que seja claro, coerente e 

detalhado, a fim de que as pessoas nele envolvidas sintam desejo de fazer parte dele. 

Nesse sentido, é importante que a coerência esteja presente no projeto para que os 

docentes almejem participar, se engajar e contribuir para o seu sucesso. Ivani Fazenda 

ainda acrescenta que para se chegar à coerência é preciso se conhecer e conceder-se a 

capacidade de mudar, de estar aberto ao outro, ou seja, reconhecer que nossas ideias não 

são imutáveis, e isso é de grande importância para a construção de ações interdisciplinares 

pois, como professores, devemos estar abertos às novas ideias que surgirem durante o 

processo, escutar o outro e reconhecer nossas falhas. Desde a escolha do tema até o 

desfecho com a última aula a coerência, o entusiasmo e o ato de escutarmos uns aos outros 

fizeram parte das decisões tomadas pelo grupo a respeito das atividades escolhidas, dos 

textos propostos e de como iríamos trabalhar as questões antirracistas de maneira 

contextualizada e clara.  

A autora também diz que o professor deve ser humilde, e que ser humilde é estar 

aberto para o outro, aceitar a presença ativa do aluno, estabelecer parcerias, ouvir e escutar 

o que emerge das diversas manifestações da comunicação do outro e não se considerar o 

centro da ação pedagógica. Aceitar que todos podem sempre, de alguma forma, contribuir 

para enriquecer o conhecimento, que se aprende com o aluno e com o colega, por 

exemplo. Dessa forma, a importância da humildade na construção de ações 

interdisciplinares se mostra no sentido de que devemos sempre estar dispostos a ouvir o 

que os alunos ou os nossos pares têm a dizer e ter consciência de que aprendemos muito 

com isso. Devemos também ter humildade para reconhecer que, por diversas vezes, 

precisamos nos atualizar em relação à nossa prática e que aprender com os nossos colegas 

de profissão, nossos alunos e demais pessoas que convivemos no ambiente escolar faz 

parte desse processo de construção que leva ao aperfeiçoamento do nosso fazer 

pedagógico. A respeito disso, Ivani Fazenda também diz que humildade é conhecer os 

próprios limites, é aceitar que sabemos algo de modo imperfeito, incompleto, e que a 

qualquer momento pode ser reformulado e superado. 

Sobre a espera, a autora diz que na educação esta é uma constante. O professor 

sabe que o aluno precisa de tempo de espera e amadurecimento para se apropriar de 

conhecimentos e torná-los seus, fazendo uso adequado daquilo que se ensinou, tornando-

o parte integrante de seu cotidiano e de seus projetos de vida. Sendo assim, o professor 

deve ter paciência e compreensão e respeitar o tempo do aluno no seu aprendizado, 

sabendo esperar e tendo consciência de que cada um tem o seu tempo, considerando tais 
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fatores também nos momentos das avaliações. Ao construir ações interdisciplinares, esse 

tempo de espera do aluno é fundamental inclusive para que tais ações sejam bem-

sucedidas e atinjam seus objetivos, com a assimilação eficaz dos conteúdos e a 

compreensão de tudo que está envolvido neles. Em um ambiente virtual de aprendizagem 

é fundamental estabelecer o tempo adequado para o aluno realizar as tarefas propostas e 

manter tal ambiente organizado e de fácil navegação. 

O respeito também é fundamental para a construção de ações interdisciplinares 

levando em consideração que devemos respeitar todos que fazem parte desse processo. 

Tanto presencialmente quanto por meio remoto, o respeito é essencial e deve fazer parte 

do dia a dia para que uma boa relação professor-aluno se solidifique e contribua 

positivamente para a construção de ações interdisciplinares nesse espaço tão rico de troca 

e aprendizado onde o aluno contribui com sua vivência e seus saberes e o professor, ao 

agir com respeito, o escuta e aprende também. Na elaboração do ambiente virtual de 

aprendizagem em questão, o respeito se fez presente em todos os momentos no que 

concerne à pluralidade de ideias, saberes e vivências dos docentes envolvidos em sua 

construção. 

O desapego é importante para a construção das ações interdisciplinares em sala de 

aula na medida em que, por diversas vezes, nós professores permanecemos apegados a 

antigas práticas que já não entusiasmam tanto o nosso aluno ou não atingem a todos da 

mesma forma. Daí a necessidade de desapegarmos e revermos nossos conceitos em 

relação ao nosso fazer em sala de aula e buscar sempre novos conhecimentos, novas 

práticas, novas ideias, refletindo a respeito da maneira como estamos ensinando. No que 

diz respeito aos ambientes virtuais de aprendizagem, é relevante pensarmos que há alguns 

anos eles não existiam e hoje fazem parte do cotidiano de instituições escolares como 

formas práticas e inovadoras de comunicação entre alunos e professores. Vê-se, então, a 

necessidade de desapegarmos de antigas modalidades de ensino e buscarmos o 

conhecimento dessas novas tecnologias, procurando superar os entraves e as dificuldades 

que porventura surgirem. 

Santomé (2006) define interdisciplinaridade como um nível de associação entre 

disciplinas onde a cooperação entre várias delas leva a interações reais pois há uma 

verdadeira reciprocidade nas trocas e, por conseguinte, enriquecimentos mútuos. Foram 

observadas nas atividades propostas interações de diversas disciplinas que levaram a um 

ensino diversificado com foco no antirracismo e é relevante destacar também a 

importância da formação do professor no processo interdisciplinar. As formações 
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continuadas e os cursos diversos voltados para a tecnologia, por exemplo, são de grande 

importância no fazer pedagógico para ficarmos atualizados e pensarmos melhor na 

maneira como estamos atuando. Ao mesmo tempo há possibilidade de trocarmos ideias e 

conhecimentos com nossos pares, abrindo, assim, nossa mente para novas práticas, 

visando ao sucesso das ações interdisciplinares tanto em sala de aula quanto nos 

ambientes virtuais de aprendizagem, durante e após o período pandêmico. 

 

4 – Autoria e apropriação dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem após o período 

pandêmico (Microsoft Teams) 

 

 Nesta seção, apresentaremos as principais ferramentas do AVA escolhido pelo 

grupo e algumas de suas funcionalidades. Descreveremos como as utilizamos e também 

citaremos outros softwares que foram úteis para essa construção. 

4.1 – O Ambiente Virtual de Aprendizagem e suas funcionalidades 

O AVA escolhido foi o Microsoft Teams, que é utilizado em computadores 

(software) mas possui uma versão para celulares (aplicativo), o que nos permite alcançar 

um número maior de alunos. Além disso, o aplicativo possui um recurso de notificações 

que, quando ativado, permite que os usuários recebam informações em tempo real de 

tarefas novas, de dúvidas no fórum, de horários das aulas síncronas e avisos em geral.  

O Teams é um programa da Microsoft que permite aos estudantes e professores a 

criação de conteúdo, o compartilhamento de recursos e o trabalho em conjunto 

(MICROSOFT, 2021), que funciona tanto para ensino remoto quanto como recurso ativo 

na construção de aulas propostas em um ensino híbrido. Com ele, um único docente pode 

ter diversas turmas (chamadas de equipes), de diferentes escolas em um mesmo lugar 

(figura 1). Isso permite que ele compartilhe materiais, tarefas e até avaliações em diversas 

turmas sem gastar muito tempo.  

Figura 1 – Tela do AVA com as equipes de um professor 

 
 

Fonte: Microsoft Teams, 2021. 
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O AVA permite ao professor incluir diversos outros recursos tecnológicos sem 

que o aluno saia da plataforma e perca sua atenção com cookies ou outras distrações 

navegando pela web. Recursos como áudios, vídeos, arquivos, jogos, pastas ou até outros 

softwares como Word, Excel, Power point, Kahoot e Forms podem ser incluídos para que 

o a aula fique mais rica e dinâmica.  

Outra funcionalidade é a confecção e atribuição de tarefas. Tal recurso permite ao 

docente criar uma atividade em qualquer formato, atribuí-la a todos ou a um grupo 

específico de alunos da equipe e, se necessário, fixar uma data de entrega. Pode-se 

também permitir que o aluno realize a tarefa na própria plataforma, como a confecção de 

uma redação no Word, por exemplo, e que a submeta ao professor ao finalizar. Além 

disso, as tarefas podem ter o formato de avaliação, onde a devolutiva dos erros ou acertos 

podem ser automáticas ou programadas, individuais ou gerais. 

Os professores também têm um controle estatístico de quantos alunos acessam 

com frequência o Ambiente Virtual, quais visualizam as tarefas e quantos as devolvem. 

Também cabe ao docente permitir ou não que os alunos editem, postem ou excluam 

arquivos e mensagens. Isso é feito através de um ajuste nas configurações. 

Essas e outras funcionalidades nos permitiram construir o AVA que foi proposto 

como parte da avaliação da disciplina de Educação e Tecnologia no Espaço Escolar no 

programa de Mestrado Profissional do Colégio Pedro II no município do Rio de Janeiro, 

conforme mencionado inicialmente no presente artigo.    

4.2 – Por que o TEAMS? 

Existem alguns Ambientes Virtuais de Aprendizagem que podem ser usados para 

ensino remoto, cada qual com suas características e potencialidades. No momento da 

escolha, levamos em consideração alguns aspectos como disponibilidade e custo para os 

usuários, praticidade e facilidades de acesso e não poderíamos deixar de considerar 

também as ferramentas disponíveis.  

Algumas prefeituras no Estado do Rio de Janeiro, como a Capital e Niterói, já 

possuíam um convênio com a Microsoft para o uso do Office 360. Durante a pandemia 

esse vínculo foi estendido e alunos e professores puderam ter acesso também ao Microsoft 

Teams. Aliado a isso, a Prefeitura do Rio de Janeiro promoveu gratuitamente diversos 

webnários e cursos a distância para que seus professores pudessem conhecer a plataforma 

e aprender um pouco sobre suas características e potencialidades. 

Segundo pesquisa feita pelo IBGE, em 2018, 71,3% dos estudantes no Brasil 

possuem telefone celular. Dentre esses, um total de 62,8% é frequentador da rede pública 
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de ensino. Associando esses dados com a liberação do Teams e conectando com o fato de 

o software possuir uma versão para celulares, decidimos que a adoção da plataforma 

mencionada como nosso ambiente virtual de aprendizagem seria uma boa escolha.  

4.3 – A construção do AVA 

 Um bom Ambiente Virtual de Aprendizagem deve contribuir para que seus 

usuários tenham uma aprendizagem mais eficaz e sempre que possível permitir que esse 

processo seja realizado de uma forma agradável e interessante. A utilização de recursos 

multimídia no processo de ensino-aprendizagem permite que o discente conecte as 

informações utilizando mais de um canal de comunicação, conjugando textos e imagens, 

animações e sons.  

Mayer (2009) descreve com sua Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia 

que através dessas conexões o conhecimento é organizado em três memórias: a sensorial, 

por meio dos olhos e ouvidos onde as informações são captadas e processadas; a de 

trabalho ou curto prazo, onde as informações são organizadas; e, por fim, a memória de 

longo tempo, onde ocorre a integração do conhecimento adquirido com o conhecimento 

prévio. Apropriando-se da Teoria de Mayer buscou-se construir um ambiente virtual onde 

o aluno pudesse, de forma autônoma, construir o seu conhecimento fazendo uso dos 

recursos multimídia disponíveis na plataforma. 

Moran (2015) acredita que o estudante deve ser um pesquisador crítico e tomador 

de decisão e ele deve tomar tais decisões baseadas em conhecimentos científicos. 

Acrescenta também a necessidade de se transformar os ambientes educacionais em locais 

onde a motivação impulsione o aluno a uma aprendizagem mais significativa. 

Nessa perspectiva, buscando fornecer uma maior autonomia ao cursista, iniciamos 

a construção do AVA com um slide, confeccionado no Power Point, indicando qual 

caminho ele deve percorrer (figura 2). O objetivo dessa ferramenta foi permitir que o 

aluno perpassasse por todas as aulas respeitando seu tempo e sua necessidade pois, 

conforme exposto na seção 3 a respeito das ações interdisciplinares, a espera é um fator 

constante na vida do professor, sendo fundamental, inclusive, para que o processo de 

ensino-aprendizagem seja bem-sucedido. 
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Figura 2 – Tela com o slide de Organização das Aulas  

 

Fonte: Microsoft Teams, 2021. 

 

Além disso, também disponibilizamos todo o material do curso organizado em 

pastas enumeradas em ordem cronológica de realização (figura 3), e tais pastas 

permanecerão visíveis e acessíveis na aba de arquivos (demarcado em vermelho na figura 

2) para todos os usuários da plataforma durante a realização do curso.  

 

Figura 3 – Tela com a organização dos arquivos 

 
Fonte: Microsoft Teams, 2021. 

 

A fim de facilitar a navegação e sanar dúvidas futuras, confeccionamos um vídeo 

tutorial em mp4 a respeito de como navegar pela plataforma e tal recurso está disponível 
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para ser explorado pelo aluno na primeira aula. Inserimos também, na aula dois, um texto 

em PDF com a proposta do curso.  

Na terceira aula propusemos a primeira atividade pedagógica em forma de 

podcast. Sua confecção decorreu em etapas: primeiro a entrevista foi gravada com um 

aplicativo de gravação disponível em um smartphone e em seguida editado no software 

de edição de áudio e vídeo chamado Shotcut. Esse software é gratuito, possui diversos 

vídeos tutoriais no Youtube e seu endereço eletrônico foi disponibilizado nas referências. 

Na aula quatro foram adicionados textos sobre a escravidão no formato PDF e 

para uma leitura complementar foram inseridos links com sugestões de páginas na internet 

contendo textos enriquecedores sobre o assunto.  Na aula seguinte, utilizamos novamente 

o Power Point para fazer uso conjugado de textos e imagens sobre ativismo, racismo no 

esporte e o movimento Black Lives Matter  e aproveitamos para relembrar o uso do verbo 

can e dos pronomes relativos who e which em Inglês. 

Nas aulas seis e sete o recurso em voga foi o uso de vídeos. Na primeira, a abertura 

do assunto se deu com o clipe da música “Cotas” de Bia Ferreira e a partir daí 

confeccionamos uma videoaula contextualizando o assunto com a Matemática das cotas 

e relembramos o cálculo de porcentagens fazendo uso de alguns dados estatísticos 

provenientes do tema. Para a gravação dessa videoaula, além do uso da câmera de um 

smartphone e do Shotcut para edição, utilizamos o software OBS Studio, que nos permite 

combinar a imagem da câmera com o slide em uma só tela. O uso do OBS Studio requer 

um conhecimento um pouco mais específico, porém não é difícil de encontrar vídeos 

explicativos no Youtube (link nas referências). Na aula sete foram sugeridos vídeos 

prontos para promover uma reflexão sobre o assunto.  

Com o objetivo de obter uma devolutiva e estimular a participação, propusemos 

como atividade interativa complementar às aulas três, quatro, cinco e seis a realização de 

questionários com perguntas abertas e fechadas, com algumas fazendo uso da escala 

likert14. Esses questionários foram elaborados no Microsoft Forms e inseridos dentro da 

própria plataforma. 

                                                

14 Metodologia desenvolvida nos Estados Unidos na década de 30, indicada para realizar pesquisa de 

opinião, constituída de questões afirmativas auto-descritivas, que oferecem como opção de resposta uma 

escala de pontos com descrições verbais que contemplam extremos como por exemplo: “concordo 

totalmente” e “discordo totalmente”. 
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Assim como na aula quatro, nas aulas oito e nove lançamos mão do PDF para 

subsidiar o alunado a respeito do Whitewashing e na realização da atividade musical sobre 

a música Black Parade da Beyoncé. Na aula seguinte, o momento foi reservado para a 

realização de tarefas interativas e de uma autoavaliação. Inserimos nela um documento 

no formato Word com as orientações que cada um dos usuários deve seguir para 

confeccioná-las. 

A primeira atividade consiste em um Quiz antirracista no formato Kahoot. Esse 

quiz, que é interativo e bastante divertido, pode ser realizado individualmente ou em 

equipes. Trata-se de um jogo com perguntas e respostas de múltipla escolha onde o 

participante ou a equipe recebe uma pontuação para cada resposta certa de acordo com o 

tempo gasto na resolução. Ao final do jogo a pontuação de cada um fica registrada em 

um ranking. A seguir, na figura quatro, deixamos uma imagem do jogo. O link com o 

endereço da página com o Kahoot está nas referências. 

 

Figura 4 – Tela do Kahoot com o Quiz Antirracista  

 

Fonte: Kahoot, 2021. 

 

A segunda tarefa é um fórum para debate e está inserido na aba de postagens. 

Nosso objetivo com essa atividade foi despertar no aluno o interesse em expor suas ideias 

e opiniões, além de ouvir e conhecer as ideias dos outros participantes. Para estimular o 

debate, inserimos um vídeo (figura 5) que poderá ser assistido através da plataforma do 

Youtube.  
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Figura 5 – Tela do Teams com o Fórum   

 

Fonte: Microsoft Teams, 2021. 

 

A terceira tarefa, assim como a primeira, exige a realização de todos os 

participantes. Por se tratar de um trabalho, o professor consegue saber quais alunos 

receberam, realizaram e devolveram a tarefa (figura 6). Isso só é possível devido ao 

recurso da plataforma em fornecer dados estatísticos aos regentes das equipes. 

 

Figura 6 – Tela do Teams com as estatísticas da tarefa 

  

Fonte:Microsoft Teams, 2021. 

 

Com a intenção de aprimorar o AVA, foi deixada uma última tarefa de 

autoavaliação em forma de questionário do tipo Forms (figura7). Nesse momento os 

participantes irão descrever como foi a experiência vivida durante o curso.  
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Figura 7 – Tela do Teams com o Forms para Autoavaliação 

 

Fonte: Microsoft Teams, 2021. 

 

 Depois de realizadas as tarefas e avaliações, na última aula, sugerimos ao 

cursista a apreciação do Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro.  

 

5 – Considerações Finais 

 

No Brasil, um país de dimensões continentais e com escolas bastante 

heterogêneas, o desafio de promover a continuidade do ano letivo foi ainda maior durante 

a pandemia de COVID-19. Como manter as atividades se as diferenças entre as unidades 

de ensino ultrapassam a estrutura tecnológica? Como garantir a equidade no ensino se as 

diferenças estruturais vão desde a falta de saneamento básico até a falta de acesso à 

internet? Kubota (2019) diz que: 

As desigualdades, que já são traço tão marcante de nosso sistema 

educacional, serão ainda mais aprofundadas por essa paralisia. É 

possível elencar de antemão alguns dos maiores perdedores desse 

processo: alunos com menor acesso à internet e a dispositivos, aqueles 

cujos responsáveis têm menor escolaridade e/ou menor disponibilidade 

para acompanhar as atividades de ensino remotas (entre os quais, os 

chamados trabalhadores da “linha de frente” de combate à pandemia), 

estudantes mais jovens e com menor autonomia. (KUBOTA, 2019, 

p.7) 

 

Os desafios sempre serão grandes mas, a vontade de enfrentá-los, deve superar 

toda e qualquer dificuldade. O constante aprimoramento das técnicas e metodologias 
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devem permear o objetivo final, que sempre será a luta por uma educação de qualidade. 

Esperamos que esse artigo possa ter contribuído para a construção de tal ensino e de uma 

sociedade mais justa e antirracista. 
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 NOVOS HÁBITOS EM TEMPOS DE PANDEMIA: UMA PROPOSTA 
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RESUMO 

A presente projeto está inserido na temática das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e reflete sobre a construção de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) que aborda o tema dos novos hábitos em tempos de pandemia de 

uma forma interdisciplinar. A fim de auxiliar nesta reflexão, traçou-se como objetivo 

geral apresentar a construção de um projeto interdisciplinar para as séries finais do Ensino 

Fundamental em um AVA, e como objetivos específicos discutir o modelo 

interdisciplinar de AVA a partir do viés do Paradigma da Complexidade e discutir o uso 

das TICs em tempos de ensino remoto. Este estudo se justifica por ser necessária, devido 

à emergência de tempos pandêmicos, a construção e discussão de materiais de apoio para 

professores. O estudo parte das seguintes premissas teóricas: a abordagem interdisciplinar 

é a mais eficaz para uso em AVAs; é papel da Educação preparar a sociedade para 

enfrentar as incertezas da condição humana, principalmente em tempos de crises; e é 

necessário reconstruir o modelo educacional de ensino remoto, utilizando as TICs como 

aliadas neste processo. Trata-se de um estudo do tipo exploratório bibliográfico com 

abordagem qualitativa. Através dos resultados obtidos espera-se colaborar com a 

adaptação dos professores aos novos modelos de educação, apontando-se ideias para 

construção de AVAs com uma abordagem interdisciplinar, complexa e de enfrentamento 

das incertezas da condição humana. 

 

Introdução  

 

A inserção de recursos tecnológicos que fomentem a prática pedagógica se 

apresenta numa corrida antagônica de aceitação da parte discente e resistência no polo 

docente, que ainda vê seu papel ameaçado pelas novidades do mundo digital no processo 

de ensino-aprendizagem. Todavia, essa ponderação cedeu espaço para a necessidade. O 

distanciamento social inseriu à força o uso das novas tecnologias no cotidiano escolar, 

que passou a se concretizar de maneira remota. Não havia, então, mais a opção de se usar 

ou não, tornando-se a única saída na continuidade ao ano escolar.  

Assim sendo, tendo em vista o prosseguimento do calendário acadêmico, as 

instituições tiveram de lançar mão de ferramentas que outrora eram apenas usadas no 

ensino híbrido ou à distância (EAD). Dada a situação em tela, decidimos elaborar um 

programa de estudos por meio da plataforma Google Classroom, com aporte 
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interdisciplinar, valendo-se das disciplinas Física, Educação Física e Inglês. Tal projeto 

se desenhou como produto da disciplina Educação e Tecnologia no Espaço Escolar, 

obrigatória no programa de Mestrado e Práticas de Educação Básica, do Colégio Pedro 

II, no Rio de Janeiro.  

O referido projeto lança como temática central os novos hábitos em tempos de 

pandemia - que também dá nome ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA) - e conta 

com os seguintes subtemas, divididos em quatro seções: primeiramente, apresentamos a 

diferença entre hábito e rotina; os aplicativos mais usados durante o isolamento social, 

juntamente com explicação de seus respectivos nomes em língua inglesa; e o uso do GPS. 

A segunda parte do projeto contou com dicas e informações sobre como se manter ativo 

em casa; as comidas mais pedidas de acordo com a região do mundo, e o entendimento 

de como é feita a contagem de calorias. A terceira seção foi dedicada às fake news, 

introduzida por uma breve explicação do surgimento do termo, passando para as fakes 

news originadas durante a pandemia. Por fim, a seção avaliativa se valeu de ferramentas 

como Kahoot, caças-palavras e uma autoavaliação através do Google Forms. 

Dessa forma, o presente artigo trará o passo-a-passo da construção do projeto 

supracitado, sob respaldo dos pensamentos de Edgar Morin e José Moran. Trataremos da 

relevância em se criar atividades com subsídio interdisciplinar, especialmente durante o 

ensino remoto, e de como as tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm se 

mostrado cruciais para o prosseguimento das atividades e do contato professor-aluno. 

Embora seja um tema corrente, acreditamos que seu legado será duradouro, uma vez que 

a pandemia pelo novo coronavírus tem sido um marco na postura comportamental da 

sociedade, incluindo novos hábitos que antes eram subestimados ou mesmo nem faziam 

parte do nosso dia a dia.  

 

Justificativa 

 

 Considerando a situação apresentada na introdução, surge a intenção de se 

criar um material de auxílio para professores da Educação Básica na prática docente em 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), no desenvolvimento de uma estratégia de 

ensino.  De forma específica, este artigo se destina a professores do 9o ano do Ensino 

Fundamental, podendo ser utilizado também para as séries próximas.  O método de ensino 

apresentado se destina também a profissionais da educação que desejam trabalhar a 
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interdisciplinaridade com diferentes áreas do currículo escolar: Linguagem, Ciências 

Exatas e Ciências Biológicas.  

 A justificativa profissional se baseia na mudança da didática escolar, que 

por motivos pandêmicos e sem previsão de controle da proliferação do novo coronavírus, 

migrou para os AVAs, na intenção de garantir o direito dos estudantes de continuarem 

sua formação acadêmica. Com essa mudança, o grupo de profissionais da educação foi 

forçado a se adaptar a essa nova realidade, tornando-se necessária a utilização de 

materiais de apoio para seu aprimoramento. A busca por artigos que relacionam os anos 

finais do Ensino Fundamental e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) se 

mostrou insatisfatória, evidenciando a necessidade da produção deste tipo de material, o 

que justifica academicamente a produção deste artigo. Ainda, como justificativa social, 

promove-se um ensino que se relacione com as práticas vivenciadas pelos estudantes, 

garantindo uma aproximação com os mesmos e facilitando o processo de aprendizagem 

significativa. Dessa forma, utilizar a interdisciplinaridade para mostrar as variadas 

complexidades na mudança dos hábitos provocados pela pandemia se mostrou relevante.  

 

Objetivos  

 

Desenha-se como objetivo geral apresentar a construção de um projeto 

interdisciplinar para as séries final do Ensino Fundamental em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA). Prossegue como objetivos específicos deste artigo discutir o 

modelo interdisciplinar de AVA a partir do viés do Paradigma da Complexidade, 

apresentar o ambiente AVA criado e discutir o uso das TICs em tempo de ensino remoto. 

 

Metodologia  

 

O presente artigo configura-se como uma pesquisa exploratória bibliográfica 

com abordagem qualitativa. Sob a esteira de Gil (2002, p.41), podemos afirmar que a 

pesquisa exploratória visa oferecer "maior familiaridade com o problema com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Chizzotti (1995, p.104) defende que essa 

forma de pesquisa intenta “provocar o esclarecimento de uma situação para a tomada de 

consciência”. O processo metodológico adotado aqui respaldou-se na análise documental 
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a partir de produções acadêmicas e obras publicadas, visando a compreensão e apreciação 

da relevância dos temas relacionados. 

 

Mundo em crise: a teoria complexidade como aporte num momento pandêmico  

 

A teoria da complexidade tem buscado uma nova forma de compreensão da 

ciência e do mundo como um todo e a educação não podia ficar de fora. A busca por 

respostas e certezas durante a pandemia do coronavírus, colocou o ser humano num 

patamar que beira o desespero, seja o medo dos efeitos do vírus, seja o medo de encarar 

a verdade, fugindo dela com negacionismos.  

Edgar Morin (2015) nos ensina que os seres humanos tendem a enxergar a 

realidade e os elementos nela contidos de forma isolada, ignorando a ligação que cada um 

tem com o outro e com o todo. A pandemia nos bombardeou de informações, nem todas 

verídicas, que nos levaram a criar uma imagem multifacetada da realidade. De onde veio? 

Para onde vai? O que esperar? Como agir? Seja qual for o questionamento, a incerteza se 

tornou o prato principal de nossas vidas e, para Morin, isso revela "a insuficiência do 

modo de conhecimento que nos foi inculcado, que nos faz separar o que é inseparável e 

reduzir a um único elemento aquilo que é ao mesmo tempo uno e diverso" (MORIN, 

2020).   

Essa demanda busca ser sanada com a teoria da complexidade, que busca nos 

preparar para as incertezas e questionamentos, e nos fazer enxergar a realidade sem um 

olhar fragmentador. O filósofo leciona que a crise, "além da desestabilização e da 

incerteza que acarreta, se manifesta pela insuficiência das regulações de um sistema que, 

para manter sua estabilidade, inibe ou repele os desvios (feedbacks negativos)"(MORIN, 

2020). Ele prossegue dizendo que ao serem transformados em feedbacks positivos, os 

desvios se tornaram tendências de revolução e desregulariam a crise.  

Antes, a gente achava que existia um progresso certo e agora o futuro é uma 

angústia. Por isso, suportar, enfrentar a incerteza é não naufragar na angústia, 

saber que é preciso, de certa forma, participar com o outro, de algo em comum, 

porque a única resposta aos que têm a angústia de morrer é o amor e a vida em 

comum. (MORIN, 2020) 
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Inegavelmente a pandemia afetou múltiplas áreas da sociedade (política, 

sanitária, científica, etc), entretanto, ancoramo-nos efeitos produzidos na área da 

educação para a feitura do projeto.  

Na seara educacional, o cenário pandêmico propôs aos educadores uma 

oportunidade de repensar seus papéis na vida do ser humano e realocar prioridades em 

suas práticas pedagógicas. A escola teve de se reinventar e buscar uma nova perspectiva 

de educar. Conceitos e fórmulas cederam espaço à construção de habilidades de 

autonomia, autocontrole e competências de cunho socioemocional, que tiveram de ser 

trabalhadas visando a não evasão do aluno, que se via num mar de problemas 

concernentes ao acesso à internet e aos meios tecnológicos, além da dificuldade de manter 

a própria motivação em estudar. 

A construção das aulas utilizando estratégias interdisciplinares se tornaram 

ferramenta relevante neste processo e, a partir desse ponto, o projeto começou a ser 

construído. Acerca da interdisciplinaridade, Morin (2015) nos traz a ideia de que a 

fragmentação dos saberes impede a compreensão da totalidade e foge da realidade que é 

global. Ainda sob a esteira de Morin, a defesa pela religação de saberes e o repensar do 

conhecimento nos leva a ressignificar as estratégias de ensino no cenário atual. O autor 

(2007) faz uma comparação da interdisciplinaridade com uma conferência da ONU, onde 

cada um dos membros defende os próprios direitos e poderes, sendo possível cada um 

ajudar e dialogar, sem que se fuja muito dos próprios interesses. Em outras palavras, cada 

disciplina trabalha em conjunto por um bem comum, sem perder sua essência e 

importância.  

Em “Os Sete Saberes Necessários para a Educação”, Morin (2000) nos 

contempla com sete pontos importantes de serem trabalhados tanto na educação 

presencial quanto no ensino remoto. Todavia, daremos enfoque a quatro deles, visto que 

serviram como estrutura basilar do nosso projeto. A saber: ensinar a condição humana; 

ensinar a compreensão humana; ensinar a identidade terrena; enfrentar as incertezas. 

Ensinar a condição humana abarca o reconhecimento da nossa humanidade, 

da nossa fragilidade no cosmos e nossa constituição física, biológica, psicológica e social 

e que tais constituições não se desintegram. No momento atual, é salutar discutir nosso 

posicionamento tanto como vítimas de um vírus quanto protagonistas no seu combate, 

além de como as relações humanas foram alteradas e como elas podem se alterar 

repentinamente. Além disso, trazer à tona como todas as dimensões humanas estão 
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fortemente ligadas e precisam ser enxergadas com o mesmo olhar de relevância e como 

nos adequamos a novos hábitos e novas maneiras de fazer o que antes era parte da nossa 

rotina.  

Ensinar a compreensão humana, para Morin, seria antes de tudo ensinar a 

autocompreensão e o autoconhecimento: 

Compreender não só os outros como a si mesmo, a necessidade de se 

autoexaminar, de analisar a autojustificação, pois o mundo está cada vez mais 

devastado pela incompreensão que é o câncer do relacionamento entre os seres 

humanos. (MORIN, 2000) 

 

Desse modo, competências como empatia, conhecer o funcionamento do 

próprio corpo, de como as emoções explodem em determinadas situações, além de 

compreender as próprias limitações precisam de espaço no currículo formal. 

O ensino da identidade terrena comporta a construção do senso de 

pertencimento ao meio que nos é comum: o planeta Terra. A interligação planetária nos 

faz criar/sofrer situações mutuamente. A cargo de exemplo, a propagação do vírus que 

começou em uma parte do mundo e se espalhou por todo ele; a divulgação de notícias 

falsas e como elas nos atingem. Outrossim, construir no aluno o senso de responsabilidade 

terrena, enfatizando que toda ação poderá gerar efeitos grandiosos, seja pro bem ou pro 

mal, é uma maneira de agregar o ensino da identidade terrena. 

Por fim, o enfrentamento de incertezas, já mencionado anteriormente, se faz 

necessário na educação formal, visto que o mundo é cheio de ações e reações 

imprevisíveis. O ensino de estratégias para se preparar para o incerto e do reconhecimento 

da impossibilidade de se prever o futuro com dados corretos e fixos.   

Em busca de trabalhar tais aspectos, construímos um ambiente virtual de 

aprendizagem abarcando a interdisciplinaridade, estruturado no paradigma moriniano da 

complexidade e da desfragmentação dos saberes. 

TICs e o Ensino Remoto 

 

A partir de março de 2020, as escolas suspenderam as suas atividades presenciais 

como uma medida de controle da propagação da Covid-19. Assim, os sistemas de ensino 

tiveram de se organizar para dar continuidade às atividades escolares de forma remota, 

utilizando-se de plataformas on-line, videoaulas gravadas e compartilhamento de 

materiais digitais (CIEB, 2020). 
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O Ensino Remoto Emergencial foi reconhecido por meio do Parecer Nº 5/2020, 

onde o CNE se posiciona sobre o cômputo das atividades pedagógicas não-presenciais 

para fins de cumprimento da carga horária mínima prevista. O órgão informou que essas 

atividades podem ser desenvolvidas por meios digitais (videoaulas, conteúdos 

organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio 

eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas de televisão ou rádio; pela adoção 

de material didático impresso com orientações pedagógicas distribuído aos alunos e/ou 

seus pais ou responsáveis; e pela orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e 

exercícios indicados nos materiais didáticos (BRASIL, 2020). 

Dessa maneira, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) se 

tornou uma presença cotidiana dentro da educação brasileira. Cunha, Silva & Silva 

(2020), em um levantamento sobre a organização do Ensino Remoto Emergencial no 

Brasil, listaram que as estratégias de ensino das secretarias que optaram pela continuidade 

das aulas foram: aulas on-line ao vivo ou gravadas (videoaulas) transmitidas via TV 

aberta, rádio, redes sociais (Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube), páginas/portais 

eletrônicos das secretarias de educação, ambientes virtuais de aprendizagem ou 

plataformas digitais/on-line, como o Google Classroom e o Google Meet, além de 

aplicativos e disponibilização de materiais digitais e atividades variadas em redes. 

Uma realidade do panorama educacional brasileiro é a baixa valorização do 

uso de tecnologias como uma ferramenta para tornar o processo de ensino aprendizagem 

mais eficiente. Moran, Masseto & Behrens (2007) apontam para este fato, discutindo o 

quanto a educação ainda tem no professor expositor o centro do processo educativo. 

Mesmo na formação inicial, o domínio técnico dos conteúdos das áreas de atuações 

específicas de cada docente é mais valorizado que as competências pedagógicas em si, 

como o uso de ferramentas diversas para uma aprendizagem eficiente. Neste cenário, não 

sobra espaço para o uso eficaz das tecnologias como uma aliada da educação. 

A emergência da pandemia de Covid-19 trouxe um novo desafio aos professores: 

conseguir utilizar as tecnologias digitais para ressignificar os modos de ensinar e aprender 

em um curto espaço de tempo. Porém, esta não é uma tarefa simples. Oliveira, Silva & 

Silva (2020, p. 35) apontam que “a complexidade que se impõe nesse momento, 

sobremaneira, é reflexo do fosso que existe entre a formação docente e o uso das 

tecnologias digitais como possibilidades pedagógicas”. Cabe ressaltar que esta demanda 

não recai apenas sobre o professor, mas sobre os sistemas de ensino, que necessitam, 

urgentemente, investir na formação permanente dos docentes, a fim de atender às novas 
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necessidades que a atualidade traz, principalmente no que diz respeito à integração das 

TICs à prática pedagógica. 

Se por um lado existe o desafio do docente de adaptar-se aos novos tempos, 

repensando e reconstruindo a sua prática para que possa fazer uso das TICs de forma a 

potencializar os processos de ensino e aprendizagem, do outro lado existe a questão do 

acesso ao ensino remoto por parte dos alunos. Em levantamento feito por Cunha, Silva & 

Silva (2020) fica evidente a desigualdade de acesso ao ensino remoto. Segundo os 

autores:  

Ao evidenciar as desigualdades, os problemas e os desafios, a pandemia 

evidenciou um país permeado de fragilidades, contradições e emergências, 

sobretudo no âmbito educacional quando são expostas questões ligadas à 

realidade da escola pública, dentre elas os perfis dos estudantes, a formação 

docente e a natureza das políticas/dos projetos educacionais. (CUNHA; 

SILVA; SILVA, 2020, p. 36) 

  

Alunos situados na faixa econômica de baixa renda, acabaram por ficar 

prejudicados em seu processo de aprendizagem durante o processo de Ensino Remoto 

Emergencial, seja por não terem acesso à internet, seja por não terem equipamentos 

adequados para acessar os materiais disponibilizados. 

Os sistemas educacionais (e os governos em geral) tem um triplo desafio a cumprir 

no pós-pandemia, a fim de tornar as TICs uma ferramenta eficaz à Educação: 

universalizar o acesso às TICs, diminuindo a desigualdade de acesso as ferramentas 

digitais por parte dos alunos; investir na formação permanente dos docentes, com vistas 

às demandas da atualidade; e repensar as políticas públicas educacionais, de forma que 

as TICs sejam, de fato, mediadoras no processo de ensino aprendizagem e não somente 

tecnologias de uso instrumental. 

 

A construção do AVA 

 

O EAD então ganhou espaço na Educação Básica no momento pandêmico e 

por essa razão se fez necessária a construção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA) pelas instituições de ensino, com o objetivo de dar continuidade às aulas de forma 

eficaz e com qualidade. Para compor o objetivo geral deste artigo, foi elaborado um AVA 

que será descrito por suas etapas de construção. 

A escolha da plataforma digital deve ter relação com as habilidades do 

administrador, assim como deve ir de acordo com as opções de recursos que se podem 



111 
 

utilizar na mesma. A plataforma Google Classroom foi a escolha do grupo de professores 

pesquisadores pela sua facilidade de manipulação e pela quantidade de recursos 

compatíveis com a mesma. Como a escolha do público-alvo foram turmas na etapa final 

do Ensino Fundamental, foi importante que a plataforma digital escolhida possibilitasse 

o uso de vídeos, áudios, imagens, podcasts, questionários, dentre outras ferramentas que 

pudessem tornar o ambiente mais lúdico, despertando a motivação desses estudantes. 

Além disso, a plataforma foi escolhida por possuir uma versão disponível para uso 

gratuito, bastando apenas os administradores e participantes possuírem contas de  

e-mails cadastradas no domínio do Gmail.  

Falando sobre o funcionamento da plataforma escolhida, com uma conta do 

Gmail ativa, é possível acessar a página do Google Classroom, e, para criar uma turma, 

é necessário clicar no canto superior direito o sinal de “mais”. A turma deverá ser 

nomeada de acordo com o conteúdo que se deseja abordar. Para trabalhar a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas de Inglês, Educação Física e Física dentro de 

uma proposta que contemple o quadro atual vivido pelos estudantes e docentes, o nome 

da turma escolhido pelos professores pesquisadores foi: Novos Hábitos em Tempos de 

Pandemia. É possível visualizar o leiaute do AVA já com o tema definido e devidamente 

ilustrado na figura 1. Pode-se escolher imagens já disponibilizadas pela plataforma ou 

realizar uploads de figuras de acordo com o tema que irá compor o ambiente. É 

importante que o tema orne com a escolha do nome da turma para facilitar o 

reconhecimento do AVA pelos estudantes.  

O símbolo de engrenagem permite ter acesso às configurações e detalhes da turma, 

onde se pode alterar a descrição, seção, sala e assunto da mesma. Ainda em 

“Configurações”, é possível no campo “Geral”, gerar um código de acesso para que os 

participantes possam ingressar na turma e terem acesso às informações e conteúdos 

postados. Esse código da turma poderá ser visível no mural da sala de aula virtual. Os 

administradores podem enviar o link de convite à turma ou adicionar os participantes 

através do convite por e-mail na aba “Pessoas”.  
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Figura 1: Padrão de exibição da turma no 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

Fonte: Google Classroom. Disponível em: 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTc3MTgwNjIzMjEz.  Acesso em: 25 jan 2021.  

 

 No mural do AVA é possível criar e programar avisos para a turma, assim como 

responder aos comentários dos estudantes, similar a um bate-papo virtual. Em 

“Atividades”, é possível criar e programar diferentes atividades e materiais que podem 

ser organizados por tópicos. Essas atividades e materiais podem ser compostos por 

ferramentas do Google e por outras plataformas de compartilhamento de áudios e vídeos, 

links de sites, upload de arquivos, entre outros. A figura 2 ilustra algumas das atividades 

propostas pelos autores, organizadas por tópicos que abrangem a interdisciplinaridade 

entre as disciplinas citadas anteriormente. Para essas atividades foram produzidos 

podcasts, vídeos, textos e questionários como forma de avaliação. Ainda, foram utilizados 

links do youtube, produzido quiz da plataforma Kahoot, atividade com a ferramenta 

Jamboard, que é disponibilizada pelo Google e desafios através da plataforma de 

compartilhamento de jogos Educaplay.  

Figura 2: Programação das aulas e atividades do AVA 

 

Fonte: Google Classroom.Disponível em: 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTc3MTgwNjIzMjEz/t/all.   

Acesso em: 25 jan 2021. 
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 A chegada da pandemia causada pelo Covid-19 modificou a rotina de todos que 

se propuseram a cumprir o isolamento social, tornando algumas práticas mais presentes, 

como pedir comida e fazer mercado através de aplicativos de celular e passar mais tempo 

frente ao computador.  Assim, abordamos assuntos concernentes a tais mudanças de 

hábitos, que é possível que ou até mesmo se solidifiquem no nosso cotidiano. 

O tópico “Aula 1 - O que está acontecendo”, foi elaborado com o objetivo de 

identificação dessas novas práticas associadas ao vocabulário em língua inglesa - os 

significados dos nomes dos aplicativos mais utilizados -, ao funcionamento do recurso 

GPS utilizado nos aplicativos de celulares, além de uma breve explanação sobre a 

diferença entre hábito e rotina. Para compor este tópico, lançamos mão da ferramenta 

Jamboard como atividade de Brainstorming, a ferramenta Formulários fornecida pela 

plataforma Google como questionário para a atividade “Aplicativos e GPS”, o aplicativo 

Canvas foi sugerido para a atividade “Meu App”, na qual os estudantes devem elaborar 

uma logomarca personalizada de um aplicativo a ser criado pelo próprio estudante, 

estimulando, com esta atividade, a criatividade e inventividade no aluno. Além do 

material conceitual disponível através da ferramenta Apresentações da Google e do 

podcast sobre hábito x rotina produzidos pelos professores.  

 

Figura 3: Aula 1 – O que está acontecendo? 

 

Fonte: Google Classroom. Disponível em: 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTc3MTgwNjIzMjEz/t/all.  Acesso em: 25 jan 2021. 

 

 Na “Aula 2 – Tá Pago!”, foi dada ênfase à questão alimentar associada à 

importância da prática de exercícios físicos para benefícios na saúde. Como material de 
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base, foram disponibilizados um texto de produção autoral sobre calorias e fontes de 

energia e um texto em formato PDF anexado. Para o desenvolvimento das atividades, 

foram utilizados o questionário Delivery Quizz, através do Google Forms, a solicitação 

de registro de rotina de atividades e uma pergunta com sugestão de link do Youtube como 

prática de atividade física possível de ser realizada em casa. Vale ressaltar aqui também 

que não apenas neste bloco de atividades, mas também nos demais, que as atividades 

visavam o tempo todo integrar as disciplinas trabalhadas, fazendo-as conversar entre si. 

 

Figura 4: Aula 2 – Tá pago! 

 

Fonte: Google Classroom. Disponível em: 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTc3MTgwNjIzMjEz/t/all.  Acesso em: 25 jan 2021. 

 

 Os materiais postados na “Aula 3 - Fonte: Vozes na minha cabeça”, buscou relatar 

a importância da busca por fontes seguras de informações para que os estudantes não se 

deixem levar pela propagação das chamadas fake news ou notícias falsas que circulam 

pela internet e que confundem as cabeças dos receptores. Os professores produziram um 

vídeo sobre a curiosidade da origem da expressão fake news, mostrando algumas notícias 

falsas que abrangeram um considerável número de pessoas durante a pandemia, além de 

explicar a verdade dos fatos, contrapondo com essas informações falsas. Este tópico é 

evidenciado pela importância de não se disseminar falsas informações, abrindo a 

oportunidade, através de um Jamboard, para que o grupo de estudantes troquem 

mensagens de apoio, acolhimento e incentivo, repudiando os discursos de ódio e notícias 

falsas tanto em inglês, quanto em português. 
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Figura 5: Aula 3 – Fonte: Vozes na minha cabeça 

 

Fonte: Google Classroom. Disponível em: 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTc3MTgwNjIzMjEz/t/all.  Acesso em: 25 jan 2021. 

 

 O último tópico nomeado “Retomando Conhecimentos” teve como finalidade 

valorar a participação e ganho de aprendizagem da turma através das atividades de quiz 

no Kahoot (Figura 7), Autoavaliação pelo Google Forms, Jogo da Memória e Caça-

palavras.  

Figura 6: Retomando conhecimentos 

 

Fonte: Google Classroom. Disponível em: 

https://classroom.google.com/u/0/w/MTc3MTgwNjIzMjEz/t/all.  Acesso em: 25 jan 2021. 

 

Figura 7: Leiaute de uma das perguntas do quis criado no Kahoot 

 

Fonte: Kahoot. Disponível em: https://kahoot.it/challenge/02011393?challenge-id=fe5d5b78-

3cac-4d12-9cb2-6cc43b643447_1612981085831 

Acesso em: 09 mar 2021. 

https://kahoot.it/challenge/02011393?challenge-id=fe5d5b78-3cac-4d12-9cb2-6cc43b643447_1612981085831
https://kahoot.it/challenge/02011393?challenge-id=fe5d5b78-3cac-4d12-9cb2-6cc43b643447_1612981085831
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Espera-se que ao fim das atividades presentes no AVA, os participantes 

tenham absorvido algo significativo sobre como a pandemia pode nos transformar, 

modificando as relações pessoais, a dinâmica escolar, além dos novos hábitos e rotinas 

adquiridos até então, juntamente, é claro, com conteúdo acadêmico e obrigatório no 

currículo formal.  

 

Considerações Finais 

 

O fazer pedagógico torna-se mais eficaz a partir da abordagem interdisciplinar, 

por romper com o paradigma tecnicista e fragmentário dos saberes ditos escolares, 

paradigma este que impede a compreensão da totalidade da realidade. 

O AVA descrito neste artigo foi construído a partir de um viés complexo e 

interdisciplinar no intuito de promover uma religação dos saberes dos alunos, levando-os 

a mobilizar e interconectar os conteúdos apresentados, assim como os seus 

conhecimentos prévios. Além disso, a abordagem de um tema emergente e global traz à 

tona o aspecto do enfrentamento das incertezas, já que a própria existência humana está 

sujeita às imprevisibilidades do mundo. 

Entretanto, é necessário mencionar a necessidade de adequada formação e preparo 

de docentes para lidar tanto com uma abordagem interdisciplinar de conteúdos, quanto 

com o uso de TICs no sentido de viabilizar processos educativos mais eficientes, 

principalmente na atualidade, onde o ensino remoto tornou-se uma realidade cotidiana. 

Além disso, vale ressaltar que o acesso dos alunos às TICs ainda é precário, 

principalmente daqueles que se encontram em uma faixa econômica de baixa renda, o 

que agrava as desigualdades já existentes em nossos sistemas educacionais. 

Deste modo, se faz urgente repensar a forma que as TICs estão sendo utilizadas 

na escola para que possam, de fato contribuir com o desenvolvimento intelectual e 

cultural dos alunos. É necessário, principalmente em tempos de incertezas, um novo olhar 

dos envolvidos no processo educativo sobre a própria organização dos saberes, no sentido 

de promover práticas pedagógicas que potencializem a interação entre os envolvidos nos 

processos de ensino e aprendizagem. 
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O ENSINO DE ESPANHOL SUBSIDIADO PELA TECNOLOGIA E PELOS 

TEMAS TRANSVERSAIS  
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Resumo 

Este artigo apresenta uma proposta de atividade pedagógica que teve por objetivo 

construir e testar um ambiente virtual de aprendizagem para trabalhar temas transversais 

como base para o ensino de uma língua estrangeira e com o auxílio da tecnologia. A 

proposta foi construída visando alunos jovens e adultos de uma escola do estado do Rio 

de Janeiro e se valeu de salas de aula criadas no aplicativo Google Classroom para o 

ensino da língua espanhola. Acreditamos que os temas transversais, presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s), contribuem fortemente para uma formação 

integral do aluno. Entendemos que o uso da tecnologia no processo de ensino 

aprendizagem diminui distâncias e amplia possibilidades, especialmente para um público 

que não se encontra na chamada idade certa.   Com a presente proposta pretendemos 

preencher uma lacuna existente para os alunos da modalidade EAD (ensino a distância) 

uma vez que os temas transversais não são contemplados no currículo mínimo dessa 

modalidade de ensino e assim ampliar habilidades de comunicação, de colaboração, de 

pensamento crítico e de criatividade através do ensino de espanhol.  

 

Palavras-chave: Educação a Distância, Google Sala de Aula, Língua Espanhola, Temas 

Transversais.    
 

Abstract 

This article presents a plan for a learning activity whose objective was to build and trial 

a virtual learning environment to work with cross-cutting themes as the basis for 

technology-aided teaching a foreign language. The program was built with youths and 

adults from a school in Rio de Janeiro State in mind, and it used classrooms created in 

Google Classroom for teaching Spanish. We believe that cross-cutting themes, which are 

part of the Brazilian Parâmetros Curriculares Nacionais (National Curricular Parameters, 

PCNs), contribute strongly to a student’s all-around education. We hold that the use of 

technology in the teaching/learning process reduces distances and expands possibilities, 

especially for students who are not within the typical age group.   With this plan, we aim 

to fill a gap faced by distance-learning students (since the cross-cutting themes are not 

included in the minimum curriculum for this educational modality) and thus strengthen 

skills in terms of communication, collaboration, and critical thinking, through the 

teaching of Spanish.  

 

Keywords: Distance Learning, Google Classroom, Spanish Language, Cross Themes. 
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1. Introdução e justificativa 

 

Este trabalho é fruto de parte da pesquisa desenvolvida no mestrado profissional 

em práticas da educação básica do Colégio Pedro II (MPPEB-CPII) por Carvalho (2019) 

e se propõe a promover reflexões sobre um ensino que efetivamente promova autonomia 

voltado para estudantes jovens e adultos da modalidade semipresencial de ensino. A 

disciplina norteadora é a língua espanhola e pretende-se trazer a este público, de forma 

ativa, os temas transversais e o uso da tecnologia, tanto nas atividades presenciais como 

nas remotas.    

Segundo Paulo Freire (1996), autonomia é um processo de “decisão e 

humanização” (p.120) que vai sendo construída internamente e historicamente a partir de 

inúmeras escolhas tomadas ao longo da nossa existência. Todo processo de autonomia e 

de construção de consciência exige reflexão crítica e prática legítima, de modo que o 

discurso esteja alinhado à aplicação.   

Os temas transversais, construídos pelo Ministério da Educação (MEC) e 

presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s - Brasil, 2006) são definidos 

como um conjunto de temáticas que expressam inquietações imperiosas da sociedade 

moderna e concepções básicas para o desenvolvimento crítico e consciente da cidadania 

e da democracia. São eles, a ética, o meio ambiente, a saúde, o trabalho e o consumo, a 

orientação sexual e a pluralidade cultural. Esses assuntos entrelaçam várias áreas do saber 

e surgem carregados de significado e experiências vividas pela coletividade e, em 

especial, surgem carregados de necessidade de reflexão e experimentação pelos 

personagens de uma escola viva. É imperioso que esta escola desenvolva o aprender sobre 

a realidade na vivência e promova o desenvolvimento do raciocínio crítico e reflexivo na 

discussão, de modo que o aluno se perceba como indivíduo autonomamente capaz de 

interferir e transformar a realidade.  

Os PCN´s deixam claro os objetivos da inclusão dos temas transversais nas salas 

de aula da educação básica.  

Isso não significa que tenham sido criadas novas áreas ou disciplinas. Como 

você poderá perceber pela leitura deste documento, os objetivos e conteúdos 

dos Temas Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no 

trabalho educativo da escola. É essa forma de organizar o trabalho didático 

que recebeu o nome de transversalidade. Os temas transversais não estão 

relacionados a uma ou outra disciplina específica: eles são pertinentes para o 
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aprendizado de diferentes áreas, contribuindo para a formação integral dos 

alunos. (BRASIL, 1997, p. 15) 

 

Dessa forma, acreditamos que fomentar e discutir os temas transversais na sala de 

aula da educação básica é uma forma importante de promover a autonomia em cada um 

de nossos alunos e consequentemente contribuir na construção de uma sociedade melhor.  

A inspiração para o presente trabalho veio com a prática docente nas escolas tipo 

CEJA (Centro de Estudos de Jovens e Adultos). Os CEJAs são escolas da rede pública 

do Estado do Rio de Janeiro que têm por objetivo o ensino na modalidade semipresencial. 

Elas trabalham com módulos sequenciados e parte do ensino se dá na modalidade EAD 

(Ensino à Distância). Os professores exercem a tutoria para mediar o conhecimento dos 

alunos. Cada aluno administra seu tempo de estudo, recebe um módulo15 por disciplina e 

série (figura 1) para estudo, consulta os professores que fazem plantão presencial e online 

em determinados dias e horários e quando se sente preparado, realiza uma avaliação 

correspondente ao respectivo módulo no espaço escolar. Já os professores cumprem sua 

carga horário na escola e lá distribuem os módulos da disciplina, explicam conteúdo de 

forma presencial e remota, aplicam e corrigem provas, lançam notas e conferem 

resultados das avaliações.  

Figura 1: módulos CEJA Espanhol  

 

Fonte:: CEJA Professora Maria Dias 

 

Atualmente discute-se o quanto a tecnologia pode ser aliada do processo de ensino 

e aprendizagem em geral. Especialmente numa escola CEJA, percebe-se o quanto o 

procedimental e o pedagógico ganhariam com aspectos tecnológicos bem desenvolvidos. 

Mas, embora possamos pensar que a escola que trabalha com EAD está preparada 

                                                
15 Os módulos utilizados na rede são produzidos por professores contratados pela Fundação CECIERJ e 

distribuídos em todos as escolas CEJAS.  
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tecnologicamente para atender alunos, professores e o conjunto de suas demandas, isso 

não é, em geral, um fato. Na prática, a tecnologia nas escolas geralmente se dá de duas 

formas: através de uso de equipamentos que a escola disponibiliza para professores 

(televisões, projetores, caixas de som, laptops etc.) ou pelo uso de recursos trazidos pelos 

alunos (em geral, aparelhos celulares - muitas vezes de uso proibido pela escola). Quando 

nos referimos aos equipamentos de uso dos docentes enfrentamos diversas questões 

dificultadoras tais como carência de equipamentos, falta de suporte técnico para eventuais 

consertos e sérios problemas de conexão para acesso à internet. Já os equipamentos em 

geral disponibilizados pelos discentes, na sua maioria smartphones, em geral não 

possuem pacote de dados suficiente ou não conseguem carregar softwares educativos 

interessantes.  

Bruno Latour (2012), antropólogo e estudioso da tecnologia, explica que o uso de 

objetos digitais (celulares, computadores) moldam e transformam os campos de ação no 

mundo. Segundo o autor, esses objetos não são inertes ou apenas conferem sentidos de 

mercadorias, eles têm um papel fundamental na configuração de uma estrutura de ação 

que nos possibilita diversas escolhas na forma de agir. Latour afirma que conceber os 

objetos a partir dessa perspectiva significa colocá-los ao lado de nós, humanos, para 

entendermos que muitas vezes sem eles nossas ações seriam outras.  Além disso, muitas 

vezes esses objetos trazem consigo a possibilidade de acelerar e facilitar nossas práticas 

tornando-as muito mais úteis do que seria possível caso eles não existissem. Ponderações 

nessa direção tornam-se cada vez mais frequente nas sociedades contemporâneas e 

corroboram com o fato de que a tecnologia e a vida moderna estão cada vez mais ligadas. 

 Na rede CEJA percebe-se uma significativa ausência de discussões sobre os temas 

transversais nos materiais de estudos voltados para os alunos jovens e adultos, 

especialmente na modalidade EAD. Uma pesquisa mais criteriosa nos módulos 

disponibilizados para esse público permite constatar a carência de debates sobre as 

importantes questões tratadas pelos temas transversais. Tal situação provoca inúmeras 

desvantagens para o aluno dessa modalidade, tanto no desenvolvimento da sua formação 

cidadã quanto no esforço para elaborar estratégias para questões práticas de demandas da 

realidade cotidiana.  

Uma grande satisfação no ofício de ensinar é a possibilidade diária de 

compartilhar múltiplos olhares. Especialmente no caso de alunos jovens e adultos, esse 

compartilhamento usualmente se dá de forma mais madura. O professor, ao entrar em 

contato com o aluno da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), recebe seu 
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universo, seus dramas, suas alegrias e suas dificuldades de forma já vivenciada. Partilha 

suas experiências, que não são poucas, e ganha solidariedade em forma de dedicação e 

confiança. O estudante jovem e adulto, com estudo formal defasado em relação à idade 

escolar regular, cria forças para suprir seu atraso de maneira a resgatar o autorrespeito e 

tentar se recolocar de forma mais autônoma no mundo. Ele merece e precisa de uma 

educação emancipatória. 

 O currículo mínimo da EJA (RIO DE JANEIRO, 2013) parece procurar superar o 

fatalismo da educação tardia e permitir que alunos atinjam autonomia em suas vidas 

quando se auto define como um documento que é 

um guia aos nossos professores nesse processo de reparação da grande dívida 

social aos alunos privados do direito a uma educação de qualidade na idade 

certa. Dessa forma, espera-se, até o fim do curso, fornecer aos alunos as 

ferramentas críticas e investigativas que o coloquem em pé de igualdade frente 

às oportunidades profissionais e sociais. (RIO DE JANEIRO, 2013, pág.2) 

 

Educar para a esperança, embora possa parecer uma utopia em alguns momentos, 

é corroborada por Paulo Freire (1996, p.30) que nos ensina que “Educar exige convicção 

de que a mudança é possível”. Assim, fazer com que nossos alunos acreditem que podem 

mudar sua história através da educação e mostrar o futuro como sendo uma possibilidade 

e não algo inexorável é a principal busca de um professor e não deve ser diferente com 

alunos da EJA. Conseguir ajudar o aluno a não se ver como um objeto da história e sim 

como um participante dela gera um fator psicológico de protagonismo e um efeito 

motivador da aprendizagem.  

Em termos práticos, a demanda profissional e pesssoal dos discentes tais como 

vestibulares, concursos diversos, entrevistas de empregos e exigências do mercado de 

trabalho são alguns dos principais fatores que contribuem para o interesse desse público 

em aprimorar seus estudos e, também, estudar uma língua estrangeira. 

A situação atual de ensino da Língua Espanhola no CEJA não é otimista uma vez 

que, desde 2017, o espanhol é uma disciplina oferecida apenas na modalidade optativa. 

Anteriormente o discente tinha a possibilidade de escolher o espanhol como língua 

obrigatória. Como consequência, o governo do Rio de Janeiro, através da Fundação 

Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), vem percebendo 

uma evasão de alunos de língua espanhola nas suas redes. A pressa para terminar seus 

estudos é uma das características do perfil do estudante adulto e isso faz com que muitos 

não se matriculem em disciplinas não obrigatórias. Moita Lopes (1996, p.127) há tempos 

já denunciava o discurso de que o ensino da língua estrangeira na rede pública era alvo 
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de críticas ao explicitar o discurso muito reproduzido na sociedade “Já que ninguém 

aprende língua estrangeira na escola pública, o melhor que se faz é tirá-la do currículo 

(...) o aluno da escola pública não precisa saber língua estrangeira”. Essa mensagem, que 

reforça desigualdades e ainda hoje é duplicada, faz com que os professores de língua 

estrangeira das escolas públicas e atualmente em especial os da língua espanhola, sejam 

obrigados a desenvolver um forte trabalho de conscientização para convencer seus alunos 

da importância de uma segunda e terceira língua para a formação acadêmica e profissional 

contemporânea. 

A proposta de ensino de língua espanhola com ênfase na compreensão leitora, 

com base nos temas transversais e se valendo do uso de novas tecnologias é mais que uma 

tentativa para o desenvolvimento de letramento globalizado, é um ato de resistência e 

rebeldia dos professores para minimizar desigualdades, aperfeiçoar o currículo da escola 

pública básica e colaborar na construção de uma sociedade mais justa.  

 

2. A proposta e sua estrutura 

 

Com base no que foi posto na seção anterior, o presente trabalho apresenta uma 

proposta de um produto educacional construído com o objetivo de trabalhar, com alunos 

jovens e adultos, os temas transversais como base para o ensino da língua espanhola e 

com o auxílio da tecnologia.  

Um dos idealizadores do Cinema Novo, Glauber Rocha, uma vez escreveu que 

para fazer cinema bastava “uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”. Parodiando essa 

ideia, entendemos que a criatividade pode ultrapassar barreiras logísticas encontradas na 

escola e queremos promover uma sala de aula emancipadora com um celular na mão e 

uma ideia na cabeça. Segundos estudos de 2018 da FGV16, a quantidade de celulares no 

Brasil já ultrapassa seu número de habitantes. Portanto, a maioria de nossos alunos, e 

mais fortemente os jovens e adultos, já utilizam os chamados smartphones para atividades 

diversas do cotidiano. Por que não se valer deles para ajuda-los a estudar?  

 O Google Classroom é um ambiente virtual de aprendizagem livre e vinculado a 

uma conta de e-mail Google. É um espaço virtual de fácil configuração para postagens, 

interações e rápido acesso pelo celular. Através dessa plataforma, o professor pode 

                                                
16 <https://link.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-ja-tem-mais-de-um-smartphone-ativo-por-habitante-

diz-estudo-da-fgv,70002275238> Acesso em 10 out 2018. 

https://link.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-ja-tem-mais-de-um-smartphone-ativo-por-habitante-diz-estudo-da-fgv,70002275238
https://link.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-ja-tem-mais-de-um-smartphone-ativo-por-habitante-diz-estudo-da-fgv,70002275238
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organizar suas turmas e alunos e desenvolver atividades que podem ser acessadas a 

qualquer hora dentro dos limites estabelecidos pelo professor. A plataforma minimiza o 

problema da escassez de recursos audiovisuais presente em grande parte das escolas já 

que possibilita a postagens de links de filmes e vídeos, tão importantes para o aprendizado 

contemporâneo e com benefícios incalculáveis no processo de ensino e aprendizado de 

uma língua estrangeira. Outra vantagem agregada à utilização dessa tecnologia tem viés 

econômico já que permite a postagem de documentos em geral minimizando custos com 

fotocópias muitas vezes custeadas pelo próprio professor. Além disso, o Google 

Classroom possui ferramentas facilitadoras do trabalho do professor tais como 

possibilidade de criar atividades com correção automática, inserção de mecanismos para 

controles de prazos de entrega de tarefas e abertura de chats para dúvidas online, entre 

outras. Tais ferramentas podem ser analisadas e utilizadas pelo professor quando este 

julgar que trarão agilidade, organização e presteza em situações importantes do processo 

de ensino aprendizagem. Enfim, o Google Classroom dá autonomia a professores e alunos 

para troca de saberes e foi a plataforma escolhida para o desenvolvimento da presente 

proposta. Nela propomos três ambientes virtuais, um para cada ano do ensino médio que, 

para cada série, contempla conteúdos da língua espanhola presentes no currículo mínimo 

da EJA, aspectos relevantes acerca dos temas transversais presentes nos PCN´s e 

utilização de diversos recursos digitais. Esperamos que esse modelo de organização possa 

colaborar com outros professores auxiliando-os a planejar atividades dentro da lógica 

proposta, ou seja, atividades que entrelacem teoria e prática, unindo as exigências 

presentes nos documentos obrigatórios e as reais necessidades de experimentação do 

alunado em prol da construção de atividades significativas e criativas que colaborem na 

formação cidadã.  

Apresentaremos então os modelos das três salas de aula propostas. Como já posto, 

elas estão de acordo com a proposta curricular do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e do 

Ensino a Distância (EAD) e envolvem temas transversais não contemplados no currículo 

mínimo dessa categoria de ensino. A intensão é justamente proporcionar aprendizado em 

conjunto com uma aproximação do alunado a assuntos importantes e atuais na sociedade. 

É importante destacar que, segundo orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais,  

Torna-se, pois, fundamental, conferir ao ensino escolar de Línguas 

Estrangeiras um caráter que, além de capacitar o aluno a compreender e a 

produzir enunciados corretos no novo idioma, propicie ao aprendiz a 

possibilidade de atingir um nível de competência linguística capaz de permitir-
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lhe acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua 

para a sua formação geral enquanto cidadão. (BRASIL, 2002, p. 26) 

 

Cabe ainda ressaltar que as aulas de EJA são, muitas vezes, mais curtas do que as 

aulas dos cursos regulares. No EAD esse tempo é ainda mais escasso por conta das 

impossibilidades dos alunos de frequentar presencialmente a escola. Na maior parte das 

vezes, os alunos só frequentam a escola para realizar avaliações e sanar algumas dúvidas. 

Nesse contexto percebe-se a importante da criação cuidadosa de aulas virtuais que 

efetivamente consigam empoderar esses alunos.  

 

2.1 A Sala de Aula do 1º ano 

 

O quadro 1 resume a estrutura da sala de aula criada para o primeiro ano do ensino 

médio. 

Quadro 1: Estrutura da Sala de aula virtual do 1º. ano 

Currículo Mínimo Tema Transversal Aspectos Linguísticos 

Eixo Publicidade e 

Propaganda 
Orientação sexual 

 Vocabulário: corpo humano e profissões. 

 Estruturas interrogativas. 

 Uso do imperativo. 

 

Nesta sala o eixo do currículo utilizado foi publicidade e propaganda que compõe 

a fase I do 1º ano do currículo mínimo (CM). O tema transversal escolhido foi a orientação 

sexual, com ênfase nas questões relativas ao corpo humano, às relações de gênero e à 

violência, especialmente contra a mulher. A discussão sobre esse tema urge uma vez que 

os padrões impostos para homens e mulheres pode levar a uma relação violenta e de 

dominação, como destacado nos PCN´s.  

 

Desde muito cedo, são transmitidos padrões de comportamento diferenciados 

para homens e mulheres. O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das 

representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica 

dos sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, no conceito de 

gênero toma-se o desenvolvimento das noções de “masculino” e “feminino” 

como construção social. O uso desse conceito permite abandonar a explicação 

da natureza como a responsável pela grande diferença existente entre os 

comportamentos e lugares ocupados por homens e mulheres na sociedade. Essa 

diferença historicamente tem privilegiado os homens, na medida em que a 

sociedade não tem oferecido as mesmas oportunidades a ambos. Mesmo com 

a grande transformação dos costumes e valores que vêm ocorrendo nas últimas 

décadas ainda persistem muitas discriminações, por vezes encobertas, 

relacionadas ao gênero. (BRASIL, 1997, p. 98-99) 
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A escola precisa agregar a função de ser o local apropriado para romper com essa 

padronização. No que diz respeito aos conceitos da língua espanhola trabalhados nessa 

sala, destacam-se a elaboração de perguntas simples e o uso da forma imperativa. Esses 

conteúdos foram introduzidos em conjunto com um destaque na ampliação do 

vocabulário com a inclusão das palavras referentes a partes do corpo humano e profissões. 

Cabe destacar que a proposta alinhava todos esses itens promovendo sempre reflexões e 

debates e que essas escolhas, além de presentes no currículo mínimo do 1º. ano, são 

prioritárias de serem tratadas com esses alunos uma vez que a realidade de grande parte 

das salas de aula da educação a distância (e de outras modalidades também) é composta 

por um número significativo de mulheres jovens, em grande parte grávidas ou mães, que 

retornam à escola para terminar o ensino fundamental e médio e por estudantes em geral 

que entraram cedo no mercado de trabalho para ajudar suas famílias e retornam à escola 

pela necessidade de melhor qualificação. 

A atividade sugerida para essa sala requer que os alunos: 

 Assistam ao vídeo Que passa se pones un niño frente a un niña y le pides que la 

abofetee cujo link está disponível na plataforma. O vídeo trata do tema transversal 

escolhido e também apresenta questões da língua espanhola que serão trabalhadas 

com esse público.  

 Leiam o texto Ni Uma Menos, de Carlos E. Cué, também disponibilizado na Sala 

de Aula virtual, que trata do movimento que cresceu em Buenos Aires a partir do 

assassinado de Chiara Páez, de 14 anos, por seu namorado. 

 Respondam ao questionário reflexivo sobre os temas tratados. 

 Joguem o jogo digital Las Profesiones – Los Oficios, que tem um formato de quiz 

e cujo tema central são as profissões. 

 Respondam ao questionário final que visa buscar informações gerais sobre o aluno 

e a dinâmica proposta tais como dados do seu perfil e motivações para o curso. 

A carga horária para o ensino de Língua Espanhola é de 50 min por semana no 

método presencial, estabelecemos assim o período de uma semana para dar o feedback 

aos alunos. A atividade de vídeo e texto são previstas dentro dessa carga horaria. No 

Google Classroom também existe a possibilidade de postagem de perguntas para a 

professora dentro do mural, onde ficam registrados os comentários e respostas. Assim 

todos os alunos podem debater cada assunto, caso se sintam à vontade.  
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2.2. A Sala de Aula do 2º ano 

 

O quadro 2 resume a estrutura da sala de aula criada para o segundo ano do ensino 

médio. 

Quadro 2: Estrutura da Sala de aula virtual do 2º. ano 

Currículo Mínimo Tema Transversal Aspectos Linguísticos 

Eixo Resenha e Crítica Pluralidade Cultura 
 Construção do gênero textual resenha  

 Interpretação de texto 

 

Nesta sala o eixo do currículo utilizado foi a resenha e crítica que compõe a fase 

II do 2º ano do currículo mínimo (CM). O tema transversal pluralidade cultural aqui 

tratado teve ênfase nas questões do racismo e do preconceito e foco na educação para a 

convivência. Esses temas são de debate mundial e estão constantemente na mídia com 

reportagens sobre imigração ilegal, fechamento de fronteiras e casos de intolerância. É 

primordial educar nossos alunos para o diferente e este enfoque está explícito nos PCN´s. 

 

Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os 

diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é formada 

não só por diferentes etnias, como por imigrantes de diferentes países. Além 

disso, as migrações colocam em contato grupos diferenciados. Sabe-se que as 

regiões brasileiras têm características culturais bastante diversas e a 

convivência entre grupos diferenciados nos planos social e cultural muitas 

vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação. O grande desafio da 

escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza 

representada pela diversidade etnocultural que compõe o patrimônio 

sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que 

compõem a sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser local de diálogo, de 

aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes 

formas de expressão cultural. (BRASIL, 1997, p. 27) 

 

A atividade sugerida para essa sala requer que os alunos: 

 Assistam ao vídeo Racismo na Espanha cujo link está disponível na plataforma e 

retrata questões de imigrantes cercados de preconceito de raça e gênero.  

 Resolvam uma tarefa e um questionário propostos acerca do entendimento do 

vídeo assistido e de questões gramaticais envolvidas. 

 Estudem uns slides disponibilizados na plataforma que explicam como se produz 

uma resenha crítica.  

 Assistam ao vídeo Todo Sobre Mi Madre, com link também disponibilizado na 

plataforma. 

 Respondam a um questionário sobre o vídeo e construam uma resenha crítica 

sobre ele. 
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O objetivo do vídeo foi o levantamento de questões sobre preconceitos de raça e 

gênero. Ele começa com o relato de uma pessoa falando em inglês (com legendas em 

espanhol) sobre sua chegada na Espanha como imigrante. Ela descreve os supostos 

benefícios que uma imigrante recebe no país quando chega do continente africano 

(possibilidade de trabalho, doação de casas etc.). Posteriormente, revela (em espanhol) 

que é cidadã espanhola, que todos esses supostos benefícios não existem para os 

imigrantes e que as afirmações anteriores são fruto de preconceitos das pessoas com 

imigrantes que supostamente “roubam” os empregos dos trabalhadores do país.  

Só para exemplificar, dentre as perguntas sobre o filme Racismo na Espanha, 

havia uma sobre o número de filhos da personagem, 15% dos estudantes erraram essa 

resposta, gerando a necessidade de revisão dos numerais em língua espanhola. É uma 

pequena amostra de como se valer das estatísticas tecnológicas em prol do conhecimento. 

Outra questão importante foi a pergunta aberta sobre as dificuldades que pessoas sofrem 

por causa do preconceito racial, onde os alunos puderam desabafar e colocar respostas 

como “A maior dificuldade é viver, ter que carregar sempre um documento com medo de 

ser confundido com bandido, ter sempre o julgamento das pessoas por causa da sua cor.” 

e “Ser julgado, pelo cabelo ou roupa e achar que vão assaltar você só pela cor de pele”. 

O que mostra a importância do debate e reflexão sobre os temas transversais na busca de 

uma sociedade mais justa.  

 

2.3 A Sala de Aula do 3º ano 

O quadro 3 resume a estrutura da sala de aula criada para o terceiro ano do ensino 

médio. 

Quadro 3: Estrutura da Sala de aula virtual do 3º. ano 

Currículo Mínimo Tema Transversal Aspectos Linguísticos 

Eixo Debate  Ética 
 Formulação de textos de opinião 

 Organização de ideias para debates sobre um tema 

 Compreensão oral 

 

Nesta sala o eixo do currículo utilizado foi o debate, com ênfase na saúde e 

comportamento feminino, que compõe a fase II do 3º ano do currículo mínimo (CM). O 

tema transversal ética norteou as propostas das atividades elencadas e a ordem da criação 

dessa sala foi baseada na crença de que o trabalho pedagógico deve ser sempre 

direcionado no sentido de libertar as pessoas para que sejam o que quiserem ser. 
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A atividade sugerida para essa sala requer que os alunos: 

 Ouçam a música La Cumbia Feminazi, postada na plataforma, que retrata as 

defesas de uma mulher ao ser acusada de “nazi”. Os termos ‘Feminazi” ou “nazi” 

são bastantes usuais nas redes sociais quando se quer afirmar que uma mulher 

feminista está sendo radical em suas opiniões ou se utilizando de comportamento 

“extremo”. É a junção de feminista+nazista. 

 Leiam o texto-entrevista sobre a cantora Renee Goust, disponibilizado na 

plataforma, e respondam a um exercício construído com o intuito de analisar a 

capacidade de compreensão dos alunos sobre o tema é proposto.   

 Estudem uma tabela disponibilizada com opções de expressões usualmente 

utilizadas para formular opiniões e construam seus textos de opinião sobre a 

questão ética. 

A equidade entre gêneros é algo abordado nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997), ele esclarece que dentro da questão de Igualdade de Direitos e 

Cidadania, é necessário combater diferenças estruturais entre homens e mulheres. 

Igualdade de direitos refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma 

dignidade e possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se 

considerar o princípio da eqüidade, isto é, que existem diferenças (étnicas, 

culturais, regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc.) e desigualdades 

(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a igualdade 

seja efetivamente alcançada. (BRASIL, 1997, p.20, grifo nosso) 

 

A compreensão dos alunos com a música, o vocabulário apresentado, além dos 

assuntos transversais estimularam discussões mais aprofundadas sobre a convivência 

igualitária entre os gêneros. O debate sobre o que é ser feminista nos dias atuais 

proporcionou a diminuição de preconceitos com a palavra e o entendimento sobre o 

respeito e diálogo nas redes sociais.  

 

3. Aplicação e resultados 

 Foram previstas 2 etapas antes da aplicação da sala de aula no CEJA:  

1-Criação do protótipo da sala de aula com turmas presenciais e  

2-Aperfeiçoamento do protótipo nas salas com feedback de outros professores 

através de um curso oferecido no Programa de Residência Docente do Colégio Pedro II. 

Enquanto na primeira etapa houve um peso relevante da opinião dos alunos das 

turmas presencias sobre o produto, na segunda etapa, professores e interessados pelo tema 
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é que foram ouvidos e contribuíram para uma visão docente do produto tanto no ensino 

de língua estrangeira como caso fosse adaptado para outras disciplinas.  

A aplicação do produto em turmas presenciais do Ensino de Jovens e Adultos 

ocorreu em uma escola de Niterói.  O objetivo era aperfeiçoar ao máximo a criação das 

salas através do olhar de alunos.  Sobre o perfil das turmas de EJA dessa escola pode-se 

dizer que são bastante equilibradas por gênero, muitos alunos são repetentes ou precisam 

trabalhar durante o dia. A escola se localiza no centro da cidade e é bastante tradicional. 

Funciona em 3 turnos e possui recursos como salas de informática e 3 laboratórios de 

vídeo, 2 deles com Smart TV de 50 polegadas. Quando os testes começaram, as respostas 

foram bastante positivas no que diz respeito a estrutura das salas virtuais e a dinâmica do 

estudo com essa nova ferramenta.  

Nas turmas também houve uma atividade híbrida, utilizando a forma presencial e 

virtual de ensino. Presencialmente os alunos assistiram a um curta metragem Skin, de 20 

minutos de duração e, após essa etapa, foi promovido um pequeno debate sobre o tema 

principal do vídeo; virtualmente, postamos na sala de aula uma atividade (através do 

Google Formulário) e também um texto falando sobre o filme para ser desenvolvida a 

distância. No exercício virtual, foram perguntadas questões sobre enredo, direção, 

prêmios e curiosidades. 

Com as estatísticas dos erros e acertos pudemos nos concentrar em qual área os 

alunos tiveram mais problemas, por exemplo, o desconhecimento de um vocabulário 

levou a ocorrência de erros em uma pergunta específica. A importância do uso de 

dicionários foi realçada desde então, sites como Real Academia Espanhola e Michaelis 

foram recomendados para uso por serem uma fonte confiável de dicionários. 

  Uma das questões trabalhadas com alunos com a implantação desse método foi 

mostrar que o celular também pode ser usado como instrumento de aprendizagem e não 

apenas como forma de lazer e comunicação. Alguns alunos, especialmente os de mais 

idade, relataram que nunca haviam pensado em usar o celular dessa maneira. A 

experiência se mostrou importante para ajustes na sala de aula virtual até que fosse gerada 

uma primeira versão definitiva a ser aplicada no CEJA. Cabe destacar que a sala de aula 

é totalmente adaptável e assim, melhorias e acertos podem, e devem, ser feitos 

constantemente. 

Apresentaram-se também algumas dificuldades em relação ao acesso dos alunos, 

muitos alegaram que o wi-fi da escola estava com defeito e não puderam acessar as salas. 
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Mas ao fim do limite de tempo proposto para entrega dos exercícios a maior parte dos 

participantes conseguiu realizar as atividades, mesmo as não obrigatórias. 

No mês de setembro de 2018 organizamos um minicurso para os alunos do 

Programa de Residência Docente (PRD) do Colégio Pedro II (CPII), dentro da unidade 

São Cristóvão. Este minicurso foi uma oportunidade de apresentarmos o protótipo da sala 

de aula virtual e colhermos informações que nos ajudassem a melhorar o produto 

construído até então.  Para uma parcela do grupo de professores presentes, era a primeira 

vez que se deparavam com um aplicativo desse tipo. Os professores, das mais diversas 

áreas de ensino, apresentaram suas impressões e dúvidas no decorrer do minicurso.  

Esta experiência serviu de motivação para dar prosseguimento à ideia de 

implementar as salas de aulas em diversos contextos educacionais. Chegamos à conclusão 

de que reduzir a quantidade de material por sala de aula e atribuir notas para todas as 

atividades postadas daria um estímulo para a contribuição dos nossos alunos. Enfim, o 

curso no programa de Residência Docente e o protótipo aplicado nas aulas presencias 

foram importantíssimos para o amadurecimento das salas virtuais. A experiência revelou-

se empolgante não apenas para os alunos como também para dar prosseguimento ao plano 

de aplicação da sala na modalidade de Ensino a Distância. 

 

4. Considerações Finais 

 

Este trabalho não pretende esgotar o assunto e as nem as possibilidades do ensino 

de língua estrangeira a jovens e adultos com base nos temas transversais e com o auxílio 

das tecnologias, mas entendemos que a proposta apresentada é um caminho importante.  

O estado atual da sociedade exige uma forte reflexão sobre a capacidade dos 

alunos para interpretar dados e comportamentos. A inclusão dos temas transversais no 

âmbito da língua estrangeira ajuda na leitura das diversas realidades presentes no mundo 

e abre um leque de possibilidades acadêmicas, culturais e de oportunidades para o aluno 

jovem e adulto. O ensino na direção do exercício de reflexões e debates sobre temas 

presentes no cotidiano amplia a participação social e possibilita novas escolhas de 

posicionamentos pessoais e profissionais, ou seja, possibilita independência. É esse o 

processo que buscamos na escola.  
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O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS: REFLEXÕES GERAIS E UMA 

PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE UM AVA 

 
Carla Patrícia Vasconcelos Seixa 

Karoline Guimarães Castro Ferreira 

 

Resumo: O artigo aborda o uso de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) em 

dispositivo móvel como ferramenta de ensino-aprendizagem na EJA promovendo a 

inclusão digital e a autonomia dos estudantes. Dialoga com a proposta educacional 

ofertada pela Lei n° 9.394/96, Lei das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. 

Reafirma a perspectiva freireana na visão libertadora da Educação. Traça uma reflexão 

sobre a educação atual. Retrata, brevemente, a realidade dos alunos que chegam à EJA e 

suas especificidades. Descreve o cenário histórico-social do início do século XXI e a 

interação do aluno da EJA com a hipermodernidade e sistema 3.0. Demonstra como o 

celular pode ser útil no processo de ensino- aprendizagem da EJA por meio da 

instrumentalização de um ambiente virtual. Discute como o celular contribui para estreitar 

os laços afetivos entre aluno/professor. 

 

Palavras–chave: AVA. EJA. Inclusão digital. Autonomia. Celular.  

 

VLE'S USE IN CELL PHONE AS A TOOL IN EJA'S TEACHING-LEARNING 

 

Abstract: The article addresses virtual learning environment (VLE) ’s use in mobile 

device as a tool in the teaching-learning of EJA promotes student’s digital inclusion and 

autonomy. Dialogues with the educacional proposal offered by law nº9.394/96_ Law of 

the guidelines and bases of Brazilian’s education. Reaffirms the outlook’s freireana in the 

liberating education’s vision. It provides an overview of current education. Briefly 

portrays the reality of students who arrived at EJA and their specificities. Describes the 

social -historical scenario in 21st beginning century and EJA’s students interaction with 

hypermodernity and 3.0 system. Demonstrates how cell phone can be useful in teaching-

learning process of EJA through a virtual environment’s instrumentalization. Discusses 

how cell phone contributes to strengthen affective ties between student/teacher. 

 

Keywords: VLE. EJA. Digital inclusion. Autonomy. Cell phone. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil enfrenta um contínuo quadro de 

negligência e descaso governamental. A falta de documentos normativos específicos para 

a modalidade, faz com que as referências obrigatórias para a elaboração de currículos 

escolares e propostas pedagógicas sejam as mesmas utilizadas na educação básica regular 

- eguem as demandas de aprendizagem e desenvolvimento de crianças e adolescentes. 

Nesse sentido, vale salientar que o público da EJA, além de possuir faixa etária distinta 
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da dos alunos da educação básica regular, possui mais experiências de vida, alguma 

atividade profissional, histórico escolar de exclusão e abandono e uma série de obrigações 

civis e legais. Além disso, é uma clientela, em geral, com encargo laboral, familiar e 

social. Logo, é necessário um programa educacional voltado para essas especificidades, 

que são tão dessemelhantes das de crianças e adolescentes em idade escolar regular. 

Diante desse panorama, observa-se uma educação alheia à realidade desses jovens 

e adultos. Esses indivíduos retornam às escolas após o período regular de escolaridade e 

se deparam com um ambiente escolar mal estruturado e sem condições para receber esse 

aluno trabalhador, progenitor e que resiste aos obstáculos da rotina para concluir seus 

estudos. Ainda encontram ausência de currículos e práticas educativas adequadas e um 

ensino desatualizado e focado na transmissão de conteúdos e de informações alienadas à 

vida prática do público. 

Nesse sentido, é mister a introdução de práticas de ensino na modalidade da EJA 

que proporcionem uma aprendizagem ativa e colaborativa. A consciência do ciclo 

exploratório e opressor no qual se apoia a sociedade brasileira, a autonomia na própria 

construção do conhecimento e a circulação entre as diferentes práticas sociais e civis da 

vida humana, mediante à inclusão digital, são essenciais para que sejam reduzidos tantos 

danos gerados a esse público devido à deficitária atenção estatal, visando a uma melhoria 

na sua escolarização, conforme considera Costa (2009) a seguir: 

Devido a estas ideias que permearam longos anos, o sistema de ensino brasileiro, 

a educação de jovens e adultos ficou marginalizada, estando, portanto, fora das 

políticas educacionais. As iniciativas governamentais dirigidas à população 

jovem e adulta sem instrução eram configuradas em forma de campanhas e/ou 

movimentos para “inglês vê”, pois os objetivos a serem alcançados eram 

simplistas, não consideravam o público alvo como sujeitos históricos e tão 

pouco pretendiam transformar a estrutura da sociedade. O caráter de movimento 

e de campanha revela uma visão fragmentada dos educadores, uma vez que o 

analfabetismo era entendido como um problema que poderia ser solucionado a 

curto prazo e uma prática que relegava a segundo plano, as variáveis estruturais, 

sociais, econômicas e mesmo educacionais - da ordem vigente (COSTA, 2009, 

p. 65). 

 

Sendo assim, este trabalho se propõe a considerar as contribuições do AVA em 

aparelho celular para subsidiar o processo de ensino-aprendizagem na EJA, a partir da 

compreensão da proposta da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação (Lei nº 9394/96) 

no que tange à EJA, contida nos artigos 37 e 38 da resolução. Além disso, propõe-se a 

elucubrar a reafirmação da perspectiva freireana de visão Libertadora da Educação; do 

retrato do panorama da educação brasileira atual, relatando a realidade dos brasileiros que 

chegam à EJA, bem como suas especificidades; da descrição do cenário histórico-
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político-social do início do século XXI e da interação do aluno da Educação de Jovens e 

Adultos com a hipermodernidade. Outrossim, pretende-se ponderar sobre a utilidade do 

aparelho celular no processo de ensino-aprendizagem da EJA por meio da 

instrumentalidade de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, mais estritamente o 

Classroom, o AVA gratuito do Google. 

Para isso,  considera-se as teorias de Freire (2005, 2018) sobre a Pedagogia da 

autonomia e a Educação como prática de liberdade e de Rojo (2012, 2015, 2019) sobre 

as mudanças sofridas pelo mundo na hipermodernidade, a importância da tecnologia 

educacional e da inclusão social, e o uso da internet como ferramenta facilitadora do 

processo de ensino-aprendizagem. Ainda, considerar-se-á os pressupostos teóricos de 

Morin (2007) sobre os saberes necessários à educação do futuro e de Moran (2012, 2017) 

sobre a necessidade da escola incorporar formas de aprendizagem ativa de modo a ajudar 

os alunos a desenvolverem competências cognitivas e socioemocionais. 

 

2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

A Educação de Jovens e Adultos foi estabelecida por meio da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – nº 9.394/96. Trata-se de uma modalidade de ensino que visa a oportunizar 

a formação escolar para aqueles que não tiveram acesso a ela ou não puderam concluí-la 

na idade apropriada. Assim, são inúmeros os motivos que os levaram a não completar 

todas as etapas de estudos na idade própria, como também são inúmeros os motivos que 

os levam de volta à escola. 

Historicamente, é em 1940 que a Educação de Jovens e Adultos passa a receber 

alguma atenção no Brasil, seguindo uma abordagem construtivista de ensino em que o 

aluno precisa inserir-se na escola em busca da sua própria reflexão sobre o mundo que o 

cerca. O estudante era responsável pelo processo de aprendizagem e fazia, ao longo do 

processo, a sua autocrítica sobre o que tinha aprendido. Após esse período, vários 

programas surgiram com o objetivo de diminuir a taxa de analfabetismo do país, pois o 

indivíduo analfabeto era um peso para o desenvolvimento da nação. 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil surgiu a partir do Decreto nº 6093 de 

abril de 2007. Seu objetivo era universalizar a alfabetização dos jovens a partir dos 15 

anos de idade que não conseguiram se apropriar da leitura e escrita no Ensino Regular. 

Esse decreto foi muito importante para que a EJA fosse inserida no orçamento 

educacional. 
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Jovens e Adultos foram negligenciados na Educação por muitos anos. Não havia 

política educacional voltada para esse público e a garantia desses alunos dava-se através 

de projetos ligados à educação popular. Nesse período, não se consideravam as 

especificidades cognitivas e sociais do aluno jovem e adulto. Sua forma de construção de 

conhecimento também não tinha qualquer atenção por parte dos órgãos responsáveis por 

esse segmento da Educação. 

 

2.1 A perspectiva freireana para a educação 

 

Paulo Freire acaba sendo um grande nome na Educação de Jovens e Adultos, pois 

sua maneira de pensar sobre a educação coloca esse aluno numa posição crítica e 

dialógica. Conforme afirma Barros (2017), na pedagogia de Freire,  

reconhece-se aos educandos o direito de partir de uma atitude 

curiosa da sua história e do mundo para se envolverem 

gradualmente numa análise crítica da realidade, em sentido mais 

lato e complexo, pelo que o sentido se constrói visando ao longo 

prazo. (BARROS, 2017, p.12) 
 

O método Paulo Freire foi utilizado com a tentativa de alfabetizar o maior número 

possível de jovens e adultos para que pudessem ser inseridos no mercado de trabalho e 

não ficassem à margem da sociedade, impactando o desenvolvimento e a economia do 

país. Sendo assim, há uma preocupação social, em que o aluno aprende por meio da 

mediação entre conteúdo e realidade, sendo o educador um facilitador da aprendizagem, 

dando ênfase a toda essa gama de informações que os discentes possuem. Assim, o grupo 

estudantil pode compartilhar e construir conceitos e não somente receber informações, 

gerando uma mudança de atitude em relação a máxima de que a transmissão do 

conhecimento era função exclusiva do professor. 

A perspectiva freireana era pautada em alfabetizar o maior número de pessoas em 

um espaço curto de tempo, utilizando um material didático capaz de valorizar o contexto 

em que o aluno estava inserido e adaptando as aulas de acordo com os assuntos dominados 

pelos discentes. Freire (2018, p.28 e p. 31) defende que “ensinar exige rigorosidade 

metódica e respeito aos saberes dos educandos”, portanto é preciso aproximar a prática 

aos objetos cognoscíveis, ou seja, à realidade do aluno para que a experiência de vida seja 

a matéria-prima que tornará os objetivos de ensino efetivamente atingíveis e 

disponibilizará estratégias mais viáveis. 
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Dessa forma, o diálogo inicial era direcionado às “palavras geradoras”. Esse 

método valorizava o conhecimento prévio do aluno e estreitava o distanciamento entre os 

envolvidos no processo de aprendizagem. A partir daí havia a ampliação do vocabulário 

e outras palavras surgiam naturalmente através do diálogo em sala e da troca de 

experiência entre os envolvidos. 

Durante muitos anos, a EJA ficou fora dos orçamentos educacionais. Os jovens e 

adultos analfabetos eram considerados um peso e em alguns casos esses indivíduos não 

tinham forças para lutar contra a sua condição inicial, pois não tinham tempo nem 

esperança para conquistar uma melhoria de vida. 

Paulo Freire (2003, p.50) cria o termo “autodesvalia”, ou seja, de tanto ouvirem 

de si mesmos que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, 

que não produzem em virtude de tudo isto, os aprendizes terminam por se convencer de 

sua “incapacidade”. 

Com as perspectivas da Educação Libertadora, esse conceito de autodesvalia não 

fica muito evidente, pois ela propõe uma educação crítica pautada na transformação social 

do sujeito. Nesse sentido, o aluno deixa de ser uma página em branco na qual são 

depositados os conhecimentos e passa a fazer parte da construção dele. Esse processo 

abre espaço para o diálogo e a comunicação eficaz entre educador e educando. Ambos 

aprendem juntos no processo de ensino-aprendizagem. Com isso, todos são beneficiados 

e conseguem enxergar o mundo com um olhar crítico e reflexivo. 

Para Freire (2003, p.58), o educador que aliena a ignorância mantém-se em 

posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe enquanto os educandos serão sempre 

os que não sabem. A rigidez dessas posições nega a educação e o conhecimento como 

processo de busca. Logo, tanto professor como aluno precisam caminhar juntos 

facilitando a reflexão durante as aulas. Promover um diálogo sadio entre os envolvidos 

garante um salto significativo no processo escolar garantindo a formação de indivíduos 

livres. 

 

3 O FRACASSO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Pensar no fracasso da educação da EJA ao longo dos anos requer uma volta ao 

passado e um entendimento político que perdura mesmo com o avanço tecnológico. A 

escola, desde o início, acompanha o fracasso do aluno e pouco faz para diminuir a solidão 

vivenciada por eles que, em sua maioria, são oriundos das classes populares, em especial, 
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chefes de família que por obstáculos da vida não conseguiram concluir seus estudos 

dentro da faixa etária almejada pelo ensino regular. 

Os alunos vão para a escola com o desejo de mudança, mas enfrentam dificuldades 

em se adaptarem às regras da escola. Como o aluno não consegue acompanhar a 

linguagem, as exigências e algumas orientações cognitivas, acaba por abandonar a 

unidade de ensino, sente-se sozinho e, em alguns casos, não possui suporte familiar para 

seguir. 

O processo inicial de dominador e dominado se perpetua na sociedade e, para 

diminuir essa triste realidade, é necessário melhorar a qualidade de ensino buscando 

diminuir a exclusão social, que ainda é notória no Brasil. De acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n°9.394, de 20 de dezembro de 1996, a 

Educação é um direito de todos ao longo da vida e seu acesso deve ser público e gratuito 

aos Ensinos Fundamental e Médio para todos os que não concluíram em idade própria. 

Portanto, manter o estudante na escola requer políticas públicas menos excludentes, 

capazes de acolher a maioria dos discentes buscando entender as necessidades reais do 

grupo. 

Nesse sentido, vale considerar alguns dos sete saberes necessários à educação do 

futuro, de Morin (2001, p.), que dizem respeito aos “buracos negros da educação 

completamente ignorados, subestimados ou fragmentados nos programas educativos”, e 

que, portanto, devem estar no centro da formação cidadã. Um desses “buracos negros” 

bastante evidente na EJA é a ausência de um conhecimento pertinente, isto é, o saber é 

limitado pelo ensino disciplinar, do conhecimento fragmentado, sem a visão do todo, da 

conexão entre as partes que compõem o conjunto, o contexto do conhecimento e no que 

se pode colocá-lo em prática. 

Outro aspecto negligenciado pela educação indicado pelo autor é a identidade 

humana, ignorada pelos programas de educação. Morin (2001) declara que os indivíduos 

são parte de uma sociedade que está impressa pela cultura desde o seu nascimento e que 

são de uma espécie que está neles e deles depende, portanto, a educação deve considerar 

em seus programas a relação indivíduo-sociedade-espécie, que interage entre si 

continuamente. 

 

3.1 A realidade dos brasileiros que chegam à EJA 
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A escola, ainda hoje no século XXI, não consegue solucionar o problema da 

evasão escolar dos alunos. O abandono, principalmente, na rede pública de ensino, ainda 

é um grande obstáculo ao crescimento educacional do país. Garantir a permanência do 

aprendiz na escola exige um pensamento crítico pautado na individualidade do sujeito. 

Entender que cada ser humano tem uma necessidade diferente poderia diminuir a evasão 

escolar no ensino regular, o analfabetismo e as dificuldades de permanência dos jovens e 

adultos na instituição escolar. 

Estudantes da EJA reativam a vida escolar com um vasto conhecimento adquirido 

sobre o mundo letrado, seja por meio de passagens pela escola, seja por meio das 

atividades cotidianas. Precisam conciliar as demandas da casa, do trabalho e da escola, 

vencendo todos os desafios diários. Além disso, desde os mais jovens aos mais velhos 

admitem frequentar algum grupo de religiões, logo possuem conhecimentos, crenças e 

valores já constituídos. 

Os alunos chegam à EJA com a autoestima baixa e não confiam que são capazes 

de aprender. Muitos chegam a externalizar para o professor que são “burros” e que não 

conseguem fixar os conteúdos propostos. 

Nesse sentido, há de se considerar a concepção de Educação Continuada, por meio 

da aprendizagem ao longo da vida – ALV – , um princípio organizador de todas as formas 

de educação para enfrentamento dos desafios globais, reconhecendo que o homem é um 

um ser inacabado, em constante processo de formação, visando aos direitos humanos e 

prevendo campos e espaços de educação para além da perspectiva escolar, a partir do 

envolvimento de novos problemas, novos sujeitos e novos temas. Essa nova proposta para 

a EJA, pautada na Educação Continuada, é concebida como formação para a vida e para 

o desenvolvimento humano, no seu sentido mais amplo, atendendo à complexidade dos 

sujeitos envolvidos no processo (LEITE, 2014, p. 24-25). 

O desenvolvimento global do sujeito vai além das séries tradicionais. É uma tarefa 

árdua que exige uma dedicação quase exclusiva do professor. Reconhecer as necessidades 

reais do aluno vão além das regras de organização da escola. Encorajar chefes de família 

a mudarem de vida, de trabalho e conseguirem analisar o mundo que os cerca com 

pensamento crítico e reflexivo demanda um olhar sem preconceito pelos docentes. 

Dessa forma, inserir o alunado no universo tecnológico oferecendo dispositivos 

capazes de facilitar a rotina diária também é uma forma de diminuir a exclusão social, 

pois o estudante passa a ter a noção de pertencimento, sente-se atuante na sociedade. 
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4 A CONTEMPORANEIDADE DO ALUNO DE EJA 

 

O início do século XXI está sendo marcado pela 4ª Revolução Industrial. 

Diferente das três primeiras Revoluções, que engendraram a produção em massa, as 

linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação, a Indústria 4.0, como 

também é conhecida, constitui-se por uma gama de tecnologias que possibilitam a fusão 

do mundo físico, digital e biológico. A exemplo dessas tecnologias, tem-se a inteligência 

artificial, a impressão 3D, a biossintética e a internet das coisas. 

Todo esse desenvolvimento tecnológico tem influenciado a forma como as 

pessoas participam da sociedade, cuidam do planeta, interagem umas com as outras, 

comunicam-se. Também influi como as grandes empresas divulgam seus produtos; como 

as notícias chegam ao redor do globo, o que, por sua vez, atuam no surgimento de novas 

formas de ser, de compreender o mundo, de se comportar, de se informar, de aprender, 

acarretando um ciclo que se retroalimenta e que gera transformações constantes e velozes. 

Nesse contexto acelerado de mudanças e altamente informacional se encontra o 

aluno contemporâneo de EJA. Portanto, é mister que se pormenorize o cenário a fim de 

que se compreendam as necessidades do estudante atual e as possibilidades com as quais 

a educação pode contar para efetivar o processo de aprendizagem. 

 

 4.1 A hipermodernidade 

 

O conceito de hipermodernidade, elaborado por Lipovetsky (2004) contrapõe-se 

ao de pós-modernidade: enquanto este trata da ruptura com a modernidade, aquele se 

refere à radicalização da modernidade. Nesse sentido, é necessário esclarecer que, apesar 

da falência do projeto de modernidade devido à desigualdade na distribuição das riquezas 

produzidas pelo capitalismo a partir da 1ª Revolução Industrial, seus princípios 

permanecem vigentes: revolução tecnológica, com intensa imersão cotidiana no universo 

digital, aprofundamento da economia de mercado, valorização da democracia e extensão 

da lógica individualista sem precedentes. 

A excessividade resgatada pelo prefixo grego -hiper extrapola em outros 

contextos: hiperconsumismo, hiperconectividade, hiperindividualismo, hipernarcisismo 

e hipercomplexidade. Essa visão centrada em si, em seus desejos imediatos e particulares, 

independente da coletividade, descrente em partidos políticos e até mesmo ausente de 

formulação política ou ideológica mais consistente leva ao maior direito da modernidade: 
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a felicidade. Dessa forma, o consumo, não mais como uma prática de satisfação de 

necessidades ou autoafirmação social, torna-se o grande objeto do prazer humano, 

sobrepujando as próprias relações pessoais. O consumismo passa a ser a principal meta 

do trabalho, da vida e do esforço humanos, sem o qual não se pode alcançar a felicidade.  

Diante disso, é inevitável deduzir que a educação foi transformada em mais uma 

mercadoria como tantas outras, devendo satisfazer a desejos individualistas de consumo, 

suplantando a coletividade, a igualdade de direitos e a sustentabilidade ambiental. Daí 

surgem os inúmeros sistemas de ensino, rankings de aprovação, modelos educativos e 

mais uma infinidade de produtos para atrair o consumidor insaciável, permanentemente 

acrítico e sem consciência da realidade ao seu redor. 

 

4.2 A Web 3.0 

 

 Com a fusão das novas tecnologias aos mundos físico, digital e biológico, surgiu 

o conceito da Quarta Revolução Industrial – termo cunhado por Klaus Schwab (2019) – 

que é diferente de tudo o que a humanidade já experimentou. Nessa conjuntura, emerge 

um novo elemento inovador e fundamental na internet – a inteligência artificial – unida a 

todas as virtudes já existentes na rede, dando início a uma nova era: a Web 3.0. Nesse 

novo contexto, as máquinas tornam-se aliadas aos usuários na produção de conteúdo e na 

otimização da experiência on-line. Dessa forma, pessoas e computadores trabalham em 

cooperação na exploração do conhecimento, já que é atribuído significado aos conteúdos 

publicados na internet e a escalada de tecnologias e linguagens que disponibilizam esse 

significado às máquinas, fazendo com que, por exemplo, aplicativos e sites indiquem 

“voluntariamente” locais e preços para a compra de um aparelho outrora pesquisado em 

sites de busca. 

 Assim, o intenso fluxo de comunicação recente, obtido pelos avanços 

tecnológicos digitais, permitiram que o papel do leitor e do produtor se fundissem, 

concedendo a todos os usuários da internet o desempenho simultâneo das duas funções 

na configuração do que Rojo (2013) denomina lautor. O jornalismo participativo é um 

exemplo da nova configuração da forma de produzir e veicular notícias - grandes 

empresas de comunicação e jornalismo independente (de grupo ou individual) 

convivendo e produzindo informação para consumo constante, sob o risco de boicote ou 

“cancelamento”. 
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Nesse contexto, a hipermídia emerge como modelo essencial para consumo e a 

produção de informação. A não linearidade dos conteúdos permite uma leitura livre, 

contínua e sem muitos critérios de seleção, o que abre espaço para a falta de autenticidade 

e de qualidade daquilo que é postado, por exemplo, em redes sociais. Os likes são moedas 

de escambo para o mais desejado capital social: a audiência; estar entre os Trending 

Topics do Twitter denota poder e influência; logo, a produção de conteúdo tem de ser 

incessante e aparentemente original. 

Em tempos de hiperconectividade, não há momento para grandes reflexões; há 

muito o que ser lido, noticiado, conhecido, divulgado; portanto, a imensa correnteza de 

publicações há de ser ininterrupta de modo a manter o usuário aficionado pelos assuntos 

mais postados em um (curtíssimo) período de tempo. As interações com o conteúdo, por 

meio de curtidas, de tags e de compartilhamentos, resultam em inúmeras “sugestões” do 

que deve ou não ser consumido. Assim, redes sociais como Youtube, Facebook, 

Instagram e Twitter sugerem “amigos”, produtos, serviços, comportamentos, 

“tendências”, valores a serem “seguidos”.  

Assim sendo, a apreensão do conhecimento mudou sua configuração, 

demandando uma educação que considera essas novas formas de aprender e, 

consequentemente, de ensinar. A não linearidade, a fluidez e a superficialidade de 

informações, a simultaneidade do produtor/leitor, a interminável oferta de publicações 

desafiam a educação tradicional - centrada na figura do professor como detentor do 

conhecimento e do aluno como depósito de informações teóricas e alheias à vida prática 

- a manter sua relevância diante de uma inundação de dados acessíveis na palma de uma 

mão. Nesse contexto, observa-se uma escola irrelevante para o aluno e para a sociedade 

como um todo, com metodologias ultrapassadas, focada na transmissão unilateral de 

conhecimento e que não participa da formação pessoal e cidadã do estudante. 

 

4.3 A supremacia dos dispositivos móveis 

 

Uma pesquisa anual realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, 

em sua 31ª edição, revela que há 424 milhões de dispositivos digitais - computador, 

notebook, tablet e smartphone -, em uso no Brasil. A Pesquisa Anual foi realizada pelo 

Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas 

até maio de 2020 e apresenta um amplo retrato do mercado de Tecnologia da Informação. 

O professor Fernando Meirelles, coordenador do estudo, revela que atualmente são 190 
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milhões de computadores - desktop, notebook e tablet -, sendo utilizados no país, o que 

indica que, a cada 10 habitantes, 9 possuem essas máquinas. 

O smartphone desponta nesse cenário com mais de 1 aparelho por habitante em 

uso no Brasil, totalizando 234 milhões de celulares inteligentes. Se adicionados ao 

conjunto de notebooks e tablets, ao todo somam 342 milhões de dispositivos portáteis 

(julho/2020), isto é, 1,6 dispositivo portátil por brasileiro. Esse quadro evidencia que o 

equipamento digital mais comum nos lares e empresas brasileiras é o smartphone, por 

meio do qual é possível fazer transações bancárias, marcar exames clínicos, realizar 

compras de qualquer natureza, falar com pessoas de qualquer parte do globo, trabalhar, 

estudar e muitas outras ações. Nesse sentido, o mundo cabe na palma da mão, permitindo 

que boa parte dos afazeres cotidianos ou incomuns sejam operacionalizados de um 

pequeno aparelho portátil do qual as pessoas já dependem para viver. 

O domínio no uso de celulares inteligentes foi amplificado pela pandemia do novo 

coronavírus Sars-Cov-2, em 2020, já que boa parte da população mundial passou ao home 

office e ao ensino remoto como medida emergencial para as escolas durante o período de 

distanciamento social. Esse movimento marcou uma ruptura definitiva de muitos 

brasileiros com o universo analógico e permitiu novas possibilidades para muitas das 

tarefas e necessidades do dia a dia. Em muitos contextos sociais, a educação foi 

beneficiada pela utilização de dispositivos digitais, que aproximaram distâncias, 

possibilitaram o trabalho em equipe de forma colaborativa, ofereceram conteúdos e 

informações de diversas fontes do mundo, permitiram visitas a países e a museus distantes 

e viabilizaram a participação em palestras, cursos, aulas, concertos, shows, peças teatrais 

de diferentes partes do globo. Esse foi um ganho sem igual. Entretanto, devido ao 

isolamento social imposto pelas autoridades para a contenção da pandemia, muitos 

estudantes não foram assistidos pelo ensino remoto oferecido durante o período por não 

possuírem aparelhos ou por seus eletrônicos não possuírem acesso à internet. 

 

4.4 A exclusão digital 

 

Dados da Pesquisa TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação)  Domicílios 

2019 (CGI.br, 2019), promovida pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), apontam que, dos domicílios 

pesquisados que possuem TIC, 16% dispõem de computadores de mesa, 26%, de 

notebook, 13%, de tablet e 93%, de telefone celular. O estudo sobre o uso das tecnologias 
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de informação e comunicação nas residências brasileiras mostra a redução de 

computadores de mesa, de notebooks e de tablets nos últimos 7 anos (2012-2019), 

enquanto que, no mesmo período, o número de telefone móvel cresce e mantém a sua 

estabilidade acima de 90%. Vale ressaltar que a queda da quantidade de computadores de 

mesa é mais significativa do que de notebooks e tablets. Entre 2012 e 2019, a contração 

destes foi de 1% ao ano, enquanto que daqueles foi de 4%. Isso denota uma preferência 

ou maior acessibilidade aos aparelhos tecnológicos de informação e comunicação 

portáteis entre os brasileiros, seja pelo menor custo, pela maior fluência tecnológica do 

brasileiro para esse tipo de equipamento ou pela maior oferta de aplicativos para 

diferentes funções sociais. 

Nesse mesmo levantamento realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), observa-se que 28% dos domicílios brasileiros não possuem acesso à internet, 

sendo metade desse total formada pela classe DE, conforme indicado pelo gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 1 - Domicílios com acesso à Internet no Brasil 

F 

Fonte: TIC Domicílios 2019 (CGI.br, 2019) 

 

A disparidade de acesso por classe é nítida, e, em um contexto de isolamento 

social, os brasileiros não apresentaram as mesmas condições de acesso aos computadores 

em seus domicílios, o que afetou enormemente a continuidade dos estudos da população 

menos favorecida. 

Com relação aos dados individuais, 1 a cada 4 brasileiros consultados não utiliza 

a rede, perfazendo o total de 47 milhões de não usuários com mais de 10 anos. Os 74% 
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de usuários da população possuem o seguinte perfil predominante: pertencentes às classes 

A e B, moradores urbanos, de 10 a 44 anos de idade, de graus médio e superior de 

escolaridade e de cores branca e parda, como se pode observar no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 2 - Usuários de internet no  Brasil 

 

Fonte: TIC Domicílios 2019 (CGI.br, 2019) 

 

Os dados demonstram que a maioria dos pesquisados se conecta ao ciberespaço 

exclusivamente por meio do telefone celular, destacando-se a população rural, indígena, 

nortista, nordestina, feminina e da classe DE. A situação de vulnerabilidade social expõe 

ainda mais a falta de oportunidade que uma parcela da população brasileira tem de acesso 

à web, perdendo chances de emprego, estudo, informação, serviços governamentais e 

bancários, compra e comunicação em comparação às classes que naturalmente possuem 

mais possibilidades de acessar esses recursos. 

Gráfico 3 - Usuários de Internet que usaram celular de forma exclusiva no Brasil 

 

Fonte: TIC Domicílios 2019 (CGI.br, 2019) 
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Tal quadro indica que é pela telefonia móvel que a parcela minorizada da sociedade 

possui maior acessibilidade à rede. Nesse sentido, o aparelho celular mostra-se uma 

ferramenta útil para a mediação dos processos de ensino-aprendizagem, já que dessa 

forma pode-se alcançar os socialmente excluídos, atenuando a desigualdade de direitos 

entre os cidadãos. 

 

5 O USO DO CELULAR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Diante do panorama de profunda transformação tecnológica por que passa a 

contemporaneidade, a educação demanda maior flexibilidade, diversidade, propondo um 

espaço ativo e digital para a aprendizagem. Entretanto, infelizmente, muitas escolas 

insistem em práticas não só obsoletas, como também irrelevantes para as gerações atuais, 

pois não fornecem a possibilidade de construção de habilidades essenciais para a vida 

cidadã. Com isso, alunos e professores se desmotivam em meio a um ensino fracassado e 

descontextualizado da contemporaneidade. 

Nesse contexto, as tecnologias de informação e comunicação emergem com 

inúmeras oportunidades de processos educativos flexíveis, ativos, colaborativos, 

personalizados que ajudem os estudantes a desenvolver habilidades cognitivas e 

socioemocionais. O professor José Moran (2017) afirma que: 

As tecnologias ampliam as possibilidades de pesquisa, autoria, comunicação e 

compartilhamento em rede, publicação, multiplicação de espaços, de tempos; 

monitoram cada etapa do processo, visibilizam os resultados, os avanços e 

dificuldades. As tecnologias digitais diluem, ampliam e redefinem a troca entre 

os espaços formais e informais através de redes sociais e ambientes abertos de 

compartilhamento e coautoria. (MORAN, 2017, p. 23) 

 

Assim, se a educação se apropriar das novas tecnologias digitais, o envolvimento 

do aluno será direto, reflexivo, participativo de todas as etapas do processo educativo e, 

com a mediação do educador, o discente poderá selecionar melhor a informação para a 

construção do seu conhecimento, assumindo seu protagonismo na aprendizagem. 

O aparelho celular manifesta-se como um facilitador dessa nova dinâmica, já que 

é um recurso tecnológico digital simples, multifuncional, que pode ser utilizado em 

qualquer lugar, ao qual mais se tem acesso na atualidade e, também, por meio do qual os 

brasileiros mais se conectam à web. Além disso, os mecanismos de software criados para 
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os telefones móveis são mais intuitivos do que os de computador, favorecendo a utilização 

dos usuários. 

Rojo (2013) afirma que: 

A comunicação e o acesso à internet, a partir do momento em que perderam seus 

grilhões (representados por modems, cabos e desktops), agiram de forma 

determinante sobre grande parte das práticas cotidianas, de modo que os 

ambientes, majoritariamente os urbanos, passaram a ter a possibilidade de se 

conectarem entre si por meio dos, hoje barateados, recursos das TICs, como 

smartphones e tablets. (ROJO 2013. p. 69) 

 

Por isso, o telefone móvel mostra-se como uma estimulante ferramenta 

pedagógica que oportuniza interação de pessoas, dá significado prático para ações 

cotidianas e alcança os indivíduos pelos três processos indicados por Markova (2000) 

para a aprendizagem - o visual, o cinestésico e o auditivo - propiciando a diversidade de 

formas de aprendizado e em diferentes fases da escolaridade. 

 

5.1 O uso do celular na EJA 

 

Ao considerar as particularidades da Educação de Jovens e Adultos - heterogeneidade do 

grupo, retorno ao ambiente escolar, ocupação profissional, histórico de exclusão, 

diversidade de trajetórias acadêmicas e humanas - observa-se a necessidade de promover 

processos que impulsionem o sujeito à discussão de conhecimentos de várias áreas do 

saber. No entanto, as resoluções brasileiras para a educação não priorizam o segmento, 

ocasionando a insuficiência de políticas públicas que deem soluções eficazes para uma 

abordagem pedagógica voltada para o público. 

Diante desse cenário desafiador, urge que escola e docentes busquem estratégias 

e ferramentas que viabilizem a esse segmento da educação a construção da sua autonomia, 

de sua conscientização e de sua capacidade de participação ativa na sociedade. 

Nesse sentido, é notório que a integração das tecnologias digitais no espaço 

escolar, em especial em turmas da Educação de Jovens e Adultos, abrirá portas para o 

mundo, ampliando os horizontes de melhores oportunidades dentro e fora de sala de aula. 

Ademais, como o avanço da tecnologia favoreceu a disseminação dos aparelhos celulares, 

seu uso se consolidou passando a constituir parte importante do cotidiano de inúmeros 

indivíduos, tornando um grande símbolo tecnológico na contemporaneidade. 

Com uma prática de ensino bem flexível e integradora, o uso do celular pode estar no 

centro das atividades pedagógicas também, uma vez que os alunos possam escrever suas 
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próprias mensagens, bilhetes ou até pequenos textos, via WhatsApp, Messenger, 

Facebook entre outros, que serão lidos por uma pessoa individualmente ou até por grupos. 

Essa mudança de procedimento fará com que se sintam encorajados para assumir uma 

postura para aprendizagem autônoma, favorecendo a inclusão digital. 

Portanto, a instrumentalidade do smartphone pode ser explorada em suas 

multifuncionalidades com alunos da EJA, aproveitando-se da familiaridade a qual o 

público possui com a tecnologia, na utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

de mecanismo interativo entre aluno-aluno e aluno-professor. Ademais, o equipamento 

móvel admite o acesso a plataformas de qualquer lugar e a qualquer hora, o que viabiliza 

a continuidade da formação escolar dos estudantes da EJA com suas especificidades. 

 

5.2 O Ambiente virtual de Aprendizagem como recurso pedagógico na EJA 

 

Dentre as recentes possibilidades no processo de ensino e aprendizagem mediante às TIC, 

encontra-se o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que permite o compartilhamento de 

vídeos, podcasts, documentos, videoaulas, imagens da internet ou próprios, a organização 

de processos educativos, com diferentes turmas e cursos. Ademais, possibilita o 

monitoramento do processo individual de cada aluno, o que é favorável à intervenção do 

educador em possíveis dificuldades de progresso do estudante ou de seguimento do curso 

e propicia o compartilhamento de conteúdos audiovisuais que oportunizem uma 

aprendizagem ativa e apropriada à faixa etária do estudante. 

Somado a isso, o AVA supera as limitações físicas da sala de aula, fazendo com que 

alunos e professores compartilhem conteúdo de onde estiverem, discutam temas em 

fóruns de debate, troquem documentos e postem tarefas respeitando o gerenciamento de 

demanda e de tempo de cada indivíduo envolvido no processo. 

Convém ressaltar que muitos alunos da EJA já trazem o conhecimento do manuseio do 

telefone celular para sala de aula, adquirido no grupo familiar ou com o grupo de amigos, 

sendo assim, alguns já sabem postar, enviar mensagens, até criar montagens e ali são 

inseridos muito das próprias realidades e perspectivas de vida deles, o que pode ser 

notável através de uma fala, de um gesto ou até mesmo através de uma imagem. Portanto, 

com o celular assumindo a centralidade do fazer pedagógico de um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, todos se ajudarão, todos aprenderão e todos ensinarão, ou seja, todos 

serão autores, ao invés de estar ali somente para receber informação. 
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Outro fator importante é relacionado às práticas pedagógicas propostas para o 

público da EJA. É necessário ter um olhar diferenciado sobre o tempo em que o aluno 

teria para realizar as atividades propostas. Muitas vezes, o aluno da EJA passa o dia inteiro 

trabalhando e cuidando da casa e dos filhos, então, não tem muito tempo livre para se 

dedicar à realização das tarefas escolares. Nesse sentido, o AVA utilizado em um 

smartphone propicia a interação com as práticas educativas de qualquer lugar e a qualquer 

momento. Nessa dinâmica, o aluno da EJA pode desenvolver autonomia e 

responsabilidade no ensino-aprendizagem, ao se envolver com práticas escolares próprias 

as suas necessidades, particularidades e realidade social. 

 

5.3 Classroom, o AVA gratuito do Google 

 

Atendendo ao planejamento curricular do 6º ano da EJA, foi elaborado um curso 

multidisciplinar sobre  Educação Alimentar a ser aplicado remotamente pelo Classroom, 

com o suporte de um smartphone. O plano do curso propôs uma abordagem histórica e 

sociológica, abordando o Direito Humano à alimentação e à nutrição, uma abordagem 

biológica, elucidando a composição dos alimentos bem como seus benefícios e malefícios 

à saúde, uma abordagem linguística, com produção de texto de gêneros textuais 

pertinentes, como a receita, e com a apresentação de termos ingleses sobre o tema, como 

os nomes de alimentos. Sendo assim, serão expostos exemplos desse ambiente descrito a 

seguir. 

O Classroom é um dos AVAs mais populares por se tratar de um sistema gratuito 

de gerenciamento de conteúdos para escolas. Esse recurso do Google é facilmente 

operado pelo celular, elemento facilitador tanto para professores quanto para alunos. Nele 

é possível compartilhar todo tipo de conteúdo audiovisual, enviar tarefas para os alunos 

realizarem no próprio aplicativo, além de gerar fóruns de discussões para dúvidas e 

debates. 

O design do programa é intuitivo e fácil de utilizar; propicia colaboração, 

interatividade e melhora a comunicação entre os atores do processo de ensino-

aprendizagem. Qualquer docente com uma conta do Google consegue iniciar uma turma 

no Classroom e convidar seus alunos, enviando mensagens para seus endereços 

eletrônicos. Aos participantes da turma, não lhes é exigido possuir um Gmail; um e-mail 

de qualquer outra empresa de serviços on-line é o suficiente. 

 



151 
 

Figura 1: Relação de alunos cadastrados no AVA Classroom na versão para celular 

 

Fonte: Classroom, Google (2021) 

 

Outra facilidade que o Google Sala de Aula fornece é a notificação imediata de 

tudo o que é postado e comentado no ambiente virtual, seja de tarefas, de conteúdos ou 

comentários em fóruns de discussão. Isso faz com que os estudantes fiquem sempre 

atualizados sobre o que acontece no AVA, sem que seja necessário acessá-lo 

constantemente. Na figura 2, pode-se observar o Mural, a tela inicial do Classroom, de 

um curso interdisciplinar para o 6º ano do Ensino Fundamental II da EJA: 

 

Figura 2: Seção Mural do AVA Classroom na versão para celular 

 

Fonte: Classroom, Google (2021) 
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No Mural, aparecem todas as tarefas e conteúdos compartilhados pelo professor com a 

turma na ordem em que são postados. Na tela Atividades, encontram-se os tópicos de 

divisão do conteúdo do curso. Nessa seção, é possível organizar os itens do programa de 

ensino a serem percorridos pelos alunos, como se nota na Figura 3. 

Figura 3: Seção Atividades do AVA Classroom para celular 

 

Fonte: Classroom, Google (2021) 

Os tópicos podem ser organizados em uma ordem específica, de forma a guiar o aluno a 

trajetória pela qual deve percorrer no ambiente virtual ou não. Pode-se apenas elaborar 

cada parte sem ordenação para que o aluno percorra entre elas da forma como preferir. 

É dentro dos tópicos das Atividades em que ficam as postagens de tarefas, vídeos, 

podcasts, avaliações, links diversos e imagens, conforme ilustra a Imagem 4: 

Figura 4: Postagem de conteúdo nos Tópicos da seção Atividades do AVA Classroom para celular 

 

Fonte: Classroom, Google (2021) 
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No exemplo anterior, compartilhou-se um link de podcast sobre um determinado tema. 

Para a interação sobre o áudio, havia uma seção de comentários para os participantes cadastrados 

na turma. A seguir, um exemplo de fórum de discussão utilizado para a troca de ideias entre os 

estudantes: 

Figura 5: Fórum de discussão no AVA Classroom para celular 

 

Fonte: Classroom, Google (2021) 

 

O fórum da Figura 5 foi proposto a partir de um podcast, compartilhado em outra 

tarefa de tópico, na seção Atividades, que tratava do direito humano e constitucional à 

alimentação e nutrição. Todos os comentários ficam visíveis para os participantes 

cadastrados, bem como para o professor. Ambos podem comentar as colocações dos 

colegas, e o educador pode mediar a discussão. 

Na última ilustração, o anexo compartilhado é um formulário do Google Forms, 

que pode ser elaborado no próprio Classroom ou anexado do Google Drive. Os estudantes 

deveriam preencher o formulário, com possibilidade de  conter perguntas discursivas, 

objetivas, de correlacionar e, ao final, enviar pelo próprio ambiente virtual para que o 

professor receba. Na devolução de uma tarefa, os demais participantes não têm acesso 

aos arquivos, o que mantém a privacidade de cada um. 
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Figura 6: Formulário para atividade no AVA Classroom para celular 

 

Fonte: Classroom, Google (2021) 

 

Diante da instrumentalidade do Google Sala de Aula, constata-se que é uma 

excelente ferramenta para a mediação da aprendizagem do público da EJA. O celular 

potencializa, ainda, mais esse processo com suas multifuncionalidades, mobilidade e 

maior acessibilidade do público jovem e adulto. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Mediante a análise do panorama histórico-político-social da EJA, frente ao cenário 

contemporâneo de hipermodernidade e as discussões apresentadas, considera-se que o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Classroom utilizado em smartphone possa auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem da EJA por considerar as novas formas de aprender e 

ensinar. 

A não linearidade, a fluidez e a superficialidade de informações, a simultaneidade 

do produtor/leitor, a interminável oferta de publicações desafiam a educação a manter sua 
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relevância diante de uma inundação de dados acessíveis na palma de uma mão. Nesse 

sentido, o AVA utilizado em um smartphone direciona o aluno pelo conteúdo disponível 

na internet que lhe será útil, além de propiciar a interação com as práticas educativas 

propostas de qualquer lugar e a qualquer momento. Nessa dinâmica, o aluno da EJA pode 

desenvolver autonomia e responsabilidade nas atividades que promovam o conhecimento, 

ao se envolver com práticas escolares próprias às suas necessidades, particularidades e 

realidade social. 

Diante da instrumentalidade do Google Sala de Aula, constata-se que é uma 

excelente ferramenta para a mediação da aprendizagem de jovens e adultos. O celular, 

por sua vez, potencializa ainda mais esse processo com suas multifuncionalidades, 

mobilidade e maior acessibilidade do público. Ressalta-se que inserir esses estudantes no 

universo tecnológico oferecendo dispositivos capazes de facilitar a rotina diária também 

é uma forma de atenuar a exclusão social e digital persistente no Brasil, pois o estudante 

passa a ter a noção de pertencimento e passa a ser mais atuante na sociedade. 

Portanto, a instrumentalidade do smartphone pode ser explorada em suas 

multifuncionalidades com alunos da EJA. Pode-se aproveitar a familiaridade do público 

com a tecnologia, na utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O Classroom é 

um mecanismo interativo entre aluno-aluno e aluno-professor e propicia não só a inclusão 

social e digital, como também autonomia na aprendizagem para a vida. 
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Resumo 

O propósito deste trabalho é apresentar o relato da experiência de criação do ambiente 

virtual de aprendizagem intitulado Horta Escolar: a experiência da criação de um 

ambiente virtual de aprendizagem em tempo de pandemia, tendo como plataforma o 

Google Sala de Aula. Esse trabalho foi elaborado durante a disciplina Educação e 

Tecnologia no Espaço Escolar do curso de Mestrado Profissional em Práticas da 

Educação Básica do Colégio Pedro II. O estudo mostra as diferentes propostas 

metodológicas utilizadas na elaboração do ambiente virtual de aprendizagem, e teve como 

ponto de partida o seguinte questionamento: como criar um ambiente virtual de 

aprendizagem que permita que crianças do 2º ano dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental tenham acesso a diferentes conhecimentos de forma assíncrona com o 

máximo de autonomia possível? Para responder essa pergunta traçou-se como objetivo 

geral: elaborar um ambiente virtual de aprendizagem para alunos do 2º ano do Ensino 

Fundamental a partir do tema Horta Didática em Tempos de Pandemia e como objetivos 

específicos: a) organizar os conteúdos de forma que o grupo tivesse acesso ao 

conhecimento através de um trabalho interdisciplinar; b) escolher ferramentas de 

interação que fossem atrativas para crianças do 2º ano do Ensino Fundamental; c) 

estimular a construção de uma pequena horta doméstica. Este trabalho se justifica por 

propor um encaminhamento de atividades através da utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) tendo como eixo transversal a horta didática em casa 

utilizando materiais recicláveis. Esperamos que com este trabalho o estudante tenha a 

oportunidade de interagir, pedagogicamente, com ferramentas digitais na Internet em 

articulação com a horta didática de forma interdisciplinar.      

 

Palavras–chave: Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs); 

Interdisciplinaridade; Horta Didática; Google Sala de Aula 

. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas unidades escolares, ao longo dos últimos anos, têm se movimentado para 

acompanhar o desenvolvimento acelerado das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs). Essa mudança no cotidiano escolar demanda do fenômeno da 

globalização e interação digital a um nível jamais visto. Behrens, Masetto, Moran (2010) 

afirmam que essa transformação deve ser debatida na percepção de uma educação 
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planetária e integral e que a tecnologia precisa ser contemplada nas práticas pedagógicas 

na medida em que o acesso ao conhecimento é facilitado pela informação digital.   

O trabalho remoto já não é mais uma utopia ou algo isolado. As salas de aula, que 

poderiam, há tempos terem sido híbridas (ensino presencial/on-line), passaram a 

funcionar somente nas “salas de casa”, sem que estudantes e professores tivessem a 

oportunidade de ter experiência sobre essa modalidade de ensino. Tudo isso se deu por 

conta da pandemia causada pelo vírus COVID-19 no ano de 2020. 

  A reinvenção, de certa forma acelerada, das unidades escolares precisou acontecer 

sem o devido tempo para que fossem criados hábitos e competências para a modalidade 

remota. Foi necessário pensar em como os estudantes estavam em casa, se o suprimento 

alimentar básico estava sendo garantido e, principalmente, se algum sofrimento de cunho 

psicológico esses educandos estavam sofrendo. Diante disso, o principal canal utilizado 

para se fazer com que os vínculos escola-aluno, escola-comunidade, aluno-professores 

continuassem ativos foram as mídias digitais.  

As redes sociais e plataformas digitais direcionadas para a educação passaram a 

fazer parte da rotina escolar de forma abrupta para uma considerável parcela dos 

estudantes brasileiros, o que indicou uma necessária mudança na organização das 

metodologias empregadas para o efetivo trabalho escolar, embora o contexto de 

conectividade e acesso à Internet seja excludente para boa parte dos discentes e docentes, 

apontado há décadas a exigência de um olhar mais atencioso para investimentos públicos 

e privados.  

Conforme afirma Kenski (2012, p.125) ao se referir sobre a mudança de 

mentalidade e sobre investimento e utilização de novas tecnologias “A escola do tamanho 

do mundo, que se viabiliza pelo uso intensivo das tecnologias e das redes digitais, precisa 

ser vista com uma nova mentalidade”.  

O investimento é caro e exige manutenção e atualização constante para essa nova 

perspectiva pedagógica, mas é inevitável que a escola como lócus do saber formal se 

aproprie dessa realidade que se torna imperativa e emergente. 

A intenção de se garantir a construção do conhecimento pelos alunos perpassa o 

planejamento do professor em todos os momentos. Nesse viés, se faz extremamente 

importante, analisar os recursos que os alunos utilizarão para realizar suas atividades de 

maneira autônoma, para que com isso construam, de fato, seu conhecimento. Como bem 

disse Freire sobre a prática do educador,  
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Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala 

de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às 

perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em 

face da tarefa que tenho - a de ensinar e não a de transferir conhecimento.  

(FREIRE, 2011, p.47) 

                                                                  

Ao pensar sobre qual a melhor ferramenta a ser utilizada para se efetivar o trabalho 

pedagógico de forma remota há que se estabelecer critérios, principalmente quando 

envolve a visão pedagógica interdisciplinar.  O Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) se apresenta como uma ferramenta de interface entre o tutor (educador) e o 

educando que navegará no ambiente devidamente organizado para o público-alvo com o 

principal objetivo de articular diferentes saberes. Nesse contexto de ferramentas digitais, 

Behens; Masetto; Moran (2010, p.31) norteiam metodologias para a elaboração do 

ambiente de aprendizagem e afirmam:  

Integrar tecnologias, metodologias, atividades. Integrar textos escritos, 

comunicação oral, escrita, hipertextual, multimídia. Aproximar as mídias, as 

atividades, possibilitando que transitem facilmente de um meio para o outro, 

de um formato para o outro. Experimentar as mesmas atividades em diversas 

mídias.  

 

Dessa forma, refletindo sobre uma educação híbrida com diversas possibilidades 

de aprendizagem, esse artigo vem apresentar o relato de experiência referente à 

construção de um AVA tendo como ferramenta o Google Sala de Aula alinhado a outros 

recursos digitais como PowerPoint interativo, Kahoot, sites de games educativos, 

Youtube e ferramentas Google. O tema proposto foi Horta Didática em Tempos de 

Pandemia e o grupo para o qual se destina é o 2º ano do Ensino Fundamental. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Se faz relevante dentro do contexto apresentado dialogar sobre o referencial 

teórico que embasa a reflexão proposta tendo em vista que há décadas existe uma 

discussão sobre como as novas tecnologias podem contribuir como ferramenta 

pedagógica no cotidiano escolar. 

 

2.1. As TICs e a inserção no cotidiano escolar 
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A escola não difere da sociedade na qual está inserida. Ela reflete ações, ranços e 

avanços em seu processo de aprendizagem. Além dessa influência estão as políticas 

públicas que norteiam o cotidiano escolar como leis, verbas, programas educacionais, 

verificações de resultados e inovações que apontam tendências sociais em cada sociedade. 

Dentre os diversos desejos por melhoramento ou modernização do cotidiano escolar estão 

a reflexão e utilização de Tecnologias, especificamente as TICs. 

As TICs ou TDICs (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação) constitui 

uma excelente ferramenta para o aprendizado, para impulsionar a educação de acordo 

com as demandas sociais e convergem para uma nova possibilidade promovendo 

mudanças radicais na sociedade (KENSKI, 2012), mas quanto ao processo de utilização, 

o domínio pedagógico e a aceitação no ambiente escolar apresenta-se complexo e com 

certa letargia (MORAN, 2012) devido à exclusão digital que impossibilita o acesso à 

Internet ou a ênfase em um aprendizado com pouca utilização de novas práticas 

tecnológicas. 

A escola, dentro de cada contexto comunitário com sua peculiaridade regional, 

busca incorporar a tecnologia de seu tempo para fins educacionais, mas é imperativo que 

novas tecnologias presentes no cotidiano discente e docente sejam contempladas e 

utilizadas pedagogicamente, assim como algumas tecnologias outrora foram incluídas 

como instrumentos de aprendizagem e hoje são velhas conhecidas e encontradas 

naturalmente conforme afirma Kenski (2012, p.24): 

As tecnologias estão tão presentes que nem percebemos mais que não são 

coisas naturais. Tecnologias que resultaram, por exemplo, em lápis, cadernos, 

canetas, lousas, giz e muitos outros produtos, equipamentos e processos que 

foram planejados e construídos para que possamos ler, escrever, ensinar e 

aprender. 

 

Alinhado à perspectiva apresentada é notório que na atualidade, apesar da 

exclusão digital ainda ser uma dura realidade resultando em segregação e analfabetismo 

tecnológico (MORAN, 2000), as TICs são utilizadas por uma quantidade significativa de 

alunos em seu dia a dia e por apresentar afinidade com a tecnologia móvel, como os 

smartphones e notebook.  

As TICs proporcionam interação e articulação com diferentes saberes nas redes 

digitais com aspecto de aprendizagem móvel tendo como instrumento facilitador os 

smartphones e seus diferentes aplicativos. Tal facilidade de acesso à informação na 

sociedade do conhecimento vai na contramão de uma educação fragmentada em 
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disciplinas ante a um novo paradigma emergente que propõe interdisciplinaridade e a 

visão da complexidade do todo, fato já discutido por Behrens. 

A proposição mecanicista e reducionista que levou à fragmentação - à divisão 

– é um procedimento advindo do pensamento newtoniano-cartesiano, que vem 

sendo superado pelo paradigma da sociedade do conhecimento que propõe a 

totalidade. (BEHRENS, 2000, p.68) 

 

 A chamada geração Z17 nasceu imersa em diferentes tecnologias com 

conectividade global através da Internet. As crianças com acesso à tecnologia desde o 

final da década de 1990 até os dias atuais possuem habilidades com aplicativos, softwares 

e equipamentos eletrônicos que outrora não imaginaríamos.  

O acesso à massificação da informação através das TICs e suas múltiplas conexões é 

notório e a escola, como lócus do saber, recebe uma demanda significativa quanto à 

urgência do aprendizado pautado na articulação dos diferentes saberes. Selecionar a 

informação, codificar e transformar em conhecimento torna-se um desafio. Essa 

característica da informatização da aprendizagem é atual, relevante e inevitável conforme 

cita Demo (2015, p.33): 

A informatização do conhecimento será característica ineludível dos tempos 

modernos, absorvendo a tarefa da transmissão do conhecimento, com nítidas 

vantagens, seja porque é atraente e manejável, seja porque atinge a massa. A 

escola não poderá concorrer com esta tendência, nem o professor. 

 

Por essa razão, a experiência vivida e descrita neste artigo, tendo como contexto 

a pandemia COVID-19, aponta para uma proposta híbrida de ensino interdisciplinar onde 

o uso de TICs com o recurso do hipertexto e, posteriormente, a aula presencial podem 

proporcionar um aprendizado lúdico, tecnológico e engajado na articulação de saberes.  

 Através de um smartphone ou computador é possível acessar um AVA, neste caso, foi 

utilizado o Google Sala de Aula e dentro desta interface foi disponibilizado apresentações 

em PowerPoint, com inúmeros hiperlinks para facilitar a navegação, o tornando uma 

espécie de co-ambiente virtual de aprendizagem com recursos necessários para se acessar 

as demais ferramentas.  

O grande desafio não é o domínio ou a competência para o manuseio das TICs, 

mas como integrá-las no processo de ensino-aprendizado (Kenski, 2012). 

                                                
17  A geração Z é composta por quem nasceu na primeira década do século XXI - fim da década de 1990. 

O mais marcante dessa geração é a sua íntima relação com a tecnologia e com o meio digital.  Fonte: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/geracao-z.htm 

 

  

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/geracao-z.htm
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2.2. Interdisciplinaridade - um trabalho de parceria 

 

Do ponto de vista legal, a Educação Ambiental entrou no cenário da educação em 

1999, a partir da instituição da Política Nacional de Educação Ambiental, onde o tema 

passou a ser desenvolvido nos currículos tanto da educação básica, quanto da educação 

profissional, de jovens e adultos e da educação inclusiva. 

Esta temática, que tem balizado muitos projetos educacionais, nos instigou a observar a 

horta escolar no contexto da pandemia como um valioso recurso de trabalho 

interdisciplinar. 

Kondrat e Maciel destacam o pensamento de Ab’ Saber sobre Educação 

Ambiental no contexto escolar, e enfatizam que o trabalho com essa temática não se 

constitui somente entre os muros das escolas, mas nos permite estar mais próximos de 

mudanças comportamentais e de vida, além de nos auxiliarem a ter maior compromisso 

com o presente e com o futuro. Segundo Ab’Saber, a Educação Ambiental deve: 

[...] se constituir basicamente num ensino interdisciplinar, que deve, com o 

tempo, evoluir para a transdisciplinaridade de todas as matérias do 

conhecimento, possibilitando com isso um processo de aprendizagem 

formador de cidadãos capacitados a viver sustentavelmente (AB’SABER 

(1994) apud KONDRAT & MACIEL (2013, p. 826)) 

 

Pensar em projetos interdisciplinares nos propõe não somente a envolver 

diferentes disciplinas, mas também a mudanças de hábitos e atitudes perante toda escola, 

fazendo com que os mais diversos saberes sejam evidenciados para que, com isso, ocorra 

o fortalecimento de vínculos e o engrandecendo do trabalho pedagógico. Tudo isto será 

propiciado a partir da constituição de parcerias, como bem destacada por Ivani Fazenda: 

A parceria é, neste trabalho, evidenciada em cada frase, em cada período, em 

todo e qualquer parágrafo, mesmo quando não revelada: ausente presença. A 

parceria aqui se configura de forma tão marcante que a expressão utilizada se 

reveste de infinitos aspectos e os motivos a serem identificados nessa parceria, 

que optamos por traduzi-los numa redução de linguagem a algo que 

acreditamos ter sido o mais elementar de seus porquês - a questão da alegria 

no trabalho em parceria. (FAZENDA, 2007, p. 12) 

 

Destacar a parceria em nosso projeto foi um grande contributo para o trabalho 

interdisciplinar que se objetivou a partir do AVA escolhido, bem como da temática horta 

escolar. Tudo isso foi um estímulo para nos colocarmos em uma posição diferente diante 

do conhecimento docente, bem como do processo de ensino-aprendizagem proposto. A 



163 
 

parceria aqui exposta revela o sentido de se ter crianças e adultos numa mesma lógica de 

constituição do conhecimento, coautores em um grandioso processo. 

Nesse sentido, fez-se mais que necessário, o planejamento das propostas de 

trabalho tendo claras as possíveis habilidades e limitações de crianças do 2º ano do Ensino 

Fundamental, a fim de que a verdadeira parceria se configure no espaço escolar. 

 

2.3. Google Sala de Aula 

 

Há algum tempo professores buscam alternativas para tornar o processo de 

aprendizagem mais atrativo e formas diferentes para que os alunos interajam com o objeto 

de conhecimento de maneira mais ativa (MORAN, 2015). Autores como Valente, 

Almeida & Geraldini (2017) destacam a importância de se pensar a educação de modo 

que a centralização do conhecimento na figura do professor ou nos livros didáticos seja 

superada. 

A busca por metodologias que colocassem os alunos em uma posição de 

protagonismo e a emergência por aulas remotas causadas pela pandemia vivida no ano de 

2020, fez com que muitos professores encontrassem no AVA um espaço onde o processo 

de ensino e aprendizagem pudesse ser estabelecido. Nos ambientes virtuais, é possível 

que os professores disponibilizem conteúdos atualizados em períodos muito curtos de 

tempo. 

Em contrapartida, Mendes e Leme (2014) destacam que ainda há uma distância 

entre o ensino proporcionado em sala de aula daqueles oferecidos através das propostas 

tecnológicas e que a dificuldade encontrada para o êxito não se deve apenas ao obstáculo 

de acesso à Internet ou a equipamentos, mas sim, na solução de problemas encontrados 

por professores e alunos. Ressaltam ainda que tão importante quanto ter acesso à 

tecnologia é que o professor saiba usá-la em suas aulas.  

O Google Sala de Aula foi criado para ser um ambiente onde o professor, de forma 

prática, pudesse construir, distribuir e avaliar trabalhos. Sousa Júnior et al. (2017) 

descreveram alguns benefícios do uso dessa ferramenta, são eles: é de fácil utilização, 

permite a aprendizagem on-line, ajuda os professores no envio e recebimento de 

atividades, encontra-se no idioma português, além de ser acessado através de um 

computador ou smartphone. Possibilita inserir documentos, formulários, vídeos, 

apresentações, entre outros. O material oferecido ficará à disposição do estudante para 

que, a seu tempo, possa ver, rever e realizar as atividades. Além disso, permite que o 



164 
 

aluno acompanhe seu desempenho e tenha fácil acesso aos prazos determinados para cada 

atividade. As interações entre professores e alunos poderão ocorrer de forma síncrona ou 

assíncrona. 

Por conta dessas características, o Google Sala de Aula foi o local escolhido para 

a criação do AVA que teve como título “HORTA ESCOLAR: A experiência da criação 

de um ambiente virtual de aprendizagem em tempo de pandemia”. 

 

2.4. Horta didática 

 

A experiência profissional e a leitura de trabalhos científicos evidenciam que, nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, a leitura e a escrita centralizam as atividades 

didáticas, porém estas práticas de aprendizagem podem ser questionadas no sentido de 

que o sujeito aprende quando atribui significado ao objeto do conhecimento 

(VYGOTSKY, 2009). 

Quando idealizamos esta proposta de horta no contexto educacional, viabilizamos 

o envolvimento interdisciplinar, buscando desenvolver uma educação integral da criança 

no começo da sua vida escolar, vislumbrando um olhar crítico voltado para a educação 

ambiental e sustentabilidade. 

Encorajar os estudantes, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

preparando-os para no futuro estarem mais integrados à natureza, sendo capazes de 

dialogar com as práticas de cultivo em pequenos espaços e terem uma vida saudável mais 

próxima da sua realidade, são objetivos relacionados à educação ambiental. 

A horta didática vem como uma ferramenta alternativa, que tem a finalidade de 

contribuir com diferentes atividades didático-pedagógicas, almejando uma educação 

lúdica e de qualidade.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (1997) uma das melhores formas de se 

promover a saúde é através da escola. Isso porque, a escola é um espaço social, onde 

muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os professores 

passam a maior parte de seu tempo. 

Cabe destacar que a parceria entre o Ministério da Saúde (MS) e do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) intensifica a relação entre currículo escolar e cotidiano do 

educando para que se tornem complementares. 

Para que se alcance a saúde no ambiente escolar, o Art. 5º Portaria MS/MEC nº 

1010 relata que devem-se realizar ações, e dentre elas destacamos: 
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I – Definir estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer 

escolhas saudáveis;  

II – Sensibilizar e capacitar os profissionais envolvidos com alimentação na 

escola para produzir e oferecer alimentos mais saudáveis;  

III – Desenvolver estratégias de informação às famílias, enfatizando sua 

corresponsabilidade e a importância de sua participação neste processo; 

VI – Estimular e auxiliar os serviços de alimentos da escola na divulgação de 

opções saudáveis e no desenvolvimento de estratégias que possibilitem essas 

escolhas;  

VII – Divulgar a experiência da alimentação saudável para outras escolas, 

trocando informações e vivências; 

X - Incorporar o tema alimentação saudável no projeto político pedagógico da 

escola, perpassando todas as áreas de estudo e propiciando experiências no 

cotidiano das atividades escolares. 

 

Diante das ações propostas, podemos considerar o contexto da horta didática 

como um espaço educativo que possibilita a ampliação das discussões para estudos 

interdisciplinares, enfatizando o papel da escola como formadora do senso crítico para a 

tomada de decisões conscientes e de importância social. 

Para Fernandes (2007, p. 10) existem diferentes tipos de hortas, entre elas: “[...] 

doméstica, quando é cuidada por uma única família; comunitária, coletiva ou escolar, 

quando a produção de hortaliças é feita em conjunto por um grupo de pessoas”.  

  Com relação às hortas escolares, podemos destacar três modelos distintos: as 

hortas didáticas (projeto educativo predeterminado, que permite articular o estudo e a 

integração dos ciclos e processos dos fenômenos naturais e de forma interdisciplinar); as 

hortas de produção (utilizada para a produção de legumes e hortaliças com a finalidade 

de complementar a alimentação escolar) e as hortas mistas (integração tanto o plano 

pedagógico quanto a produção de alimentos frescos para melhorar o cardápio escolar) 

(FERNANDES, 2007). 

 Devido à pandemia vivenciada, a forma mais apropriada para o desenvolvimento 

da proposta de trabalho com a horta didática foi enfatizar o trabalho com toda comunidade 

escolar através de atividades remotas, integrando docente, família e discente. Para isso, 

foi feita, então, a opção de reutilização de garrafas pets, materiais descartáveis e escolhas 

específicas de plantas adequadas para o ambiente doméstico.  

A horta em pequenos espaços tem um papel renovador, se transformando em um 

laboratório vivo, pois a parte teórica e prática aplicada se inserem de forma 

contextualizada e em consonância na aprendizagem lúdica.  
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3 METODOLOGIA 

  

O presente artigo constitui-se por uma reflexão bibliográfica como base teórica 

alinhado a um tipo de relato de experiência envolvendo o planejamento e elaboração de 

um AVA com diversas atividades interdisciplinares, facilitado pela heterogeneidade 

disciplinar dos docentes envolvidos, e a utilização de diferentes TICs tendo como eixo 

temático a proposta de um cantinho verde pedagógico doméstico. Devido à pandemia 

COVID-19 não houve, ainda, a possibilidade de aplicabilidade do produto pedagógico 

com alunos. 

 A escolha do tema está associada ao comportamento referente à quarentena 

ocasionada pela pandemia do vírus COVID-19. Vários veículos de comunicação 

apontaram um crescente interesse por um espaço verde nas diferentes residências do 

Brasil. A compra de ferramentas, mudas e o reaproveitamento de embalagens plásticas 

de diferentes produtos integraram essa “corrida verde” nas residências conforme título do 

Jornal: A Gazeta18 08/05/2020: 

Onda verde: aumenta a procura por plantas na quarentena 

Especialista explica que as pessoas estão com mais tempo para observar suas 

casas e sentir falta do "afeto da natureza". Além disso, as plantas  filtram 

poluentes presentes no ar e o cultivo delas pode ser terapêutico.  

   

 

3.1.  Apresentação do ambiente - Google sala de aula 

 

 Com o intuito de criar um AVA que fosse acessível para crianças do 2º ano do 

Ensino Fundamental e de igual forma para suas famílias, já que muitas crianças 

necessitarão da ajuda de seus familiares para acessar as atividades propostas, dividimos 

todo o plano de trabalho em 3 partes: O Grande Rabanete, Aventúneis e Avaliação 

conforme mostra a Figura 1. Essas três proposições podem ser acessadas através da guia 

Atividades. 

 

 

 

 

 

                                                
18 Publicação 08/05/2020 - https://www.agazeta.com.br/revista-ag/decoracao/onda-verde-aumenta-a-

procura-por-plantas-na-quarentena-0520 
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Figura 1 - Guia Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2020) 

 

 As outras guias disponíveis para os alunos são: o Mural, local onde os alunos, 

além de terem conhecimento das atividades que encontrarão na guia Atividades, terão 

acesso a um vídeo explicativo, vide Figura 2, sobre como navegar por todo o ambiente; 

a guia Pessoas, onde consta a lista com todos os alunos inscritos na turma e, por fim a 

guia Notas, onde o aluno poderá acompanhar a nota atribuída pelo professor em cada 

etapa das atividades. 

 O AVA poderá ser acessado por qualquer pessoa que tenha interesse de conhecê-

lo através do código da turma: 4avljfv 19  

 

Figura 2 - Vídeo explicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2020) 

 

 

 

                                                
19 Acesso no Google Sala de Aula: https://classroom.google.com/c/MTQ2NTU0NjcyNDA3?cjc=4avljfv 
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3.2.  Ferramentas utilizadas na composição do co-ambiente de aprendizagem 

 

O educador do século XXI não deve ignorar o contexto digital – tecnológico que 

o cerca. As inúmeras ferramentas digitais disponíveis podem ser facilitadoras no processo 

de elaboração de atividades pedagógicas híbridas. Esse cenário aponta para o avanço 

intenso das tecnologias e exige do educador a devida abertura para inovar em um estado 

permanente de aprendizado (KENSKI, 2012) e, obviamente, para o mínimo domínio, é 

necessário investir em fatores como tempo e dedicação. 

A escolha e manuseio da ferramenta apropriada para elaboração do co-ambiente 

seguiu alguns critérios que facilitaram a busca pelos resultados esperados: 

● Software gratuito, parcialmente gratuito ou já instalado no computador; 

● Facilidade de tutoriais no YouTube para dirimir eventuais dúvidas; 

● Possibilidade de conta que disponibilize armazenamento em nuvem e Apps 

(exemplo: Google Drive); 

● Produto educacional gerado de fácil manuseio e acesso ao educando; 

● Softwares e aplicativos que possibilitem articulações e funcionalidades entre si (as 

funcionalidades de um software exigem prática e adequação para o propósito 

educacional almejado). 

Conforme os critérios apresentados, utilizamos as seguintes ferramentas na elaboração do 

co-ambiente que agregou atividades através do recurso de hiperlinks e suas 

funcionalidades como mostra a Figura 3:  

Figura 3 - Software e Plataformas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2020) 
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3.2.1 Conta no Gmail e Apps Google 

Ter acesso a uma conta no Google nos possibilitou o acesso a inúmeras 

ferramentas e plataformas que facilitam a interação e elaboração de atividades: Google 

(sala de aula, slides, editor de texto, planilhas, videoconferência...). O G Suíte for 

Education20 pode proporcionar uma experiência com diferentes ferramentas on-line 

auxiliando educadores para a experiência híbrida de aprendizagem.  

 

3.2.2 PowerPoint ou Google Slide 

Utilizamos a Microsoft PowerPoint como software para organizar as sequências 

e animações. A criação das apresentações foi possível graças à edição de arquivos de 

imagens em formato JPG para a extensão PNG que possibilita o plano de fundo 

transparente para fazer justaposição entre elas. Uma rápida busca na Internet facilitou a 

edição de imagens para PNG através de site específico21. 

Após a seleção e edição das imagens organizamos as animações e interações com 

o recurso do hiperlink. Esse recurso possibilita redirecionar o aluno para sites, vídeos ou 

outra página do próprio slide criando a navegação e interação necessária. A inserção do 

recurso pode ser em figuras, textos e formas geométricas que servem como botões. Basta 

clicar com o botão direito sobre o objeto escolhido e selecionar um endereço na web ou 

uma página da apresentação22.  

Para ação das figuras, usamos o recurso na aba – “Animações” do PowerPoint. 

Neste recurso há uma variedade de ações que o objeto selecionado pode realizar como: 

aparecer, deslizar, pular, entre outros. Um recurso bastante utilizado foi a ação “trajetória” 

onde a figura segue o caminho desenhado pelo educador. Os recursos são amplos e podem 

ser organizados de diferentes formas conforme o deslocamento do objeto na tela23. 

Contudo, observamos que o PowerPoint Microsoft possui inúmeros recursos, de 

fácil utilização, mas é um programa comercial, apesar de amplamente instalado em 

                                                
20 Acesso:  https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/ 

 
21 Disponível em: https://www.remove.bg/pt-br  

 
22 Tutorial hiperlinks: Tutorial indicado: https://www.youtube.com/watch?v=QCqxeZH2bMY 

 
23 Tutorial para animação: https://www.youtube.com/watch?v=C9NxuX_7mhI  e para transição entre 

slides: https://www.youtube.com/watch?v=ZA_9WUkMqlE 

 

https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/
https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/
https://www.remove.bg/pt-br
https://www.remove.bg/pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=QCqxeZH2bMY
https://www.youtube.com/watch?v=QCqxeZH2bMY
https://www.youtube.com/watch?v=C9NxuX_7mhI
https://www.youtube.com/watch?v=C9NxuX_7mhI
https://www.youtube.com/watch?v=ZA_9WUkMqlE
https://www.youtube.com/watch?v=ZA_9WUkMqlE
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computadores e smartphones. Na indisponibilidade do pacote Microsoft Office instalado, 

recomendamos a utilização do Google Apresentações por ser on-line e gratuito ou 

software livre Br Office24. 

Vale ressaltar, em nossa experiência, que quando a apresentação é acessada no 

Google Sala de Aula e o arquivo é aberto pelo Google Slide, as animações são limitadas 

por questão de incompatibilidade com o PowerPoint Microsoft. 

 

3.2.3 Edição de Áudio e publicação de PodCast 

O Audacity25 é um editor de áudio simples e básico que possibilitou a criação de 

um Podcast com qualidade de áudio, além de alguns efeitos e inserção de fundo musical. 

Gravamos o áudio pelo celular e enviamos via Whatsapp para o Grupo de Trabalho (GT). 

Com apenas um clique sobre o trecho desejado foi possível fazer edições como: inserção 

de áudios, cortes, limpezas de ruídos, efeitos especiais, equalização e etc. Para a utilização 

do Audacity o mesmo precisa estar instalado no computador. 

Para uma edição e postagem rápida de Podcast a plataforma Anchor26 permite 

simples edições e hospedagem gratuita liberando link para divulgação. 

 

3.2.4 Edição de vídeos e publicação 

A ideia é proporcionar uma experiência com tecnologia e recurso que auxilie o 

educador com uma ferramenta pedagógica e proporcione ao educando um aprendizado 

prazeroso e lúdico. O VSDC Free Video Editor27 é um software de edição de imagens 

completo e com auxílio de tutorial fica fácil sua utilização. Isso porque ele facilita a 

inserção de fundo musical, legendas, imagens, links, efeitos especiais, aberturas e etc. 

Como cada vídeo foi gravado em ambientes e volumes diferentes através de 

smartphones, o programa foi crucial para corrigir áudio, luminosidade e além de ser muito 

prático para ajustar os diferentes vídeos. O programa de edição trabalha com inserção 

                                                
24 Disponível em: https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/ 

 
25 Download: https://audacity.br.uptodown.com/windows/download  

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=GeJ8814Wvlg 

 
26 Tutorial indicado: https://www.youtube.com/watch?v=QshzOiJCpMA 

 
27 Sequência tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=aL1lvJGq0ys&t=5s  

Download: http://www.videosoftdev.com/pt 

 

https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/
https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/
https://audacity.br.uptodown.com/windows/download
https://audacity.br.uptodown.com/windows/download
https://www.youtube.com/watch?v=GeJ8814Wvlg
https://www.youtube.com/watch?v=QshzOiJCpMA
https://www.youtube.com/watch?v=QshzOiJCpMA
https://www.youtube.com/watch?v=aL1lvJGq0ys&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=aL1lvJGq0ys&t=5s
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linear, ou seja, basta arrastar o vídeo e posicionar na linha de tempo da exibição para criar 

a sequência. Acreditamos que essa ferramenta seja um excelente recurso e que vale a pena 

aprimorar o estudo sobre ela. 

Para edição rápida e em smartphone indicamos o InShot – aplicativo de 

smartphone disponível no Play Store sistema Android que trabalha com edição linear. O 

mesmo é muito utilizado por influenciadores digitais28. 

Após a edição de vídeo optamos por abrir um canal no YouTube29 para 

hospedarmos todas as atividades gravadas e gerar os links para o co-ambiente da 

apresentação em slides. Nesse momento, foi notória a importância de se abrir uma conta 

no Gmail, o que facilitou todo o andamento das atividades e as devidas conexões. 

 

3.2.5 Atividades avaliativas com jogos e formulários 

Quando planejamos uma proposta on-line de aprendizagem é crucial que, atrelado 

ao processo, sejam pensadas atividades avaliativas, atrativas e lúdicas. Contudo, 

buscamos utilizar a avaliação contínua e proporcionar jogos dentro do próprio slide e em 

outros sites. 

O Kahoot30 é uma plataforma on-line baseada em jogos e usada como tecnologia 

educacional em inúmeros países. A partir dele utilizamos o jogo de múltipla escolha e 

graças à conta Gmail o cadastro foi facilitado e o acompanhamento dos resultados feito 

através de relatório da plataforma que pode ser acessada na web pelo computador ou pelo 

smartphone. 

O Crossword Labs31 é uma plataforma que elabora palavras-cruzadas. Fácil de 

manusear e organizar possibilita o link ou a impressão da atividade temática. 

O Google Formulário32 é um aplicativo de gerenciamento de pesquisa e coleta de 

dados, além de auxiliar na elaboração de questionários. Em nossa experiência, utilizamos 

                                                
28 Pessoas que promovem a publicidade de uma determinada marca em redes sociais como no Youtube e 

Instagram. 
29 Abertura de um canal no YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=3doy8JzJv-k 

 
30 Acesso: https://kahoot.com/schools-u/ 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=R90XIf2FhNc 

 
31 Acesso: https://crosswordlabs.com/ 

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=mOX7RVX6qFE 

 
32 Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=4kZ0HN73r-w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3doy8JzJv-k
https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.com/schools-u/
https://www.youtube.com/watch?v=R90XIf2FhNc
https://www.youtube.com/watch?v=R90XIf2FhNc
https://crosswordlabs.com/
https://crosswordlabs.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mOX7RVX6qFE
https://www.youtube.com/watch?v=mOX7RVX6qFE
https://www.youtube.com/watch?v=4kZ0HN73r-w
https://www.youtube.com/watch?v=4kZ0HN73r-w
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o questionário como instrumento de avaliação participativa. A possibilidade de utilização 

de imagens e vídeos o torna uma ferramenta avaliativa atraente e de fácil interface. O 

formulário Google possibilita a análise dos dados através de relatórios, além de ser 

possível seu acompanhamento on-line.  

 

3.3.  Início das atividades através de uma história - PowerPoint como co-ambiente 

 

Embora tenhamos utilizado o Google Sala de Aula como o ambiente de 

hospedagem de nossas atividades, tomamos como co-ambiente os recursos disponíveis 

no Powerpoint, onde criamos links de acessos para várias ações. Os PowerPoints foram 

divididos em três pontos: Minha horta didática, Aventúneis e Dê sua opinião sobre as 

atividades. 

A atividade com a qual iniciamos o trabalho exposto foi a contação de histórias, 

pois acreditamos na magia desse recurso como um excelente condutor de atividades para 

crianças pequenas. Costa e Ribeiro (2017) destacam que a contação de histórias quando 

somada à intervenção pedagógica do professor possibilita uma dinâmica maior nas 

atividades, fazendo com que haja acentuada participação e compreensão das crianças 

diante do exposto, contribuindo para com o seu imaginário. 

Nos slides “Minha Horta didática”, apresentamos botões com links para acesso à 

história, vídeos, Podcast e quiz, como ilustrado na Figura 4.  

A história escolhida foi “O grande rabanete” escrito por Tatiana Belinky. Nela, 

Tatiana conta os entraves sofridos por um vovô para retirar um grande rabanete do solo 

para sua refeição e toda ajuda recebida de sua família para que alcançasse seu objetivo.  

A escolha da história foi um ponto importante para introduzirmos o tema, pois ela 

tem como uma de suas características possuir frases que estimulam a repetição 

propiciando, com isso, a participação das crianças durante a contação.  
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Figura 4 - Tela com botões hiperlinks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2020) 

 

O vídeo animado com a história foi retirado do Youtube e, para que tivesse maior 

pessoalidade, a narração da mesma foi feita por duas professoras participantes da proposta 

Horta didática: a experiência da criação de um ambiente virtual de aprendizagem em 

tempo de pandemia. A ideia da utilização das vozes das professoras foi para incentivar 

maior interação entre professores e crianças, principalmente pelo período de isolamento 

vivido por conta da pandemia causada pelo vírus COVID-19 e a importância de se 

fortalecer laços afetivos entre as crianças e a escola. Para isso, utilizamos como 

instrumento o programa VSDC Free Video Editor que permite a edição de vídeo.  

O segundo meio utilizado foi o Podcast. Por se tratar de um recurso de áudio para 

crianças pequenas, utilizamos instrumentos sonoros como música de abertura 

acompanhada da voz de crianças falando o título do mesmo, som de água ao fundo, entre 

outros. Nesse Podcast apresentamos uma curiosidade sobre a inserção do rabanete na 

alimentação, os benefícios do mesmo para a nossa saúde, curiosidade sobre como 

escolher um bonito rabanete e uma receita de salada, tendo o rabanete como principal 

ingrediente. Para fazer o Podcast utilizamos o software Audacity e para hospedagem a 

plataforma Anchor. 

Como incentivo à construção do cantinho verde em casa, um vídeo foi criado. 

Nesse vídeo, os professores, idealizadores do trabalho, descrevem como utilizar uma 

garrafa pet para plantar o rabanete. Nele, sugerimos a utilização de garrafas pets ou potes 

plásticos que os próprios alunos já tivessem em casa.  
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Com o auxílio de um adulto, recomendamos o uso dos seguintes materiais: terra 

adubada, pequenas pedras, tesoura sem ponta, arame ou barbante, alicates e ganchos, bem 

como a semente da hortaliça, que no nosso vídeo foi utilizado o rabanete (hortaliça de 

sabor marcante, recheada de benefícios e de fácil replicação em pequenos ambientes) 

fazendo assim interação com o vídeo da contação da história escolhida, dialogando com 

nossa proposta interdisciplinar. Para edição de vídeo utilizamos o VSDC Free Video 

Editor e hospedagem no Youtube. 

Os slides da animação Aventúneis, figura 5, descrevem o passeio de uma minhoca 

em túneis formados por ela. Durante esse passeio a minhoca propõe dois caminhos 

diferentes a serem seguidos e, de modo interativo, as crianças podem escolher por onde 

começar sua “aventura”: Caminho da horta ou Buraco de Minhocas.  

Nos slides tema Buraco de Minhocas apresentamos minhocas de tamanhos 

diferentes e, de maneira interdisciplinar, o conteúdo de matemática sobre o sistema de 

medida padrão, bem como os principais instrumentos de medida. Nos slides que seguem, 

apresentamos atividades avaliativas onde as crianças vincularão, nas respostas das 

proposições, formas geométricas planas, cores e tamanho. 

Nos slides Caminho da Horta, conforme ilustrado na Figura 5, propusemos um 

passeio pela história, onde a minhoca visita antigas civilizações e o surgimento das hortas 

domésticas.  
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Figura 5 – Telas de animação  

 

Fonte: Acervo dos autores (2020) 

 

As propostas avaliativas foram pensadas com a finalidade de se discutir a 

importância de se avaliar continuamente, desde a ação de se acessar a plataforma até 

completar a cruzadinha ou responder o quiz do Kahoot.  

No slide Dê sua opinião sobre a nossa atividade, apresentamos um pequeno 

questionário onde as crianças poderão expor suas opiniões sobre os recursos e atividades 

utilizadas na plataforma. Para isso, buscamos representações gráficas usadas 

popularmente em conversas on-line e nas redes sociais que se destacam por suas 

diferentes formas de expressar emoções, os Emojis. Uma dessas perguntas está explícita 

na Figura 6.  
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Figura 6 – Pergunta do Formulário de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo dos autores (2020) 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O trabalho realizado nos proporcionou momentos de aprendizados e desafios. 

Estar em contato com diferentes softwares e plataformas, além de adaptá-los ao uso 

educacional, foi um dos desafios superados ao longo da construção do AVA. 

Percebemos que conforme caminhávamos na construção de nosso ambiente 

fomos estimulados a buscar novos recursos e funcionalidades tecnológicas que 

facilitassem a interação e tornassem o ambiente mais atrativo e acessível para o nosso 

público-alvo. 

Um dos entraves encontrados durante a construção do AVA foi a incompatibilidade do 

Microsoft PowerPoint com o Google Slide. Parte das animações criadas foram perdidas 

quando a apresentação era aberta pelo Google Apresentações. Nesse caso, a sugestão dada 

foi de que o arquivo fosse baixado em um smartphone ou no computador com pacote 

Office instalado. 

Outro ponto que merece destaque é o tempo que precisou ser dedicado para a construção 

de um ambiente como esse. Além disso, a construção desse ambiente exigiu 

conhecimentos e habilidades na utilização de inúmeros softwares e plataformas, na busca 

de soluções através de tutoriais disponíveis na Internet ou nos próprios sites das 

ferramentas utilizadas. 

Faz-se necessário pensar também na garantia da participação de todos os estudantes 

envolvidos, evitando que, através da exclusão digital, parte deles não tenha acesso às 

atividades disponibilizadas. 
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Um dos objetivos de nosso trabalho foi a construção de uma horta didática em 

casa e termos como um dos recursos avaliativos a participação ativa do aluno. Nosso 

intuito foi estimular maior contemplação e conexão das crianças com a natureza, algo tão 

necessário nos dias de hoje.   

Esperamos que com a atividade da horta didática, o tema reaproveitamento de 

garrafas pets seja mais abordado, que possa estimular a sustentabilidade através da 

educação ambiental, contribuindo assim para a criação de hábitos de preservação e 

respeito à natureza. Tenciona-se aplicar o trabalho desenvolvido em grupos do 2º ano do 

Ensino Fundamental, buscando, com isso, maior interatividade virtual, envolvimento das 

famílias no processo de construção do conhecimento, além de resultados práticos.  
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