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Este relato de criação de objeto de aprendizagem se refere à minha experiência acadêmica na disciplina 
EDU03027 Mídia e Tecnologias Digitais em Espaços Escolares no período de 2013/1.  O objetivo trabalhado no 
curso foi construir materiais pedagógicos que melhor dialoguem com o aluno. Para isso a atividade se constituiu 
em fazer um sítio no qual se utilizou a ferramenta Weebly para sua construção. A temática do nosso sítio tem o 
objetivo de perceber determinismos e preconceitos sociais em relação à etnia e ao gênero. Dentro do sítio além 
de um texto introdutório, desenvolvemos uma atividade que consiste em escolher figuras de álbuns predefinidos 
e estabelecer relação com conceitos chaves. Os alunos serão divididos em duplas e terão acessar apenas um 
álbum e definir por uma figura como é um “homem/mulher bem sucedido(a)”, “homem/mulher realizado(a)”. 
Após a escolha dos alunos será analisado os resultados em relação a determinantes de etnia e gênero. Dentro da  
atividade  se inclui  leitura de  textos  dos autores  Giralda Seyferth e  Jair  de Souza  Ramos que  abrangem os 
principais conceitos de etnia e gênero e por fim uma atividade escrita no qual o aluno escreverá uma percepção 
do que aprendeu indagando alternativas para diminuir os preconceitos sociais. O sítio se encontra no endereço 
http://sociedadeepreconceito.weebly.com, dentro dele  há ainda um vídeo e uma história em quadrinhos que 
servem de apoio como disparadores de discussão. A história em quadrinhos trata de forma cômica a ideia de 
determinismos sociais associando sucesso étnico a características biológicas.  E o vídeo trata do conceito de 
cultura e etnocentrismo, relacionando exemplos da cultura cotidiana de uma forma bem acessível, o vídeo foi  
retirado do youtube, mas recebeu alterações. 
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