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presença maciça de afro-brasileiros, por exemplo, nos bolsões de miséria 
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Nelson Inocencio 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como motivação a preocupação expressa pelos 
educadores com a utilização das tecnologias na educação no contexto da 
educação ambiental, quando a realidade brasileira é de maioria negra na sala 
de aula da educação pública. O seu objetivo é investigar o potencial de reuso 
de Objetos de Aprendizagem destinados ao estudo do meio ambiente numa 
abordagem crítica, atentando-se para a ocorrência da prática do racismo 
ambiental. Nesse sentido, buscou-se compreender os fundamentos que 
levaram a educação ambiental como um tema a ser abordado na educação 
brasileira, refletindo acerca da educação ambiental no cenário pós-moderno e 
sua especificidade no trato de questões que atingem a maioria da população 
negra brasileira. Segue-se a identificação de objetos de aprendizagem 
disponíveis para o estudo do meio ambiente, para que seja viável apontar as 
características do objeto de aprendizagem em que o potencial de reuso seja 
satisfatório e atenda a questões relacionadas com processos de ensino e 
aprendizagem, dos quais participe a população negra. A pesquisa caracteriza-
se como aplicada, qualitativa e exploratória. O procedimento técnico aplicado 
foi o da análise de conteúdo. Como lócus, foi eleito o Banco Internacional de 
Objetos Educacionais (BIOE) como campo de pesquisa de Objetos de 
Aprendizagem (OA) voltados para o estudo do meio ambiente. Concluiu-se que 
a perspectiva de estudo crítico do meio ambiente pode ser atingida com a 
utilização de OA com maior grau de reuso, nos quais se busque, através do 
seu conteúdo, favorecer a abordagem de questões específicas, como o 
racismo ambiental. 

  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Objeto de Aprendizagem. Racismo 
Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This work is motivated by the concern expressed by educators with the use of 
technology in education in the context of environmental education, when the 
Brazilian reality is black majority in the classroom of public education. Your goal 
is to investigate the potential of Learning Object reuse for the study of the 
environment in a critical approach, paying attention to the occurrence of the 
practice of environmental racism. In this sense, we sought to understand the 
reasons which led to environmental education as a topic to be addressed in 
Brazilian education, reflecting on the environmental education in the 
postmodern scenario and its specificity in dealing with issues that affect the 
majority of black people. The following is the identification of learning objects 
available for the study of the environment, so that it is feasible to point out the 
learning object features in the reuse potential is satisfactory and meets the 
issues related to teaching and learning processes, including Join the black 
population. The research is characterized as applied, qualitative and 
exploratory. The applied technical procedure was the content analysis. How 
locus, the International Bank of Educational Objects was elected (BIOE) as 
Learning Object search field (OA) focused on the study of the environment. It 
was concluded that the critical study of perspective of the environment can be 
achieved with the use of OA with a greater degree of reuse, in which it seeks, 
through its content, favor the approach of specific issues, such as 
environmental racism. 
 

Keywords: Environmental Education. Learning Objects. Environmental Racism. 
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1 PERSPECTIVAS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Com o avanço da comunicação e o aperfeiçoamento de seus 

instrumentos, e ainda considerando a Globalização enquanto agente capaz de 

aproximar pessoas e realidades é possível dialogar a respeito das 

necessidades do mundo, tendo-o como espaço de todas as nações em busca 

de avanços ainda não atingidos no âmbito ambiental. A Educação brasileira 

vem mudando seu paradigma, em que são instauradas novas formas de 

aprendizagem que exigem dos educadores metodologias inovadoras para 

consolidação da produção de conhecimentos. 

O trabalho em questão trata dos Objetos de Aprendizagem (OA) e da 

Educação Ambiental (EA), com foco na aproximação entre a Informática 

Educativa (IE) e questões inerentes ao Racismo Ambiental (RA). Dessa forma, 

ao tratar dos OA destinados à EA, algumas questões precisam ser abordadas 

para que esse objeto de estudo seja percebido segundo perspectivas bem 

definidas. Nesse sentido é necessário que se tenha a clareza das concepções 

adotadas, quais caminhos metodológicos e ontológicos devem ser percorridos 

e quais matrizes epistemológicas estão sendo referidas. 

No dizer de Moraes (2010), para que se alcancem os objetivos 

desejados através de uma atuação sábia e competente num ambiente de 

aprendizagem é preciso que se reconheça a multiplicidade das realidades 

presentes no contexto do projeto e a clareza das suas perspectivas ontológicas 

e epistemológicas, além de se ter a preocupação com o desenvolvimento de 

práticas educativas que se adéquem a essas realidades. 

Assim, as concepções de OA e EA a serem adotadas deverão ser 

explicitadas para que se garanta a compreensão do objeto de estudo dessa 

pesquisa. Da mesma forma, o propósito de conhecer e analisar OA faz com 

que seja necessária a definição de parâmetros que permitam situar a pesquisa 
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no campo da ciência, ter-se objetivos didático-pedagógicos bem definidos e o 

conhecimento do alvo que se pretende atingir com esse trabalho, tendo em 

vista, quem são os atores envolvidos no projeto de utilização das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) na sala e aula. 

O fator motivador dessa pesquisa foi a inquietação advinda do convívio 

com educadores comprometidos com o Meio Ambiente que, por razões 

diversas, não tiveram oportunizada a utilização da IE nas suas salas de aula e 

suas buscas a reflexões acerca da utilização de OA na EA. 

O trabalho foi construído em três capítulos, de modo que o primeiro traz 

esclarecimentos sobre a perspectiva da investigação, onde temos a delimitação 

do problema da pesquisa, seus objetivos, procedimentos e métodos 

estabelecidos para contemplar a investigação do objeto de estudo delimitado. 

O segundo capítulo fornece subsídios teóricos para que possa ser 

realizada a investigação. Nesse sentido tratamos os Temas Transversais, onde 

situamos a inserção do tema Meio Ambiente na Educação Brasileira no 

contexto dos Parâmetros Curriculares Nacionais, do estudo do Meio Ambiente, 

e por fim dos de Objetos de Aprendizagem.   

O terceiro capítulo volta-se à análise propriamente dita, onde são 

abordados os critérios para definição da amostra analisada, a caracterização 

dos OA de aprendizagem destinados ao estudo do MA, vislumbrando 

possibilitar a construção das categorias de análise, e por fim, apresentaremos 

os resultados da pesquisa.  

Concluiremos com considerações norteadoras, visando ações 

educativas no âmbito da EA, assim como para trabalhos futuros voltados a esta 

temática.   
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1.1 Da delimitação do problema da pesquisa 

 

O cotidiano educacional nos remete constantemente a tomadas de 

decisões na perspectiva da ampliação da consciência da sua realidade. Dessa 

forma, o educador estará confrontando produções teóricas com as suas 

próprias condutas e, na condição de crítico do seu próprio trabalho, estará 

caminhando rumo à aquisição de novos conhecimentos para a teoria e a 

prática do ensino. Essa condição o fará um parceiro real nas transformações 

dos currículos, dos projetos educacionais e da organização das escolas como 

um agente incontestável. 

 A atividade profissional do professor, na sua natureza pedagógica, está 

associada a processos educativos que objetivam a formação humana, onde as 

metodologias deverão favorecer a apropriação de saberes e modos de ação, 

que contribuam para a formação dos estudantes em todos os contextos, 

inclusive levando-os a refletir acerca da sua participação enquanto integrante 

do meio ambiente. 

O educador tem o desafio pedagógico de utilizar recursos que tornem o 

processo de ensino facilitador da construção de aprendizagens, ao mesmo 

tempo em que estes sirvam de estímulo para reflexão da sua prática. É 

fundamental observar que o ensino e a aprendizagem são processos distintos 

que devem ter direções uníssonas, atendendo aos estudantes numa postura 

adequada às exigências da sociedade no mundo contemporâneo.  

Do ponto de vista pedagógico, nota-se que o uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação no contexto escolar tem implicado em 
transformações abruptas na função do docente, que de transmissor 
de conhecimento foi deslocado para o papel de mediador de 
aprendizagens [...] As críticas tecidas até o momento apontam para a 
necessidade de superar modelos de educação tecnicista, fechados, e 
levar em conta o trabalho do docente e estudantes com as 
informações franqueadas com tanta facilidade pelas tecnologias 
conectadas, encarando-as como matéria prima de saber e não saber 
em si. (SARTORE et al, 2013, p.296) 
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Diante do desafio de transformar os saberes científicos e tecnológicos 

em conteúdos formativos, este profissional deverá, portanto, apoderar-se de 

conceitos que, quase sempre, ultrapassam o campo da sua especificidade. E 

assim, buscar subsídios nas tecnologias da informação e comunicação para 

instrumentalizar o aluno no processo formativo e facultar-lhe condições para 

percepção ampla do mundo que o rodeia. Assim, o processo formativo não 

deve distanciar-se dos saberes no mundo atual, estando, dessa forma, 

professor e aluno, partilhando uma mesma realidade. Porém, conforme 

defende Prensky (2001), os professores de hoje têm que aprender a se 

comunicar na língua e estilo de seus estudantes.  

De acordo com Heide et al (2000, p. 27) os frutos da revolução 

tecnológica compõem uma geração que surgiu utilizando “fontes de mídia 

multidimensional e interativa”, obtendo, dessa forma, uma nova visão de 

mundo, o que condiciona a educação apropriada a esta a uma revisão das 

práticas educacionais que tenha clara a transformação da nossa cultura. Os 

planejamentos didáticos precisam ser coerentes com as necessidades de 

formação para os tempos atuais, fundados no desenvolvimento de práticas 

inovadoras e dinâmicas, onde o estudante perceba-se atendido nas suas 

particularidades. 

A inquietação de unir a perspectiva de uso pedagógico das tecnologias 

de informação e comunicação, abordando especificamente Objetos de 

Aprendizagem, no que se refere ao seu reuso como característica fundamental 

e o estudo do meio ambiente, nos remete à questão: 

 

Que modelo de OA deve ser explorado como reutilizável na 

educação ambiental crítica? 

A fim de respondermos a esta questão, foram definidos os objetivos e a 

metodologia seguintes. 
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1.2 Dos objetivos da pesquisa 

 

Temos como objetivo geral: 

 Investigar o potencial de reuso de Objetos de Aprendizagem 

destinados à Educação Ambiental, em uma perspectiva crítica, com foco no 

Racismo Ambiental. 

Como objetivos específicos: 

 Refletir acerca da educação ambiental no cenário pós-moderno; 

 Identificar objetos de aprendizagem disponíveis para o estudo do 

Meio Ambiente; 

 Apontar as características do Objeto de Aprendizagem em que o 

potencial de reuso atenda à Educação Ambiental crítica, com foco 

no Racismo Ambiental. 

 
1.3 Do objeto de estudo  

 

A fim de estabelecer o recorte pertinente ao objeto da pesquisa, serão 

analisados OA da categoria animação/simulação para o estudo do MA 

disponibilizados no Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) e 

destinados aos anos finais do Ensino Fundamental (EF). Considera-se nessa 

alternativa a utilização da animação/simulação nos Objetos de Aprendizagem 

como possibilidade de apresentar a temática Meio Ambiente enriquecida pela 

imagem dinamizada, aumentando a capacidade de comunicação dos recursos 

utilizados. 
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1.4 Procedimentos e Métodos da pesquisa 

 

Quanto a sua natureza, a investigação pode ser classificada como 

pesquisa aplicada pelo fato de voltar-se a aplicação prática dirigida à solução 

de um problema específico: o reuso de objetos de aprendizagem para estudo 

do meio ambiente, numa abordagem crítica. Para Barros e Lehfeld (2000, p. 

78), essa modalidade de pesquisa busca “contribuir para fins práticos, visando 

à solução mais ou menos imediata do problema encontrado na realidade”. 

Souza et al. (2012, p. 13), afirmam que a pesquisa aplicada “visa adquirir ou 

gerar novos conhecimentos, novos processos para a solução imediata de 

problemas determinados e específicos [...] usa a pesquisa básica como suporte 

[...] operacionaliza as ideias”. 

Para a percepção da abordagem a ser adotada por essa pesquisa, se 

buscou caracterizar as concepções dos métodos de pesquisa quantitativos e 

qualitativos, o que explicitou, de acordo com Laville e Dionne (1999, p. 43), que 

estas se fundamentam nas suas naturezas epistemológicas, onde a 

abordagem quantitativa da pesquisa está relacionada às concepções das 

ciências rígidas, com a pretensão de “tomar a medida exata dos fenômenos 

humanos e do que explica”, características da perspectiva positivista.  

Em contrapartida, a abordagem qualitativa traz em si a proposta de 

defesa do real e, ao se tratar da realidade humana, afirma a necessidade de se 

conhecer as motivações e as representações, considerar os valores com 

respeito às suas particularidades, ao contrário das propostas de quantificação. 

Porém, asseveram os autores acima citados que, por centrar-se a pesquisa em 

um problema específico, cabe ao pesquisador escolher a abordagem que 

melhor o conduza à compreensão por ele visada, podendo ser essa 

abordagem qualitativa, quantitativa ou uma mistura de ambas.  
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Nesse contexto, adotou-se a abordagem qualitativa, o que para Neves 

(1996), admite um recorte espaço-temporal que define o campo e a dimensão 

de desenvolvimento do trabalho. 

A pesquisa, através de uma abordagem qualitativa, considera-se ainda 

exploratória, procurando explicitar o problema enfatizado. Em se tratando de 

uma pesquisa exploratória, explicita Severino (2011, p. 123) “busca apenas 

levantar informações sobre um determinado objeto”. 

Em relação aos procedimentos técnicos, apesar de ser a fonte dessa 

pesquisa o próprio documento, não pode ser considerada uma análise 

documental, visto que a sua intenção é manipular mensagens (comunicações) 

que traduzem o conteúdo e a sua expressão, com o objetivo de revelar 

indicadores que facilitem a inferência sobre outras realidades, ao passo que a 

análise documental se atem aos documentos, efetivando-se, principalmente, 

através da classificação-indexação, não tendo o propósito de inferir sobre algo 

e objetiva “a representação condensada da informação, para consulta e 

armazenamento”. (BARDIN, 2011, p. 52). 

Portanto, a perspectiva delineada justifica e remete a presente pesquisa 

à análise de conteúdo, que segundo a mesma autora é:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 
(BARDIN, 2011, p. 37). 

 Na perspectiva da análise de conteúdo, a investigação deve se 

organizar “em torno de três polos cronológicos”, a saber: pré-análise; 

exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

como demonstra o esquema que segue: 
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Figura 1 – Análise de conteúdo segundo Bardin 

 

Fonte: Bardin, 2011, p.132 

De acordo com essa proposta metodológica, a pré-análise, estruturada 

por atividades abertas, foi desenvolvida tendo como base o contato com os 

documentos do BIOE a serem analisados e sobretudo com o referencial teórico 
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pertinente a esta pesquisa, compondo o que caracteriza-se por leitura flutuante. 

Em seguida deu-se a constituição do corpus a qual foi definida a partir das 

regras de representatividade, homogeneidade e pertinência; assim resultando 

em animações voltadas ao Estudo do Meio Ambiente. 

Deram-se os procedimentos exploratórios, que para Bardin (2011, p.129) 

são considerados procedimentos fechados, visto que são “caracterizados 

essencialmente por técnicas taxonômicas (por classificação de elementos dos 

textos em função de critérios internos ou externos)”. A amostra por extratos 

elegeu os anos finais do ensino fundamental. Neste momento foram ainda 

realizados os testes no BIOE, a fim de conhecer com detalhamento a sua 

estrutura assim como verificar a viabilidade das buscas. 

 Para efetivação da análise propriamente dita foram definidos os índices 

e indicadores e posteriormente foram visitados os OA e seus metadados, 

sendo efetivada a captura das telas compondo o que Bardin considera a 

preparação do material. 

 Diante da efetivação das diferentes operações da pré-análise, a 

exploração do material orientou-se, segundo o do foco de análise; na 

estruturação das categorizações.  

Assim, a categoria de análise foi definida como contexto. 

A partir daí foi viabilizada a administração das técnicas no corpus, que 

após organizado, foi analisado de modo a indicar caminhos à inferência e 

interpretação de suas informações. 

Posteriormente, procedeu-se a análise técnica dos OA, tomando-se 

como parâmetros, a sua acessibilidade, adaptabilidade, interoperabilidade, 

durabilidade e granularidade.  

Foram considerados viáveis os objetos de maior grau de reuso, nos 

quais se buscou, através da análise seu conteúdo, favorecer a abordagem da 

questão específica do racismo ambiental. 
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2 PERCURSO TEÓRICO 

 

A educação, a nível mundial, vem apresentando na pauta das 

discussões dos processos de ensino e aprendizagem, a necessidade de 

respostas aos questionamentos da contemporaneidade, visto que educadores 

e educandos vêm trazendo as suas inquietações na perspectiva de encontrar 

soluções reais e coerentes para elas. Nesse contexto está a Educação 

Ambiental (EA).  

Porém, para que essas soluções sejam apresentadas, não se pode 

permanecer na superficialidade das questões, ao contrário, é preciso que se 

tenha a clareza epistemológica necessária para que surjam respostas 

consistentes e que contribuam, de fato, para o encaminhamento de mudanças 

verdadeiramente significativas do contexto educativo. Nesse sentido, 

compreender a trajetória do tema meio ambiente na educação brasileira, como 

surgiram as propostas metodológicas para o seu estudo, a importâncias dos 

movimentos por justiça ambiental e sua relação com a população negra 

passam a ser o ponto de partida para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Para que se reflita acerca dessas questões, é preciso buscar 

fundamentos históricos, no sentido de uma prática educacional voltada ao 

mundo contemporâneo, que traga um diferencial metodológico para o ensino e 

a aprendizagem das questões ambientais. 

Do mesmo modo, é necessário situar esse objeto de estudo no espaço 

da pedagogia, posição sem a qual não se poderia defender uma abordagem 

metodológica coerente com as perspectivas da educação ambiental crítica.  
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2.1 A construção do conhecimento: Pensamento moderno e pós-moderno 

 

O mundo contemporâneo assiste à transição da maneira em que o 

homem percebe a própria realidade, surgindo assim inquietações oriundas das 

necessidades dos novos tempos. O avanço da sociedade num sentido 

globalizado vem trazendo questionamentos voltados às formas de ensinar e 

aprender, de conviver e de fazer. Nesse sentido, propõe a construção de um 

novo paradigma, que referencie a construção do pensamento humano, onde é 

imprescindível conhecer-se o trajeto histórico que trouxe a humanidade a essa 

condição e compreender como se fundamenta o paradigma moderno ainda 

dominante e os fatores que sugerem a criação de um paradigma novo, que 

poderíamos chamar de pós-moderno, adequado ao momento histórico 

presente. 

  O modelo da racionalidade moderna tem em René Descartes (1596-

1650) o responsável por sua formulação mais avançada. Esse pensamento 

representa uma ruptura com modelos anteriores que buscavam legitimar o real 

em instâncias não pertencentes ao mundo humano, como o mitológico ou o 

religioso. A partir da afirmação do pensamento moderno, foi legitimado o 

conhecimento dentro do mundo humano, isto é, o sujeito humano passa a ser o 

sujeito da razão, com pensamento lógico e capaz de compreender 

objetivamente o real. Essa mudança de paradigma deu início à revolução 

científica, que trouxe em si uma nova compreensão de mundo, onde tudo 

passou a ser submetido ao conhecimento racional. (SANTOS, 2009) 

Segundo Severino (2011, p. 118) é no início da era moderna que nasce 

a ciência, em oposição à metafísica do conhecimento e “fundada na pretensão 

do acesso racional à essência dos objetos reais e afirmando a limitação do 

nosso conhecimento à fenomenalidade do real”. Em função desse 

conhecimento dos fenômenos, expressava uma relação de causa e efeito, 
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mensurável apenas através da matemática, o que, por consequência, transfere 

à lei científica um caráter matemático. 

Dessa forma, a expressão da filosofia moderna é o positivismo. Isso se 

deve ao fato de ter a tradição filosófica se apropriado do termo “positivo” 

utilizado por Comte – um dos formuladores da sistematização da metodologia 

experimental/matemática –, designando-se, assim, positivismo o paradigma 

epistemológico que se utilizava dos pressupostos das ciências naturais. 

(SANTOS, 2009) 

A construção do conhecimento nesse paradigma pode ser representada 

através da metáfora da árvore. Esse modelo arbóreo é apresentado por 

Descartes, na introdução da obra Princípios de filosofia, que assim a descreve, 

referindo-se às ciências: 

Así la filosofía es como um árbon, cuyas raíces son la metafísica, 
cuyo tranco es la física e cuyas ramas brotando de esto tranco son 
todas las demás ciencias las cuales se reducen a três principales, a 
saber, la medicina, la mecânica y la moral, quiero decir la más alta y 
más perfecta moral, la que al presuponer um conocimiento cabal de 
las demás ciencias, constituye el grado último de la sabiduria. Pero, 
así como es em las raíces ni em el tranco de los árboles donde se 
cosechan las frutas sino solamente em las extremidades se sus 
ramas así tambien la principal utilidade de la filosofía depende de la 
de sus partes, las cuales no se pueden conocer sino em último lugar. 
(DESCARTES, 1987, p. 15-16) 

Para Pombo (2006), a complexidade do modelo arbóreo traz a ideia de 

hierarquia, visto que, na árvore distinguindo-se três planos – raiz, tronco e 

ramos, folhas e frutos – onde se evidencia o fato de a criação estar ordenada 

numa série de degraus. Seguindo essa lógica, a autora esclarece que: 

[...] se a árvore está enraizada no Mundo, cada ciência está 
enraizada no tronco fundamental e nos ramos de que depende. [...] 
Todos os ramos estão unidos por uma origem comum. Os axiomas 
de cada disciplina são os do tronco ou do ramo de que ela é uma 
subdivisão. [...] As folhas e os frutos da ciência mais não são por isso 
do que essa multiplicação de configurações monumentais de 
racionalidade que são a enunciar de regularidades naturais na 
linguagem simbólica das leis e das teorias. (POMBO, 2006, p. 298-
299) 
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De acordo com Gallo (2004, p.29), a metáfora da árvore supõe uma 

hierarquização do saber, visando disseminar o fluxo de informações, onde a 

filosofia seria o tronco da árvore do saber, que reunia, originalmente, a 

totalidade do conhecimento e com o crescimento progressivo dessa árvore que 

seria adubada pela curiosidade e sede de saber do homem, se desenvolvem 

os galhos das especializações que apesar das suas estreitas ligações com 

esse tronco nutrem-se da seiva, devolvendo àquele a energia elaborada 

através da fotossíntese das folhas em suas extremidades. Por fim, acrescenta 

o autor, que: 

Para ser mais preciso, as ciências relacionam-se todas com seu 
“tronco comum” – pelo menos no aspecto formal e potencialmente -, 
embora não consigam, no contexto desse paradigma, relacionarem-
se entre si.  

Outra consequência relevante dessa nova forma de pensar foi o 

acarretamento de uma cisão entre as ciências chamadas naturais e as 

humanas, o que, segundo Carvalho (2008): 

[...] buscando diferenciar-se de modelos anteriores, que viam a 
natureza como uma totalidade ou um organismo vivo, marcado pelas 
relações de interdependência dos fenômenos espirituais e matérias, a 
racionalidade modera separou rigorosamente o sujeito cognoscitivo e 
o objeto do conhecimento e afirmou-se como capacidade de abstrair 
as qualidades de seu objeto e fazer uma descrição matemática do 
real. (CARVALHO, 2008, p. 115-116) 

Nesse contexto, destaca a autora acima supracitada que, na perspectiva 

desse paradigma, a natureza e a cultura foram separadas, numa polaridade 

excludente. Essa separação radical, onde “a ciência sacrificou a diversidade 

em nome da universalidade do conhecimento”, os fenômenos naturais foram 

reduzidos às leis naturais gerais, os saberes da física e da biologia 

ascenderam e se legitimaram como veículo do verdadeiro conhecimento do 

real, explicando o humano. A educação, como representante das ciências 

humanas, no “quadro da hegemonia de uma cientificidade objetiva”, faz parte 

do um conjunto de ciências menos valorizadas, relegadas a utilizar a ciência 

objetiva como referência na tentativa de alcançar o padrão de racionalidade e 

objetividade. (Ibidem, p. 117) 
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Como fruto da crítica e da crise do paradigma científico moderno, surge 

a denominada racionalidade compreensiva, que se contrapõe ao reducionismo 

científico, cuja consequência para as ciências humanas - em especial para a 

educação - foi o fechamento de horizontes que representou a perda ou, ao 

menos, a desqualificação de uma racionalidade aberta à compreensão de 

mundo. Essa contraposição se coloca especificamente à pretensão explicativa 

da racionalidade objetificadora, afirmando que a verdade não é absoluta e 

tampouco reside em uma ordem natural preestabelecida. Dessa forma, a 

racionalidade compreensiva busca, segundo a autora:  

[...] superar as dicotomias entre natureza e cultura, sujeito e objeto, a 
fim de compreender a realidade como fruto do entrelaçamento desses 
mundos. Fundamenta-se, portanto, na capacidade humana de 
produzir sentidos para a relação com a natureza, com o mundo, 
mediante a linguagem, o diálogo, entendendo o conhecimento como 
fruto desse encontro com o Outro, o qual está em posição de 
alteridade, e não objetificado. (Ibidem, p. 118) 

Para Santos (2009, p. 56), cabia unicamente à sociologia analisar as 

condições sociais, os contextos culturais, os modelos organizacionais da 

investigação científica o que passou a ter ocupação relevante no espaço de 

reflexão epistemológica. As fronteiras entre os objetos foram se tornando 

indefinidas, esses objetos vão se constituindo “por anéis que se entrecruzam 

em teias complexas com os dois restantes objetos, a tal ponto que os objetos 

em si são mesmo reais que as relações entre eles”. Identifica-se a crise do 

paradigma da modernidade, até então dominante, e emerge um novo 

paradigma científico. 

Nesse contexto, deve acontecer a reforma do pensamento, para que se 

articulem e organizem os conhecimentos e se possa reconhecer e conhecer os 

problemas do mundo. Essa perspectiva torna-se o desafio da educação do 

futuro, em função de existir a inadequação que se amplia, aprofunda e agrava, 

onde se tem de um lado “os saberes desunidos, divididos e compartimentados 

e, de outro, as realidades ou problemas cada vez mais multidisciplinares, 

transversais, multidimensionais, globais e planetários”. (MORIN, 2000, p. 36) 
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Esse descompasso entre a fragmentação dos saberes e a realidade do 

mundo vem fomentando os debates que apontam para as mudanças nos 

currículos escolares e para as novas propostas metodológicas, requerendo 

mudanças nas formas de pensar e fazer.  

Nesse sentido, a educação ambiental foi requisitada e introduzida na 

sala de aula, como integrante de uma proposição que, assim como outros 

temas considerados relevantes para a sociedade, foram chamados 

transversais. 

 

2.2 O tema Meio Ambiente na perspectiva dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN)  

 

O mundo contemporâneo assiste à transição da maneira em que o 

homem percebe a própria realidade, surgindo assim inquietações oriundas das 

necessidades dos novos tempos. O avanço da sociedade num sentido 

globalizado vem trazendo questionamentos voltados às formas de ensinar e 

aprender, de conviver e de fazer. Nesse sentido, propõe a construção de um 

novo paradigma, que referencie a construção do pensamento humano, onde é 

imprescindível conhecer-se o trajeto histórico que trouxe a humanidade a essa 

condição e compreender como se fundamenta o paradigma moderno 

dominante e os fatores que sugerem a criação de um paradigma novo, que 

poderíamos chamar de pós-moderno, adequado ao momento histórico 

presente. 

A crise paradigmática que gera a busca de soluções para as questões 

contemporâneas e tem seus reflexos da educação, não se restringe às 

disciplinas e seus conteúdos, mas atinge uma profundidade muito maior, 

tocando o próprio conceito de ciência. Para Moreno (2003), isso implica numa 

mudança epistemológica que repercute em várias áreas do conhecimento, 
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inclusive na educação. Assim, a transversalidade foi uma das propostas de 

solução às questões da pós-modernidade. 

A noção de transversalidade foi desenvolvida e apresentada pelo filósofo 

francês Félix Guattari, originariamente, como uma novidade no trabalho 

terapêutico institucional psiquiátrico na relação entre terapeutas e pacientes. 

Essa relação, que ocorria de forma hierarquizada através de um processo de 

transferência e interpretação – denominado intervenção simbólica –, segundo o 

autor, “não poderia ser da alçada de uma pessoa ou de um grupo que, para a 

ocasião, teria se batizado analisador”. Nesse contexto, então propõe: 

 

[...] introduzir em lugar da noção demasiadamente ambígua de 
transferência institucional um conceito novo: o de transversalidade no 
grupo [...] é uma dimensão contrária e complementar às estruturas de 
hierarquização piramidal e dos modos de transmissão esterilizadores 
de mensagens [...] é o lugar do sujeito inconsciente do grupo, o além 
das leis objetivas que o fundamentam, o suporte do desejo do grupo. 
(GUATTARI, 1987, p. 95-101) 

Esse conceito foi adotado na educação em 1989, por ocasião da 

reestruturação do sistema escolar espanhol, através de temas sistematizados 

como um conjunto de conteúdos que foram compreendidos como fundamentais 

para a sociedade, chamados de temas transversais. Essa inovação proposta à 

estrutura curricular teve sua origem nos questionamentos oriundos das 

discussões de grupos politicamente organizados em vários países, acerca do 

papel da escola numa sociedade plural e globalizada e sobre quais seriam os 

conteúdos a serem abordados por essa escola. Nesse sentido, os temas 

transversais foram utilizados através da incorporação de conteúdos 

considerados fundamentais, abordando a vida cotidiana da maioria da 

população como educação ambiental, educação sexual e para a saúde, 

educação para o trânsito, educação para a paz e para a igualdade de 

oportunidades, como uma tentativa de promover um desenvolvimento da 

cidadania não tão distanciado do tecnológico, como se afirmou naquela 

ocasião. (ARAÚJO, 2003) 
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Para que se compreenda o que realmente representam os temas 

transversais é necessário conhecer o que os separa das matérias curriculares 

tradicionais, para que seja possível integrar aqueles temas a estas, no plano 

conceitual e na prática; para tal é necessário reconstituir o presente através do 

passado, o que nos leva a refletir acerca da origem do pensamento. Dessa 

forma, a autora assevera: 

Como só é possível integrar sem confundir aquilo que foi diferenciado 
previamente, será útil começar pela investigação das raízes das quais 
as matérias curriculares se nutrem, viajando até a sua face oculta, 
embora para isso tenhamos que recuar no tempo para retomar o fio 
esquecido que lhes dá continuidade. (Ibidem, p. 25) 

Nessa perspectiva, ao recorrer-se ao processo histórico que deu origem 

às diferentes ciências, constata-se que é na origem da constituição dessas 

ciências que se encontra a disciplinarização. Mais que isso, a ramificação ou 

capilarização não é uma exclusividade da ciência, de certa forma, pode ser 

também compreendida como “uma tendência básica de todo o saber humano”. 

Entretanto, a compartimentalização do real, que está num momento impreciso 

da Antiguidade grega, passa a fazer-se conhecer por partes, tendo em vistas o 

conhecimento total. (GALLO, p.15, 2001)  

Nesse sentido, disciplinas como matemática, física, química, biologia, 

língua, literatura, história, geografia, filosofia ou artes, em suma, as disciplinas 

qualificadas como milenares, cujas origens coincidem com a da cultura 

europeia, representam a chamada cultura ocidental. A origem dessas 

disciplinas está intimamente ligada às considerações dos pensadores da antiga 

Grécia que, na sua condição de elite, definiam a importância dos campos 

temáticos de interesse, dignos dos seus esforços intelectuais e de suas obras. 

Compreende-se, dessa forma, que aqueles pensadores, em função do seu 

próprio contexto, desenvolveram os seus interesses e atividades intelectuais 

distanciadas das necessidades da vida cotidiana, visto que trabalhos manuais 

– como a agricultura – e tudo que estivesse a eles relacionado era 

menosprezado por aqueles pensadores. (MORENO, 2003) 
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 Apesar de ainda serem os campos de interesse dos helênicos os que 

configuram as matérias essenciais do ensino atual, se questiona o fato de 

serem os temas da ciência os únicos importantes ou se são produto de uma 

conjuntura cultural e histórica que nos ofereceu sucessos dos quais 

desfrutamos, mas que nos fizeram desprezar temas de suma importância para 

a sobrevivência da maioria da humanidade. A esse conflito que se estabelece 

se pode utilizar, como uma solução viável, a integração dos saberes, onde: 

É preciso retirar as disciplinas científicas de suas torres de marfim e 
deixá-las impregnar-se de vida cotidiana, sem que isso pressuponha, 
de forma alguma, renunciar às elaborações teóricas imprescindíveis 
para o avanço da ciência. (Ibidem, p. 35) 

O construtivismo traz no seu bojo essa discussão que, onde a ação do 

sujeito sobre os objetos do conhecimento propõe a articulação entre os 

saberes científicos e os saberes populares e cotidianos. Nessa proposta, o 

sujeito assume um papel ativo, responsável pela construção da sua identidade 

e da própria inteligência, através do diálogo estabelecido “com seus pares, com 

os professores e com a cultura, na própria realidade cotidiana do mundo em 

que vive”. (ARAÚJO, 2005, p. 43) 

Nesse sentido, Moreno (2003, p. 43) defende que o ponto de partida do 

processo de aprendizagem deverá ser a ideia que o estudante traz da temática 

a ser abordada, visto que “o grupo de alunos não está composto de seres 

absolutamente ignorantes” e que “tem noções anteriores a qualquer 

aprendizagem escolar, que elaboram por sua própria conta, em contato com o 

ambiente físico e social que os rodeia”.  

Segundo essa mesma perspectiva, a autora considera a importância dos 

caminhos da aprendizagem, pois assim como no pensamento do cientista que 

realiza uma descoberta, existe o mesmo valor no novo conhecimento para 

quem o aprende e afirma que “só quando ocorre uma descoberta podemos ter 

total certeza de que houve compreensão”. (ARAÚJO, 2005, p.45) 
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Enfatiza ainda a autora, que é necessária a existência de contextos 

reais, que tenham um sentido, para que as noções do que se pretende ensinar 

adquira um significado e destaca o fato de que a escola: 

[...] Parece preferir o que deve interessar a alunos e alunas àquilo 
que realmente lhes interessa, a temática da ciência em vez da 
temática da aplicação, que leva a resolver problemas próximos ou a 
explorar as preocupações das pessoas de hoje [...] Os temas 
transversais introduzem na escola esta problemática mais ligada ao 
cotidiano. (Ibidem, p. 49) 

O conceito de transversalidade, ao ser introduzido na educação, apontou 

um caminho de negação ao processo disciplinar e fragmentado. No entanto, a 

introdução dos temas transversais na escola pressupõe que seja definido o seu 

lugar no currículo e a sua relação com as matérias tradicionais. 

Segundo Araújo (2003), para que não se comprometa o princípio 

inerente a essa concepção educativa é preciso compreender bem esse 

conceito metodológico. Em suma, é preciso saber o que significa trabalhar 

temas específicos na perspectiva transversal, visto que a transversalidade 

pode ser entendida de várias maneiras. Buscando esclarecer as variações 

metodológicas que a transversalidade poderá sofrer ao ser utilizada nas 

práticas educativas, apresenta concepções diferenciadas do conceito. 

Primeiramente, apresenta a concepção de transversalidade onde os 

conteúdos curriculares tradicionais são considerados o eixo longitudinal do 

sistema educacional e os temas considerados transversais, aqueles 

aproximados ao cotidiano das populações, circulam ou perpassam esses 

temas transversalmente. Para o autor, através dessa concepção de 

transversalidade é possível perceber três formas diferentes de serem 

abordados os conteúdos transversais nas suas relações com os conteúdos 

tradicionais, onde, numa primeira possibilidade, não existe uma distinção clara 

entre os conteúdos tradicionais e os transversais, onde o conteúdo a ser 

trabalhado numa disciplina específica não poderia ser imaginado desvinculado 

das questões políticas ou sociais; numa segunda forma de trabalho, onde o 

professor da disciplina tradicional incorporaria pontualmente o tema 
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transversal, priorizando a sua disciplina, mas abrindo um espaço para outros 

conteúdos; numa terceira modalidade de trabalho transversal seria integrar 

interdisciplinarmente o conteúdo tradicional e o tema transversal de acordo 

com o entendimento que o sentido da transversalidade está numa proposta 

interdisciplinar do conhecimento.  

Em seguida, o autor apresenta uma segunda concepção de 

transversalidade, onde os temas transversais, centro das preocupações 

sociais, assumem o papel de eixos vertebradores dos conteúdos curriculares 

Nessa perspectiva, Araújo (2003, p.15), assevera que: 

 

As transformações da realidade escolar precisam passar 
necessariamente por uma mudança de perspectiva, em que os 
conteúdos curriculares tradicionais deixem de ser encarados como o 
“fim” da Educação. Eles devem ser “meio” para a construção da 
cidadania e de uma sociedade mais justa. 

Porém, observe-se que nas propostas de trabalho transversal que 

adotam as disciplinas como eixo central (figura 2), o diálogo entre as disciplinas 

não se efetiva; mesmo quando da promoção de ações interdisciplinares, cada 

professor trabalha a sua temática de forma individualizada. Esse diálogo ainda 

não acontece ao se girar esse eixo, fazendo-se com que os temas transversais 

ocupem esse lugar (figura 3). 
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Figura 2 – Modelo de transversalidade A 

 
Fonte: Adaptado de Araújo, 2003 

 
Figura 3 – Modelo de transversalidade B

 

Fonte: Adaptado de Araújo, 2003 
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Apesar de disso, deve-se levar em conta a relevância dada aos temas 

sociais, como são compreendidos nos PCN brasileiros e espanhóis, sendo 

defendida a necessidade da sua problematização e análise, sem que 

constituam uma nova área de conhecimento, o que pressupõe: 

[...] um tratamento integrado das áreas e um compromisso das 
relações interpessoais e sociais escolares com as questões que 
estão envolvidas nos temas, a fim que haja uma coerência entre os 
valores experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos 
e o contato intelectual com tais valores. (BRASIL, 1997, p.45)   

Nesse sentido, o documento brasileiro propõe como temas transversais: 

ética, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual e meio ambiente, assim 

como devem ser incorporados outros temas necessários a discussões 

específicas do contexto social, político, econômico e cultural de uma dada 

localidade, como educação para o trânsito, uso de drogas ou assuntos relativos 

à paz, elevando a cidadania como eixo do currículo, como se pode constatar na 

sua introdução: 

Eleger a cidadania como eixo vertebrador da educação escolar 
implica colocar-se explicitamente contra valores e práticas sociais que 
desrespeitem aqueles princípios, comprometendo-se com as 
perspectivas e as decisões que os favoreçam. Isso refere-se a 
valores, mas também a conhecimentos que permitam desenvolver as 
capacidades necessárias para a participação social efetiva. (Ibidem, 
p. 25). 

Para Gallo (2001), os PCN apresentam os temas transversais com a 

intenção de dar ao currículo uma dimensão social e contemporânea, visto que 

discutem temas de relevâncias em determinado contexto histórico-social, além 

de possibilitar-lhe mais flexibilidade, pelo fato de que os temas podem ser 

alterados sem que sejam alteradas as disciplinas. Nesse sentido devem ser 

levados a sério e não podem ser considerados como temas suplementares das 

disciplinas, ao invés disso devem assumir o papel de eixo central do currículo, 

como elementos de organização e ressignificação, ocupando naqueles um 

lugar de destaque.  

Além disso, os PCN recomendam que as práticas escolares, na 

perspectiva da transversalidade, não fiquem restritas à uma única área 
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disciplinar, propondo abordagens interdisciplinares e contextualizadas. Assim, 

apresentam a esclarecedora diferenciação entre interdisciplinaridade e 

transversalidade, inferindo que: 

Ambas – transversalidade e interdisciplinaridade se fundamentam na 
crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade 
como um conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer 
isento e distanciado. Ambas apontam a complexidade do real e a 
necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus 
diferentes e contraditórios aspectos. Mas diferem uma da outra, uma 
vez que a interdisciplinaridade refere-se a uma abordagem 
epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a 
transversalidade diz respeito principalmente à dimensão da didática 
(BRASIL, 1997, p. 40). 

Segundo Gallo (2004), essa diferenciação entre interdisciplinaridade e 

transversalidade apresentada nos PCN, como realidades próximas, mas 

distintas, esclarece o fato de que a interdisciplinaridade ao dizer respeito aos 

aspectos epistemológicos trata da produção do conhecimento, enquanto a 

transversalidade, ao referir-se aos aspectos pedagógicos, cuida da 

socialização dos conhecimentos.  

Para Gravídia (2002), o fato do significado do conceito transversal 

referir-se fundamentalmente ao aspecto metodológico foi o que permitiu a sua 

evolução conceitual, de tal forma que os temas transversais ganharam 

importância pela forma como são concebidos conceitualmente, por sua 

ocorrência nos conteúdos, nas atitudes e estratégias que os professores 

utilizam com esses temas, se estabelecendo, dessa forma, condições para a 

sua abordagem e a de outras matérias em sala de aula. 

Loureiro (2012), ao abordar o tema meio ambiente, afirma que não se 

pode negar o mérito dos PCN pela inserção daquela temática na educação, 

considerando-a não como uma disciplina, assim como a sua abordagem 

articulada às diversas áreas do conhecimento, mesmo sendo esse documento 

criticado por seu modelo de transversalidade em educação - onde os eixos 

principais são as disciplinas de conteúdos formais - e por sua proposta de 

baixa operacionalização. 



 

39 

 

 

 

Essas reflexões a respeito da proposta de transversalidade trazida pelos 

PCN sugerem que, especificamente, na utilização dos OA para o estudo das 

questões de meio ambiente, a contextualização dos temas não pode ser 

negligenciada.   

Para Carvalho (2008, p. 37-38) o ser humano deve ser respeitado como 

“agente que pertence à teia da vida social, natural e cultural e interage com 

ela”, de tal forma que a natureza seja compreendida com ambiente. Nessa 

visão socioambiental, a humanidade pertence a um espaço relacional, onde as 

modificações ocorridas na natureza seriam uma forma de 

“sociobiodiversidade”, enriquecendo o meio ambiente, como no exemplo dos 

ribeirinho e grupos indígenas.  

Ainda é importante ressaltar que, segundo a ótica social em que foram 

recomendados os temas transversais pelo documento supracitado, 

estabeleceu-se uma transgressão às “fronteiras epistemológicas de cada 

disciplina, possibilitando uma visão mais significativa do conhecimento e da 

vida”.  (SANTOS, 2008, p.75) 

Para Carvalho (2008), os PCN, são considerados uma das principais 

políticas públicas para a Educação Ambiental no Brasil, quando o tema meio 

ambiente foi oficialmente introduzido no contexto escolar brasileiro, no ano de 

1997. 

 

2.3 A Educação Ambiental no contexto escolar 

 

Ao longo do tempo, vem sendo apresentadas propostas metodológicas 

que viabilizem a educação ambiental na escola. Essa discussão esteve 

presente no Taller Subregional de Educación Ambiental para Educación 

Secundaria, realizado em Chosica, no Peru, em 1976. A abordagem desse 

evento acerca da educação ambiental é considerada uma das mais completas 
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e complexas, evidenciando-se, na ocasião, a necessária transformação das 

sociedades nas suas estruturas e a necessidade de associar-se o social e o 

natural. Esse evento, que antecedeu a Conferência Intergovernamental 

realizada em Tbilisi, em outubro de 1977, “afirmou a necessidade metodológica 

da educação ambiental (EA) ser participativa, permanente, interdisciplinar, 

constituída a partir da realidade cotidiana, com implicações sobre o formato 

curricular no ensino formal”. (LOUREIRO, 2012, p. 79) 

Dando continuidade a essa discussão, a Conferência 

Intergovernamental de Tibilisi menciona a EA como o “meio educativo pelo qual 

de podem compreender de modo mais articulado as dimensões ambiental e 

social, problematizar a realidade e buscar as raízes da crise civilizatória”. 

Nesse encontro, foram sugeridas aos estados-membros da ONU, que 

implementassem políticas públicas que viessem a consolidar e universalizar a 

EA. As diretrizes advindas dessa referida Conferência, adotadas pelos países 

participantes, inclusive pelo Brasil, são até os dias atuais compreendidos como 

princípios relevantes da EA.  (Ibidem, p. 79-80)  

Já no Congresso Internacional e Formação Ambiental, no ano de 1987 

em Moscou foram avaliadas as ações empreendidas a partir de Tibilisi, além de 

se ratificar as suas diretrizes. Esse encontro enfatiza a utilização das TIC e da 

formação técnica. (Ibidem, p. 81) 

O último informe da Conferência de Tibilisi, bem sintetiza as discussões 

mantidas naquela ocasião, sendo assim pronunciado: 

La educación ambiental no debe ser uma materia más que de añada 
a los programas escolares, sino que debe incorporarse a los 
programas dedicados a todos los educandos, sea cual fuere su edad 
[...] Esta terea necessita la aplicación de nuevos conceptos, de 
nuevos metodos y de nuevas tecnicas en el marco de um esfuerzo 
global que haga hincapié en el papel social que desempeñam las 
intituiciones eeducativas y la creación de nuevas relaciones entre 
todos los participantes em el proceso educativo. (UNESCO, 1980, p. 
35) 
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No ano de 1992, A Jornada Internacional de Educação Ambiental foi um 

evento paralelo à Conferência Oficial na Rio 92. Nesse evento, onde foi gerado 

o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, onde educadores de todo o mundo se expressam e 

estabelecem compromissos coletivos de atuação. A Conferência Meio 

Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a 

Sustentabilidade, em 1997 em Thessaliniki, priorizou em suas discussões a 

formação de professores e que fossem produzidos materiais didáticos acerca 

da temática MA, sinalizando a troca de experiências educativas entre 

professores através da realização de pequenos encontros. (LOUREIRO, 2012, 

p. 82) 

Porém, a problematização do contexto em que transcorre o debate 

ambiental e as suas políticas de educação não pode ser deixada à parte. As 

políticas de educação propostas sob a orientação e patrocínio do poder 

econômico, permeiam os discursos também da EA ao longo da história. A visão 

crítica desse processo é o que estabelece o diferencial exigido para uma 

formação coerente dos atores nele envolvidos. Como assevera Freitas (2001, 

p. 01): 

A transformação da educação e a ação da escola estão articuladas 
com a forma de organização global do trabalho pedagógico da 
escola. Sem uma crítica deste, a análise é incompleta. O professor, 
os especialistas e o próprio aluno formam-se à imagem e semelhança 
da organização da escola.  

O debate acerca das questões da educação e do meio ambiente volta a 

se aquecer em 2012, com o advento do Rio+20. O evento que se realiza numa 

conjuntura complexa, sob a pressão das forças econômicas mundiais – postura 

com a qual a sociedade civil está familiarizada – mas com o diferencial de ter 

no seu bojo, a força mobilizadora dos movimentos de cidadania, postulando a 

recomposição do público e da agenda política global. Ao se discutir, no grupo 

de trabalho que adotou como tema a educação, o grande questionamento: 
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Se no contexto atual a finalidade da educação é produzir mão-de-
obra para a produção e o consumo, então quem irá formar os 
cidadãos/cidadãs? [...] nesse sentido, é urgente resgatar a função da 
Educação como direito humano, em suas dimensões formais, não 
formais e informais, abrir seu olhar para a democratização das 
sociedades para formar cidadanias críticas. (GT 
EDUCAÇÃO/RIO+20, 2012) 

Esse tema, que hoje se atém a um giro político e cognitivo, a uma 

mudança paradigmática no seu entendimento de Educação, propõe uma 

abertura a novas visões acerca dos objetivos sociais e um grande espaço de 

discussão rumo a uma educação que favoreça a transformação da pessoa e da 

sociedade. (Ibidem) 

Para isso é preciso fazer escolhas e, através de uma proposta 

interdisciplinar, apresentar um projeto educativo coerente com esse 

pensamento. Nesse sentido, Loureiro (2003), aponta dois caminhos distintos, 

onde uma das práticas é epistemologicamente monista e positivista; outra 

voltada à teoria crítica1 e aos conceitos de totalidade e de complexidade. 

A perspectiva da EA, nesse contexto, se coloca como transformadora, 

apresentando uma proposta emancipatória. Para que isso se concretize, a 

dialética entre esse conteúdo e a forma do fazer educativo, deverá promover 

mudanças “individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 

econômicas e culturais”. (LOUREIRO, 2012, p.99) 

Essa Educação Ambiental Crítica (EAC) não admite os saberes 

desunidos e compartimentados, ao contrário disso assume como primordial a 

apreensão da realidade. Morin, (2002, p.36-38), elencou categorias que 
                                                           
1 A expressão Teoria Crítica é muito ampla em sua acepção: nomeia todas as teorias que se pautam pela 
negação da ordem estabelecida, pelo anti-positivismo, pela busca de uma sociedade mais justa e 
humana. Quando falamos em Teoria Crítica nos referimos ao pensamento de um grupo de intelectuais 
marxistas não ortodoxos, alemães, alguns deles filhos de judeus, que, a partir dos anos 1920, 
desenvolveram pesquisas e intervenções teóricas sobre problemas filosóficos, econômicos, sociais, 
culturais, estéticos gerados pelo capitalismo de sua época e influenciaram, de certo modo, o 
pensamento ocidental particularmente dos anos 40 aos anos 70 do século passado. 

Fonte: <http://www.unimep.br/teoriacritica/index.php?fid=116&ct=2636> Acesso: 01 ago. 2014 
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precisam ser essencialmente observadas, para a garantia dessa condição, que 

são: o contexto – visto que dados isolados não representam conhecimento; o 

global – o respeito ao universo em que estão inseridas as partes; o 

multidimensional – o ser humano deve ser percebido como unidade composta 

por sua potencialidade  biológica, psicológica, social, cultural, emotivo, racional, 

entre outras e observando a sociedade como uma unidade histórica, 

econômica, sociológica, ecossistêmica, etc.; o complexo – considerando “um 

tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre conhecimento e seu 

contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si”. 

Segundo Loureiro et al (2009, p.86), a EAC, assim como é 

compreendida, tem origem na pedagogia crítica. Para Saviani (2003, p.75) 

essa pedagogia está fundamentada na crítica à educação como reprodutora 

das relações estabelecidas pela sociedade capitalista e, referindo-se a ela 

como revolucionária, assevera que: 

A pedagogia revolucionária é crítica. E por ser crítica, sabe-se 
condicionada, longe de entender a educação como determinante 
principal das transformações sociais, reconhecendo ser ela elemento 
secundário e determinado. [...] entende que a educação se relaciona 
dialeticamente com a sociedade. 

 Desse modo, essa pesquisa tem como base a EAC para o 

desenvolvimento os seus objetivos.  Porém, outros conceitos precisam ser 

compreendidos para que se possa estabelecer relações coerentes entre a 

realidade da população negra e as tecnologias na educação. 

 

2.4 Educação ambiental (EA), injustiça ambiental e racismo ambiental 

 

 Ao revisitar a trajetória da EA, através dos seus grandes eventos, 

percebe-se que as forças econômicas mundiais não esmorecem nos seus 

propósitos em nenhum instante, mas que em contrapartida os movimentos de 
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mobilização da sociedade vêm avançando, onde os por justiça ambiental são 

os que mais se fortalecem desde o início da década de 1990. 

Isso acontece como reflexo da desigualdade das condições de acesso à 

proteção ambiental, fato que alterou a configuração do movimento 

ambientalista, chegando a serem considerados capazes de liderar “um novo 

ciclo de movimentos por mudança social”. (ACSELRAD. 2002, p.4) 

É de suma importância evidenciar-se que esses movimentos por justiça 

ambiental estão diretamente relacionados com as desigualdades, onde 

degradação ambiental e injustiça social e racial não se separam, ao contrário, 

estão articuladas. Nesse sentido, Acselrad (2002, p.6), sinaliza que:  

[...] alocar instalações de esgoto e lixo em áreas habitadas por 
populações trabalhadoras pobres, despossuídas e pertencentes a 
minorias étnicas não é recente, tendo sido mesmo observada desde a 
remota Antiguidade [...] ainda que sem tal nomeação, a noção de 
injustiça ambiental esteve subjacente no que alguns chamam de 
“quadro analítico submerso” de inúmeras lutas sociais por justiça.2 

Porém, pode ser considerado como marco dessa luta, o Movimento de 

Justiça Ambiental, constituído nos Estados Unidos no final da década de 1960, 

“a partir de uma articulação criativa entre lutas de caráter social, territorial, 

ambiental e de direitos civis”. Anos mais tarde, já na década de 1970, numa 

articulação entre o movimento sindical, grupos ambientalistas e organizações 

de minoria étnica, buscou-se discutir as então chamadas “questões ambientais 

urbanas”, quando estudos apontavam para a desigualdade da distribuição 

espacial da poluição, segundo a raça das populações mais vulneráveis. Mas, 

essa iniciativa não foi capaz de alterar a agenda pública. Da mesma forma, 

existiram inúmeras tentativas de sensibilização das entidades ambientalistas 

tradicionais quanto a necessidade de admitir como ponto de pauta o “combate 

à localização de lixo tóxico e perigoso predominantemente em áreas de 

concentração residencial de população negra”. Esse movimento se afirmou a 
                                                           
2  TAYLOR, D.E. The Rise of the environmental justice paradigm, injustice framing and the social 

construction of environmental discourse, in American Behavioural Scientist, vol. 43, n.4, jan. 2000, p. 

534. 
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partir da luta que se desenvolveu em função das transgressões ambientais, em 

1982 em Afton, condado de Warren, estado da Carolina do Norte, quando a 

justiça ambiental passou a ser o centro na luta pelos direitos civis, o que levou 

à incorporação da “desigualdade ambiental na agenda do movimento 

ambientalista tradicional” (Idem) 

 Nesse contexto, as pesquisas relacionadas com a composição racial de 

residentes numa comunidade onde existem depósitos resíduos perigosos, 

evidenciou que “o fator raça revelou-se mais fortemente correlacionado com a 

distribuição locacional dos rejeitos perigosos do que o próprio fator baixa 

renda”.  Esse resultado subsidiou o surgimento da expressão “racismo 

ambiental”, termo utilizado pelo Reverendo Benjamin Chavis “para designar a 

imposição desproporcional - intencional ou não - de rejeitos perigosos às 

comunidades de cor”. (Ibidem, p.7) 

 Apesar de Alier (2007) associar o termo racismo ambiental à tradição de 

luta contra o racismo norte-americana, assevera Silva (2011) que no Brasil 

podemos reconhecer movimentos que claramente se colocam em favor da 

justiça ambiental ou contra essa forma de racismo. Casos como os de aldeias 

indígenas e grupos quilombolas afetados por projetos turísticos, vitimados por 

intoxicações por agrotóxicos provenientes de monoculturas, outros expulsos 

das suas localidades de origem em função da especulação imobiliária ou a 

convivência de populações nas periferias com o lixo e, por vezes, com as 

empresas que o tratam.  

Exemplificando essa realidade, pode ser elencado o caso específico do 

Morro do Bumba – comunidade localizada no bairro de Viçoso Jardim, na 

cidade de Niterói, RJ – onde, além da exposição ao chorume, presente em 

consequência de ter-se construído residências sobre um depósito de lixo 

desativado, onde sequer pode se precisar o tipo de resíduos depositados,  

fortes chuvas ocorridas naquela região, no ano de 2010, provocaram um 

grande desmoronamento, causando o desparecimento de 267, das quais 
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apenas 68 foram dadas como mortas por terem sido localizadas. Ainda em 

2014, a população ali remanescente, continua exposta aos mesmos riscos, 

sem que haja uma real providência por parte do poder público. Essa população 

é predominante negra.3 Essa tragédia, alvo de estudo de inúmeras entidades, 

foi analisada por Souza (2012, p.3) que, ao referir-se àquela região e à sua 

população, tomou como eixo central o racismo ambiental, asseverando que 

este “fomenta a necessidade de reposicionamento no atendimento à população 

situada nas chamadas ‘zonas de sacrifício’ da região metropolitana”.  

Como referência na discussão as questões relacionadas à injustiça 

ambiental no Brasil, temos a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que 

composta por representantes de movimentos sociais, sindicatos de 

trabalhadores, ONGs, entidades ambientalistas, organizações de 

afrodescendentes, organizações indígenas e pesquisadores universitários, do 

Brasil, Estados Unidos, Chile e Uruguai.  Representantes dessas entidades e 

organizações, reuniram-se no Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, 

Trabalho e Cidadania, realizado em Niterói de 24 a 27 de setembro de 2001. O 

Manifesto de Lançamento da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, define o 

que vem a ser a chamada “Injustiça Ambiental” como:  

[...] o mecanismo pelo qual sociedades desiguais do ponto de vista 
econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do 
desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais 
discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, 
às populações marginalizadas e vulneráveis. (BRASIL, 2001) 

De acordo com Quijano (2005, p. 227-229) a ideia de raça embasa a 

classificação social da população mundial, representando um dos eixos que 

fundamentam o capitalismo. Afirma o autor que, a partir da constituição da 

América nasceu um padrão de poder mundial, nomeado de “capitalismo 

                                                           
3Essa notícia pode ser lida em reportagem publicada no endereço eletrônico 
<http://oglobo.globo.com/rio/quatro-anos-apos-tragedia-perigo-ainda-ronda-morro-do-bumba-
12101052> 
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colonial/moderno e eurocentrado”, que chega ao seu ápice nos dias atuais 

como o processo chamado de globalização4. 

Essa conjuntura, estabelece uma associação entre dois pilares, que 

determinaram de um novo padrão. Esses, segundo Moutinho-da-Costa (2011, 

p. 104), são: A ideia de raça concebida pelas diferenças entre os 

conquistadores e os conquistados que, supostamente estabelecia uma 

inferioridade desses em relação àqueles que os conquistaram e, noutra esfera, 

“a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho em torno do 

capital e do mercado, em seu movimento de expansão e universalismo”. Para 

essa autora, o racismo nada mais é que a “justificativa ideológica da 

hierarquização da força de trabalho e da distribuição, altamente desigual, da 

recompensa”.  

Nessa perspectiva, pode-se inferir que o racismo não se instaurou na 

sociedade em função da biologia dos indivíduos, conforme afirma Hall (2006, p. 

63), ao referir-se à raça como uma “categoria discursiva”, que se utiliza de um 

conjunto de características físicas débeis e inespecíficas como “cor da pele” e 

“textura do cabelo”, mas em função de uma ideologia que remete a uma 

relação de poder, o que de acordo com (WALLERSTEIN, 2001, p. 67) pode ser 

definido como: 

[...] o conjunto das afirmações ideológicas combinado com o conjunto 
de práticas duradouras que resultaram em manter, ao longo do 
tempo, uma alta correlação entre etnicidade e localização da força de 
trabalho.  

Esse processo se aplica ao Brasil, inicialmente, desde o tratamento dado 

pelos portugueses aos nativos, que culminou com a intenção de escravizá-los e 

posteriormente - por não terem atingido absolutamente o seu intento de 

                                                           
4 Numa definição clássica, para o sociólogo Albrow (1990, p.9)"Globalização diz respeito 

àqueles processos pelos quais os povos do mundo são incorporados em uma 

sociedade mundial, uma sociedade global." 
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escravização daqueles - pela necessidade de ampliar a sua força de trabalho, 

quando lograram escravizar populações negras trazidas da África (como 

produtos de outras conquistas europeias), circunstância que se manteve 

durante séculos.  

Todavia, esse conceito deixa claro que está-se trazendo a vistas os 

grupos socialmente excluídos, as populações às quais se aplica a injustiça, o 

que leva à necessária compreensão do significado histórico do racismo para 

que seja elucidado o trajeto dessa realidade. Nesse sentido, segundo Silva 

(2011, p. 92), o conceito autônomo racismo ambiental mesmo que 

“compreendido como uma forma de injustiça ambiental”, coloca em evidência a 

necessidade de analisar-se os “fatores raciais nas situações de injustiça”, 

alertando para o fato que não se pode sustentar uma discussão 

predominantemente classista nessa questão, o que encobriria e neutralizaria o 

racismo em nossa sociedade. Por essa razão, a autora afirma que: 

Mesmo que o racismo e as questões raciais possam não ser a base 
de todas as situações em que se identifica a ocorrência de injustiça 
ambiental, haverá certamente aquelas que serão incompreensíveis 
sem a sua consideração. 

Assim, Inocencio (2013) considera que, no contexto urbano, o processo 

de alijamento de populações para áreas periféricas pode ser tratado a partir 

dessa forma de racismo. Nesse contexto, olhar para a pobreza como se todos 

os que vivem nessas regiões pudessem ser igualados através de explicações 

de cunho meramente social, seria negar a preferência em agrupar a população 

negra nos entornos, apartados das condições favoráveis de vida. Para esse 

autor, negar a especificidade presente nessa contingência de vida é negar a 

natureza do racismo produzido no país, visto que não se pode “olhar a pobreza 

de maneira homogênea sem querer identificar aqueles que são alvos 

preferenciais da exclusão. Pode-se perceber claramente as consequências 

dessa situação imposta à maioria negra, que é ‘empurrada’ para a falta de 

saneamento, a precariedade da moradia, a dificuldade de acesso à saúde de 

qualidade e à educação de qualidade. Portanto é preciso compreender que  
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[...] o debate sobre o racismo ambiental e as demandas das 
coletividades por ele atingidas se tornou algo para a formação de 
uma consciência ecológica crítica que pense as condições humanas, 
considerando a sua diversidade, articuladas às urgências ambientais. 
(INOCENCIO, 2013, p.48) 

A partir dessa realidade, analisando-se o contexto brasileiro, 

compreende-se que as observações precisam ir além da escravidão da raça 

negra no sistema colonial, visto que com o transcorrer da história, surgem 

situações peculiares que merecem ser citadas. Para Silva (2012, p. 92), as 

relações raciais perpassam fatores determinantes para a sua compreensão e 

que são explicitados pela autora como:  

[...] as especificidades do processo abolicionista, a instauração de 
uma república que deixou à margem a população negra liberta [...] 
marcada por processos autoritários, os longos anos de ditadura 
militar e o processo de redemocratização construído arduamente 
através das lutas dos movimentos sociais. 

Essas relações sociais desiguais se revelam através dos indicadores, 

como reflexos da uma exclusão estabelecida de forma cruel e implacável. 

 

2.4.1 O perfil das desigualdades no Brasil  

 

No sentido de buscar informações atuais, que fundamentem e 

justifiquem os objetivos dessa pesquisa, no que se refere à população negra 

brasileira, tratada de forma desigual ao longo da sua trajetória histórica, 

recorreu-se aos os indicadores sociais brasileiros, que demostram uma 

realidade da qual não se pode negligenciar. Esses foram fornecidos pela 

Síntese de Indicadores Sociais (SIS), formulada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que apresenta como principal fonte a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2012. 

Com relação as desigualdades no mercado de trabalho, no gráfico (1) 

pode-se observar que os indicadores revelam que aproximadamente metade 

da população preta ou parda do país com, idade igual ou superior a 16 anos 
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(49, 6%), está no mercado informal, contra uma proporção de 36% da 

população branca na mesma condição. Essa característica pode ser observada 

mais detalhadamente - por regiões e estados brasileiros - na tabela (1). 

 

 

Gráfico 1 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2002 /2012 

Fonte: IBGE. Porcentual de pessoas com 16 anos ou mais de idade ocupadas em trabalhos 

informais, na semana de referência, segundo cor ou raça. 

Nota: Para classificação os trabalhos formais foi utilizada a definição da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT (Perfil..., 2009) 

(1) Exclusive população rural de Rondônia, Acre, Amazônas, Roraima, Pará e Amapá. 
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 Tabela 1 – Pesquisa Nacional por mostra de domicílio 2012 

 

Fonte: IBGE, Proporção de pessoas de 16 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência, em trabalhos formais, por cor ou raça, segundo as Grandes regiões, as Unidades 
da federação e as regiões Metropolitanas – 2012 Pesquisa Nacional por mostra de domicílio 
2012 
Nota: Paa classificação dos trabalhos formais ou informais, foi utilizada a definição da 
Organização Internacioal do Trabalho – OIT (Perfil..., 2009). 
(1) Inclui Empregados com carteira assinada, trabalhador doméstico com carteira de trabalho 
assinada, militar, funcionário público estatutário, conta própria e empregadores que 
ccontribuam para a previdência social. 
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Outro fator de desigualdade registrado pelo IBGE (2012) está na taxa de 

mortes por agressão, onde para a população negra e parda e apresentado um 

número de mortes nessa circunstância de mais de dobro dos indivíduos até 14 

anos com relação à população branca.  Essa condição desigual entre negros e 

brancos pode ser verificada ainda em maiores proporções de desigualdade no 

grupo de idades entre 15 e 29 anos e, mesmo no grupo de idosos (60 anos ou 

mais), morrem mais negros e pardos agredidos que brancos. A tabela (4) 

permite essa comparação, apresentando elementos para uma análise dos 

números nas regiões e estados. 
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Tabela 2 – Taxa de óbitos por agressão, por cor ou raça e grupos de idade, 

segundo as Grandes regiões e as Unidades da federação - 2010 
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Tabela 2 – Taxa de óbitos por agressão, por cor ou raça e grupos de idade, 
segundo as Grandes regiões e as Unidades da federação - 2010 

 

Fontes: Ministério da Saúde, Sistema de Informação sobre Mortalidade; IBGE, Censo 

Demográfico 2010. 

Nota: É preciso cautela cos relação às análises de kortalidade, segundo cor e raça feitas com 
dados do SIM, uma vez que as informações registrads no sistema são declaradas pelo 
responsável pelo preenchimento da declaração de óbito. 
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O indicador monetário de pobreza relativa permite uma avaliação do 

fenômeno pobreza através da ótica da desigualdade. Esse indicador, 

apresentado pelo gráfico (2) do SIS, demonstra que de 2002 a 2012, as 

pessoas de 10 anos ou mais de idade, de cor preta ou parda, juntamente com 

os de cor ou raça ou indígenas, com relação ao rendimento familiar per capita, 

continuam sendo a grande maioria dos 10% mais pobres e teve uma discreta 

elevação na parcela dos 10% mais ricos. 

Gráfico 2 – Distribuição do rendimento familiar per capita das pessoas de 10 
anos ou mais de idade, com rendimento do trabalho, entre os 10% mais pobres 
e o 1% mais rico, em relação ao trabalho de pessoas, por cor ou raça – Brasil – 

2002 / 2012 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2002 / 2012. 
Nota: Inclusive a população de cor ou raça amarela ou indígena. 
(1) Exclusiva a população rural de Rondônia. Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. 
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De acordo com a análise do IBGE (2012) para o gráfico (3), “a 

distribuição dos rendimentos por décimos de população, segundo a cor ou 

raça, ilustra essa desigualdade. No primeiro décimo (10% mais pobres), estão 

14, 1% da população preta ou parda e 5,3% dos brancos. As curvas 

apresentam desenhos opostos, aumentando sistematicamente a participação 

de brancos nos estratos superiores de rendimentos e menor participação de 

pretos e pardos. No último décimo, as posições se invertem”. 

 

Gráfico 3 – Distribuição percentual da população residente, por cor ou raça, 
segundo os décimos de rendimento mensal familiar per capta. 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012. 

 

A avaliação da frequência comparativa, através da tabela (4), das 

pessoas brancas com as pessoas preta ou pardas na escola revela que, 

mesmo chegando à escola em números muito próximos, no decorrer da vida 
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escolar, o percentual de negros e pardos que não frequentam a escola é maior 

(15,1% a mais) que os brancos na faixa etária de 15 a 17 anos e frequentando 

o ensino superior (que para o SIS 2012, estão incluídos os níveis de mestrado 

e doutorado) 22,1% de brancos contra 9,6 % de negros ou pardos.  

 

Tabela 3 – Taxa de frequência líquida a estabelecimento de ensino da 
população residente de 6 a 24 anos de idade, por grupo de idade, nível de 

ensino e cor ou raça, segundo as Grandes Regiões - 2012 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012. 

(1) Exclusiva mestrado e doutorado. 

 

A observação desses indicadores explicita uma situação de 

desigualdade que atinge a população negra, colocando-as como maioria dos 

miseráveis, maioria dos que não tem acesso às universidades, maioria dos que 

morrem violentamente, estabelecendo uma condição de vulnerabilidade, como 

alvos preferencias da exclusão social. Nesse sentido, Inocencio (2013 p. 48) 

afirma que: 
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Olhar a pobreza de natureza homogênea sem querer identificar 
aqueles que são os alvos preferenciais da exclusão é tangenciar o 
debate sobre a natureza do racismo produzido neste país. Tal 
fenômeno não atua apenas no campo simbólico, mas afeta as 
relações entre as pessoas de várias origens na medida em que 
hierarquiza as variações comuns entre os seres humanos.  

Assim, não se pode separar as lutas por justiça ambiental das contra o 

racismo ambiental e outras formas de racismo que frequentam as relações 

sociais, transformando pessoas em ‘pessoas excluídas’, impedidas de usarem 

dos seus direitos à cidadania em função da segregação imposta por uma 

relação social, onde sobrevive um processo de segregação, como no período 

colonial. Essa questão não pode ser vista como uma coisa natural. 

 Dessa forma, o alvo dessa pesquisa se compõe dessa maioria de 

pessoas que tem cor e classe social definidas e que frequenta os bancos 

escolares de forma desigual – como demonstram os indicadores – sob os 

olhares impotentes do poder público. 

 As orientações para a educação das relações étnico-raciais 

apresentadas pelo MEC, trazem reflexões que promovem a aproximação desse 

documento com as propostas da EA. Nesse sentido, encontramos ali alguns 

questionamentos:  

Qual a importância que a escola tem dado às interações do sujeito 
negro com o meio social? [...] A escola tem possibilitado o 
conhecimento respeitoso das diferenças étnico-raciais, valorizando as 
igualdades e relações sociais mais harmônicas? (BRASIL, 2006 p. 
65) 

Esses e outros questionamentos devem ser feitos no sentido de instigar-

se, em especial os educadores (as), para a busca de ferramentas atuais, 

interessantes e criativas, que auxiliem a educação na construção de um sujeito 

capaz de interferir e mudar a sua própria história. Daí, a importância de 

trabalhar-se com as Tecnologias da Informação e Comunicação como 

ferramentas construtoras de conhecimentos críticos. 
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2.5 Inclusão Digital 

 

Conceituar inclusão digital não é uma tarefa fácil, visto que inúmeros 

sentidos podem ser conferidos a essa expressão. Além disso, os mecanismos 

de inclusão e exclusão vão muito além do âmbito tecnológico, num cenário 

onde fatores sociais, políticos e econômicos geram desigualdades com as 

quais a educação se relaciona, discute e busca práticas mais justas. 

É importante perceber os fundamentos nos quais estão apoiadas as 

políticas públicas que trazem para a educação no Brasil a indicação de uso das 

TIC na sala de aula. Nesse sentido, é prioritário resgatar a historicidade deste 

processo, onde o uso das TIC na Educação foi considerado como fator 

promotor de defesa das questões de autonomia tecnológica nacional. 

Conforme defende Moraes (1993, p.16): 

[...]o Brasil iniciava os primeiros passos na busca de um 

caminho próprio de informatização da sociedade, 
fundamentado na crença de que Tecnologia não se compra, 
mas é criada e construída por pessoas, e procurando, desta 
forma, construir uma base que lhe garantisse uma real 
capacitação nacional nas atividades de informática, em 
proveito do desenvolvimento social, político, tecnológico e 
econômico da sociedade brasileira. 

Durante a década de 1970 foram iniciadas discussões, no Seminário 

promovido pela Universidade de São Carlos, voltadas ao uso de computadores 

enquanto ferramentas pedagógicas facilitadores do ensino de Física. A 1ª 

CONTECE - Conferência Nacional de Tecnologia Aplicada ao Ensino Superior - 

realizada na cidade do Rio de Janeiro trouxe à tona a utilização de diversas 

tecnologias educacionais, inclusive voltadas à demonstração da viabilidade de 

comunicação entre computadores em locais físicos diferentes.  

O Brasil buscava a informatização de sua sociedade e para isso foram 

necessárias políticas públicas que pudessem atender às necessidades 

vigentes. Uma destas políticas deu-se na criação da Secretaria Especial de 



 

60 

 

 

 

Informática, a qual nasceu como órgão executivo do Conselho de Segurança 

Nacional com o objetivo de regulamentar, supervisionar e fomentar a transição 

tecnológica. 

As primeiras investigações sobre o uso da informática na educação 

deram-se na UFRJ, no Núcleo de Computação Eletrônica, no final da década 

de 1960. Em seguida, em 1973, as pesquisas na UFRGS – Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – foram iniciadas. Em 1975, um grupo de 

pesquisadores da UNICAMP iniciou a produção de um material que foi utilizado 

por estudantes de 2º Grau, com financiamento do MEC/BIRD e convênio com o 

Programa de Reformulação e Melhoria do Ensino (PREMEN). A UNICAMP, 

naquele mesmo ano, recebeu a visita de Seymour Papert e Marvin Minsky, 

pesquisadores do Laboratório do MIT/USA. Juntos compuseram um grupo 

interdisciplinar e iniciaram uma cooperação técnica internacional voltada a 

investigação do uso do computador na educação utilizando a linguagem 

LOGO. Esse projeto passou a envolver crianças a partir de 1977. (MORAES, 

1993) 

Em 1981 aconteceu o I Seminário Nacional de Informática na Educação, 

realizada na Universidade de Brasília (UNB). Deste momento emergiram 

recomendações que até os dias atuais estão presentes na condução de uso 

das TIC na educação. Conforme Moraes (1993, p.19), dentre as 

recomendações destacava-se que as “atividades de informática na educação 

fossem balizadas por valores culturais, sócio-políticos e pedagógicos da 

realidade brasileira”.  

Em 1982 o Ministério da Educação, acreditando na relação entre a 

Informática e a Educação, comprometeu-se com a criação de instrumentos e 

mecanismos necessários, que pudessem colaborar para o encaminhamento da 

questão permitindo o desenvolvimento das primeiras investigações na área. 

Neste mesmo ano aconteceu o II Seminário Nacional de Informática na 

Educação, tendo como uma das principais recomendações a ampliação do uso 

da informática aos outros graus de ensino além do 2º Grau. O uso da 



 

61 

 

 

 

Informática começava a fazer parte da Educação de forma mais ampla, pois 

compreendia-se que este recurso poderia ser útil ao desenvolvimento da 

inteligência dos estudantes, ao desenvolvimento das habilidades intelectuais e 

específicas solicitadas pelos diversos conteúdos. (NASCIMENTO, 2007) 

Em 1983 a UNICAMP instituiu o Núcleo Interdisciplinar de Informática 

Aplicada à Educação (NIED), tendo o estudo da Linguagem LOGO como base, 

voltado prioritariamente às crianças de escola pública que apresentavam 

dificuldades na aprendizagem da leitura, da escrita e dos cálculos. 

A “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Plano de Ação para 

Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem”, aprovada na 

Conferência de Jomtien - Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, forneceu 

subsídios para a implantação de reformas que ocorreram em diversos países, 

inclusive no Brasil. Essa Conferência contou com a presença de organismos 

internacionais como o Banco Mundial, Comissão Para a América Latina e 

Caribe (CEPAL), Organização da Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esse 

contexto justifica o fato das reformas educacionais implantadas em diversos 

países por intermédio de dispositivos legais, projetos e currículos, incorporarem 

alterações na esfera da produção (inovações tecnológicas baseadas na 

utilização da microeletrônica e informática), da organização do processo de 

trabalho (pós-fordismo ou toyotismo), da política (neoliberalismo), da economia 

(transnacionalização) e da cultura/ciência (pós-modernismo/pós-

estruturalismo). (RAMOS, 2003) 

Com base naquele documento foi implantado na educação brasileira o 

princípio da Qualidade Total. Esse princípio foi anteriormente inserido na 

Constituição Federal promulgada em 1988, o que respaldou a sua inserção na 

prática educacional, através da Lei 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

foram criados a partir desse mesmo projeto de educação.  



 

62 

 

 

 

Esse é o panorama no qual uma pedagogia tecnicista foi elaborada por 

especialistas, pautada na organização racional dos meios e no planejamento, 

tendo como centro o processo pedagógico, onde o professor e os alunos 

deveriam ocupar uma posição secundária e a relação com a tecnologia foi mais 

valorizada que a professor-aluno.  

É de fundamental importância ter-se a dimensão que o projeto para a 

educação, sob essa orientação, deixa claro o compromisso com as políticas de 

globalização discutidas e apoiadas naquele evento. Assim, a compreensão da 

base ideológica presente nos documentos que regem a educação brasileira é 

condição indispensável para que se possa compreender a introdução das TIC 

na sala de aula. A partir da análise crítica desse momento político, que nos 

deixou tão grande legado, será mais fácil encaminhar-se propostas 

comprometidas com uma pedagogia crítica, voltadas para o desenvolvimento 

integral dos atores envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem.  

Freitas (2001), ao referir-se a essa realidade, assevera que: 

A transformação da educação e a ação da escola estão articuladas 
com a forma de organização global do trabalho pedagógico da 
escola. Sem uma crítica deste, a análise é incompleta. O professor, 
os especialistas e o próprio aluno formam-se à imagem e semelhança 
da organização da escola. A forma de solucionar a contradição 
implícita nestas dimensões orienta a ação educativa. (FREITAS, 
2001, p.1) 

A utilização da informática antes voltada apenas para a formação 

técnica, no ensino da programação ou ainda na exploração de sistemas de 

perguntas e respostas, foi superada por uma utilização que concebia o 

computador como instrumento didático, capaz de auxiliar o aluno a construir o 

conhecimento, a partir da observação, experimentação e produção, e 

principalmente a partir de seu envolvimento como a temática em foco.  

Os rumos pedagógicos da informática na educação pública brasileira 

foram então modificados; a inserção da tecnologia na sociedade exigia novas 

formas de pensar, formas estas que, para transformarem-se em cultura, 
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deveriam estar presentes desde a formação escolar inicial na busca de afastar 

os jovens menos privilegiados de uma perversa exclusão tecnológica. 

Nesse sentido, não se pode considerar apenas a conjuntura política ou 

econômica como fatores de importância para a avaliar a justiça de um país, 

tampouco projetar o seu crescimento econômico a partir dessas referências. É 

necessário compreender como acontecem a inclusão e a exclusão social, 

aquelas associadas às desigualdades sociais preconcebidas por “um histórico 

assimétrico entre grupos culturais diferentes” e as suas interações com novos 

mecanismos excludentes, inclusive o tecnológico. (BUZATO, 2007, p. 60) 

Baseada nessa perspectiva, a presente pesquisa adota um conceito de 

inclusão digital que, segundo o autor acima citado é: 

 [...] um processo contínuo e conflituoso, marcado pela tensão entre 
homogeneização e proliferação da diferença, tradição e modernidade, 
necessidade e liberdade, através do qual as TIC penetram contextos 
socioculturais (sempre heterogêneos), transformando-os, ao mesmo 
tempo em que são transformadas pelas maneiras como os sujeitos as 
praticam nesses contextos. (BUZATO, 2007, p.74) 

Na perspectiva da utilização dos recursos midiáticos no contexto escolar, 

de acordo com Moraes (2010, p. 25), “As tecnologias da informação e 

comunicação trazem para a sala de aula as mídias digitais, que podem 

mobilizar mais interatividade, dinamismo e atividade”. Dessa forma, a realidade 

atual das TIC na escola, vem possibilitar uma nova forma de apresentar 

conteúdos e desenvolvem atividades onde professor e aluno interagem no 

sentido da construção dos saberes. É nesse contexto que os OA estão 

inseridos. 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

2.6 Os Objetos de Aprendizagem (OA) 

 

 As TIC estão presentes na realidade escolar de forma irreversível. As 

mídias digitais estão sendo levadas à sala de aula na proporção em que a 

sociedade como um todo vem se apropriando da sua utilização na sua vida 

cotidiana, como demonstra a pesquisa da FGV. 

Tabela 4 - Utilização das Mídias Digitais 

MAIO/2012 MICRO FONE TV MICRO FONE TV TV/MICRO 

(Milhões) Base Ativa Total Venda Anual Total Anual 

Brasil 99 300 168 16 40 12 1,7 0,8 

USA 354 476 420 30 14 20 1,2 0,7 

Mundo 2.920 7.500 4.360 400 700 370 1,5 0,9 

 Base Total/Habitante % da Base Mundial % da População 

Brasil 51% 153% 86% 3,4% 4,0% 3,8% 2,8%  

USA 114% 153% 135% 12,1% 6,3% 9,6% 4,5% 

Mundo 42% 108% 63%  

Fonte: FGV  

Com base nos dados constantes na Tabela, pode-se afirmar que o 

acesso às mídias digitais no Brasil é crescente, acima da média mundial em 

maio de 2012 na aquisição de computadores, televisores e telefones. Esses 

dados vem demonstrar que não se pode subestimar o potencial brasileiro em 

se apoderar do uso das TIC nas suas atividades cotidianas, incluindo-se aí as 

atividades educativas, sejam nos ambientes formais ou informais. Essa 

pesquisa da FGV ainda fornece os seguintes dados, referentes ao mesmo mês 

e ano, acerca da utilização das mídias digitais no Brasil: 

 O Brasil tem 1 computador para cada 2 habitantes; 

 99 milhões de computadores em uso no país; 

 2 TVs e 3 telefones para cada computador; 

 Está bem acima da média mundial em computador, televisor e telefone; 

 Em 4 anos dobrou o número de computadores; 

 Em até 6 anos terá 1 computador por habitante; 

 Vende-se um computador por segundo. 
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Assim, as mídias digitais favoreceram a introdução das TIC no contexto 

da sala de aula, onde os Objetos de Aprendizagem (OA) são considerados 

ferramentas importantes para o processo de ensino e aprendizagem. Santos et 

al. (2007, p. 2), afirmam que os OA, entre outras características, são capazes 

de oferecer a capacidade de simulação e animação de fenômenos, tendo 

surgido com o objetivo de se localizar conteúdos educacionais na Web, para 

que fossem reutilizados em cursos e plataformas distintas, o que possibilitaria 

“a redução de custos de produção de materiais educacionais”.  

Nesse contexto, a tecnologia pode ser considerada um agente de 

mudanças e as inovações tecnológicas podem determinar inteiras mudanças 

paradigmáticas, visto que a Internet, após ter promovido grandes 

transformações na forma das pessoas fazerem negócios e se comunicarem, 

traz uma novidade quando muda a forma com que as pessoas pensam e 

aprendem. Em consequência disso, os materiais educacionais oferecidos 

àqueles que desejam aprender algo, serão projetados e desenvolvidos de 

forma diferenciada. Dessa forma, os objetos de aprendizagem (OA) foram 

escolhidos como a tecnologia para a próxima geração de projeto instrucional. 

(WILEY, 2002, p. 01). 

Audino et al (2010) referindo-se aos OA, afirmam que além dessa 

terminologia são encontradas na literatura as seguintes expressões: objetos 

educacionais, conteúdos de objetos compartilháveis, objetos de conhecimento, 

objetos de comunicação, objetos de aprendizado e outras, consideradas menos 

usuais pelo autor, como componentes instrucionais, documentos pedagógicos, 

recursos, materiais de aprendizagem online e componentes de software 

educacional. 

Além das muitas expressões utilizadas para nomear esse material 

educacional, várias definições foram também formuladas. Para Behar et al 

(2009, p. 65), OA são “qualquer material digital, como, por exemplo, textos, 

animações, vídeos, imagens, aplicações, páginas web, de forma isolada ou em 
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combinações, com fins educacionais”; segundo Muzio et al (apud Cisco (2001), 

“Um granular, reutilizável pedaço de informação independente de mídia”. 

Nesse sentido, Wiley (2000, p. 01) diz que “parece haver quase tantas 

definições do termo quanto existem pessoas que o empregam”.  

O essencial é compreender-se que o termo Objeto de Aprendizagem 

surge a partir da necessidade de classificação dos então chamados Recursos 

Educacionais – RE pelo Comitê de Padrões de Tecnologia de Aprendizagem 

(LTSC) do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE). Afinal, um 

RE poderia ser considerado como qualquer material, digital ou não, utilizado 

com finalidade educativa, ainda que não fosse produzido para tal. O que cabe 

julgar o mesmo como educacional é o uso que se faz dele.  

Quando estes recursos estão disponíveis em repositórios (que serão 

detalhados a seguir), equipes multidisciplinares podem trabalhar de forma 

colaborativa na recuperação dos dados e construir novos materiais 

incorporando-os em múltiplas aplicações, reduzindo custos e dando novo 

significado ao conteúdo, ampliando suas possibilidades de exploração, 

reutilizando-o. Esta característica – ser reutilizável - foi definitiva para os 

estudos sobre Objetos de Aprendizagem. (PAGNOSSIN, 2013) 

O termo objeto é oriundo da metodologia de Engenharia de Software, 

em específico do paradigma de programação Orientada a Objetos, a qual 

vislumbra aumento da produtividade e redução de custos realizando o 

aproveitamento de componentes de software anteriormente construídos, 

aumentando a confiabilidade e a qualidade do produto vislumbrado. 

 

Algumas das revistas de computação mais sensacionais parecem 
sugerir que o paradigma da orientação a objetos foi uma descoberta 
nova, dramática e repentina de meados dos anos 80, uma alternativa 
revolucionária para o popular paradigma clássico. Esse não é o caso. 
Em vez disso, a teoria da modularidade passou por um progresso 
estável durante as décadas de 1970 e 1980, e os objetos eram 
simplesmente uma evolução dentro da teoria da modularidade 
(SCHACH, 2010, p. 179)  

Para Wiley (2002, p. 04), a proliferação de termos e definições 

conferidos a esse material confunde e dificulta a comunicação, o que o levou a 
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buscar uma definição capturando o que o autor acredita serem “os atributos 

cruciais de um OA”, e que estariam presentes nos termos: “reutilizável, digital, 

recurso e aprendizagem”. Assim, o autor apresenta uma proposta de definição 

que chama de “funcional”, que é: “qualquer recurso digital que pode ser 

reutilizado para apoiar a aprendizagem”.  

Nesse sentido, Spinelli (2005, p.76) afirma que este: 

[...] é um recurso digital reutilizável que auxilie na aprendizagem de 
algum conceito e, ao mesmo tempo, estimule o desenvolvimento de 
capacidades pessoais, como, por exemplo, imaginação e criatividade. 
[...] pode tanto contemplar um único conceito quanto englobar todo o 
corpo de uma teoria. [...] compor um percurso didático, envolvendo 
um conjunto de atividades [...] ou formando, com exclusividade, a 
metodologia adotada para um determinado trabalho. 

Entretanto, existem características específicas aos OA, consideradas 

fundamentais na sua criação, que são as seguintes: reusabilidade, que 

confere a possibilidade de utilizá-lo diversas vezes em ambientes de 

aprendizagem diversos; adaptabilidade, que prevê a adaptação a qualquer 

ambiente de ensino; granularidade, que define o seu conteúdo em pedaços 

para facilitar a sua reutilização; acessibilidade visa o fácil acesso via internet 

para que ele possa ser utilizado em diversos locais; durabilidade possibilita o 

seu uso, mesmo que seja mudada a tecnologia; interoperabilidade, que 

confere a habilidade de ser operado em vários hardwares, browsers e sistemas 

operacionais, sendo possível o intercâmbio real entre sistemas diferenciados; 

metadados, que descrevem as propriedades tais como título, autor, data e 

assunto. (MENDES ET AL, 2004) 

Dentre as características supracitadas, nesta pesquisa deu-se ênfase ao 

reuso visto que as demais características promovem a reusabilidade e estão a 

ele diretamente ligadas. Afinal, a utilização de metadados permitirá o resgate 

de materiais que, a partir da combinação de seus grãos, poderão ser então 

reestruturados. Neste sentido, se os objetos de aprendizagem se apresentam 

devidamente classificados dentro de padrões e organizados em grãos há 

ampliação de sua durabilidade. A interoperabilidade permite ainda que o reuso 

possa ser viável, quando são selecionados materiais multiplataforma, e a 
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acessibilidade firma-se na possibilidade do objeto ser visitado em diferentes 

situações, ou seja, sendo também reutilizado. Conforme Pagnossin (2013, 

p.10); 

A acessibilidade, a durabilidade, a interoperabilidade, a 
adaptabilidade, a autonomia e a granularidade são características 
que devemos buscar maximizar, pois elas promovem a reusabilidade, 
cada uma ao seu modo. As três primeiras dependem mais da(s) 
tecnologia(s) escolhida(s) para implementar o OA, enquanto as três 
últimas dependem mais de um planejamento adequado do objeto de 
aprendizagem. 

Com foco na sala de aula, e ainda no planejamento das atividades 

didáticas, a reutilização de objetivos de aprendizagem permite que os docentes 

possam estabelecer prioridades voltadas aos objetivos de ensino traçados. A 

situação de cada grupo de estudantes pode ser abordada por meio da 

combinação dos materiais que forem cabíveis e assim os resultados de 

aprendizagem serão atingidos com maior eficácia. Contudo, são primordiais 

bancos que guardem estes materiais de modo que os professores possam 

acessá-los com facilidade, bancos estes chamados de repositórios. 

Para Afonso et ali (2011, p. 152), os repositórios são: 

[...] sistemas de informação que permitem o aproveitamento e 
reutilização de objetos educacionais, como animações, softweres 
educacionais, vídeos, mapas, entre outros, construindo um acervo 
dinâmico que subsidia as diversas práticas pedagógicas. 

Segundo Silva et al (2010, p. 96), os repositórios são bases de dados 

disponíveis na Internet onde os OA são armazenados e neles suas 

características são descritas por meio de metadados, que representam a 

informação estruturada que descreve, explica e torna possível a localização e a 

recuperação dos AO nos repositórios. Dessa forma, na área educacional eles 

são utilizados para dar acesso aos OA, que se constituem como recursos de 

aprendizagem reutilizáveis em ambientes diversos e por diversas pessoas, 

facilitando o seu compartilhamento por definirem “um conjunto de elementos 

que permitem identificar as principais características dos recursos disponíveis”.  
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Com o objetivo de facilitar a utilização dos OA, o Comitê de Padrões de 

Tecnologia de Aprendizagem (LTSC – Learning Tecnology Standards 

Comittee) do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) 

desenvolveu e promoveu padrões de tecnologia instrucional, o LOM (Learning 

Object Metadata), que consiste numa estrutura de metadados com a finalidade 

de descrever características importantes em termos de propriedades e valores, 

facilitando a sua busca e aquisição, no sentido de assegurar a 

interoperabilidade dos seus AO. (IEEE, 2002) 

Outro projeto, o Aliança de Aprendizagem à Distância e Redes de 

Distribuição na Europa (ARIADNE – Alliance of Remote Instructional Authoring 

and Distribution Networks for Europe), foi desenvolvido com o mesmo objetivo 

e iniciou com o suporte financeiro da Comissão da União Europeia. Uma 

terceira iniciativa, chamada Sistemas de Gerenciamento Instrucional (IMS – 

Instructional Managemenet Systems), iniciou-se utilizando fundos da Educam. 

Dessa forma, essas e outras organizações promoveram a criação de padrões 

técnicos com o objetivo de apoiar a utilização dos, amplamente disseminados, 

OA. Vários esforços de padronização locais são desenvolvidos, com a 

manutenção de representantes no grupo LSTC. (WILEY, 2002) 

Ao se instituir padrões de tecnologia que permitissem a 

interoperabilidade dos AO, foram considerados como parâmetros os seus 

metadados que, segundo De Marchi e Costa (2004, p. 2-3): 

[...] podem ser comparados a um sistema de rotulagem que descreve 
o recurso, seus objetivos e características, mostrando como, quando 
e por quem o recurso foi armazenado e, como foi formatado [...] são 
essenciais [...] eles descrevem informações semânticas sobre os 
recursos. 

De acordo com Silva et al (2010), as principais instituições empenhadas 

em desenvolver padrões de tecnologia são: 

 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI): Desenvolvimento do Dublin 

Core, um conjunto de metadados usados para facilitar a recuperação de 

recursos eletrônicos. URL: http//dublincore.org/ 
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 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Learning 

Technology Standards Committee (LTSC): Desenvolvimento de 

especificação Learning Object Metadata (LOM). URL: http// ltsc.ieee.org 

 International Standards Organization (ISO): Desenvolvimento da 

ISO-19788-2 Information Technology – Learning, Education and Training – 

Metadata for Learning  resources. URL: www.iso.ch/ 

Segundo o mesmo autor, quanto aos padrões de tecnologia, podemos 

elencar como sendo os principais, o Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), 

que apresenta, no seu esquema básico 2000, os seguintes atributos dos 

OA: 

 Identificador -  Identificação não ambígua do recurso dentro de um dado 

contexto. 

 Colaborador - Entidade responsável pila contribuição do conteúdo do 

recurso.  

 Cobertura - Extensão ou cobertura espaço-temporal do conteúdo do 

recurso. 

 Criador - Entidade principal responsável pela elaboração do conteúdo do 

recurso. 

 Data - Data associada a um evento no ciclo de vida do recurso. 

 Descrição - Descrição sobre o conteúdo do recurso. 

 Formato - Manifestação física ou digital do recurso. 

 Linguagem - Idioma do conteúdo intelectual do recurso. 

 Publicador - É a instituição responsável pela difusão do recurso. 

 Relação - Uma referência a um outro recurso que se relaciona com o 

recurso em questão. 

 Direitos - Informações sobre os direitos do recuso e de seu uso. 

 Fonte - Uma referência para outro recurso que tenha dado origem ao 

presente recurso. 

 Assunto - Assunto referente ao conteúdo do recuso. 
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 Título - Título dado ao recurso. 

 Tipo de recurso - A natureza ou gênero do conteúdo do recurso. 

 

De acordo com Silva et al (2010), o esquema Básico de LOM na versão 

draft 2002, agrupa as nove principais categorias de metadados, segundo os 

seus valores semânticos e define características genéricas e abrangentes dos 

OA. 

 Gerais - Reúnem as características gerais sobre o objeto de 

aprendizado, tais como identificador (catálogo, entrada) título, idioma, 

descrição, palavra-chave, cobertura, estrutura, nível de agregação. 

 Ciclo de vida - Descrevem a evolução, o estado atual e as diversas 

contribuições, tais como: versão, status, contribuintes (papel, entidade e 

data). 

 Meta-metadados - Descrevem os metadados que estão sendo utilizados, 

tais como, identificador (catálogo, entrada) contribuintes (papel, entidade 

e data), esquema de esquema de metadados, linguagem. 

 Técnicas - Reúnem aspectos técnicos necessários para utilizar o objeto 

de aprendizagem, bem como suas características próprias, tais como 

formato, tamanho, localização, requisitos, comentários sobre instalação, 

requisitos para outras plataformas, duração. 

 Educacionais - Descrevem aspectos educacionais e pedagógicos 

associados, tais como tipo de interatividade, tipo de recurso de 

aprendizagem, nível de interatividade, densidade semântica, papel do 

usuário final, contexto, faixa etária, dificuldade, tempo previsto para 

aprendizagem, descrição e linguagem.  
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 Direitos - Relatam condições de uso e aspectos de propriedade 

intelectual, tais como custo, direito de cópia e outras restrições, 

descrição. 

 Relação com outros recursos - Descrevem como este objeto de 

aprendizagem está relacionado com outros objetos de aprendizagem, 

tais como tipo e recurso (identificador-catálogo e entrada e descrição). 

 Observações - Reúnem comentários sobre o uso educacional do objeto 

de aprendizagem e dados sobre a autoria dos comentários, tais como 

entidade, data e descrição.  

 Classificação - Descrevem como um objeto de aprendizagem enquadra-

se em um sistema de classificação particular, tais como propósito, 

caminho taxonômico (identificador e entrada), descrição e palavra-

chave. 

Segundo o mesmo autor, a norma Norma ISO 19788-2, na sua versão 

draft 2002, traz os seguintes segmentos para os elementos dos OA: 

 Descrição - Reúnem as características gerais sobre o recurso de 

aprendizagem, tais como identificador, título, idioma, descrição, tipo de 

recurso, cobertura, estrutura, nível de agregação, duração. 

 Ciclo de vida - Descrevem a evolução, o estado atual, e as diversas 

contribuições feitas ao recurso, tais como versão, status, contribuintes 

(papel, entidade, data). 

 Registro - Fornece dados referentes ao identificador, repositório original, 

data das atualizações, contribuintes (papel, entidade, data), perfil (nome, 

identificação), idioma. 

 Instanciação - Definem aspectos e características técnicas, tais como 

formato, tamanho, localização, requisitos técnicos. 
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 Pedagógicos - Descrevem aspectos de aprendizagem e pedagógicos 

associados ao contexto (audiência, idade mínima e máxima, usuário 

final, idioma, tipo de instrumento pedagógico, descrição pedagógica, 

dificuldade, tempo necessário), ao tipo e ao nível de interatividade, à 

densidade semântica. 

 Direitos - Relatam condições de uso e aspectos de propriedade 

intelectual, identificando preço, direitos de propriedade e uso. 

 Relação com outros recursos - Descrevem como um objeto de 

aprendizagem está relacionado com outros objetos de aprendizagem, 

mostrando tipo de relacionamento e recurso relacionado (identificador e 

descrição) 

 Observações / Anotações - Reúnem comentários sobre o uso 

educacional de recurso e dados sobre a autoria dos comentários, tais 

como participações (papel, entidade, data) e descrição. 

 Classificação – Descrevem como um recurso enquadra-se em um 

sistema de classificação particular, indicando propósito, tipo, fonte da 

nomenclatura, caminho/trajeto da nomenclatura (identificador e entrada), 

descrição do sistema de classificação ou palavras-chave. 

A escolha dos padrões de metadados enquanto atributos de catalogação 

a serem utilizados é inerente aos produtores dos repositórios. Contudo, esta 

classificação é de grande utilidade à ação docente na facilitação das buscas 

dos OA, assim como para o planejamento de atividades. 

Existem inúmeros repositórios disponíveis, locais ou distribuídos. 

(TAROUCO, 2003). Conforme Silva et al (2010) são exemplos:  

 

 ARIADNE Educacional Repository Consórcio: mantido na Europa. 

Disponível em: http://ariadne.cs.kuleuven.be/ 
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Conteúdo: objetos educacionais, multidisciplinares remotos e locais 

 

 CAREO (Campus Alberta Repository of EducationalObjects):  

Canadá. 

Disponível em: http://www.careo.org/ 

Conteúdo: Objetos de aprendizagem multidisciplinares remotos e locais 

 

 MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online 

Teaching) 

Disponível em: http://www.merlot.org/merlot/index.htm 

Conteúdo: Recursos didáticos das áreas: Agricultura, Biologia, 

Negócios, Química, Justiça criminal, Engenharia, Ciências da Saúde, 

História, Matemática, Música, Física, Psicologia, Estatística, etc. 

Armazena apenas os metadados, acrescentando links para as URLs dos 

objetos. 

 

 RIVED Rede Interativa Virtual de Educação. 

Programa da Secretaria de Educação a Distância – SEED – MEC. 

Disponível em: http://rived.mec.gov.br/ 

Conteúdo: Objetos de aprendizagem em atividades multimídia, 

interativas, na forma de animações e simulações. As atividades da rede 

foram sustentadas por duas iniciativas: a Fábrica Virtual e o Concurso 

Rived. 

 

 CESTA Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologias 

na Aprendizagem (Projeto mantido pela UFRGS) 

Disponível em: http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA/ 

Conteúdo: Materiais didáticos projetados e construídos para apoiar as 

atividades de aprendizagem dos cursos a distância e os construídos por 

pesquisadores e alunos do PGIE/UFRGS 
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 BIOE - Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem (Projeto 

mantido pelo MEC) 

Disponível em: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

Conteúdo: Materiais didáticos multidisciplinares de todos os níveis de 
ensino. 

 

Os OA podem ser utilizados nas atividades educativas das mais 

variadas temáticas. Contudo, nesta pesquisa temos como foco a sua utilização 

no estudo do meio ambiente. Vale ainda ponderar que o BIOE foi selecionado 

por ser um banco que recebe apoio do Ministério da Educação do Brasil e por 

oferecer os requisitos necessários a investigação ora proposta. 

Ao tratar-se de reusabilidade é coerente ter na perspectiva do professor 

as principais considerações, afinal, em sua grande maioria, os professores que 

atuam no Ensino Fundamental não têm domínio de programação (e nem 

necessariamente o deveriam ter) tendo a realidade de uma manipulação 

simples das informações contidas nos bancos. No entanto, não se podem 

desconsiderar os conhecimentos adquiridos a partir da Engenharia de Software 

e na metodologia de desenvolvimento orientada a objetos. 

Para esta área de conhecimento, a reusabilidade é uma característica 

que precisa estar presente nos softwares, como condição para melhoria de sua 

qualidade geral agregando valor de mercado aos mesmos e tornando-os mais 

flexíveis. Booch (1998) recomenda que o desenvolvimento de um software 

inicie com a interrogação sobre a existência de um comportamento desejado, 

deve-se pensar: “Esse comportamento já foi usado em mais algum contexto?”. 

Em caso positivo, aproveita-se parte de uma aplicação anteriormente 

formulada, numa estratégia de desenvolvimento mais rápida.  

Assim também deve pensar o professor ao utilizar os OA; questionando 

se o material desejado pode ter sido produzido anteriormente. A problemática 

não consiste na localização destes materiais nos repositórios, mas, está 
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impressa na condição de manipulação de tal artefato; assim, a quantidade de 

pedaços ou grãos é crucial para a ação do professor. Para Tarouco et al (2003, 

p.2), 

O tamanho/granulidade dos objetos educacionais deve ser escolhido 
de modo a maximizar seu reuso. Embora objetos educacionais 
maiores sejam mais fáceis de administrar são menos fáceis de 
recontextualizar para outros cenários de aprendizagem diferentes 
daqueles para os quais foram inicialmente previstos. Objetos 
educacionais menores podem ser mais precisamente definidos, são 
mais fáceis de recontextualizar mas demandam esforço para 
organizar com vistas a facilitar sua localização. 

Portanto, quanto maior o número de grãos de um OA mais difícil para o 

professor será realizar a contextualização deste material em relação aos seus 

objetivos de ensino. Assim, tendo o OA um grande número de grãos precisará 

ser manipulado, com intuito de atender as necessidades de uma realidade 

particularizada. Neste sentido, é interessante que os OA possam apresentar 

pacotes com seus grãos separados, onde seus dados não sejam privados, ou 

possuir código aberto ampliando seu potencial de reuso nas diversas situações 

ou espaços, num nível alto de agregação. 

De modo geral, a reusabilidade de um OA é afetada pela 

interoperabilidade quando, pelo menos um de seus grãos comporta-se de 

forma diferente considerando diferentes plataformas ou navegadores, e ainda 

quando o plugin que torna possível sua visualização não é aceito em todas as 

plataformas. Por exemplo, os arquivos flash nos sistemas operacionais iOS. 

Neste sentido, para a Engenharia de Software, o encapsulamento facilita 

o reuso, pois permite aos desenvolvedores a proteção de seus códigos 

considerando que o usuário possa reutilizá-lo facilmente. Por outro lado, torna 

invisível o interior do objeto impossibilitando a manipulação dos grãos. Com 

foco no professor, é necessário compreender a reutilização a partir da 

possibilidade de modificação do material inicial, e não apenas transferi-lo para 

um novo contexto de ensino e aprendizagens. 



 

77 

 

 

 

Apesar de caracterizados por metadados, os OA do BIOE apresentam 

características técnicas diferentes, o que solicita uma análise mais detalhada a 

respeito dos seus potenciais de reuso. 

 

2.7 Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) 

 

O BIOE foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2008, numa 

parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Rede Latinoamericana de 

Portais Educacionais (RELPE), a Organização dos Estados Ibero-americanos 

(OEI) entre outras instituições e está integrado ao Portal do Professor.  

Atualmente está sob a responsabilidade da Coordenação Geral de Mídias e 

Conteúdos Digitais – CGMID da Secretaria de Educação Básica – SEB do 

MEC.  

O caráter de internacionalidade desse repositório é devido ao fato de 

contar com recursos de vários países e línguas, que podem ser acessados por 

pessoas de qualquer lugar do mundo nas suas línguas nacionais ou serem 

traduzidos, gerando produções que podem ser publicadas num processo 

colaborativo. (AFONSO, 2010) 

Esses recursos estão disponíveis para “gestores de políticas 

educacionais locais, gestores escolares, gestores de repositórios educacionais, 

bem como os professores da Educação Básica, Profissional e Superior, além 

dos produtores de recursos pedagógicos digitais, pesquisadores e da 

população em geral”. (AFONSO, 2010, p.36) 

Os metadados do BIOE têm como base a proposta do DCMI, versão 1.1, 

adaptada pelas normas: ISO 15836-2003 (fevereiro de 2003) e ISO Standard 

Z39.85-2007 (maio de 2007). (Idem) 



 

78 

 

 

 

Esses metadados, necessários à descrição estão dispostos de acordo 

com a Tabela. 

Tabela 5 - Metadados necessários para a descrição do OA no BIOE 

RÓTULO ATRIBUTO 

Título do recurso dc.title 

Título Alternativo do recurso dc.title.alternative 

Autor dc,contributor.author 

Fonte do recurso dc.publisher 

Endereço eletrônico d.surce 

Nível de ensino dc.audience.educationlevel 

Componente curricular dc.description.tableofcontents 

Tema dc.subject.category 

Modalidade dc.subject.category2 

Data de publicação dc,date,created 

Tipo de recurso dc,type 

Formato dc.format 

Idioma dc.language 

Descrição do recurso dc.description.abstract 

Pré-requisito do recurso dc.description 

Objetivo dc.description2 

Observação dc.description3 

Publicação associada dc.relation.isversionof 

Arquivo inicial para execução dc.relation.requires 

Direito autoral dc.righsholder 

Licença dc.rights.licence 

Tamanho dc.format.extent 

País dc.location.country 

Palavras chave dc.subject.keyword 

Submetido por dc.audience.mediator 

Data da submissão dc.date.submitted 

 dc. date.accessioned 

 dc.date.avaliable 

 dc.date.issued 

 dc.identifier.url 

 dc.creator.identifier 

Inserido por  

 

Fonte: Afonso (2010, p. 10-11) 

 

Segundo a descrição apresentada na Tabela, os OA são submetidos e, 

na perspectiva do  BIOE, o Nível de Ensino e o Componente Curricular,  são 

organizados em torno de comunidades e coleções, e os recursos são 

apresentados como subcoleções, onde são trabalhados recursos textuais e não 
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textuais, comprendendo diversas áreas do conhecimento, idiomas e formatos, 

que podem ser: áudio, vídeo, animação/simulação, imagem, hipertexto, mapa 

ou softwere educacional, mantendo-se e compartilhando-se, dessa forma, 

recursos educacionais digitais de acesso livre. (AFONSO, 2010) 
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3 UMA ANÁLISE DOS OA DESENVOLVIDOS PARA O ESTUDO 

DO MEIO AMBIENTE NO BANCO INTERNACIONAL DE 

OBJETOS EDUCACIONAIS (BIOE) 

 

A presente análise, considera o contexto escolar como ponto de partida 

para a utilização dos OA, pelo fato de perceber-se a importância desse 

elemento para os processos de ensino e aprendizagem, em especial no que 

concerne às práticas educativas ambientais. Nessa perspectiva, compreende-

se que o primeiro aspecto a ser observado nas práticas da EA deverá ser a 

contextualização dos temas abordados, no sentido de que sua compreensão 

pode ser potencializada quando se parte do particular para o geral, além do 

que, esse cuidado permite que, tanto o educando quanto o educador se 

coloquem como sujeitos da prática educativa.  

No pensar de Morin (2002), o conhecimento não se representa através 

de dados isolados, motivo pelo qual compreende que a contextualização dos 

temas é uma categoria essencial na prática da EA que pretende se colocar 

como transformadora. Esse pensamento é defendido por Silva (2007, p. 36), ao 

afirmar que, o ser humano, no que tange a complexidade das relações, 

“pertence à teia das relações sociais, naturais e culturais e vive em interação”. 

Porém, Ricardo (2005 p. 218), em sua discussão a respeito das 

concepções de contextualização, alerta que ela “não se resume em partir do 

senso comum, ou do cotidiano imediato do aluno, e chegar ao saber científico”, 

pensamento com o qual se concorda nessa pesquisa, visto que os aspectos 

sociais, políticos e culturais da questão ambiental não estão resumidos ao 

entorno das pessoas.  

Dessa forma, tendo como foco a maioria da população negra brasileira, 

a boa prática da EA, numa abordagem crítica, estabelece que a 

contextualização é uma condição essencial do trabalho pedagógico, mas, o 
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nível em que essa condição será atingida, estará condicionado ao potencial de 

reuso do OA.  

Em busca de investigar tal potencial, o reconhecimento dos metadados 

foi a característica máster, tendo em vista a necessidade de localização dos 

OA pertinentes a este trabalho. Afinal, conforme defende Filatro (2008, p.123) 

“os metadados são descritos de identificação e podem ser pesquisados e 

compartilhados em ações educacionais.” A autora completa que 

Os metadados trazem detalhes sobre os autores, palavra-chave, 
assunto, versão, localização, regras de uso e propriedade intelectual, 
requisitos técnicos, tipo de mídia utilizada entre outras informações. 
Eles também permitem buscas rápidas em bancos de dados 
chamados repositórios, que armazenam não só os objetos em si, 
como também os dados sobre esses objetos. 

É importante mencionar que o potencial de reuso será analisado 

levando-se em conta as características principais destes materiais 

(adaptabilidade, granularidade, acessibilidade, durabilidade e 

interoperabilidade). 

 

3.1 O processo de análise de conteúdo 

 

Conforme polos cronológicos defendidos por Bardin (2011, p. 125), a 

pré-análise volta-se, inicialmente à escolha dos documentos que, nesta 

pesquisa respeita a regra de representatividade, tendo em vista a escolha do 

tema Meio Ambiente. A regra de exaustividade não fora empregada em 

virtude de ter-se um número conhecido de OA diante da busca, conforme 

imagens que seguem. Assim, dentre os 5068 (cinco mil e sessenta e oito) OA 

disponíveis foram localizados 865 (oitocentos e sessenta e cinco) OA 

destinados ao estudo do Meio Ambiente, para os anos/séries finais do ensino 

fundamental e 253 (duzentos e cinquenta e três) para os anos/séries iniciais, 

como explicitado nas figuras 5, 6 e 7, apresentando a navegação no BIOE. 
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Figura 4 - Quantitativo total de OA disponíveis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BIOE 

Figura 5 - Quantitativo de OA Séries Finais, categoria Meio Ambiente 

 

Fonte: BIOE 

Figura 6 - Quantitativo de OA Séries iniciais, categoria Meio Ambiente

 
Fonte: BIOE 
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A regra da Homogeneidade, foi atendida tendo-se em vista a opção pela 

categoria animação/simulação. Neste sentido, foram localizados 52 (cinquenta 

e dois) OA destinados ao estudo do Meio Ambiente para os anos/séries iniciais 

e 85 (oitenta e cinco) OA para os anos/séries finais, como explicitado nas 

figuras 8 e 9, apresentando a navegação no BIOE. 

Figura 7 - Quantitativo de OA Séries iniciais, categoria Meio Ambiente: 

Animações/Simulações 

 

Fonte: BIOE 

Figura 8 - Quantitativo de OA Séries finais, categoria Meio Ambiente: 

Animações/Simulações

 

Fonte: BIOE 
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Com relação à regra pertinência, considerou-se o idioma original do OA. 

O Banco em análise não apresenta possibilidade de filtro por idioma, tendo sido 

realizada análise manual, chegando-se ao resultado de 85 (oitenta e cinco) 

animações em idioma português para os anos finais e 52 (cinquenta e dois) 

animações em idioma português para os anos iniciais.  

 

3.2 Dos critérios para a definição para amostra analisada  

 

Os anos/séries finais do EF foram eleitos através do recorte na amostra 

realizada por extratos que, segundo Laville (1999, p. 171), “caracteriza-se 

como probabilística, cujos elementos são escolhidos aleatoriamente no interior 

de extratos ou subgrupos, definidos por uma ou mais características 

particulares”. Assim, dentre os 85 (oitenta e cinco) OA destinados ao estudo do 

meio Ambiente, da categoria animação para os anos finais do EF, foram 

analisados 10 (dez) OA. 

 

3.3 Da categoria de análise de conteúdo e da análise técnica 

 

 A categoria contexto foi definida para a análise do conteúdo dos OA, a 

partir das suas imagens e textos escritos e/ou falados. 

 Para a análise técnica desses AO, foram utilizados as características, 

acessibilidade, durabilidade, interoperabilidade, adaptabilidade e 

granularidade. Conforme Pagnossin (2013), as características acessibilidade, 

durabilidade e interoperabilidade foram eleitas com a intenção de perceber-se 

as tecnologias adotadas para a implementação dos OA, assim como a 

adaptabilidade e granularidade o foram, para que se percebesse a adequação 

dos seus planejamentos para a promoção da reusabilidade.  
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3.4  Dos OA analisados 

3.4.1 Chuva ácida 

 

A partir da caracterização dos metadados, o OA Chuva ácida, 

classificado como animação, tem por objetivo conscientizar o aluno sobre as 

principais etapas da formação da chuva ácida e quais os seus efeitos 

negativos. Em sua descrição afirma-se que a animação mostra como se dá a 

formação dos ácidos sulfúrico e nítrico na atmosfera, os principais 

responsáveis pelo fenômeno conhecido como chuva ácida. Também são 

mostrados os efeitos negativos ocasionados pela acidificação da água da 

chuva para as florestas e para os corpos hídricos. 

O objeto foi submetido pela Universidade Estadual Paulista 

(UNESP/Presidente Prudente). Foi publicado em 03/09/2008 e está disponível 

no endereço <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/4915>.  
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Figura 9 – Principais telas do OA Chuva Ácida 

  

  

  

  

  

 

Fonte: BIOE 
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A partir da análise das imagens verifica-se que o contexto não está 

definido visto que as paisagens apresentadas poderiam estar em qualquer 

localidade. As informações científicas são verdadeiras para qualquer contexto, 

podendo-se concluir que o objeto como um todo pode ser inserido num 

contexto escolar pertinente a realidade focada. 

Em relação à sua construção técnica, observa-se que o OA é uma 

animação facilmente acessado em internet, desde que seja instalado o Plugin 

Flash Player. Este plugin não funciona em todos os sistemas operacionais, 

assim o seu uso é inviabilizado no caso de mudança da tecnologia. Apresenta-

se fechado, não permitindo a inserção, retirada e/ou reorganização de seus 

grãos. Pode ser utilizado em ambientes diferentes daquele para o qual foi 

projetado.  

 

Quadro 1 - Análise do conteúdo e técnica do OA Chuva Ácida 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  

ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado x  

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 
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3.4.2 Chuvas 

 

Esse OA, está classificado a partir dos seus metadados, como uma 

animação/simulação, que explica sobre a s chuvas frentes frias e o clima em 

geral, destinado ao ensino fundamental final, abordando o meio ambiente. Tem 

como autor a Estação Ciência (USP), de onde provém a fonte para a sua 

produção, sendo detentor do seu direito autoral O Ministério da Educação 

(MEC) e foi submetido pela Universidade Estadual paulista (UNESP/Presidente 

Prudente). Seu idioma é o português do Brasil. Foi publicado em 15/08/2008 e 

está disponível no endereço 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3731>.  

 

Figura 10 – Principais telas do OA Chuvas 

   
Fonte: BIOE 

 

Em relação à categoria Reuso o objeto em questão, é uma animação 

que apresenta as mesmas características percebidas no OA Chuva ácida.  

Tanto a análise das imagens quanto do texto nos fazem compreender 

que o objeto apresenta conhecimento científico descontextualizado, apesar da 

citação de alguma região. Existe uma preocupação em definir a localização 

geográfica em que os fenômenos estão ocorrendo. Porém, poderá ser utilizado 

em sua totalidade em um OA que defina o contexto escolar segundo foco desta 

pesquisa. 
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Quadro 2 – Análise do conteúdo e técnica do OA Chuvas 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  

ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado x  

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

x  

 

 

3.4.3 Ciclo da água 

 

O presente OA classificado como uma animação/simulação, tem o 

objetivo de possibilitar que o aluno obtenha conhecimentos acerca do ciclo da 

água no Planeta Terra, trazendo conceitos do ciclo da água na natureza e sua 

importância para os seres vivos. Foi desenvolvido sobre o tema meio ambiente 

e destina-se ao ensino fundamental final. É de autoria da Abril Educação, tendo 

como fonte de recurso a Scipione e como detentor dos seus diretos autorais o 

MEC. Foi produzido em português do Brasil e submetido foi pela 

UNESP/Presidente Prudente. Foi publicado em 06/09/2008 e está Disponível 

no endereço <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5033>. 

Seguem telas do OA: 
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Figura 11 – Principais telas do OA Ciclo da água 

 

  

  

  

  

Fonte: BIOE 

 

Em relação à categoria Reuso o objeto em questão apresenta as 

mesmas as características percebidas nos OA anteriormente analisados, sendo 

uma animação com baixa adaptabilidade, um único grão, de acesso possível 
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via web desde que seja atendida a necessidade do Plugin ora mencionado, 

tendo a sua interoperabilidade comprometida. 

As informações científicas apresentadas poderão ser analisadas em 

qualquer contexto, visto que esse recurso se refere a realidade mundial, o que 

não impede o fato de relacionar-se as informações oferecidas com o contexto 

local. Dessa forma, o contexto escolar poderá ser referenciado num objeto que 

contenha o ora analisado. 

Quadro 3 – Análise do conteúdo e técnica do OA Ciclo da água 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  

ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado x  

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 

 

 

3.4.4 Eco casa: dicas de economia 

 

Esse OA que é uma animação/simulação, busca que o aluno adquira 

hábito de preservação a partir do cotidiano. Foi concebido para o ensino 

fundamental inicial/final, tema meio ambiente. Nesse sentido, ostra uma casa 

ecologicamente correta e traz dicas de economia e preservação do meio 

ambiente. Seu autor é Otávio Rios, que teve como fonte de recurso a empresa 

Cambitolândia, que é detentora do seu direito autoral e foi submetido pela 
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Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi publicado em 10/12/2004 e seu 

endereço é <https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox>. Seguem telas do OA: 

 

Figura 12 – Principais telas do OA Eco casa 

  

  

  

  

Fonte: BIOE 
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Em relação à categoria Reuso o objeto em questão é uma animação que 

pode ser utilizada em outros espaços desde que explorada como um único 

grão; tem características técnicas idênticas aquelas apresentadas nas análises 

anteriores. Essa situação remete-nos a refletir sobre o ser humano sendo “a 

um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico”, ou seja, 

contextualizado com uma realidade que exige conhece-lo, situá-lo no universo, 

e não separá-lo dele. Todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para 

ser pertinente. “Quem somos?”, é inseparável de “onde estamos?”, “de onde 

viemos?” e “para onde vamos?”. (MORAN, 2007, p. 41) 

 As imagens apresentam uma residência com características próprias da 

classe média, não representando o ambiente cotidiano da maioria da 

população negra brasileira. Isso se percebe por questões como a sugestão, 

oferecida pelo texto, de lavadora em modelo específico, quarto com 

condicionador de ar e televisor de uso individual. A relação étnica estabelecida 

entre as duas figuras humanas representadas através das imagens, dá ao 

morador de cor branca status de proprietário, ao passo que a figura humana de 

cor negra (encontrada em quadro decorativo) apresenta uma imagem 

estereotipada do negro (boné que cobre os olhos, numa sugestão de 

ocultamento de sua identidade). Ao pesquisar-se no site da empresa, viu-se 

que este personagem (Cambito) é o morador de uma comunidade chamada 

Cambitolândia. A própria palavra Cambito desqualifica o personagem, no 

sentido de personalizá-lo a partir de uma característica física negativa. De 

acordo com o Dicionário Aurélio a palavra Cambito significa perna fina, portanto 

estabelecendo uma relação simbólica entre os personagens apresentados no 

OA. 
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Quadro 4 – Análise do conteúdo e técnica do OA Eco casa 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  

ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado  x 

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 

 

 

3.4.5 Como funciona uma usina hidrelétrica? 

 

O OA que tem como título Como funciona uma hidrelétrica é um recurso 

do tipo animação/simulação, concebido com o objetivo de possibilitar que o 

aluno obtenha conhecimentos de como funciona uma usina hidrelétrica. 

Trazendo o funcionamento de uma usina hidrelétrica, bem como sua estrutura 

e o sistema de captação e água. Foi desenvolvido para o ensino 

fundamental/final, tema meio ambiente, em português do Brasil. Tem como 

autor a Abril Cultural e fonte de recurso da Scipione. O MEC é detentos dos 

seus direitos autorais e foi submetido pela UNESP/Presidente Prudente. Foi 

publicado em 06/09/2008 e está disponível no endereço 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5034>.  
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Figura 13 – Principais telas do OA Como funciona uma hidrelétrica? 

  

  

  

  

Fonte: BIOE 
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Em relação à categoria Reuso o objeto em questão é uma animação que 

apresenta as mesmas as características percebidas nos OA anteriormente 

analisados; composto por um só grão, tem limitação tecnológica no tangente a 

interoperabilidade e durabilidade.  

As imagens apresentadas pelo recurso, descrevem uma usina 

hidrelétrica que pode servir, indistintamente a qualquer localidade. Dessa 

forma, este OA poderá servir como parte de um outro que o contextualize, 

segundo o foco desta pesquisa. 

Quadro 5 – Análise do conteúdo e técnica do OA sobre hidrelétrica 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  

ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado x  

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 

 

3.4.6 Incêndios florestais 

 

O presente AO, recurso do tipo animação/simulação tem por objetivo 

trazer ao aluno conhecimento acerca da importância de se evitar o lançamento 

de pontas de cigarro e outros detritos em locais impróprios, o que pode resultar 

em danos impactantes ao meio ambiente. Essa animação mostra a ação do 

homem causando um incêndio florestal e as consequências dessa ação. Criado 

para o ensino fundamental, para o tema meio ambiente, esse recurso tem 

como autor a empresa Otraforma, foi submetido pela UNESP/Presidente 
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prudente e seus direitos autorais pertencem ao MEC. Esse OA é de origem 

argentina, porém os seus textos foram escritos em português. Foi publicado em 

26/09/2008 e seu endereço é 

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/5747>.  

Figura 14 – Principais telas do OA Incêndios florestais 

  

  

  

  

Fonte: BIOE 
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Em relação à categoria Reuso o objeto em questão apresenta as 

características bastante semelhantes as percebidas nos OA anteriormente 

analisados. É uma animação linear, que apresenta um único grão. Para sua 

visualização exige-se a instalação do programa Windows Media Player com o 

K-lite Mega Codec Pack,. Portanto, pode acessado em vários sistemas 

operacionais desde que os mesmos tenham possibilidade de visualização de 

vídeos com extensão .flv. 

As imagens representam uma situação que poderá ser reproduzida em 

qualquer localidade em que a mata faça parte do ambiente e ao mesmo tempo 

pessoas que possam provocar incêndios a partir de atitudes impensadas. 

Dessa forma, o OA poderá ser inserido num recurso contextualizado que se 

refira a moradores de zona rural, comunidades próximas de matas urbanas, 

como exemplos. 

 

Quadro 6 - Análise do conteúdo e técnica do OA Incêndios florestais 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  

ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado x  

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

x  

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 
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3.4.7 Meu mundo 

 

Meu mundo é o título dessa animação/simulação que mostra os 

costumes e as vantagens da vida no campo, despertando para a preservação 

ambiental. O recurso mostra o valor da do mundo rural, remete à vida tranquila, 

aos hábitos relacionados com a agricultura, às estações do ano e à culinária 

típica do campo. Pode ser utilizado no ensino fundamental, tanto nos anos 

iniciais como nos anos finais do ensino fundamental. Autor: Leidimar Sabino 

Cardoso de Melo, produzido em português, de origem Brasileira, teve como 

fonte de recurso o Youtube e o MEC detentor dos seus direitos autorais. Foi 

publicado em 20/08/20008. Seu endereço é             

<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/4021>.  
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Figura 15 – Principais telas do OA Meu mundo 

  

  

  

  

 

Fonte: BIOE 
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Em relação à categoria Reuso o objeto em questão apresenta 

características similares as percebidas nos OA anteriormente analisados. 

Porém, a sua peculiaridade técnica é ser uma animação construída por 

estudantes. 

As imagens analisadas do OA são ilustrações da letra da música de 

fundo da animação. A mesma apresenta uma visão romântica do ambiente 

rural, o que dificulta a sua relação com o ambiente contextualizado com o tema 

de interesse. Nesse sentido é descrita uma situação ideal de conforto e 

alienação com relação aos problemas ambientais. 

 

Quadro 7 - Análise do conteúdo e técnica do OA Meu mundo 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  

ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado  x 

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 

 

 

3.4.8 Jogo do Posicionamento 

 

Essa animação foi desenvolvida o ensino fundamental/final, com o 

objetivo de contribuir com o desenvolviemnto crítico e a capacidade de análise 
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na tomada de decisão por parte do aluno e da capacidade de expressão dos 

motivos que o levaram a essa decisão. Destina-se à análise, experimentação e 

discussão sobre as atitudes tomadas. Desenvolvido por Degani, Rodrigo 

Scatena; Boaretto, Rogério; Nunes, Cesar; Rede Internacional Virtual de 

Educação (RIVED) que também foi a fonte do seu recurso.  O MEC e a RIVED 

são detentores dos seus diretos autorais. Foi publicado em 28/05/2009 e seu 

endereço é <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/10377>.  

 

Figura 16 – Principais telas do OA Jogo do Posicionamento 
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Fonte: BIOE 

 

O OA em foco é uma simulação por permitir diferentes tomadas de 

decisão relacionadas as questões apresentadas, em busca de colaborar com a 

construção do conhecimento a partir da observação de situação específica.  

Em relação à categoria Reuso o objeto apresenta as mesmas características 

percebidas nos OA anteriormente analisados, conforme pode ser observado no 

instrumento utilizado. 

As imagens do OA em questão apresentam um ambiente de classe 

média (condomínio com características de luxo), onde se desenvolve um jogo 

de tomada de posições éticas. O ambiente em si já descaracteriza a 

possibilidade de utilizá-lo num recurso que possa ser contextualizado mediante 

o interesse proposto. 
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Quadro 8 - Análise do conteúdo e técnica do OA Jogo do Posicionamento 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  
ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra  x 

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado  x 

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 

 

 

3.4.9 Reciclagem de materiais 

 

Esse OA é um recurso classificado como uma animação, com objetivo 

de conscientizar os usuários sobre educação ambiental, especificamente em 

coleta seletiva para, posteriormente, reciclar. A animação informa quais são 

materiais podem ser reciclados. Foi concebido para o ensino fundamental/final 

e seu autor Renato Goshima. Seu texto foi escrito em português do brasil. Teve 

como fonte de recursos a Biblioteca Digital de Ciências, que detém o seu 

direito autoral, sendo um software gratuito para uso educacional. Foi submetido 

pela UFC/IFCE. Foi publicado em 29/10/2009 e seu endereço é < 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11840>. Seguem telas do 

OA: 
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Figura 17 – Telas do OA Reciclagem de materiais 

 
 

 

Fonte: BIOE 

 
Em relação à categoria Reuso o objeto em questão apresenta as 

mesmas as características percebidas nos OA anteriormente analisados. 

O OA não apresenta cenário, apenas os recipientes destinados à coleta 

seletiva. Por essa razão, aparenta neutralidade, podendo ser contextualizado. 

Pelo fato das imagens apresentadas neste OA não estarem relacionadas a 

nenhum ambiente particular e referir-se apenas a materiais que devam ser 

selecionados para posterior reciclagem, o mesmo poderá ser inserido num 

outro recurso em que a contextualização esteja presente. 

Quadro 9 - Análise do conteúdo e técnica do OA Reciclagem de materiais 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  
ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra x  

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado x  

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 
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3.4.10 Jogo das gotas de água 

 

Esse recurso tem o objetivo de alertar o aluno para o uso racional dos 

recursos hídricos. É um jogo (animação/simulação) no qual se deve recolher as 

gotas de água que pingam de torneiras antes que elas cheguem ao chão, com 

o objetivo de impedir a sua perda desnecessária. Esse OA foi desenvolvido 

para o ensino fundamental/final, tendo como autor a empresa Vinagua – 

Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Visela. O seu texto foi escrito 

em português, tendo sua origem Portugal. Foi submetido pela 

UNESP/Presidente Prudente eseus direitos autorais perteencem ao MEC. Foi 

publicado em 05/10/2008 e seu endereço é < 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/313/browse>. Segue tela 

do OA: 

 

Figura 18 – Tela do AO Jogo das gotas de água 

 

 

                              Fonte: BIOE 
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Em relação à categoria Reuso o objeto em questão apresenta as 

mesmas as características percebidas nos OA anteriormente analisados. Sua 

peculiaridade está na apresentação de um único cenário onde toda a atividade 

é realizada. Contudo, também exige-se a instalação do Flash Player. 

Esse OA, pelo fato de tratar-se de um jogo não inserido em nenhum 

ambiente, pode ser utilizado em um recurso cujo contexto seja construído e 

contextualizado segundo a proposta de interesse dessa pesquisa. 

Em relação ao índice eleito (contexto do recurso digital) nenhum dos OA 

analisados pode ser classificado como contextualizado para o trabalho voltado 

a perspectiva do racismo ambiental, porém 70% (setenta por cento) deles 

poderão ser utilizados, como um grão de um novo OA contextualizado, que 

representará um ambiente para o qual ele não foi projetado. Segundo essa 

análise, o fato de serem fechados e não admitirem a interferência (inserção, 

retirada e/ou reorganização) de seus grãos, faz com que o seu potencial de 

reuso seja significativamente reduzido para o objetivo proposto. 

Percebeu-se que o BIOE, enquanto repositório, não atende a uma 

perspectiva crítica da pedagogia. A intenção  

Na busca de conhecer que modelo de OA deve ser explorado como 

reutilizável na educação ambiental crítica, concluímos que ele precisa 

conjugar dois aspectos. No tangente a EA, ele deve apresentar explicitamente 

a relação com o cotidiano dos atores envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem, no tangente a tecnologia ele precisa ser aberto.  

 Explicitar este cotidiano deverá ser tarefa dos próprios atores, para isso, 

deve-se oportunizar a manipulação e a interação com ferramentas que 

permitam que a criação seja facilitada. 

Concluiu-se que a perspectiva de estudo crítico do meio ambiente pode 

ser atingida com a utilização de OA com maior grau de reuso, e que além 

disso, possa ter a sua realidade expressa nos materiais que manipula, 
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permitindo que questões específicas, como as situações de racismo, possam 

ser abordadas. 

 

Quadro 10 - Análise do conteúdo e técnica do OA Jogo das gotas de água 

ANÁLISE DO CONTEÚDO  
ÍNDICE INDICADORES SIM NÃO 

Contexto 

Contextualizado para o trabalho com a população 
negra x  

Pode ser utilizado como grão (ou grãos) de OA 
contextualizado x  

ANÁLISE TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS INDICADORES SIM NÃO 

Adaptabilidade É adaptável a outros ambientes de ensino 
diferentes dos que inicialmente foi destinado. 

x  

Interoperabilidade Pode ser operado em vários hardwares, browsers 
e sistemas operacionais, sendo possível o 
intercâmbio real entre sistemas diferenciados. 

 x 

Acessibilidade É de fácil acesso, via internet. x  
Durabilidade Seu uso é possível mesmo que seja mudada a 

tecnologia. 
 x 

Granularidade Existe possibilidade de inserção, retirada e/ou 
reorganização de seus grãos. 

 x 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa tem como ponto de partida, uma reflexão acerca da 

crise instaurada, no momento em que o paradigma moderno dominante não 

mais demonstra competência para solucionar as questões relacionadas às 

novas formas de ensinar, aprender, conviver e fazer no mundo globalizado. O 

modelo arbóreo, apresentado por Descartes, que supõe a fragmentação dos 

saberes, se tornou obsoleto frente à realidade contemporânea e, as disciplinas 

consideradas tradicionais, originárias das considerações dos pensadores da 

antiga Grécia, passaram a ser questionadas em seu isolamento, distantes das 

discussões da vida cotidiana. 

 Nesse sentido, a proposta construtivista traz à discussão a ação do 

sujeito sobre os objetos do conhecimento, propondo a articulação entre os 

saberes científicos, populares e cotidianos. Nessa perspectiva, o sujeito, não 

sendo considerado absolutamente ignorante, constrói o seu conhecimento, 

levando em conta os ambientes físico e social nos quais está inserido. È 

preciso que existam contextos reais, caso contrário, as noções do que se 

pretende ensinar não terão significado. 

 Os reflexos da crise paradigmática pós-moderna, foram percebidos em 

várias áreas do conhecimento, inclusive na educação, visto que não apenas as 

disciplinas e seus conteúdos foram afetados, mas o próprio conceito de ciência. 

Essa circunstância gerou a busca de soluções às questões contemporâneas e, 

uma das propostas apresentadas com essa finalidade foi a da transversalidade, 

desenvolvida pelo filósofo Félix Guattari que foi introduzida, inicialmente no 

sistema escolar espanhol e chegou ao Brasil através dos PCN. 

 Esse conceito de transversalidade introduziu na Educação temas sociais 

importantes, através da abordagem da vida cotidiana, numa tentativa de 

promover o desenvolvimento da cidadania sem distanciamento do aspecto 
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tecnológico. Foram, dessa forma, levados à sala de aula os chamados Temas 

Transversais. 

 Porém, a proposta apresentada pelos PCN, não foi capaz de resolver a 

questão da disciplinaridade, mas tem o relevante papel de levar à sala de aula 

temas que, anteriormente, não tinham, oficialmente, um espaço de discussão, 

nos quais está incluído o Tema Meio Ambiente. 

 É importante observar que, ao revisitar-se as propostas apresentadas 

nos grandes eventos da Educação Ambiental, a sugestão de articulação das 

dimensões ambiental e social se faz presente, porém, da mesma forma ocorre 

que, ao longo da história, as políticas de educação são propostas sob a 

orientação e o patrocínio do poder econômico (incluem-se aí as propostas 

apresentadas pelos PCN). Logo, é preciso ter uma visão crítica desse 

processo, para que se favoreça a formação coerente com a realidade dos 

atores nele envolvidos. 

 A perspectiva dessa constatação remete, inclusive, à desigualdade das 

condições de acesso à proteção ambiental, fato que desenhou um novo 

caminho para os movimentos ambientalistas, visto que, as pesquisas que se 

relacionam com a composição racial em condições desfavoráveis, apontam 

forte relação entre as “comunidades de cor” e rejeitos perigosos, lixo, 

agrotóxicos ou ações da especulação imobiliária, dentre outras formas de 

agressão. Essa realidade é vivenciada no Brasil por inúmeras aldeias 

indígenas, grupos quilombolas e moradores de periferias das grandes cidades. 

Dessa forma, a desigualdade associada à raça ou cor, subsidiou o 

aparecimento da expressão racismo ambiental. 

Assim, a realidade da maioria das cidadãs e cidadãos negros, 

deslocados para as periferias das metrópoles, apartados do acesso às 

condições satisfatórias de vida, não pode ser considerada uma questão 

meramente social, o que seria a negação do racismo, nesses casos, explicitado 

e histórica e politicamente fundamentado. 
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A atualidade brasileira apresenta um panorama de desigualdade, onde 

os chamados negros ou pardos encontram-se no mercado de trabalho informal, 

onde morrem, por motivo de agressão, o dobro de crianças negras com relação 

às brancas; da mesma forma, morrem mais jovens em função de mortes 

violentas, e mais idosos negros e negras. 

Da mesma forma, temos um percentual de jovens negros e negras fora 

das escolas, em número mais de quinze por cento maior que o de jovens 

brancos na mesma condição. Além disso, nesse grupo, está a maioria dos 

miseráveis e daqueles que não têm acesso às universidades. São esses os 

moradores das periferias, os tolhidos do transporte de qualidade, os 

quilombolas expulsos das suas terras, os alijados da qualidade de vida. Não há 

como dissociá-los da violência sofrida nos e, em função, dos ambientes em que 

vivem. A sua relação com o ambiente está diretamente associada à 

desigualdade. 

A maior parte das escolas públicas brasileiras se relaciona com essa 

população. Portanto, na sua maioria, os estudantes para os quais as políticas 

públicas de educação são formuladas, são negros e negras. Nesse sentido, ao 

referir-se à inclusão digital, não se pode negligenciar de rumos pedagógicos 

que promovam, através da inserção da tecnologia o pensar e o agir 

conscientes, acerca da realidade e da produção de cultura. A tecnologia, 

através da escola, nesse sentido, não seria utilizada como mais um mecanismo 

excludente. 

Nessa perspectiva, a utilização de Objetos de Aprendizagem como 

ferramentas didáticas, especificamente na Educação Ambiental, deve favorecer 

um comportamento crítico dos atores envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, devem ser concebidos através de um 

planejamento, no que se refere ao seu conteúdo, da mesma forma quanto às 

suas características devem ser manipuladas a favor do seu uso otimizado na 

sala de aula. 
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Ao explorar-se o BIOE, como lócus da pesquisa, verificou-se que nele 

estão disponibilizados recursos educacionais digitais para a Educação Infantil, 

Educação Básica (Ensino Fundamental anos iniciais e finais e Ensino Médio), 

Educação Profissional e Educação Superior (de acordo com os níveis de 

ensino previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN), 

inclui ainda, as modalidades de ensino: Educação Escolar Indígena e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Porém, não oferece recursos que 

atendam às “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-

Raciais”. 

Entretanto, no que se refere aos objetivos da pesquisa, que limita a 

exploração aos OA, às animações/simulações destinadas ao estudo do Meio 

Ambiente e, particularmente, nos anos finais do Ensino Fundamental, o BIOE 

atendeu às expectativas quanto à variedade. 

A análise de conteúdo dos OA eleitos teve como meta a inferência sobre 

os contextos que neles se pretendeu explicitar, através das imagens e textos, 

falados e/ou escritos, em função da sua conveniência em ambientes de ensino 

e aprendizagem, no trato das questões que afetam, ou poderiam afetar, a 

realidade ambiental da população negra, na sua condição desigual na 

sociedade. Num segundo momento, a análise da possibilidade desses OA 

serem utilizados como grão (parte) de uma nova produção. Com relação às 

possibilidades de reuso:  

 Dois poderão ser utilizados, como grão único, deforma contextualizada 

nos ambientes de ensino e aprendizagem, segundo a proposta da 

pesquisa. São eles os OA Reciclagem de materiais e Jogo das gotas de 

água; 

 Sete deles poderão ser utilizados, como grão, na produção de um novo 

OA. São eles: Chuva ácida, Chuvas, Ciclo da água, Como funciona uma 

hidrelétrica, Incêndios florestais, Reciclagem de matérias e Jogo das 

gotas de água; 

 Três deles foram considerados inadequados para o contexto proposto. 
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Quanto à análise técnica dos mesmos AO, pode-se inferir que, tratando-

se de animações/simulações, por suas concepções serem no formato .SWF, 

não permitem a manipulação dos seus grãos pelos usuários, isto é, podem ser 

utilizados apenas como um único grão. Ainda, como consequência das suas 

concepções em flash, não permitem variações de tecnologia para a sua 

utilização, condição que lhes confere baixa durabilidade. Quanto a 

interoperabilidade, não favorecem a operação em hardwares, browsers ou 

sistemas operacionais diversos, não sendo possível, portanto, intercâmbio 

entre sistemas diferenciados. Porém, em função do seu formato, tem fácil 

acesso à internet. 

A contribuição desta pesquisa aos estudos futuros segue em direção à 

oferta de possibilidades voltadas à construção de um ambiente virtual em que 

os atores se vejam representados no seu cotidiano. Um espaço aberto de 

produções e debates, capaz de instigar a busca de soluções rompendo os 

limites impostos pelas visões dos produtores, que podem não estar atentos a 

esta problemática. Os Objetos de Aprendizagem, da forma como estão 

depositados no BIOE, sem que se tenha o cuidado de perceber o contexto em 

que serão utilizados, podem oferecer uma visão destorcida impossibilitando 

que os atores percebam com clareza a realidade em que estão inseridos. 
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