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Carta do Professor ao alunoApresentação
Bem vindos à disciplina Projetos Integradores 

4, ofertada pelo Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) em parceria com a Universidade Federal 
de Alagoas (UFAL), como parte do curso de Licencia-
tura em Ciências Sociais – EAD.

 
Nesta disciplina veremos que tipos de recursos 

didáticos existem e como podem ser utilizados, para 
desenvolver os assuntos do currículo das aulas de 
Sociologia no Ensino Médio. Quais são os tipos de 
recursos didáticos disponíveis? Quais as potenciali-
dades e limites de cada um deles? Como potenciali-
zar a relação entre tipo de recurso e tema das aulas? 
Esta disciplina busca implementar, cada vez mais 
intensamente, uma lógica de aplicabilidade prática 
acerca dos conteúdos que vocês tem acesso,   nas 
aulas de formação  que recebem nas disciplinas de 
Sociologia, Antropologia e Ciência Política.

 
Curioso? Basta virar a página. 

Olá! Eu me chamo Amaro Xavier 
Braga Junior e sou professor do Insti-
tuto de Ciências Sociais da Universida-
de Federal de Alagoas. 

Fiz o Bacharelado e a Licenciatu-
ra em Ciências Sociais, o Mestrado e o 
Doutorado (em andamento) em Socio-
logia, todos pela Universidade Federal 
de Pernambuco. Também cursei algu-
mas Especializações (pós-graduações 
lato sensu) em História da Arte e das 
Religiões (UFRPE), Artes Visuais (SE-
NAC) e Gestão de Educação a Distância 
(UCB/ Escola do Exército) e Gestão de 
Instituições de Ensino Superior (FMN). 

Tenho nove anos de experiência 
docente na Educação de Nível Supe-
rior Presencial e quatro anos de expe-
riência atuando no ensino à distância. 
Atuei como tutor a distância por dois 
anos consecutivos na Universidade 
Estadual do Maranhão – UEMA, pio-
neira no país na oferta de graduações 
em EAD, atuando nas licenciaturas à 
distância em Ciências da Religião e Fi-
losofia. E como Professor Conteudista 
na Universidade Federal de Alagoas 
no curso de Licenciatura à Distância 
em Ciências Sociais, ministrando as 
disciplinas Organização do Trabalho 
Acadêmico, Projetos Integradores 1, 
Projetos Integradores 2 e Projetos In-
tegradores 3.
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Concepção da Disciplina
PLANO DE DISCIPLINA

Curso: Ciências Sociais – Licenciatura Plena 
Disciplina: PROJETOS INTEGRADORES 4
Carga horária presencial [ 10h ]  e online  [ 30h ] : 40h
Período: 4º
Professor: Amaro Xavier Braga Junior

EMENTA:

O uso dos recursos didáticos na composição das aulas de sociologia no ensino médio 

CONTEÚDOS:
 
Unidade I
O QUE VEREMOS EM PROJETOS INTEGRADORES 4?

• O que são recursos didáticos?;
• Quais os principais recursos didáticos apropriados  para os temas das aulas de sociologia?.

Unidade II
O QUE, COMO E QUAIS SÃO OS RECURSOS DIDÁTICOS?

• Definindo os termos;
• Tipos e Natureza dos Recursos;
• Recursos Analógicos;
• Recursos Eletrônicos;
• Recursos Cibernéticos;
• Recursos Artísticos;
• Considerações adicionais sobre o uso de Recursos Artisticamente relacionados. 

Unidade III
EXPLORANDO OS RECURSOS DIDÁTICOS NAS AULAS DE SOCIOLOGIA

• Animações/ Desenhos Animados
• Audiovisual 
• Cartaz
• Celulares/Tablets/Gravadores
• Datashow
• Desenhos e Ilustrações 
• Dinâmicas de Grupo
• Fanzine
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• Folders
• Fotocópias
• Fotografias
• Infografias
• Internet
• Jogos 
• Jornais Impressos
• Literatura de Massa
• Literatura de Cordel
• Mapas
• Mapas Mentais/Sinópticos 
• Maquetes
• Mimeógrafos
• Montagem/Colagem 
• Murais
• Museus
• Músicas
• Passeios
• Propagandas
• Quadros
• Rádios/Podcast 
• Reálias
• Retroprojetor
• Pinturas/Artes Plásticas
• PowerPoint
• Teatro/Dança/Circo
• Varal Didático 

Unidade IV
USANDO OS RECURSOS NA SALA DE AULA

Segundo Momento Presencial 
Avaliação Presencial e dinâmica de conclusão da disciplina.  

Avaliação da Disciplina 
Avaliação Processual de dois tipos: formativa e somativa. 
A do tipo formativa será realizada durante as quatro semanas do curso, com vistas à verificação dos 
objetivos e de cada etapa de aprendizagem e eventuais adaptações, caso seja necessário.
A avaliação somativa ocorrerá pela pontuação particionada de todas as atividades desenvolvidas, sofren-
do alterações de acordo com o cumprimento dos prazos na participação em fóruns, postagens, produções 
de texto, realização de exercícios e questionários, todos desenvolvidos no AVA do Moodle. As atividades 
avaliativas levarão em consideração outros trabalhos produzidos ou solicitados em outras disciplinas. No 
fim, realizaremos uma Avaliação Presencial, final e escrita, com questões objetivas e subjetivas.
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OBJETIVO DA DISCIPLINA:

Orientar o aluno na diversidade de recursos didáticos e suas características e relações potenciais, com as 
temáticas nas disciplinas teóricas de sociologia, antropologia e política e sua readaptação para compor 
as aulas de sociologia no ensino médio.

Objetivos específicos:

• Refletir sobre a integração dos conteúdos de Sociologia, Antropologia e Ciência Política, através de 
recursos didáticos;

• Mapear  instrumentos e procedimentos auxiliares para as Aulas de Sociologia no Ensino Médio;
• Identificar os mecanismos lúdicos, cibernéticos, artísticos, instrumentais e auxiliares do trabalho do 

professor, nas Aulas de Sociologia no Ensino Médio;

METODOLOGIA DE ENSINO

Atividades Presenciais e a Distância, síncronas e assíncronas, envolvendo: leitura e análise de textos, 
vídeos, imagens e documentos. Produção textual com trabalhos de pesquisa e participação de fóruns de 
discussão. Utilização do ambiente virtual de aprendizagem Moodle, e seus recursos múltiplos.  Postagem 
de atividades e exercícios de aprendizagem.

AVALIAÇÃO

A avaliação acontecerá de modo processual e continuo. Serão indicadores do desenvolvimento, do em-
penho, da valorização, da dedicação e da aprendizagem do estudante, suas produções, bem como suas 
intervenções durante as aulas e os resultados obtidos nas provas presenciais e a distancia. Para o cômpu-
to da nota AB1 será levado em consideração as produções e as intervenções do aluno no AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem) durante o período. Para a AB2 será levado em consideração o resultado da 
avaliação presencial. Caso necessário, o aluno terá direito a uma reavaliação, que substituirá uma de 
suas notas. Ao final, o aluno que obtiver o somatório da AB1 e AB2 inferior a 10 pontos terá de refazer 
a disciplina num outro semestre. Os que tiverem nota entre 10 e 14 pontos poderão se utilizar do recurso 
da prova final, na qual será verificado todos os conteúdos trabalhados na disciplina.  

CONTEÚDO E PLANEJAMENTO DAS UNIDADES

Primeiro Momento Presencial 
Apresentação da disciplina, do professor responsável e dos tutores, que acompanharão a turma. Apre-
sentação do Plano de Trabalho da Disciplina e sistemas de avaliação.  Dinâmica de Interação. 
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Entenda a Disciplina

Metas da aula – o que o aluno irá 
ver (pequeno resumo do conteúdo), 
destacando os objetivos que o aluno 
deverá alcançar ao final do conteúdo;
      
Pré-requisito – compreensão prévia 
de determinado conhecimento que 
contribuirá  para uma melhor apren-
dizagem do aluno;

Para examinar – apresenta estudos 
de caso, opiniões e reflexões sobre o 
conteúdo abordado a fim de desen-
volver postura crítica-reflexiva sobre 
a realidade;

Atenção – destaca um conteúdo im-
portante do texto para compreensão 
da temática;

Saiba mais – são informações com-
plementares para o entendimento do 
conteúdo que está sendo abordado;

Acesse – ficará no final de cada con-
teúdo e seu objetivo é promover a 
fundamentação: sugestão de texto, 
livro ou site que reforçam ou am-
pliam o conteúdo;

Anotações – tem por finalidade o re-
gistro de reflexões dos alunos;

Está no AVA -  indica acesso ao AVA 
para conhecer outros recursos que 
irão contribuir com o conteúdo estu-
dado;

Ao longo do Conteúdo da Disciplina você irá encontrar no livro ícones que irão orientá-lo nos estudos. 
Conheça cada ícone:

Exercício – indica uma atividade que 
está associada aos conteúdos estuda-
dos, que irá conter questões objetivas 
e subjetivas;

Resumo do tema – síntese dos conte-
údos do tema abordado;

Informações sobre a próxima aula – 
introdução ao próximo conteúdo;

Leia mais – Indicação de leitura;

Na web – Indicação de condutas 
cybersociais;

Referências;

Glossário;

Avaliação – Exercício de avaliação sis-
têmico: provas, trabalhos, fichamen-
tos, resumos.
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Unidade:

 INTRODUÇÃO

1
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PROJETOS INTEGRADORES 4

1.1 O que veremos em Projetos Integradores 4?

Nas disciplinas de projetos integradores anteriores vimos como os conteúdos que devem compor as 
aulas de sociologia no ensino médio devem passar por um processo de adaptação para se adequarem tan-
to aos procedimentos didáticos típicos do ensino médio (e/ou fundamental) quanto as particularidades 
inerentes à natureza  da sociologia.

Para que os parâmetros da desnaturalização, problematização, contextualização, reflexão e inter-
disciplinaridade sejam atendidos, os professores de sociologia devem procurar usar diversos recursos 
adicionais para compor suas aulas. 

Muitas vezes alguns destes procedimentos são mal avaliados por professores, pais e alunos. São 
considerados procedimentos inválidos ou fruto da preguiça de ensinar. Certamente, vocês já devem ter 
ouvido e até afirmado que professores que passam filmes durante aula, fazem-no para “não dar aula”. 
Não é possível afirmar que estes procedimentos não possam ser efetivamente relacionados a uma falta 
de comprometimento por parte de professores, no investimento de tempo para compor suas aulas, mas, 
uma coisa é certa: planejar o uso de recursos didáticos nas aulas é extremamente trabalhoso e exige 
do professor muito tempo de preparo. Professores mal intencionados podem destruir a qualidade e as 
potencialidades de diversos dos procedimentos didáticos na sala de aula. O efeito também pode ser 
conseguido pelo mal uso ou falta de experiência na condução destas atividades. Mas nunca deve ser 
sinônimo de falta de compromisso, ou momento de não-aula, ou substituto de aula. Muito longe disso. 
Se mapearmos o tempo e esforço na preparação de aulas entre os procedimentos existentes, veremos que 
a forma de aula mais fácil e despretensiosa é a aula expositiva, pois, para esta modalidade, basta que o 
professor explane, verbalmente, sobre um conteúdo (até a exaustão dos alunos ou dele).  

Um professor que gasta tempo e dedicação para selecionar cenas de um filme para exemplificar 
temas e teorias que ele busca explicar e contextualizar não pode ser chamado de professor preguiçoso, 
por substituir uma parte da aula pela exibição de um audiovisual. Professor preguiçoso é aquele que só 
pensa na aula no momento em que entra na sala de aula e senta-se, passando as horas-aulas seguintes 
numa verborragia incompreensiva, chata e sonolenta. Isso sim é um atestado de preguiça – criativa e 
didática - de pensar em estratégias de convencimento da atenção dos alunos. Professores partidários 
destes procedimentos como ideais acham que suas atuações como sociólogos, antropólogos ou cientistas 
políticos são mais importantes que sua atuação enquanto professores. Estão mais preocupados com o 
primeiro papel do que com o segundo. É um erro. Como profissionais, devem se dedicar a executar sua 
função. Ensinar não deve ser visto como uma simples ocupação, mas uma carreira. Uma profissão que 
possui identidade, práticas e procedimentos específicos. É a “profissão docente” e não uma ocupação ou 
bico para sociólogos, antropólogos e cientistas políticos preocupados com suas pesquisas e seus artigos. 
A sala de aula não deve ser transformada em um pré-congresso para defender ideais, pontos de vista ou 
ser palco para exercitar a oratória de palestras de convenções/ congressos ou coisas do tipo. É um espaço 
onde o aluno (e sua satisfação) é o fim em si mesmo. Os recursos didáticos são meios que auxiliam as 
ações do professor para transformar a relação aula-conteúdo. 

E porque são necessárias, se as gerações anteriores aprenderam com os modelos clássicos de ensino 
tradicional?  Aquele professor que nossos pais e avós tiveram, que entrava na sala, sentava na cadeira e 
começava a transcorrer sua explanação, sem maiores preocupações com a famosa “didática” não é bem 
vindo nos dias atuais. Não afirmamos que os procedimentos tradicionais não sejam eficientes, ou cum-
pram com o objetivo da aprendizagem, apenas que não são mais adequados. Vivemos em outros tempos, 
com outra geração e outras necessidades. Uma geração de alunos que é muito dinâmica tem pouca capa-
cidade de atenção e muito facilmente perdem o interesse pelos assuntos. Alunos que estão mergulhados 
numa videologia e num consumo contemporâneo de uma cultura que é global, extremamente imagética 
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e altamente globalizante. É um tipo de globalização que provoca 
uma hibridização de tudo o que conhecemos. São alunos que, ao 
mesmo tempo em que tem pouca capacidade de concentração, sa-
bem lidar com diversos mecanismos ao mesmo tempo (ler, ouvir 
musica assistir a TV e teclar no WhatsApp). 

Fig. 01 - No Cone das Experiências de Edgar Dale (PILLETTI, 1991 apud SANTOS, 2009, 
p.03), especifica que quanto maior for a experiência prática (e materializada) dos conhe-
cimentos, maior será sua apreensão.

Falar a linguagem dos jovens sempre foi, e continua sendo 
um desafio para os professores. Muitas vezes a dificuldade não 
é pensar em práticas pedagógicas, mas em executá-las e, princi-
palmente, entender aquilo que é valorado pelos escolares. Ações 
dicotômicas de segregação destas temáticas ainda existem, disso-
ciando entretenimento de educação. É comum, inclusive, que haja 
uma associação entre aquilo que os jovens gostam de fazer com o 
que não é bom pra eles. Jogos de videogame, revistas de histórias 
em quadrinhos, passeios em shopping centers, o estilo de vida das 
tribos urbanas... Boa parte destas ações termina sendo consumida 
por professores e formadores de opinião, não participantes, como 
mecanismos desviantes. Mas não deveria ser assim.

Professores devem aprender que sua formação não é estanque 
(nenhuma profissão deve ser. Algumas são mais devagar nas mu-
danças do que outras, mas todas exigem de seus formandos uma 
capacidade de absorver novos procedimentos e reciclar práticas e 
saberes. Os professores, de todos os níveis, caminham no mesmo 
sentido.).

Precisamos aprender a inserir a tecnologia, as expressões ar-
tísticas e práticas do cotidiano na sala de aula. Isso garante que 
o aluno perceba que o ato da relação ensino-aprendizagem não é 
algo isolado da realidade em que ele vive e demostra suas aplica-
bilidades imediatas, além de despertar seu interesse. Ele precisa 
entender que a escola é uma prolongação do ambiente de aprendi-

zagem para a vida. Aquela mesma 
que decorrer da vivencia dentro de 
casa, com os amigos e suas outras 
relações. A única diferença (que 
é a razão de sua existência) é a 
padronização dos conteúdos a que 
estes jovens membros da socieda-
de devem ter acesso, a partir das 
necessidades geradas pela própria 
sociedade que os hospeda. Isto é, 
um currículo de conteúdos. 

Sim, professores devem 
“aprender” as linguagens de seus 
alunos. Não é simplesmente falar 
a língua (linguisticamente falan-
do), mas aprender a se comuni-
car com o aluno.  A comunicação 
exige a capacidade de saber que 
sinais e símbolos serão absorvidos 
com o mesmo sentido e provocar 
o direcionamento correto de uma 
ação/ideia/lógica. Comunicar-se 
é fazer-se entender.

Os recursos didáticos não são 
mais do que procedimentos de co-
municação com o aluno. Um tipo 
especial de comunicação, que visa 
despertar o interesse e aproximá-
-lo dos conteúdos. 
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PROJETOS INTEGRADORES 4

Para examinar

Quantas vezes, durante uma aula entediante, tudo o que você 
mais quis era estar na sua cama dormindo? Talvez o problema 
estivesse na metodologia de ensino. Pelo menos é o que de-
fende um novo estudo de pesquisadores norte-americanos.
A análise revela que universitários submetidos a aulas tradi-
cionais, em formato de palestras, são mais propensos à repro-
vação do que alunos em contato com métodos de aprendizado 
mais ativos e estimulantes.
“As universidades foram fundadas na Europa Ocidental em 
1050 e aulas tradicionais tem sido a forma predominante de 
ensino desde então”,  diz o biólogo Scott Freeman, da Univer-
sidade de Washington. Ele e um grupo de colegas analisaram 
225 estudos sobre métodos de ensino.
Abordagens de ensino que transformam os alunos em partici-
pantes ativos reduzem taxas de reprovação.
Os resultados foram publicados nesta quarta-feira, 12, na Pro-
ceedings of the National Academy of Sciences, e mostram que 
abordagens de ensino, que transformam os alunos em partici-
pantes ativos, em vez de apenas ouvintes, reduzem taxas de 
reprovação e impulsionam notas em cerca de 6%.
“A mudança nas taxas de insucesso é enorme”, diz Freeman. 
Para Eric Mazur, físico da Universidade de Harvard, que fez 
campanha contra aulas tradicionais por 27 anos, esse é “real-
mente um artigo importante”. “A impressão que tenho é que 
é quase antiético dar palestras, se você tem esses dados”, 
avalia.
Freeman diz que ele começou a usar as novas técnicas, mesmo 
com turmas grandes. Segundo a Science, embora ainda utilize 
slides do Power Point, apresenta apenas perguntas e interage 
com os alunos, inclusive chamando de forma aleatória. “Meu 
curso de biologia introdutório ganhou 700 alunos”, afirma.

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noti-
cia/2014/05/aulas-tradicionais-sao-ineficientes-mostra-estu-
do.html 
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Unidade:

 O QUE, COMO E QUAIS SÃO 
OS RECURSOS DIDÁTICOS?

2
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PROJETOS INTEGRADORES 4

2.1. Definindo os termos

Assim como fizemos em momentos anteriores, para compreender a realidade de uma disciplina, partimos 
de sua natureza. Se neste módulo, visamos apresentar os recursos didáticos para o ensino da sociologia 
e, considerando que nos últimos semestres, discutimos sobre o que é a sociologia do ensino médio e a 
natureza particular do ensino de sociologia, precisamos, pois, entender o que são os “recursos” e o que 
é “didático”.
Didática e ensino são noções intrinsecamente relacionadas. A origem grega da palavra remete a um con-
junto de procedimentos relacionados ao ato de ensinar. São as técnicas de ensino, por assim dizer: “o 
conjunto de princípios e técnicas que se aplicam ao ensino de qualquer componente curricular, estabele-
cendo normas gerais para o trabalho docente, a fim de conduzir a aprendizagem” (FREITAS, 2007, p.13). 
No dia-a-dia vocês usam o termo para se referir a um tipo de qualidade na relação entre professor-en-
sino-aluno. Isto é, é bem comum ouvir, de alunos e professores, que um determinado professor “não 
tem didática”, pelo simples fato de não manter a atenção do aluno ou ministrar uma aula enfadonha, 
p.ex. Obviamente, didática ele tem. Esta pode não ser eficiente na avaliação dos alunos (que considerem 
a aula chata), mas se o professor desenvolve um processo de ensino-aprendizado na sala de aula, ele, 
provavelmente, deve se basear em algum procedimento didático. 
A didática orienta o professor no uso de métodos, técnicas e estratégias de ensino (FREITAS, 2007), 
sendo normalmente associada à filosofia educacional ao qual se vinculam o professor e escola (vocês 
aprofundarão mais estas informações nas disciplinas especificas da educação neste curso). 
Os “recursos” são meios materializados, instrumentos de apoio e ferramentas, que visam apoiar o traba-
lho do professor na relação ensino-aprendizagem. Às vezes são chamados de “materiais e equipamentos 
didáticos ou tecnologias educacionais” (FREITAS, 2007).  O uso destes materiais na educação não é algo 
novo. Os filósofos já usavam gravetos e areia para desenhar e escrever termos que precisavam ser me-
morizados e analisados. Por isso, o graveto e a areia se tornaram recursos didáticos. Estes recursos são, 
portanto, tudo aquilo que está além da voz do professor.

Metas de aula

Muito do que vocês encontrarão neste manual é indicativo de potencialidade. O espaço e tempo de lidar 
com estas informações não possibilita aprofundar cada uma delas. Por isso, trabalharemos como uma 
guia de orientação para conduzi-los às indicações prévias de alguns temas/produtos em relação a cada 
categoria. É importante que fique claro que estas indicações/quadros são abertas e não finalizadas, isto 
é, é possível continuar a alimentá-las com novos exemplos e produtos conforme os descubra no exercício 
de suas aulas.  

2.2. Tipos e Natureza dos Recursos

Os recursos existentes são muito amplos e quase que infinitos em possibilidades de utilização. Quaisquer 
coisas, em principio, podem se tornar um recurso nas mãos do professor. Basta, para isso, que ele defina 
e prospecte o uso desta coisa qualquer como um auxiliar do processo educacional ao qual é responsável 
em conduzir.
Ainda assim, é possível traçar os recursos mais facilmente disponíveis aos professores e usados na sala de 
aula no Brasil. Devido ao grande números de recursos disponíveis, podemos, como forma de organização, 
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entender e encontrar estes recursos distribuídos em categorias, que expressam um pouco da natureza 
de cada um, suas potencialidades e exigências para seu uso na sala de aula. Classificamos estes recursos 
em Analógicos, Eletrônicos, Cibernéticos e Artísticos. 

2.2.1. Recursos Analógicos

Os recursos analógicos são aqueles que não dependem de uma infraestrutura tecnológica muita desen-
volvida. Normalmente são instrumentos, objetos e meios que já são disponibilizados facilmente ao pro-
fessor, pelas escolas e têm uma dimensão material mais explícita. 
São desde os quadros (negros, verdes e brancos, magnetizados e flanelados), os murais de aviso, varal 
didático, cartazes, diagramas, cadernos, folhas de papel, fotocópias, papelões, instrumentos de pintura, 
desenho, folders, jornais impressos, revistas seriadas, modelagem e colagem, passando pelos mapas, car-
tografias, manuais, livros didáticos e paradidáticos até objetos tridimensionais ou reálias (brinquedos, 
esculturas, maquetes, utensílios diversos), mimeógrafos e jogos (RPG, jogos de tabuleiros, Bords Games/
Cards Games). 
Pontos fortes: tendem a ser baratos e de fácil acesso e transporte. Muitos destes materiais já existem 
na escola e podem ser “requisitados” pelo professor na composição de seus planos de aula. Tendem a 
manipulação pelas mãos dos alunos, tornando-se, objetos personificáveis e individuais, despertando o 
interesse do aluno. 
Pontos fracos: Por já serem conhecidos (com exceção dos jogos) e usados pelos professores, podem não 
despertar o interesse e a atenção do aluno. Muitos destes materiais possuem um limite da capacidade de 
utilização, ou espaço de exibição, sendo necessária a sua reposição em curto prazo (ou descarte imediato 
ao uso).

2.2.2. Recursos Eletrônicos

O que enquadramos aqui como recursos eletrônicos são aqueles que demandam a necessidade de im-
pulsos elétricos para gerir seu funcionamento. Estes materiais também possuem uma dimensão dupla 
e binária. Sua funcionalidade é orientada pela duplicidade de recursos. Para operá-los é necessária a 
existência de um conteúdo e de uma aparelhagem que possibilita a execução destes conteúdos. Assim, 
TV, videocassete, projetor de slides, retroprojetor, datashow, microsistem, caixas de som, computadores, 
tablets, celulares, rádios, gravadores (de fita magnética ou digital), DVDs, CDs, softwares, são materiais 
com um duplo estágio de execução. Isso implica em dizer que: uma TV não funciona por si só, ela precisa 
de uma programação que será exibida na tela. Um videocassete precisa da fita e de uma TV ou datashow 
para ser exibido; uma caixa de som precisa de uma programação musical para efetivar seu uso e assim 
por diante. São recursos binários e dialógicos que estabelecem a relação entre um material/conteúdo e 
um material elétrico de exibição deste conteúdo. 
Pontos fortes: por serem objetos eletroeletrônicos tendem a prender mais a atenção do aluno. São ma-
teriais reutilizáveis e duráveis, não sendo necessário a reposição de curto a médio prazo. 
Pontos fracos: são recursos que exigem investimento financeiro elevado e consomem energia elétrica, 
implicando em custos constantes de uso e manutenção (com risco de quebra, defeito e/ou mau funcio-
namento). Alguns podem ser problemáticos para transportar, instalar e/ou operar, exigindo supervisão 
e conhecimento prévio. 
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2.2.3. Recursos Cibernéticos

Os Recursos Cibernéticos são aqueles que se orientam, produzem e são consumidos, mediado pelas redes 
do ciberespaço, isto é, na rede mundial de computadores. São recursos que demandam o uso de tecno-
logia associada à internet e seus congêneres. 
Sãos os sítios virtuais (sites, blogs, fotoblogs), mídias digitais (Facebook, Orkut, WhatsApp, Instagram, 
SnapChat, Viber, Youtube, Twitter, Google +), Sítios de armazenamento e exibição (Soundcloud, Youtube, 
Vimeo ), ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs como o Moodle, entre outros), e-mails, softwares, 
programas e aplicativos on-line (Apps), além de inúmeras ferramentas de pesquisa, compartilhamento e 
auxílio didático ao professor. 
Pontos fortes: são recursos com alta incidência de nível de atenção pelo aluno, devido à aproximação, 
reconhecimento e vínculo com as formas de entretenimento contemporâneas. Podem ser programados 
para reprodução assíncrona e contínua, não exigindo reposição ou substituição. Tendem a desenvolver-
se através de inteligência artificial, permitindo que o professor programe processos de correção, avalia-
ção e interação, sem interferência direta do professor, desonerando seu tempo. São gratuitos e podem 
ser desenvolvidos dentro e fora da sala de aula, servindo como complementação de carga-horária e sem 
a necessidade de realocação dos alunos na escola. 
Pontos fracos: exige conhecimento prévio e investimento de tempo antecedente à realização/utilização. 

2.2.4. Recursos Artísticos

Os recursos Artísticos são decorrentes do uso das expressões artísticas como meio para discutir/inserir/
tratar temáticas não tradicionalmente associadas à expressão. É o uso da atividade artística como meio 
para entender ou criticar determinado fenômeno. 
São recursos artísticos as músicas, encenações teatrais, as gravações de filmes, produção de histórias 
em quadrinhos, desenhos (à mão livre ou digitalizados), a dança, a escrita literária (em todas as suas 
modalidades como conto, poema, crônica, etc), e a expressão visual de qualquer tipo. 
Quando estes materiais não são produzidos pelos alunos e tratam-se apenas de análise de produtos exis-
tentes, são enquadrados nos outros recursos (analógicos, cibernéticos ou eletrônicos). Para se estruturar 
enquanto recurso artístico, o professor se utiliza da linguagem artística de cada uma destas expressões 
para produzir um produto com as mesmas características da expressão e direcioná-lo a um determinado 
tema de interesse de conteúdo da aula. Trata-se, portanto, de uma produção artística em sala de aula. É 
usar o teatro, a encenação, para entender um tema sociológico, p.ex. Como produzir uma peça, escrita 
pelos alunos, que apresente os conceitos de mais-valia, alienação, consciência de classe desenvolvida 
por Karl Marx. Ou que explore os modelos familiares existentes na cultura – e as práticas de discrimina-
ção a eles relacionadas – através da produção de um vídeo documentário (através da expressão cinema-
tográfica).  

2.2.5. Considerações adicionais sobre o uso de Recursos Artisticamente relacionados 

Ao usar recursos analógicos, eletrônicos e/ou cibernéticos que estejam relacionados às expressões artís-
ticas, será preciso diferenciar os procedimentos quanto ao tipo de inferência que recai sobre o material. 
Independente da modalidade de recurso a ser utilizados, materiais como histórias em quadrinhos, cine-
ma, vídeos, literatura, peças de teatro, músicas, entre outras expressões artísticas, podem ser escolhidos 
a partir de sua natureza estrutural. Assim, o professor poderá se deparar com materiais que são direta-
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mente relacionados (normalmente chamados de “adaptações”), materiais com valor representacional e 
outros com propostas forte e claramente ideológicas. 

Saiba mais

“Os ideologemas funcionam como os topoi aristotélicos, constituindo os princípios respon-
sáveis pela coesão e coerência do discurso social e cultural, o que nos garante, ao mesmo 
tempo, a compreensão da própria ideologia do discurso. Nas teorias de Mikhail Bakthin 
sobre a narrativa, o ideologema designa aqueles termos ou expressões que induzem a uma 
determinada ideologia. [...] A discussão de um texto literário a partir de um ideologema, por 
exemplo o conceito de ressentimento (“ressentimento”) na literatura vitoriana, para seguir 
o exemplo tratado por Jameson, ou o conceito de decandentismo na literatura europeia do 
final do século XIX, permite concluir que certos constrangimentos culturais e sociais podem 
influenciar a construção de uma obra de arte, ou mesmo um certo tipo de literatura de época, 
produzindo gêneros e criações literárias fortemente influenciados pela ideologia dominante 
na sociedade, de notar que um mesmo ideologema pode ter diferentes interpretações e efei-
tos, dependendo sempre do sistema ideológico imposto sobre o texto literário. O contexto 
em que um ideologema luta em termos hermenêuticos com o domínio de outro ideologema, 
numa mesma produção literária, não é mais do que uma extensão da própria luta de classes, 
que caracteriza a história da sociedade ocidental.”

E-Dicionário de Termos literários  de Carlos Ceia, 2010, [s.p.]. Disponível em: http://www.
edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=406&Itemid=2. Acesso 
em: 20 ag. 2014.  

As Produções de Adaptação são aquelas que se propuseram a adaptar, em seus veículos e lingua-
gens, os conteúdos dispostos originalmente em outros materiais, suportes e linguagens. São versões do 
original que podem tanto se guiar pela literalidade (um sentido de fornecer uma versão o mais fiel pos-
sível da versão original, na nova modalidade), quanto pela variabilidade criativa (um processo pelo qual 
o material original sofre ajustes estéticos e temáticos, visando adequá-lo à nova modalidade e veículo 
pelo qual é adaptado). Os teóricos que estudam os processos de adaptação se dividem, quanto a estes 
dois posicionamentos. Uns defendem a literalidade, outros os ajustes criativos. Não há consenso. 

As Produções Representacionais são aquelas que, na leitura do técnico/professor/pesquisador, 
pode-se extrair exemplos, personificações e situações que contextualizem determinado valor, ideologias, 
teorias, conceito e ideias. Os materiais representacionais são, em princípio, obras eminentemente ficcio-
nais, mas que apresentam estruturas narrativas que podem ser relacionadas às ideias que se pretende 
explorar. Não é possível afirmar que os autores tiveram tais intenções no processo de produção, apenas 
que é possível identificar, a partir de determinados critérios e princípios, determinados valores.

As Produções Ideológicas são aquelas que não buscam adaptar um material originalmente pre-
sente em outro veículo ou são meramente ficcionais sem valores declarados, ao contrário, é possível 
identificar no histórico de vida dos autores, no conjunto geral da obra ou na avaliação geral do produto 
uma proposta fortemente associada a um valor, ideia, conceito, teoria, princípio. 

As diferenças entre o segundo e o terceiro modelo se processam pela totalidade de uma obra. Cenas 
e trechos associados a determinado conceito não fazem da obra uma produção ideológica. Assim, como 
a totalidade de uma produção centrada em um determinado valor teórico, não pode ser simplesmente 
identificada como um aspecto representacional. 
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3. EXPLORANDO OS RECURSOS DIDÁTICOS NAS 
AULAS DE SOCIOLOGIA

Apresentaremos a seguir, em ordem alfabética e de forma am-
pla, uma breve descrição e exibição de quais são estes recursos, 
apontando sugestões e potencialidades de uso destes materiais – 
de forma breve e simplificada – na composição de aulas de socio-
logia. O que faremos, portanto, é um levantamento que apresenta 
o recurso, textual e visualmente e pincela usos iniciais que os 
professores podem tomar como base para desenvolver suas aulas. 

3.1. Animações/ Desenhos Animados

Fig. 02 – Existem centenas de milhares de desenhos animados que foram ou estão sendo 
assistidos pelos alunos. O professor deve se aproximar daquilo que o aluno já consome 
para buscar mostrar a relação entre os conteúdos da disciplina e a realidade vivenciada. 
Os desenhos animados não são simplesmente produções para o público infantil e muitos 
estudos sociológicos têm demostrado isso.

Os desenhos animados são desenhos organizados sequencial-
mente que,  quando projetados, causam a percepção de movi-
mento animado independente. Foram produzidos pela primeira vez 
em 1892, muito antes do surgimento do cinema, através de um 
praxynoscópio, equipamento inventado pelo pintor Charles-Émile 
Reynaud. É um produto que, desde suas origens, vem encantando 
não só adultos como as crianças.

Saiba mais

 
“Fantasmagorie pode ser 
considerada a primeira ani-
mação, em 1908. Desenvol-
vida pelo francês Emile Cohl, 
ela tinha apenas 2 minutos, 
e foi exibida na Theatre Gym-
nase. Os primeiros desenhos 
animados como conhecemos 
hoje surgiram apenas na dé-
cada de 1910, no então ci-
nema mudo e sem cores. Na-
quela época, a maioria das 
animações era de curta-me-
tragem, geralmente visando 
a um público mais adulto, 
com piadas e roteiros para 
uma faixa etária mais eleva-
da do que a dos dias atuais. 
[...]  O Gato Félix foi criado 
em 1917, sem cores nem fa-
las. A Disney e o Mickey, em 
1928. Inovando completa-
mente na época, ele teve o 
primeiro desenho com efei-
tos sonoros (com a voz sen-
do do próprio Walt Disney), 
uma completa revolução na 
época e que fez o desenho 
ser um imenso sucesso. Em 
1932, surgiu o primeiro de-
senho colorido, também da 
Disney. Na década de 1940, 
surgem as animações Perna-
longa, Tom e Jerry e Zé Col-
méia (conhecidas até hoje). 
[...] As décadas de 50, 60, 70 
e 80 se seguiram com esses 
desenhos que apresentavam 
problemas do quotidiano da 
família. [...]Na década de 
90, vemos um aprimoramen-
to no humor dos desenhos. 
Sátiras se tornam comuns e 
as piadas, mais elaboradas.” 
(DESENHOS ANIMADOS..., 
2010, [s.p.]) 
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Assim como outros produtos 
midiáticos, os desenhos animados 
exercem um impacto social e cul-
tural significativo no comporta-
mento dos indivíduos. 

Os heróis da televisão, no-
meadamente os de desenhos 
animados, têm um impacto 
negativo nas crianças, no 
que diz respeito a hábitos 
alimentares. É pelo menos 
essa a conclusão de um es-
tudo realizado por uma em-
presa de distribuição ali-
mentar, do Reino Unido, e 
recentemente divulgado pela 
BBC. (DESENHOS ANIMADOS, 
2010)

Os desenhos animados, devi-
do à liberdade criativa e fantás-
tica, ensejam os mais diversos 
ambientes e situações sociais. Há 
grupos de amigos, rivais, traba-
lhadores, famílias, enamorados, 
guerras, conflitos, morte e vio-
lência. Praticamente podemos 
encontrar qualquer temática nas 
produções. Muitos destes dese-
nhos apresentam situações insti-
gantes, que podem ser exploradas 
para explicar fenômenos sociais.  
Desenhos animados (assim como 
as Histórias em Quadrinhos) são 
ótimos recursos a serem utilizados 
pelo professor, a partir da predis-
posição dos alunos a consumirem 
o material. Em princípio, já são 
produtos que ele consome e por 
isso mesmo, passiveis de desper-
tar a agradabilidade e o interesse 
pelo material, além do consumo 
imediato (leitura/audiência). 

Instrumentalmente, são ade-
quados para a sala de aula, devido 
à duração reduzida dos episódios, 
pois tendem a ser curtos (de cinco 

a trinta minutos), potencializando seu uso. E, uma vez despertado 
o olhar sociológico sobre estas produções, o aluno ficará condicio-
nado a identificar novas associações durante o contato com outras 
audiências do material no espaço doméstico, refletindo e reprodu-
zindo o discurso sociológico sobre o fenômeno.  

  

Fig. 03 e 04 - Um dos temas mais importantes na sociologia é a natureza das relações 
sociais ou como surgem e se desenvolvem as relações interpessoais e suas múltiplas infe-
rências e fenômenos decorrentes das relações entre indivíduos. Praticamente em qualquer 
desenho animado é possível encontrar uma exemplificação do que as teorias sociológicas 
explicam como o contexto da ação social de Max Weber nos desenhos de Scooby-Doo e 
Thundercats.

Fig. 05 – Caverna do Dragão apresenta esquemas interessantes para discutir formas de 
governo, conflitos culturais, etnicidade, globalização e papeis sociais.

Fig. 06 e 07 – Em muitos dos desenhos animados surgem modelos de relações familiares, 
possibilitando seu debate.

Fig. 08 e 09 - Existem desenhos que discutem comportamentos sexuais e situações de 
gênero, como é o caso do personagem “Ele” (Him) no desenho “Meninas Super Poderosas” 
(Power Puff Girl), um demônio que se veste com roupas femininas e tem trejeitos, voz e 
gostos associados à feminilidade, apesar de ser “ele”.
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Acesse

 Muitos destes desenhos podem ser encontrados no canal Youtube.Com, além de DVDs cole-
cionáveis. 

Você encontra um listagem de 100 desenhos animados já com links do Youtube.Com no site: 
http://www.inexistentman.net/2011/05/os-100-melhores-desenhos-animados-de-todos-os-
tempos/ 

3.2. Audiovisual

Fig. 10 –  exibição de material audiovisual na sala de aula é um diferencial para atrair a atenção do aluno e permitir trabalhar conceitos 
exemplificados nas cenas do material.

O mundo do audiovisual é imenso. Existem diversos produtos relacionados: vídeos, cinema, televi-
são e internet. Esta temática tem despertado o interesse de muitos educadores e já encontramos muito 
material orientacional identificando as problemáticas:

 É preciso assinalar também um paradoxo. Embora a escola resista a aceitar como uma 
de suas missões a formação de leitores críticos de imagens e sons, seus alunos chegam 
a ela já possuidores de extenso repertório audiovisual, cultivado, na hipótese mais cor-
riqueira, pelo hábito de assistir à televisão, disseminado em toda a sociedade brasileira, 
sem distinção de classe social. Em vez de trabalhar com esse dado cultural, a escola 
contribui, ao ignorá-lo ou menosprezá-lo, para a formação de receptores meramente 
passivos. Espaço de transformação por excelência, o ambiente escolar vê-se, dessa for-
ma, transformado em local de manutenção do status quo. (RIZZO, 2006, [s.p.])

como buscando promover o audiovisual na sala de aula:

 Mais do que ferramenta paradidática, a produção cultural em forma de imagens e 
sons pode ser incorporada pelo sistema educacional como matéria curricular, como 
conteúdo programático, como objetivo pedagógico em si. Os caminhos a percorrer em 
direção a um cenário de plena integração e enraizamento do audiovisual nos ensinos 
fundamental e médio envolvem dois aspectos predominantes:  a)    a necessidade de 
qualificação específica do educador em relação à linguagem audiovisual, o que implica, 
entre outras políticas, a inserção do tema já nos cursos de formação de docentes, tanto 
no ensino médio quanto na graduação específica em Pedagogia e nas licenciaturas das 
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diversas áreas do conhecimento. b)    a necessidade de inserção do audiovisual em gra-
des curriculares, projetos multidisciplinares e atividades extracurriculares dos ensinos 
fundamental e médio. (RIZZO, 2006, [s.p.])

Basicamente há duas formas possíveis de trabalhar com estes recursos: exibindo-os na sala de aula 
ou orientando uma produção deles. 

Devem-se levar em consideração as variações que recaem na escolha do material a ser exibido (pro-
duções de adaptação, representacionais ou ideológicas) e os tipos de linguagem existentes.

Da família do audiovisual, o filho mais famoso é o cinema. Dispensando maiores apresentações, o 
cinema tem uma imersão muito grande na população por ter se tornando uma das formas de entreteni-
mento mais consumidas no mundo contemporâneo e nas grandes metrópoles. A qualidade e quantidade 
destas produções cinematográficas suplanta qualquer outro produto audiovisual. O professor tem dis-
ponível uma infinidade de filmes sobre os mais diversos temas e cenários. Não e arriscado dizer que o 
professor de sociologia pode encontrar um filme para cada tema sociológico existente. Para isso, bastar 
conhecer os catálogos das produções e manter-se atualizado para detectar possibilidades de exploração 
das cenas de cada filme. 

Saiba mais

“O audiovisual passou a caracterizar o conjunto de todas as tecnologias, formas de comuni-
cação e produtos constituídos de sons e imagens, com impressão de movimento — abran-
gendo, portanto, o cinema ficcional ou documental, a televisão aberta ou fechada e todos os 
seus gêneros, o vídeo analógico ou digital, de alta ou baixa definição, a videoarte e o cinema 
experimental, a animação tradicional ou computadorizada e também formatos mais ou me-
nos autônomos como o comercial de publicidade, o videoclipe, os programas de propaganda 
política, o videogame, o making of, as transmissões ao vivo em circuito fechado, os vídeos 
feitos para exibição na internet ou em telefones móveis, etc.”

Fonte: AUDIOVISUAL. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Founda-
tion, 2014. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Audiovisual&ol-
did=39834775>. Acesso em: 1 set. 2014. 

Acesse

 Artigos
CHAMPANGNATTE, Dostoiewski Mariatt de Oliveira; NUNES, Lina Cardoso. A inserção 
das mídias audiovisuais no contexto escolar. Educ. rev.,  Belo Horizonte ,  v. 27, n. 3, 
Dec.  2011 .   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0102-46982011000300002&lng=en&nrm=iso.

MARTINS, A. L. Cinema e ensino de sociologia: usos de filme em sala de
aula. XIII Congresso Brasileiro de Sociologia. UFPE, Recife, 2007. Disponível em
http://bib.praxis.ufsc.br:8080/xmlui/bitstream/handle/praxis/60/Cinema%20e%20Ensi-
no%20de%20Sociologia.pdf?sequence=1 . 
PAIVA JÚNIOR, Y. E. B. Viver e pensar o cotidiano. Revista Sociologia, São Paulo, n. 32, 
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2010. Seção Reportagens. Disponível em http://sociologiacienciaevida.uol.com.br/ESSO/
Edicoes/32/artigo194177-1.asp .

Teses/Dissertações
ALVES, Maria Adelia. Filmes na escola: Uma abordagem sobre o uso de audiovisuais (vídeo, 
cinema e programas de TV) nas aulas de Sociologia do Ensino Médio. Mestrado em  Educação. 
2001. Unicamp. Disponível em: < http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?co-
de=vtls000243412&go=x&code=x&unit=x >. 

Documentários Onlines
PINHEIRO, E. 11 documentários que você precisa assistir para entender o mundo hoje. Papo 
de Homem. 05 nov. 2013. Disponível em: http://papodehomem.com.br/11-documentarios-
que-voce-precisa-assistir-para-entender-o-mundo-hoje-wtf-25/. 

BARBOSA, J. Seleção Hypeness: 10 documentários pra mudar a sua vida. Seleção Hypeness: 
Documentários. 2010. Disponível em: http://www.hypeness.com.br/2013/03/10-documen-
tarios-que-podem-mudar-a-sua-vida/. 

Um dos problemas da exibição de filmes na sala de aula é a duração do filme. Os materiais exibidos 
nos cinemas podem ser curta, média ou longa metragens. Genericamente, quando se referem a “cinema” 
estão associados ao longa-metragem, que tem no mínimo 70 minutos (1h e 10 min) e podem chegar a 
240 minutos. 

Professores precisam ter em mente que a exibição de filmes na sala de aula não deve ser usada como 
substitutos da aula e sim como auxiliar ao processamento didático ao qual estão responsáveis. Assim, o 
ideal é que uma exibição de audiovisual não ocupe mais do que a metade do temo de uma aula, isto e, 
entre 20 e 30 minutos. Como os filmes do cinema tendem a ultrapassar estes limites, é necessário que 
o professor faça um trabalho de decupagem que consiste em selecionar as cenas dos filmes e seus res-
pectivos tempos. Tanto nos aparelhos antigos de videocassete com exibição de VHS quanto nos leitores 
de DVDs e também em softwares de computador, é possível identificar o tempo das cenas dos filmes e 
marcar início e fim. Nos aparelhos de DVD o professor deve marcar com antecedências as cenas impor-
tantes, registrando tempo inicial e final e começar o filme já na cena necessária. Exibição de finais de 
filme e/ou início não são necessários para complementação (salvo quando estão nas cenas importantes 
selecionadas pelo professor). Se o aluno quiser assistir o filme na íntegra deve fazê-lo em casa. 

   

Fig. 11 e 12 - Em muitos aparelhos e DVDs é possível, inclusive, buscar por cenas específicas já separadas e cronometradas ou criar na 
memória do aparelho um banco de cenas (utilizando a função A-B, dos controles remotos). Na maioria dos aparelhos é possível reproduzir 
cenas a partir de um capítulo ou tempo especificadas, deixando o controle do tempo nas mãos do professor e não da duração do filme. Se-
gundo o manual de um aparelho: “A função Repetir AB permite selecionar qualquer parte do filme para reprodução repetida. O ponto inicial 
da reprodução repetida é chamado (A) e o ponto final, (B)” (REPRODUZIR..., 2014, [s.p.]).
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Atenção

 PRODUÇÕES CURTAS, MÉDIAS E LONGAS

“O tamanho da produção de um filme varia de acordo com a complexidade, o dinheiro dispo-
nível e a duração do filme.
Curta-metragem é um filme que tem menos de 30 minutos de duração. Ele pode ser um filmi-
nho de 30 segundos, feito com uma câmera de celular e postado na Internet por uma única 
pessoa, ou um filme filmado em película, numa praia maravilhosa, com 150 figurantes. Cada 
um exige um tipo diferente de produção e uma quantidade diferente de dinheiro e de profis-
sionais envolvidos no processo. Se o filme ficar legal, ele circula bastante, ganha uns prêmios 
e passa em alguns canais de TV. E sempre existe a possibilidade de exibir na Internet.
O curta-metragem é um espaço para experimentar linguagens e descobrir novos talentos. É 
uma oportunidade de vivenciar uma produção cinematográfica e acumular “quilometragem” 
de experiência.
Uma peça publicitária também traz novas experiências para o realizador, mas não é uma pro-
dução autoral e, por isso, não pode ser considerada obra cinematográfica.
O média-metragem é um filme que tem entre 30 e 69 minutos de duração. Por questões 
evidentes, é muito mais difícil fazer um filme de 31 minutos sozinho, com uma câmera de 
celular. Naturalmente, esse tipo de filme exige uma produção maior. O média-metragem tem 
uma abertura maior para a exibição na televisão, e os realizadores devem prestar atenção em 
alguns itens importantes, como a classificação etária, de acordo com o horário de exibição, 
e a duração, até 52 minutos.
O longa-metragem é um filme com mais de 70 minutos de duração. Produzir um longa dá mui-
to mais trabalho porque envolve, sempre, mais pessoas e necessita de um tempo maior para 
ser realizado. Sem uma turma, algum dinheiro, tempo e equipamentos, é quase impossível 
produzir um filme de 70 minutos. Por outro lado, ele é o formato dominante, que pode entrar 
nas salas de exibição comerciais.
É importante para o produtor compreender a complexidade e as possibilidades de realização 
e difusão de filmes curtos, médios e longos. Com 1 milhão de reais na mão, vale a pena pro-
duzir um curta-metragem? Ou será melhor produzir um média? Espera, 1 milhão de reais é 
bastante grana pra investir em filmes que ficarão restritos ao circuito de festivais... Será que 
não vale mais a pena espremer o orçamento e fazer um longa? Com uma câmera digital na 
mão, alguns amigos e muita vontade de filmar, será que vale a pena gravar um longa? Todo 
o mundo terá tempo de se dedicar ao grande processo de realização? Com quase nenhum re-
curso, é possível fazer um longa legal? Talvez seja melhor fazer um curta, mandar para alguns 
festivais e colocar na Internet. De repente, ele faz sucesso no YouTube. É preciso ter esse 
olhar de produtor, na hora de realizar um filme. Com planejamento, não é preciso muita es-
trutura pra fazer um trabalho legal, que tenha garantido um espaço de espaço de exibição.”

Fonte: http://www.telabr.com.br/oficinas-virtuais/texto/41

Há softwares que permitem salvar vídeos já com cenas cortadas e selecionadas. Todo pacote do 
Windows vem com o programa Movie Maker que permite criar e editar vídeos pré-existentes. 

Além de filmes de longa-metragem o professor pode se utilizar de outros gêneros do audiovisual que 
são tão eficientes quanto. Entre eles estão os curta e média-metragens que pelo tamanho dispensam a 
edição, tornando-se, em princípio, mais fácies de usar na sala de aula por dispensarem o professor deste 
tempo prévio de edição. Há também os documentários e vídeos cibernéticos que são ainda mais eficazes, 
pela ênfase temática e duração.



O Documentário é um gênero cinematográfico que se caracteriza pelo compromisso com 
a exploração da realidade. Mas dessa afirmação não se deve deduzir que ele represente a 
realidade ‘tal como ela é’. O documentário, assim como o cinema de ficção, é uma repre-
sentação parcial e subjectiva da realidade. (DOCUMENTÁRIO, 2014, [s.p.])

Assim, os documentários tendem a transcorrer sobre a realidade, de forma a defender um viés crítico 
sobre determinado fenômeno. Para as aulas de sociologia, tendem a ser perfeitos, pois já lidam, em seus 
temas e assuntos, com aspectos que estão relacionados ao conteúdo curricular desta disciplina. 

Os vídeos cibernéticos são febre de consumo da contemporaneidade. Existem canais específicos para 
eles (Youtube.com) e aparecem até nos programas de televisão. São, em sua grande maioria, curtos e 
cômicos. Muitos têm uma perspectiva de jornalismo de denuncia e/ou são flagrantes da vida real, sendo 
completamente direcionáveis na discussão das temáticas sociológicas. Como estes vídeos estão disponíveis 
online, tem recursos de busca muito simplificados. Basta colocar palavras-chaves e um monte de material 
aparecerá como resultado. A dificuldade do professor está em selecionar quais dos vídeos têm qualidade e 
potencialidade de uso na sala de aula. 

Outro campo que pode ser explorado são os vídeos televisivos. Programas diversos da televisão (pro-
gramas de auditório, entrevistas, vídeo reportagens, game shows, etc.) são materiais que também são 
facilmente acessíveis, de curta duração e passíveis de crítica e comentário. Muitas das redes de televisão 
aberta disponibilizam suas programações com antecedência e publicam em seus sítios virtuais os episódios 
e programas depois que foram ao ar, facilitando assim a pesquisa e seleção do professor. Há também, no 
campo televisivo, novelas e séries, nacionais e estrangeiras, que possibilitam o debate sociológico. Alguns 
destes materiais, tanto podem ser acessados pela internet em sites de compartilhamento e visualização 
como o Youtube, quanto por DVDs de reprodução e locação. 

Todo um campo de temáticas pode ser explorado nas aulas de sociologia com o auxílio destas imagens 
em movimento.

Para examinar

Um bom exemplo é a série estadunidense Friends, que possui inúmeros capítulos que podem 
promover  discussão sobre gênero e sexualidade, particularmente, relacionados às transforma-
ções de gênero na contemporaneidade e suas problemáticas sociais (tratadas com humor). 
Entre os capítulos temos episódios que exploram construção da masculinidade através dos 
brinquedos infantis, quando o filho de Ross, Ben escolhe um boneca Barbie para brincar e não 
os carrinhos ou bonecos G.I Joe masculinos; A ex-esposa de Ross que casou com uma mulher, 
formando um casal de lésbicas que cria o menino; O pai de Chandler que mudou de sexo e se 
veste de mulher; Um dos alunos homem de Ross declara que é apaixonado por ele, deixando-o 
num situação complicada; Chandler e Joey se passam por um casal gay, quando esquecem o 
filho de Ross no ônibus; Joey e Ross se beijam para provar que beijam bem; Joey é aliciado 
pelo alfaiate e acha natural; entre diversos outros momentos. 



ALGUNS FILMES RELACIONADOS AOS TEMAS SOCIOLÓGICOS

Pensamento Positivista EM NOME de Deus. Dir. Stealin heaven. Estados Unidos. 1988. 108 min.
JOANA D’Arc. Dir. Luc Besson. França. 1999. 158 min.
O NOME da Rosa. Dir. Jean-Jacques Annaud. Estados Unidos. 1986. 131 
min.
ROMEU e Julieta. Dir. Baz Luhrmann. Estados Unidos. 1996. 120 min.
SHAKESPEARE Apaixonado. Dir. John Madden. Estados Unidos/Inglater-
ra. 1998. 122 min.
1492 – A conquista do Paraíso. Dir. Ridley Scott. Espanha/França/Ingla-
terra. 1992. 150 min.

Revoluções Modernas e as 
Mudanças no Trabalho

CASANOVA e a revolução. Dir. Ettore Scola. Itália. 1982. 121 min.
DAENS: um grito de justiça. Dir. Stinjn Coninx. holanda/França/Bélgica. 
1992. 138 min.
DANTON: o processo da revolução. Dir. Andrzej Wajda. França. 1982. 131 
min.
GERMINAL. Dir. Claude Berri. França. 1983. 158 min.
MARIA Antonieta. Dir. Sofia Coppola. Estados Unidos/França. 2006. 123 
min.
OLIVER Twist. Dir. Roman Polanski. Estados Unidos/França/Itália. 2005. 
130 min.
TEMPOS Modernos. Dir. Charles Chaplin. Estados Unidos. 1936. 87 min

Burocracia BRAZIL, o filme. Dir. Terry Gilliam. Inglaterra. 1985. 124 min.
O PROCESSO. Dir. Orson Welles. Estados Unidos. 1962. 120 min.

Conflitos de classe LADRÕES de bicicleta. Dir. Vitório de Sica. Itália. 1948. 90 min.
A CLASSE operária vai ao Paraíso. Dir. Elio Petri. Itália. 1971. 126 min.
A ILHA das flores. Dir. Jorge Furtado. Brasil. 1989. 13 min.

Globalização ADEUS Lênin. Dir. Wolfgang Becker. Alemanha. 2002. 117 min.
BABEL. Dir. Alejandro G. Iñarritu. Estados Unidos/México. 2006. 143 
min.
ENCONTRO com Milton Santos ou o mundo global visto do lado de cá.  
Brasil. 2006. 90 min.
O JARDINEIRO fiel. Dir. Fernando Meirelles. Estados Unidos/Inglaterra. 
2005. 129 min.
A CORPORAÇÃO. Dir. Mark Akbar. Canadá. 2002. 145 min.
ZEITGEIST: Moving Forward, Dir.: Peter Joseph, 2011, EUA. 123 min. 

Globalização e Mudanças no AS LOUCURAS de Dick e Jane. Dir. Dean Parisot. Estados Unidos. 2005. 
90 min.
O CORTE. Dir. Costa-Gravas. Bélgica/França/Espanha. 2005. 122 min.

Trabalho PÃO e Rosas. Dir. Kean Loach. Reino Unido/França/Espanha/Alemanha/ 
Suécia. 2000. 120 min.
REDE de Intrigas (Network), Direção: Sidney Lumet, 1976. EUA. 121 
min.



Poder e Estado A REVOLUÇÃO dos bichos. Dir. John Stephenson. Inglaterra. 1999. 89 
min.
O ANO em que meus pais saíram de férias. Dir. Cão Hambúrger. Brasil. 
2006. 106 min.
O GRANDE ditador. Dir. Charles Chaplin. Estados Unidos. 1940. 128 min.
VOCAÇÃO para o poder. Dir. Eduardo Escorel. Brasil. 2004. 110 min.

Movimentos Sociais CIDADE de Deus. Dir. Fernando Meireles. Brasil/Alemanha/França. 2002. 
130 min.
EM NOME do Pai. Dir. Jim Sheridan. Irlanda/Inglaterra/Estados Uni-
dos1992. 123 min.
MISSISSIPI em Chamas. Dir. Alan Parker. Estados Unidos. 1988. 128 min.
NOTÍCIAS de uma guerra particular. Dir. João Moreira Sales. Brasil. 
1999. 56 min.
O SIGNO da cidade. Dir. Carlos Alberto Ricelli. Brasil. 2007. 95 min.
HUNGER, Dir.: Steve Macqueen, 2008, Reino Unido/Irlanda do Norte, 90 
min.

Sistemas Políticos e Formas 
de Governo

A ONDA (Die Welle). Dir. Dennis Gansel.  Alemanhã. 2008. 107 min.
A BATALHA da Argél (La battaglia di Algeri), Direção: Gillo Pontecorvo, 
1966. Itália. 121 mim.
DR. FANTÁSTICO (Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb), Dir. Stanley Kubrick, 1964, Inglaterra. 93 min.
AGUIRRE, a Cólera dos Deuses (Aguirre, der Zorn Gottes), Dir.: Werner 
Herzog, 1972, Alemanha, 110 min.
O CONFORMISTA (Il Conformista), Dir.: Bernardo Bertolucci, 1970, Itália, 
115 min. 
1984 (Michael Radford, 1984, Dir.: Michael Radford, Inglaterra, 113 min.
MEMÓRIAS do Subdesenvolvimento (Memórias del Subdesarrollo), Dir.: 
Tomás Gutiérrez Alea, 1968, Cuba, 97 min. 
FAHRENHEIT 9/11, Dir.: Michael Moore, 2004, EUA, 122 min.
 ADEUS, Lenin! (Good Bye, Lenin!), Dir.: Wolfgang Becker, 2003, Alema-
nha, 121 min.
DOMINGO Sangrento (Bloody Sunday), Dir.: Paul Greengrass, 2002, Reino 
Unido/Irlanda do Norte, 105 min. 
V DE VINGANÇA (V for Vendetta), dir.: James McTeigueIng/EUA/Alema-
nha, 2005, 132 min.

Sindicato e Luta de Classes SINDICATO de Ladrões (On the Waterfront), Dir.: Elia Kazan, 1954, EUA. 
108 min.
CLUBE da Luta (Fight Club), Dir.: David Fincher, 1999, EUA, 139 min.
EDUCADORES (Die Fetten Jahre Sind Vorbei), Dir.: Hans Weingartner, 
2004, Alemanha/Austria, 127 min. 
ELES NÃO Usam Black-Tie, Dir.: Leon Hirszman, 1981, Brasil, 120 min. 

Exploração de Mão-de-obra 
e Mais-valia

O SALÁRIO do Medo (Salaire de la Peur), Dir.: Henri-Georges Clouzot, 
1953, França. 147 min.
UNDERGROUND: Mentiras de Guerras (Underground), Dir.: Emir Kusturi-
ca, 1995. Sérvia, 167 min.
REVOLUÇÃO dos Bichos (Animal Farm), Dir.: John Halas, Joy Batchelor, 
1954, Inglaterra. 72 min. 



Civilização e Conflitos Cultu-
rais

O ANJO Exterminador (El Ángel Exterminador), Dir.: Luis Buñuel, 1962, 
México. 95 min. 
 FILHOS do Paraíso (Bacheha-Ye aseman), Dir.: Majid Majidi, 1997, Irã, 
89 min. 
FAÇA a Coisa Certa (Do The Right Thing), Dir.: Spike Lee, 1989, EUA, 120 
min. 
TERRÁQUEOS (Earthlings), Dir.: Shaun Monson, 2007, EUA, 95 min. 
PERSÉPOLIS, Dir.: Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi, 2007, EUA/Fran-
ça, 95 min.
FEIOS, Sujos e Malvados (Brutti sporchi e cattivi), Dir.: Ettore Scola, 
1976, Itália, 115 min. 
PARADISE Now, Dir.: Hany Abu-Assad, 2005, Palestina/França, 90 min. 

Violência e Juventude/ Pre-
conceito e Discriminação

O ÓDIO (La Haine), Dir.: Mathieu Kassovitz, 1995, França, 96 min.
TRAINSPOTTING - Sem limites (Trainspotting), Dir.: Danny Boyle, 1996, 
Reino Unido, 94 min.
THIS IS England, Dir.: Shane Meadows, 2006, Reino Unido, 101 min.
TIROS EM Columbine (Bowling for Columbine), Dir.: Michael Moore, 2002, 
EUA, 120 min.

Status e Controle Social A ILHA (the Island), dir.: Michael Bay, 2005, EUA, 136 min. 
ENTRE OS Muros da Escola (Entre les murs), dir.: 2008, França, 128 min.
MINORITY Report, dir.: Steven Spielberg , 2002, EUA, 145 min.

Preconceito, Discriminação 
e Desigualdade

O AMOR é cego (Shallow Hal), dir.: Bobby  e Peter Farrelly 2001, EUA, 
113 min. 
HAIRSPRAY, em busca da fama, dir.: Adam Shankman, 2007, EUA, 117 
min.
HISTÓRIAS Cruzadas  (The Help), dir.: Tate Taylor, 2011, EUA, 137 min.
BILLY Elliot, dir.: Stephen Daldry, 2001, Inglaterra, 111 min.
CRASH - No Limite, dir.: Paul Haggis, 2004, EUA/Alemanha, 113 min. 
ELO PERDIDO (Missing link), Dir.: David Hughes, EUA, 1988). 90 min. 
VISTA A MINHA PELE, Dir.: Joel Zito Araújo, Brasil, 2003, 15 min.
ALGUÉM FALOU DE RACISMO?, Dir.: Claudius Ceccon e Daniel Caetano, 
Brasil, 2003, 23min.
SERÁ QUE ELE É? (In & out), Dir.: Frank OZ. EUA, 1997, 93 min.
DISTRITO 9. DIR. Neill Blomkamp, EUA/Canada/África do Sul/Nova Ze-
lândia, 2009. 112 min. 

Cultura e Socialização GAROTO SELVAGEM (L’Enfant Sauvage), Dir.: François Truffaut , Fran-
ça, 1970, 90 min.

UM LOBO NA FAMÍLIA (Walk Like a Man), Dir.: Melvin Frank , EUA, 
1987, 90 min.

O ENIGMA DE KASPAR HAUSER (feder jür sich und Gott gegen alle), 
Dir.: Werner Herzog, Alemanha, 1974, 110 min.

Fonte: Foram inseridos dados contidos em Silva (2011), Godoy (2009) e Bodart (2014) além de indicações próprias.



Acesse

  
Reportagens sobre Filmes e Ensino de Sociologia

Professor do Paraná usa a construção coletiva de livros para ensino da sociologia
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=1776
Filmes podem ser um recurso útil nas aulas de sociologia
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=1775
Programa incentiva futuros professores de sociologia
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoJornal.html?idConteudo=1777
Anita Handfas (UFRJ): diferentes modelos de formação de professores precisam ser discutidos
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/noticias.html?idEdicao=61&idCategoria=8

Fonte: https://ensinosociologia.milharal.org/2011/07/11/reportagens-sobre-ensino-de-so-
ciologia/ 

3.3. CARTAZ

Fig. 13 – O cartaz é o veículo preferido pelas manifestações urbanas para expor suas opiniões. As aulas de sociologia 
podem explorar este fato, não só como análise, mas como recurso.

Os cartazes consistem em um dos meios mais fáceis e diretos do uso de recurso na sala de aula. Trata-
se de expor informação em um suporte de papel (e congêneres) de tamanho amplo, buscando visibilidade. 
Professores que têm carga horária reduzida de suas disciplinas (como é o caso de sociologia) podem perder 
muito tempo escrevendo no quadro, para não sacrificar a atenção dos alunos com aulas expositivas podem 
se utilizar de esquemas e anotações pré-diagramadas em cartazes que tanto podem ser deixados na sala, 
quanto acompanharem o professor no discurso como uma forma analógica de expor slides (o que será 
supereficiente em locais sem acesso a eletricidade ou com equipamento danificados ou não disponíveis). 

Este recurso também permite que o professor, após a produção do material possa aproveitá-los em 
diversos outros momentos. É comum que os professores associem este recurso às aulas do ensino infantil 
(devido ao seu uso constante pelas professoras de jardim de infância e níveis congêneres), entretanto, 
deve abrir mão deste preconceito e enxergar as potencialidades do material.

Os cartazes podem conter apenas escritos e ilustrações do que sequer ter base, como também podem 
ser o suporte de outros procedimentos auxiliares como jogos, dinâmicas e processos avaliativos. 

Tanto o professor pode produzir os cartazes para auxiliar suas aulas, quanto solicitar aos alunos a pro-
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dução de cartazes temáticos e/ou avaliativos sobre os mais diversos temas. Pode ser, portanto, suporte 
para colagens, desenhos, pesquisas, apresentações orais, entre outros. 

Além do processo de produção dos cartazes é possível trabalhar com a análise de cartazes já reali-
zados em diversos segmentos. Cartazes de filmes, avisos, notícias, etc. Este recurso é tão eficiente que 
sempre é o escolhido nos principais protestos urbanos, demostrando como a disponibilização espacial de 
palavras no suporte cartão/papelão/cartolina tem uma aplicabilidade envolvida com o social. 

Fig. 14 e 15 – Cartazes podem ser produzidos como suportes de campanhas relacionadas às questões sociais, quanto se podem avaliar 
cartazes já prontos e leva-los para a sala de aula, de modo a compor uma dinâmica. (14) Na imagem estão alunos da E. E. Otávio Gonçalves 
Gomes (Rio Negro). Os alunos realizaram exposição de cartazes e paródias produzidas por eles mesmos sobre Bullyng.  (15) Alunos da Unic 
protestam utilizando cartazes em frente a faculdade por mais professores.

Fig. 16 – Aqui temos dois recursos ao mesmo tempo: 
os cartazes e a colagem. Juntos se tornam um ótimo 
instrumento de avaliação e dinâmica na sala de aula, 
podendo ser realizado tanto durante quanto após as aulas.

3.4. Celulares/Tablets/Gravadores

Fig. 17 – Os celulares são aliados importantes do professor e não devem ser descartados da sala de aula. 

 Estes aparelhos de tecnologia móvel fazem parte do cotidiano de quaisquer indivíduos nos dias atu-
ais e, só por este fator, estariam mais do que convidados a integrar o mundo educacional e o espaço da 
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sala de aula. Professores inábeis, coordenadores 
estagnados e diretores retrógados, sem conseguir 
acompanhar as mudanças sociais e tecnológicas 
tem procurado banir estes materiais da sala de au-
la.É um erro. O professor deve se apropriar destas 
tecnologias e usá-las a seu favor. 

Celulares e Tablets podem integrar jogos de 
pergunta e resposta via mensagem de texto ou sis-
temas de comunicação integrados como os talks 
do Menssenger, Facebook, Whatsapp, Skype entre 
outros programas similares; é possível usar Apps 
(aplicativos) em forma de games eletrônicos feitos 
exclusivamente para celular com funções peda-
gógicas desenvolvidas pelo professor (e se tornar 
uma segunda fonte de renda, caso sua criação faça 
sucesso); As possibilidades são infinitas. Depende-
rá do conhecimento do professor em programação, 
ou de suas pesquisas em Apps que tenham aplica-
ção para o debate sobre seus temas de interesse. 

Há diversos softwares que permitem transfor-
mar a tela do Tablet em lousa digital interativa. 
Assim, o professor, ao invés de usar o quadro de 
giz ou marcador, transforma seus slides em apre-
sentações interativas que podem ser compartilha-
das e desenvolver processos interativos, em tempo 
real, com os alunos ou de forma assíncrona. 

Estes recursos incorporam, em um único ins-
trumento, câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, 
gravadores de áudio, planilhas e anotação textual 
e, dependendo dos upgrades, softwares de edição, 
compartilhamento e manipulação destas lingua-
gens. São passíveis de se tornar  instrumentos de 
trabalho do professor e do aluno.

O professor pode passar trabalhos de realiza-
ção de entrevistas, ensaios fotográficos, gravações 
de flagrantes de cenas urbanas e rurais e desen-
volver inúmeros trabalhados colaborativos utili-
zando um simples celular/tablet.

Fig. 18 – Infográfico sobre as potencialidades do uso de tecnologia
móvel na sala de aula.



Para examinar

Utilizando tablet em modo offline na educação

1. Use o Google Earth no modo offline para fazer uma viagem virtual
Seu professor de geografia está falando sobre a rota marítima utilizada por Colombo para 
chegar às Américas e você tem a oportunidade de acompanhar pelo tablet o caminho 
seguido graças ao Google Earth. E sem precisar da internet! (O mesmo vale para as aulas 
de sociologia. Ao falar de uma região pobre ou as revoluções sociais de um determinado 
país, peça para os alunos localizarem no mapa digital).
2.  Use qualquer aplicativo de escrita offline para escrever uma história ou rese-
nhar um livro.
Existem diversos aplicativos que podem ser utilizados para escrever uma história, ou 
resenhar um livro, como o Evernote. Também é possível, por meio da caixa de e-mail, 
permitir que os textos sejam salvos. Assim, você pode fazer o rascunho da resenha que o 
professor de literatura pediu, bem mais rápido.
3.  Use o aplicativo Spotify no modo offline, para ter as suas músicas essenciais em 
qualquer lugar.
Se o seu professor precisar de dicas para melhorar o desempenho e a pronúncia do inglês 
dos seus alunos, o Spotify estará repleto com as músicas daquela banda norte-americana, 
que você adora para ajudar a aprender de uma maneira diferente. (A mesma coisa para 
a inserção de músicas nas aulas de sociologia e a reflexão sobre suas letras e contextos 
sociais e culturais, afinal cada tribo urbana possui um ritmo musical especifico – EMOs, 
Punks, Góticos, Pagodeiros, etc. )
4.  Faça suas anotações de classe em um aplicativo de textos como o Workflowy
O Workflowy é um aplicativo que permite que você trabalhe no seu modo offline. Você 
pode fazer anotações, listas e utilizar marcadores para organizar o que precisa. É ideal 
para anotar as coisas importantes daquele professor que fala super rápido.
5.  Use um aplicativo de tradução para aprender outra língua
Você pode aprender palavras novas e até tirar a dúvida do professor quando aquela pa-
lavra “foge da cabeça” com os aplicativos de tradução que funcionam sem precisar da 
conexão com a internet. Um bom exemplo é o Ultralingua.
6.  Faça uma lista de todos os trabalhos e lições de casa que precisa fazer com o 
List Buddy.
Organize todos os seus deveres por meio de listas e calendários. O aplicativo List Buddy 
ainda lembrará você das entregas um dia antes!
7.  Use o Instapaper para ler documentos e textos longos para os quais você nor-
malmente não teria tempo na sala de aula. 
O Instapaper permite que você salve páginas e documentos interessantes para serem li-
dos de maneira confortável e rápida através do iPad. Se o professor passou uma referência 
que vale a pena ser conferida e não tem tempo para desenvolver durante a aula, você 
pode salvá-lo offline e aprender quando chegar em casa.
8.  CaptureNotes 2
Use esse aplicativo para fazer anotações e gravar o áudio de aulas e discussões em grupo.
9.  Pearltress
Permite que você reúna conteúdos de sua preferência, fotos, e outras fontes. Você pode 
organizá-los e dividir com a sala.
10.  Google Docs
Salve documentos online para que qualquer um do grupo possa acessá-los e conferir tex-
tos, artigos, aulas e outros conteúdos complementares e de revisão.



11.  Pinterest
Dentro de qualquer assunto você pode, de maneira colaborativa com a sala, reunir ima-
gens e outras fontes para os conteúdos da sala.
12.  iCalendar
Use esse aplicativo para planejar provas, outras atividades e prazos de entrega.

Fonte: Versão adaptada e comentada. Retirada originalmente de http://www.ipadnasaladeaula.com.br/utilizando-tablet-em-modo-offline-na-e-
ducacao/ 

3.5. Datashow

O Datashow é um projetor de slides eletrônico ideal para exibir de forma ampla informações digitais. 
Filmes, imagens, sites de internet e apresentações de slides são os meios mais frequentes de uso deste 
aparelho. Ele também pode ser usado para dinamizar apresentações teatrais, musicais e de dança (projetar 
cenários, imagens e informações textuais). O aparelho é ideal para professores que tenham turmas gran-
des e salas amplas, permitindo que a visualização da informação atinja todos os alunos sem prejuízo (em 
turmas pequenas e reduzidas pode ser substituído pela tela do computador portátil ou das televisões).

3.5. Desenhos e Ilustrações

3.6. Desenhos e Ilustrações

Os desenhos e ilustrações possuem na sua natureza artística a capacidade de atrair a atenção e agra-
dar a visualização. Vivemos numa época imagética onde os recursos visuais incorporam todas as esferas 
da vida social. Publicidade, televisão, cinema, música, alimentação e as demais esferas sociais e formas de 
entretenimento são altamente visuais. Então porque os professores não se utilizam desta esfera nas suas 
salas de aula? 

As imagens desenhadas são recursos que possibilitam um diálogo, tendenciosamente cômico, com a 

Fig. 19 – O Datashow é um dos aparelhos mais 
frequentes, atualmente, na sala de aula, permi-
tindo expor pra grandes audiências uma gama 
diversa de informações.

Fig. 20 – As ilustrações são desenhos com 
grande poder de atração, que por serem ideali-
zadas e modulares, podem ser associadas a um 
tema especifico. No exemplo, temos a interação 
social entre diversos jovens contrastando com 
a diversidade de mídias sociais existentes. 
Todos se comunicando via celular por estas 
mídias. Não só esclarece um ponto de pauta 
relativo à comunicação entre a juventude, 
como apresenta uma problemática relativa às 
novas modalidades de interação social, assim 
como o número expressivo de novas tecnolo-
gias associadas.



realidade. Isso é um atrativo para a atenção do aluno. Com parcimônia é possível vincular qualquer infor-
mação a uma representação imagética.

As ilustrações são desenhos soltos, sem narratividade ou propósito maior que não ilustrar, esclarecer 
e materializar, pela imagem, um valor abstrato definido textualmente. São formas soltas que podem ser 
associadas à fala e à escrita e tendem a ser muito mais atrativas quando associadas aos procedimentos 
anteriores, do que quando estão sozinhos.

Além das ilustrações, temos outras modalidades de imagens desenhadas com características mais es-
pecificas e potencialidades diferenciadas na associação. 

3.6.1. Charges e Cartuns

Fig. 21 – As charges são desenhos que satirizam algum fato político contemporâneo, ideal para promover a partir da piada problemas sérios, 
típicos das aulas de sociologia. Nesta charge de Thomate a temática da diminuição da maioridade penal chega o extremo.

São desenhos cômicos e reflexivos acerca de um determinado acontecimento ou problema político, 
social e cultural, temporalmente alocado (charges) ou simplesmente, relacionados a uma piada, gag, situa-
ção cômica (cartum). São recursos ótimos por serem econômicos e altamente reflexivos. As charges sempre 
lidam com questões politicas e criticas sociais contemporâneas e é possível encontrá-las sendo publicadas 
nos jornais e nos blogs dos desenhistas. 

O professor pode, tanto trabalhar seguindo a critica da charge e seu entendimento politico, social ou 
cultural, quanto refletir sobre posição politica que motivou a critica da charge, mostrando aos alunos que 
é possível identificar os valores /ideais políticos a partir da defesa/critica de determinados procedimentos 
e ações (como o que é atitude de esquerda e direita na politica brasileira). 

Os cartuns são piadas, situações engraçadas ou vexatórias e cômicas que divertem pela leitura. Lidam 
com tabus, hábitos culturais e práticas que estão associadas ao imaginário coletivo (e, por isso, terminam 
sendo lidas como engraçadas e fazem rir), assim, podem ser associadas pelo professor a noções das mais 
diversas, principalmente antropológicas e sociológicas que esteja discutindo. 

Ambas são boas para acompanhar uma explanação verbal sobre o assunto ou compor os slides de uma 
apresentação em PowerPoint, tanto para “ilustrar” um conceito, quanto servem para problematizar um 
dado contexto por parte dos alunos. 



Fig. 22 – No cartum, temos uma piada que é atemporal e não restrita a um determinado fato político. É um desenho que apresenta algum tipo 
de situação cômica. No exemplo, temos uma representação da santa ceia com os principais líderes revolucionários marxistas, que - cada um a 
sua maneira – deram continuidade a lógica de implementação deste pensamento político-social. O desenho brinca com a alusão da traição de 
Jesus com a traição ideológica que os líderes implementarão ao chamar suas políticas de “marxistas”. Um ótimo meio de desenvolver a questão 
entre os alunos de sociologia. 

3.6.2. Caricaturas

Fig. 23 – Os três clássicos da sociologia, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim em suas versões caricaturais. Substituir uma foto por uma 
caricatura produzirá nos alunos uma leve risada, deixando a aula atrativa.

São as formas mais antigas de desenhos cômicos e sua função é justamente esta: fazer rir, além de 
revelar, como lidamos, com determinadas características sociais de discriminação social com base na apa-
rência física das pessoas, afinal, o que faz a caricatura, senão, exagerar em determinados atributos físicos 
que levam o leitor da imagem a sorrir delas. Por um lado podemos mostrar como os estereótipos se repro-
duzem no imaginário social, como também ilustrar a “cara” de determinados autores. Se há a pretensão 
de falar de alguém em particular, não é possível contar com a memoria imagética do aluno. Mostre-os, 
seja por fotografias seja por caricatura. Um simples sorriso do aluno, decorrente da exibição da imagem, 
dispara um gatilho de interesse e zera a sensação de tempo transcorrido, fazendo com que o aluno não 
perceba o tempo físico avançar, levando-o a ter um maior proveito da aula (quantas vezes as aulas se tor-
naram chatas justamente pela sensação de que o tempo não passa...?) a piada promove o efeito contrário.



3.6.3. Histórias em quadrinhos

Fig. 24 – As HQs narram histórias das mais diversas e são espaços para discussão de diversos problemas sociais. É um tipo de leitura que o 
aluno já faz e que o professor pode explorar e apenas conduzir o debate (para não ficar numa discussão de nerds) para as temáticas da disci-
plina. No exemplo, quadrinhos de super-heróis da Marvel, famosos pelo número de problemas e situações sociais em que os personagens são 
submetidos, de migração, passando por desemprego, alcoolismo, homossexualidade, criminalidade, conflitos internacionais, politicas ditatórias, 
exploração da força de trabalho, etc

Nenhum recurso é mais eficiente do que aquele que o aluno já tem contato e o consome como lazer e 
diversão. Quadrinhos são um deles. O professor pode usar publicações especificas que já tenha lido ou ou-
vido falar, que tenham um tema especifico ou não. O professor precisa, antes de qualquer coisa, consumir 
o produto para detectar quais suas potencialidades de uso. Sobre o que é o enredo? O que acontece com 
os personagens? Como os personagens são concebidos e se comportam/são tratados?

Tais ambientações permitirão ao professor tentar relacionar à leitura destes materiais um mote para 
discutir determinadas teorias ou explicar determinada realidade social. O aluno, conhecedor do universo, 
ficará interessado porque já leu e conhece sobre aquele material e, por isso mesmo, pode se integrar muito 
mais rapidamente na atividade, permitindo que eles se responsabilizem pela apresentação do conteúdo 
ou das particularidades/curiosidade sobre a publicação do material. 5 a 10 minutos de uma aula serão 
suficientes e você terá um aluno apresentando um tipo de “seminário” espontâneo e prazeroso, sem 
maiores transtornos. A leitura do material também permite ao aluno a compreensão que o entendimento 
dos fenômenos sociais pode ser detectado em qualquer realidade, exercitando seu olhar crítico para a re-
alidade vivente, ao passo que aprende a identificar situações semelhantes nas publicações ficcionais dos 
quadrinhos.

Podem ser utilizados quadrinhos do tipo universo ficcional/fantasia, autobiográficos, jornalismo em 
quadrinhos, adaptações literárias, quadrinhos didáticos/temáticos e quadrinhos infantis. 

Os mangás (quadrinhos japoneses) são muito ricos em diversidade temática, sendo difícil enquadrá-
-los em determinados temas. É possível encontrar muitas situações envolvendo temas sociológicos como 
discriminação, família, sexualidade, relações internacionais, politica, relações de poder, práticas religio-
sas, etc. 



O professor pode fazer um levantamento nas turmas sobre o que os alunos estão lendo no momento 
e pedir emprestados estes exemplares e fazer uma leitura critica, procurando enxergar representações de 
temas contidos no currículo, que sejam cabíveis para conduzir um debate/discussão sobre o tema. Tam-
bém é possível fazer o caminho contrário. Atribuir temas de interesse do plano de ensino e pedir que os 
alunos achem estas situações nas revistas que estejam lendo. Em ambos os casos haverá a possibilidade de 
implementar o recurso durante as aulas.

   
Fig.25 a 28 -  As obras de Karl Marx estão entre as mais adaptadas para os quadrinhos. É possível encontrar desde versões mais ilustradas com 
cartuns cômicos do Capital e do Manifesto Comunista até versões em mangá de ambas as publicações.

3.6.4. Tiras-em-Quadrinhos

Fig. 29 – Os desenhos, principalmente cômicos, são agentes altamente impactantes na tenção do aluno; permitem ao professor ter uma
 base atrativa para discutir temas importantes como a crítica aos modelos de trabalho expressos na tira-em-quadrinhos de Orlandelli.

As tiras-em-quadrinhos possuem as mesmas competências das charges, dos cartuns e das histórias 
em quadrinhos. Sua grande diferença é a formatação esquemática em uma tira de um, dois, três ou quatro 
quadros. Sendo o mais comum a formatação em três quadros. Há muita produção, profissional e indepen-
dente, com qualidade impecável cujo material tem implicações sociais significativas. É comum que o tema 
que oriente a produção da tira faça referência a algum tipo de mecanismo social incompreensivo ou bur-
lesco que desperta o interesse da população e os faz questionar sobre a realidade. A presença significativa 
de temáticas sociais nestas tiras propicia seu uso na sala de aula.

O professor pode usá-las como subterfugio para promover uma explanação, colocando como problema-
tização de base, solicitar exercícios de analise sobre determinado tema partir destas tiras, distribuindo-as 
aos alunos em grupo ou individualmente; passando como exercício de produção textual, de modo que cada 
aluno receba uma tira diferente e, portanto, não tenha como copiar as análises uns dos outros. 
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Livro Conteúdo

Lista de líderes que aparecem na imagem à partir da esquerda:
Enver Hoxha - secretário-geral do Partido do Trabalho da Albânia de 1944 a 1985.
Erich Honecker - secretário-geral do Partido Socialista Unificado da Alemanha e presi-
dente da Alemanha Oriental de 1976 a 1989.
Josip Broz Tito - chefe da Liga dos Comunistas da Iugoslávia de 1936 a 1980, primeiro-
ministro de 1943 a 1963 e presidente da Iugoslávia de 1953 a 1980.
Mikhail Gorbachev - secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 1985 
a 1991.
Josef Stalin - secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 1922 a 1952, 
presidente do Conselho de Ministro de 1941 a 1953.
Vladimir Lenin - líder do partido bolchevique e fundador da União Soviética em 1922.
Karl Marx - intelectual alemão atuando em várias do conhecimento destacando-se as 
criticas ao capitalismo.
Friedrich Engels - filosofo alemão foi colaborador com Marx na formulação da doutrina 
socialista.
Mao Tsé-tung - presidente do Partido Comunista Chinês (PCCh) de 1943 a 1976 e presi-
dente da República Popular da China de 1949 a 1959.
Ho Chi Minh - presidente da República Democrática do Vietnã de 1945 a 1969 e primei-
ro-ministro do Vietnã de 1945 a 1955.
Fidel Castro - líder da Revolução Cubana e primeiro-ministro de Cuba de 1959 a 1976, 
primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba 1965 a 2011 e presidente cubano de 
1976 a 2008.
Kim Il-sung - líder comunista alinhado a Stalin e Mao Tsé-tung, primeiro-ministro da 
Coreia do Norte de 1948 a 1972 e presidente da nação de 1972 a 1994, além disso, era 
secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia de 1953 a 1994.
Ernesto “Che” Guevara - argentino atuou com destaque na Revolução Cubana e ocupou 
cargos no governo, mas em 1965 voltou a guerrilha e participou na luta no Congo e na 
Bolívia onde foi morto em 1967.

Fonte: http://companhiahistoria.blogspot.com.br/2013/04/a-ultima-ceia-comunista.html 

Para examinar

Fig. 30



3.7. Dinâmicas de Grupo

Fig. 31 – As dinâmicas permitem “quebrar o gelo” e ampliar a interação dos alunos entre si e com 
o professor, além de fazer refletir sobre determinadas ações das próprias pessoas envolvidas.

As dinâmicas de grupo são muito usadas pelos psicólogos e profissionais de RH nas seleções de candi-
datos a emprego. Também são comuns em processos de capacitação e atividades em grupo. As dinâmicas 
são um tipo de jogo que envolve os participantes, fazendo-os revelar elementos de suas personalidades de 
maneira mais concreta ou simplesmente, “quebrando o gelo” entre pessoas desconhecidas, permitindo que 
suas máscaras sociais de polidez recuem e revelem os comportamentos mais comuns e frequentes de um 
individuo (o que em si, já pode ser usado para explicar as relações entre status e papel social).

Também “oferecem às pessoas uma resposta às necessidades lúdicas escassas em diversos ambientes, 
com o objetivo de integrar o grupo e possibilitar um retorno dos dados necessários. Geralmente criativas 
e atrativas e que possam fomentar nas pessoas um lado descontraído e critico.” (DINAMICAS..., 2012, 
[s.p.]), servindo: 

Para levantar a prática: o que pensam as pessoas, o que sentem, o que vivem e sofrem.- 
Para desenvolver um caminho de teorização sobre esta prática como processo sistemá-
tico, ordenado e progressivo.- Para retornar à prática, transformá-la, redimensioná-la.- 
Para incluir novos elementos que permitem explicar e entender os processos vividos. As 
técnicas participativas geram um processo de aprendizagem libertador porque permitem: 
1. Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão.2. Ampliar o conhecimento 
individual, coletivo, enriquecendo seu potencial e conhecimento.3. Possibilita criação, 
formação, transformação e conhecimento, onde os participantes são sujeitos de sua ela-
boração e execução. Uma técnica por si mesma não é formativa, nem tem um caráter 
pedagógico. Para que uma técnica sirva como ferramenta educativa libertadora deve ser 
utilizada em função de temas específicos, com objetivos concretos e aplicados de acordo 
com os participantes com os quais esteja trabalhando. (GONÇALVES; PERPETUO, 2007 
apud TONIETTO, 2012, [s.p.]):

Existem inúmeras técnicas de dinâmicas de grupo, das de função terapêutica, passando pelas pedagó-
gicas, até as meramente direcionadas ao entretenimento. Além de consultar estas dinâmicas existentes, o 
professor, com o tempo e a experiência necessária, pode desenvolver dinâmicas apropriadas para trabalhar 
determinados conhecimentos/teorias sociológicas e produzir ensaios/artigos, descrevendo seus procedi-
mentos.



Elementos principais de uma dinâmica (cf. GONÇALVES; PERPETUO, 2007): 

a) Objetivos (qual o tema?);
b) Materiais e Recursos (o que é necessário para executá-la?);
c) Ambiente/Clima (o local é apropriado?);
d) Tempo (quanto tempo é necessário?);
e) Procedimentos (quais são as etapas da execução?);
f) Participantes (quem e quantos são os partícipes?);
g) Avaliação (como avaliar se a dinâmica atingiu seu objetivo?)

Elementos principais de uma dinâmica (cf. GONÇALVES; PERPETUO, 2007): 

a) Objetivos (qual o tema?);
b) Materiais e Recursos (o que é necessário para executá-la?);
c) Ambiente/Clima (o local é apropriado?);
d) Tempo (quanto tempo é necessário?);
e) Procedimentos (quais são as etapas da execução?);
f) Participantes (quem e quantos são os partícipes?);
g) Avaliação (como avaliar se a dinâmica atingiu seu objetivo?)

Está no AVA

Na internet é possível encontrar descrições amplas sobre diversas dinâmicas.
Pesquisa e adapte para as temáticas das aulas de sociologia. 
No AVA você encontrará um documento com muitos exemplos e procedimentos para realizar 
dinâmicas na sala de aula.

3.8. Fanzine

Fig. 32 e 33 – Fanzines permite que os alunos sejam os próprios produtores de material escrito sobre os mais diversos formatos e linguagens, 
facilitando a capacidade de produzir informação sobre determinado assunto e distribuir com colegas, escola e comunidade.

Os fanzines são publicações artesanais feitas sobre temas que interessam ao produtor. Trata-se de uma 
publicação de fã, um fanático sobre determinado assunto. Hoje, usamos o termo para se referir a qualquer 
publicação independente, que não utilize procedimentos sofisticados de impressão. 



Os professores podem distribuir temas diversos (relacionados ao ensino de sociologia) e pedir a fabri-
cação de fanzines sobre os temas que incorporem suas múltiplas linguagens como entrevistas, quadrinhos, 
charges, matérias, informes, reportagens etc. através da reprodução xerográfica é possível reproduzir o 
fanzine a baixo custo e desenvolver toda uma campanha de conscientização, ou esclarecimento sobre de-
terminado assunto.

O fanzine pode ser usado como o objeto em si da atividade, ou apenas como veículo para escoar a 
produção intelectual desenvolvida por outro recurso na sala de aula. 

Fig. 34 -  Fanzines são muito econômicos. Este modelo pequeno e dobrável tem 8 páginas é produzido com uma única folha de 
papel tradicional (Modelo A4). Com dobras e um pequeno corte no meio causa o efeito de uma sequência de 

pequenas páginas que resulta no formato livro de bolso, ideal para campanhas na escola.
  

Para examinar

Identificação de Demanda para Estudos e Pesquisas

PINTO, Renato Donisete. Fanzine na Educação: algumas experiências em sala de aula. João 
Pessoa: Marca de Fantasia: 2013. 56p. [Série Quiosque, 29]

GUIMARÃES, Edgard. Fanzine. 2ª ed., João Pessoa: Marca de Fantasia, 2005. 64p. [Série Quios-
que, 2] [sobre o processo de produção]

MAGALHÃES, Henrique. A mutação radical dos fanzines. João Pessoa: Marca de Fantasia, 2005. 
72p. [Série Quiosque, 9.] (Sobre os fanzines nas mídias eletrônicas: rádio, vídeo, fita cassete, 
internet e cd-rom).



3.9. Folders

Fig. 35 – Os Folders são recursos interessantes, pois possibilitam a análise, produção e circulação de campanhas que podem ser orientadas 
diretamente pelas temáticas sociológicas, potencializando assim a consciência social e cidadã do aluno, em uma única atividade.

Um folder é um tipo de informativo feito em papel dobrável, distribuído às pessoas. Ele resume as in-
formações principais sobre um fato, evento, procedimento, situação. Os chamados “Folders” são dobráveis 
e impressos em ambos os versos. Quando são formatados sem a dobradura ou só em um verso, passam a ser 
chamados de folheto (também existem outras variações de formato e formatação como os flyers, panfletos, 
prospecto e filipeta). 

O professor tanto pode trabalhar com a análise de folders sobre um determinado tema (campanhas de 
saúde, questões ambientais, educação sexual, práticas religiosas, plebiscitos políticos, etc), quanto solici-
tar a elaboração de folders que podem, posteriormente, após a análise e correções, serem distribuídos pela 
escola e/ou comunidade, ampliando assim, a atuação social dos alunos.

3.10. Fotocópias

 
As fotocópias, conhecidas popularmente como “xérox”, são cópias em papel de materiais dos mais 

diversos. É um recurso muito bom para o trabalho do professor, pois permite a economia do tempo e do 
desgaste em ter que preparar e reproduzir um mesmo material para diversas turmas ou ainda, desenvolver 
dinâmicas sem o uso de outros materiais.  

As fotocópias permitem que o professor trabalhe um determinado conteúdo com todos os alunos ao 

Fig. 36 – Em diversas outras disciplinas 
(como inglês) é comum o uso de fotocópias 
na sala de aula. O mesmo recurso pode ser 
usado nas aulas de sociologia, basta o pro-
fessor ativar sua criatividade. Copie tabelas, 
gráficos, percentuais, esquemas de análise 
que auxiliem e complementem sua expli-
cação sobre o tema da aula. Distribua com 
os alunos e solicite a intervenção deles, 
apresentando o material, entre suas falas. 
Isso atribui dinamicidade à aula.



mesmo tempo. P. ex.: textos podem ser copiados e fragmentados (recortando com a tesoura os pedaços/
parágrafos) e distribuídos aos alunos para uma leitura colaborativa, onde cada um deve ler um dos tre-
chos que foi distribuído; ou um determinado exercício, questionário, questão gráfica, pode ser facilmente 
distribuída entre os alunos, sem perder tempo na recopiagem no quadro; assim como tabelas, gráficos, 
curvas e infográficos podem ser distribuídos aos alunos (com cópias iguais ou diferentes) que podem ser 
apresentadas/interpretadas pelos alunos (em grupo ou individualmente). 

As “xerox” permitem também uma maior interação com o texto/livro didático que muitas vezes não 
pode ser rasurado, riscado, sublinhado, receber anotações ou até ser rasgado/ recortado para compor 
montagens. Uma das dinâmicas mais interessantes é permitir que os alunos façam correções e comentários 
(reescrituras) em textos (livros, matérias de jornal, textos da internet, artigos, etc). Com o uso da fotocó-
pia isso será possível sem prejuízo material. 

É pelas fotocópias que o professor pode trabalhar com a inserção de textos e fragmentos de textos-
didáticos, ou dos livros-didáticos. Este tema será abordado com mais profundidade em outra disciplina de 
projetos integradores, entretanto, já adiantando, o detalhe fundamental é a economia. Os textos precisam 
ser pequenos e diretos. O professor precisa selecionar os fragmentos ideias e circunscritos ao que deseja 
trabalhar. É ideal, nestes aspectos, usar crônicas, ensaios e artigos de opinião publicados em jornais diá-
rios ou revistas semanais (Veja, Isto É, Época, etc.). 

3.11. FOTOGRAFIAS

Fig. 37 – Fotografia de Lewis Hine documentando o trabalho
infantil nas fábricas norte-americanas.

As fotografias e o olhar fotográfico são expressões artísticas e como tal, possuem um viés de critica 
social bem intenso. Quando não, podem ser enquadradas simplesmente como imagens e serem utilizadas 
para dinamizar os slides, cartazes, folders e demais materiais gráficos.  

Diversos fotógrafos famosos possuem uma profunda relação com as questões sociais, das coberturas de 
guerra, passando pelo registro da identidade do individuo até uma sociologia da fotografia. Inclusive, mui-
tos sociólogos norte-americanos ficaram famosos pela atuação enquanto fotógrafos como é o caso de Lewis 
Hine que fez um levantamento imagético sobre a migração, a depressão econômica e o mercado de trabalho 
estadunidense, ou ainda, os estudos etnográficos sobre nativos americanos feitos pelos fotógrafos Edward 
Curtis e Adam Vroman. E será na etnografia, particularmente como Margaret Mead, que a fotografia terá 
uma importância fundamental, pois muito dos estudos etnológicos foram feitos por via destas imagens.  
A história das ciências sociais caminha junto ao uso das fotografias. Por isso, entre fotógrafos famosos, 
é comum encontrar registros de temas sociais (e sociológicos) que podem ser explorados pelo professor. 

Não apenas o professor pode analisar estas fotografias históricas e documentais, como guiar suas 
apresentações simplesmente através de imagens (fotos) que complementem seu discurso. 



Para examinar

Pesquise na internet as fotos dos seguintes fotógrafos e veja suas implicações e temáticas 
sociológicas: Andy Goldsworthy, Anni Leibovitz, Dine Arbus, Hannah Hoch, Helena Almeida, 
Henri Cartier-Bresson, Jean Agélou, Patrick Dermarchelier, Robert Doisneau, Sebastião Salgado, 
Arthur Rothstein, Walker Evans, Carl Mydans, Bem Shahn, Dorothea Lange, Russel Lee, Lewis 
Hine, August Sander, Eugène Atget, Jacob Riis, John Thomson, Edward Curtis, Jack Delano, 
Marion Post Wolcott, John Vachon e Wilheim von Gloeden. 
Cuidado, alguns possuem produções eróticas e inadequadas para determinadas faixas etárias. 

Além da análise, o professor pode solicitar aos alunos a produção de fotografias sobre determinado 
tema. É possível pedir uma releitura com base nas fotos realizadas por um sociólogo/antropólogo ou um 
tipo de ensaio fotográfico sobre um tema especifico como pobreza, religiosidade, trabalho, cidadania, etc. 
Hoje, a possibilidade de tirar fotos é altamente disponível, pois, máquinas fotográficas estão acopladas 
em quase todos os aparelhos eletrônicos de uso cotidiano (celulares, tablets, computadores, relógios, etc).

  

Fig. 38  e 39 – Imagens de fotonovelas produzidas pelos alunos.  Primeira com produção manual e exposta em um mural na escola e a 
segunda feita no computador e disponibilizada via e-mail. As fotonovelas são fáceis de serem produzidas, pois todos os alunos tem acesso 
a máquinas fotográficas e podem versar sobre temas específicos solicitados pelos professores, desenvolvendo o senso crítico do aluno ao 
idealizar cenas e falas que contextualizem o assunto, incorporando ainda elementos de encenação teatral, mímica e trabalho em grupo. 
(38) trabalho realizado em 2008 na Escola Municipal 28 de Fevereiro em Marau, no Rio Grande Sul feito pela professora Rozane Suzart 
Gesteira; (39) Projeto retirado da revista “Grande Stella” analisado por Vagner Baldasso em seu trabalho monográfico.



Fig. 40 – Fotonovela impressa produzida pelas alunas a partir de um texto literário, 
idealizado pelas professoras Gislene e Ângela em 2010 na escola ENSA.

As fotografias também podem ser palco para a realização de subprodutos mais complexos além de 
exposições e ensaios. É o caso das fotonovelas. Um tipo de narrativa realizada através de fotos sequen-
ciais que são acompanhadas de texto, falas e balões. É um tipo de história em quadrinhos que substitui 
o desenho por fotos. As fotonovelas, enquanto narrativas, podem ser feitas sobre qualquer tema e com 
os próprios alunos atuando como modelos fotográficos. As montagens podem ser feitas nos softwares que 
estão disponíveis em qualquer computador com pacote office como o PowerPoint, Word e Paint. Estes 
produtos podem ser impressos e encadernados (como fanzines ou publicados nos jornais escolares) e/ou 
enviados por e-mail.

3.12. Infografias

Fig. 41 – Infografia sobre as diferenças de gênero na Ásia. Permite ao professor apresentar dados 
complexos de uma maneira agradável e compreensiva a partir de critérios relacionados ao design da informação visual.

As infografias são recursos que aliam dados estatísticos, numéricos, gráficos, ilustrações e texto em 
informação que é facilmente compreensiva pela visualização. Os infográficos são muito utilizados em jor-
nais, obviamente, pela potencialidade em apresentar dados complexos de uma maneira simples ou fácil de 
ser compreendida. É justamente devido a esta qualidade que os infográficos devem ser utilizados na sala 



de aula e, principalmente nas aulas de sociologia que, por natureza, tendem a lidar com muitos dados 
estatísticos com o objetivo de compreender a realidade. 

Os infográficos tendem a ser estáticos, mas com a internet, estão aparecendo cada vez mais gráficos 
animados e interativos, despertando ainda mais o interesse dos leitores.  

A essência dos infográficos é apresentar dados estatísticos ou operacionais (desconstruindo um pro-
duto/objeto/ideia) de maneira compreensível, isto é, a infografia lida com a melhoria da visualização de 
dados. 

O professor pode pesquisar infográficos disponíveis na internet ou publicados em jornais e revistas ou 
ainda produzir seus próprios infográficos. Na internet há diversos recursos que possibilitam a produção de 
infográficos, mesmo quando o agente não conhece de design ou de estatística. 

Fig. 42 – Infografias podem ser usadas como instrumento atrativo pra compreender um fenômeno  a partir da análises 
de suas estruturas visuais.

PROGRAMAS GRATUITOS E ONLINE PARA CONSTRUIR INFOGRÁFICOS
Piktochart http://app.piktochart.com/
Infogr.am http://infogr.am/beta/
Easel.ly http://www.easel.ly/create/
Tableau http://www.tableausoftware.com/public/how-it-works
OmniGraffle http://www.omnigroup.com/products/omnigraffle/
Balsamiq http://www.balsamiq.com/
RSA Animate series http://www.thersa.org/events/rsaanimate
TimelineJS http://timeline.verite.co/
Present.me http://present.me/
Many Eyes http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes/
Creately http://creately.com/
Cacoo https://cacoo.com/lang/pt_pt/



3.13. Internet

Fig. 43 – Logo da Google, atualmente, a maior empresa de ciberinformação do mundo, com diversas ferramentas 
diferentes para a interação com o mundo virtual na rede mundial de computadores.

A internet é um espaço virtual por onde se processam diversos sistemas de comunicação e transmissão 
de dados. A rede, como é mais conhecida, tem uma potencialidade enorme de usos, comerciais, profissio-
nais, econômicos, sociais e educacionais. O que a internet possibilita, acima de tudo, é a interatividade, 
isto é, a possibilidade de desenvolver ações com respostas imediatas. Com a internet o professor pode 
compartilhar, editar, interagir, distribuir, pesquisar, processar, acessar e exibir quaisquer tipos de dados 
disponíveis. Praticamente, todas as interfaces apresentadas neste manual possuem aplicabilidade para a 
internet. 

Boa parte destes recursos são presentados através de sítios virtuais hospedados no ciberespaço e, por 
isso, acessíveis a qualquer um que tenha o aparelho de conexão com a rede mundial de computadores. 

Para usar a internet, tanto o aluno quanto o professor, não apenas precisam da conexão e da aparelha-
gem necessária, mas do conhecimento de suas possibilidades. Assim o que é possível fazer com a internet? 

Se pegarmos a plataforma conhecida como Google, teremos uma ideia das potencialidades. Acessando 
o Google é possível:

Ler livros = books.google.com
Ler artigos científicos = scholar.google.com
Ver mapas e rotas = maps.google.com
Interagir com pessoas = plus.google.com
Pesquisar = google.com
Ver/compartilhar Vídeos = youtube.com
Ler noticias em tempo real = news.google.com.br
Trocar/receber e-mails = gmail.com
Arquivos documentos = drive.google.com
Agenda online = www.google.com/calendar
Traduzir texto ou áudio = translate.google.com.br
Produzir noticias/criar site = www.blogger.com
Criar listas de grupos = groups.google.com
Imprimir de qualquer lugar = http://www.google.com.br/cloudprint
Gravar vídeos em tempo real = http://www.google.com.br/hangouts/ 
Criar e compartilhar documentos sem o programa  = docs.google.com
Fazer anotações em qualquer lugar = keep.google.com
Receber avisos = google.com.br/alerts
Explorar locais do mundo em tempo real = google.com.br/earth
Compartilhar e ditar fotos = picasa.google.com.br



Saiba mais

“Internet é um sistema global de redes de computadores interligadas que utilizam o conjunto 
de protocolos padrão da internet (TCP/IP) para servir vários bilhões de usuários no mundo 
inteiro. É uma rede de várias outras redes, que consiste de milhões de empresas privadas, pú-
blicas, acadêmicas e de governo, com alcance local e global e que está ligada por uma ampla 
variedade de tecnologias de rede eletrônica, sem fio e ópticas. A internet traz uma extensa 
gama de recursos de informação e serviços, tais como os documentos inter-relacionados de hi-
pertextos da World Wide Web (WWW), redes peer-to-peer e infraestrutura de apoio a e-mails. As 
origens da internet remontam a uma pesquisa encomendada pelo governo dos Estados Unidos 
na década de 1960, para construir uma forma de comunicação robusta e sem falhas, através de 
redes de computadores. Embora este trabalho, juntamente com projetos no Reino Unido e na 
França, tenha levado a criação de redes precursoras importantes, ele não criou a internet. Não 
há consenso sobre a data exata em que a internet moderna surgiu, mas foi em algum momento 
em meados da década de 1980.”

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet

Para examinar

Aproveite 100 dicas e use o Facebook em sala de aula:

Facebook em sala de aula: dicas para utilizar os recursos do Facebook

1- Peça informações: Ao invés de utilizar a Wikipédia, procure por especialistas que tenham 
perfil na rede e possam ajudar você. Além disso, você pode se comunicar com os pais de seus 
alunos, especialmente quando forem menores, e pedir ou fornecer informações sobre eles.
 
2- Veja vídeos-aula: Diversas universidades de vários países diferentes disponibilizam vídeos 
de aulas ou palestras em suas páginas online.
 
3- Museus: Indique páginas de museus, galerias de arte e exibições para que seus alunos pos-
sam enriquecer ainda mais o uso do Facebook e entrem em contato com diferentes conteúdos 
educacionais.
 
4- Contato pessoal: os estudantes podem entrar em contato com parentes distantes para fazer 
pesquisas genealógicas ou com personalidades locais para discutir matérias tratadas em sala 
de aula.
 
5- Falar com autoridades: Políticos, governantes e outras instituições também podem ser con-
tatadas pelos alunos para despertar a participação política e o ensino de valores de cidadania 
e democracia.
 
6- Jogos Educacionais: Muitos dos jogos disponíveis no Facebook são educacionais. Você pode 
estabelecer metas e fazer um campeonato interno entre os alunos.
 7- Pesquisas: É comum que os professores solicitem entrevistas ou pesquisas com o público 
aos estudantes. Você pode levar essa pesquisa para a rede social e aumentar ainda mais o al-



cance da investigação.
8- Aplicativos: O Facebook disponibiliza várias ferramentas que você pode adotar para aumen-
tar a dinâmica em sala de aula.
 
 
Facebook em sala de aula: dicas para projetos e tarefas

9- Desafios: Como em uma classe, você pode participar de desafios, competições e gincanas 
feitas por instituições educacionais e outras companhias.
 
10- Livros: peça para que os alunos compartilhem no Facebook suas opiniões e análises sobre 
os livros que você pediu para lerem.
 
11- Consiga apoio: Se sua escola está passando por uma restrição de recursos você pode divul-
gar as causas no Facebook e procurar por recursos e apoios, seja financeiro ou não.
 
12- Nota extra: Organize uma pequena gincana com os alunos e passe atividades relâmpago 
pela rede social para que eles realizem dentro de um prazo limitado. Além disso, você pode 
postar atividades extras, sem que haja limitação de tempo ou gincana.
 
13- Notícias: Se você for professor de geografia, por exemplo, e estiver tratando de geopolítica, 
pode pedir aos alunos que reúnam as principais matérias sobre o tema e compartilhem em suas 
páginas para gerar discussões e debates. As mais comentadas poderão virar assunto em sala de 
aula para maior desenvolvimento.
 
14- Documentar: Em aulas de biologia onde os alunos estudam o desenvolvimento das plantas, 
você pode montar um projeto de documentação desse projeto. A cada dia, ou uma vez por se-
mana, o aluno conta sobre sua plantinha e como ela está se desenvolvendo.
 
15- Habilidades: use o Facebook para ensinar habilidades como fazer contatos e colaborações.
 
16- Fazer aplicativos: alunos de ciências da computação ou informática mais avançada podem 
desenvolver aplicativos para a escola dentro da rede social.
 
17- Criar conteúdos: No Facebook, é muito fácil criar e compartilhar conteúdos. Peça aos seus 
alunos que desvendem essas ferramentas e as utilizem para aplicar as matérias aprendidas em 
aula.
 
18- Causas: a rede social possibilita a criação de grupos para defender causas. Estimule seus 
alunos para que se reúnam e façam um movimento, projeto, etc. Eles podem procurar por pro-
blemas nas áreas em que vivem ou ao redor da escola.
 
19- Brainstorm: os estudantes podem usar a página da escola ou o grupo da sala para ter ideias 
e fazer reuniões online de brainstorm.
 
20- Diários: os alunos podem postar anotações de seus diários online e dividi-los com a classe 
e seus amigos.
 
21- Caça ao tesouro: desenvolva uma gincana com a sala. Faça um caça ao tesouro online e 
divida a turma em grupos.
 
22- Clube do livro: fomente a leitura por meio da criação de clubes do livro online.
23- Etiqueta online: dê dicas e instruções sobre como se comportar online, segurança na in-



ternet, como evitar fraudes e golpes, como funciona a polícia em crimes cibernéticos e como 
denunciar possíveis abusos e outros crimes online.
 
24- Galeria online: os alunos podem reunir diversos conteúdos, artísticos ou não, e desempe-
nhar o papel de curadores a partir de determinado tópico.
 
25- Exercícios: em épocas de prova, você pode postar exercícios e atividades para que os alunos 
pratiquem os conteúdos que serão cobrados.
 
26- Perfis falsos: em aulas de história, por exemplo, você pode pedir que os alunos criem perfis 
falsos de personagens históricos, como Napoleão Bonaparte.
 
27- Resumos: ao pedir a leitura de livros ou textos mais extensos, solicite aos alunos que pos-
tem online resumos sobre as obras ou críticas e análises.
 
28- Notícias da escola: peça aos alunos que sirvam como fontes de notícias e postem na página 
da escola ou da sala quais são os próximos eventos ou provas. Você pode separar uma pessoa 
específica para essa função.
  
Facebook em sala de aula: dicas de compartilhamento

29- Transfira o blog: se sua sala possui um blog, transfira-o completa ou parcialmente para o 
Facebook. Dessa forma, os alunos poderão compartilhar os conteúdos de maneira mais intera-
tiva e prática.
 
30- Envolva os pais: Não são apenas os estudantes que podem se envolver nos projetos. Com-
partilhe as iniciativas com os pais e responsáveis dos alunos, reforçando ainda mais a relação 
e responsabilidade dos pais com a educação dos filhos.
 
31- Dia do bichinho: Para descomplicar uma situação presencial, você pode fazer o “Dia do 
bichinho de estimação” online. Peça aos alunos que enviem fotos de seus animais e algumas 
informações, com histórias curiosas sobre eles.
 
32-Vídeos: você pode armazenar vídeos de aulas, palestras ou outros conteúdos relevantes para 
criar uma videoteca virtual acessível para os alunos e pais.
 
33- Álbuns de fotos: Quando houver passeios ao zoológico ou outros locais, você pode criar 
álbuns com as fotos da excursão e compartilhar com os estudantes.
 
34- Vocabulário: Você ou toda a sala (organize um cronograma primeiramente) podem postar 
palavras diferentes ou difíceis com as definições para aprimorar o vocabulário da turma.
 
35- Gráficos: peça aos pais e/ou alunos que compartilhem informações sobre seus hábitos e 
características pessoais ou preferências. A partir disso, você pode criar gráficos informativos 
que servem de apoio para as aulas.
 
36- Perguntas: O Facebook disponibiliza a ferramenta de perguntas, que pode ser muito útil, 
tanto para os alunos quanto para os professores. Você pode criar enigmas ou deixar o aplicativo 
disponível para que os alunos tirem dúvidas online.
 
37- Outros arquivos: você pode armazenar fontes, links úteis, apresentações em PowerPoint no 
grupo da sala ou na página da escola.
38- Conteúdo educacional: conteúdos que estão sendo tratados na sala podem ser enriquecidos 



com outras informações online, como vídeos-aula, etc.
 
 Facebook em sala de aula: dicas de colaboração e discussão

39- Feedback: se você tem ideias para atividades ou tarefas diferentes e gostaria de saber a 
opinião dos alunos, peça que eles compartilhem online.
 
40- Escrita colaborativa: Você pode montar uma atividade de escrita colaborativa onde cada 
aluno faz parte do texto. O resultado pode ser um pequeno livro ou apostila.
 
41- Canal: para públicos maiores, você pode organizar uma fórum de discussão em tempo real, 
enquanto os conteúdos são transmitidos em sala ou depois.
 
42- Idiomas: conecte seus estudantes com pessoas de todo mundo. Se você é professora de 
inglês ou espanhol e possui amigos do exterior que falam essas línguas, organize bate papos 
para que os estudantes possam praticar os idiomas.
 
43- Participação: para alunos que são mais tímidos ou não gostar de falar em público, você 
pode organizar atividades de participação online, onde eles se sintam mais a vontade para 
interagir.
 
44- Grupos de estudo: os alunos podem montar grupos online das equipes de trabalho ou de 
estudo para se organizarem mais facilmente.
 
45- Opinião: você irá fazer uma sessão de cinema ou alguma outra atividade e possui várias 
opções de escolha de filme? Peça aos alunos que escolham em uma pesquisa online.
 
46- Estudantes formados: procure os perfis de alunos que já estão formados para que compar-
tilhem suas experiências acadêmicas e profissionais com os alunos.
 
47- Notas: nessa ferramenta, os alunos podem compartilhar os trabalhos ou textos e receber a 
opinião dos colegas e dos professores.
 
48- Mundo: faça um intercâmbio online com alunos de outros países ou regiões, compartilhe 
atividades e experiências.
 
49- Outros professores: discuta essas ideias em grupos de professores, seja da mesma escola 
ou área de ensino.
 
50- Ajuda na lição: os estudantes podem ajudar uns aos outros por meio dos grupos de Face-
book, com a sua supervisão para evitar plágios ou outros erros.
 
51- Palestras: encontre especialistas ou outros palestrantes para que tragam conteúdos rele-
vantes para a sala de aula, seja online ou presencialmente. 
 
Facebook em sala de aula: dicas de organização

52- Eventos: deixe os alunos informados e disponibilize um calendário online.
 
53- Grupos: se você é professor de diversas classes, organize essas turmas em grupos diferen-
tes.
 54- Aniversários: Use o Facebook como lembrete de aniversários, feriados e outras comemo-
rações.



55- Relacionamento: em salas maiores pode ser mais difícil se relacionar com cada estudante 
em particular. Você pode aproveitar o ambiente online para conhecer melhor seus alunos.
 
56- Mantenha-se atualizado: Seus e-mails podem ser ignorados, mas você pode manter o con-
trole de quem leu seus recados, pedindo aos alunos que “curtam” aquilo que você postar.
 
57- Reconhecimento: quando uma classe ou aluno alcança alguma meta ou resultado relevan-
tes você pode dar reconhecimento e motivação online para que todos se sintam considerados.
 
58- Recados: Ao invés de distribuir recados e autorizações em papel, disponibilize-os online e 
peça aos pais que imprimam em casa, garantindo maior retorno.
 
59- Debates: Se você não tem tempo suficiente para continuar um debate em aula, leve-o para 
o grupo da sala online e continue a discutir as ideias.
 
60- Avisos urgentes: caso ocorra algum imprevisto, você pode comunicá-lo para pais e alunos, 
tanto na página da escola quanto no grupo da sala.
 
61- Fique de olho: Alunos que não entregam a lição por que ficaram sem internet podem ser 
avaliados de acordo com o histórico no Facebook.
 
62- Mapa: em aulas de geografia, peça aos alunos que compartilhem fotos, informações e ma-
pas de seus locais preferidos.
 
63- Pais: os pais podem manter-se conectados para saber o que acontece em aula e quais são 
as próximas provas ou projetos.
 
64- Provas: pergunte aos alunos como eles acham que foram nas provas e quais suas opiniões 
sobre as questões levantadas nos testes.
 
65- Atualizações: Durante trabalhos ou projetos, você pode se manter atualizado sobre o 
desempenho dos alunos, perguntando como eles estão e quais são as principais dificuldades 
encontradas.
 
66- Participação em aula: Aumente a interação e permita que os alunos façam observações, 
comentários e perguntas online durante a aula.
 
67- Carreira: conecte os alunos com pessoas especializadas em treinamento profissional e de 
carreira e com outros profissionais das áreas que eles desejam seguir depois da escola.
 
68- Recursos: Use a página no Facebook para levantar recursos para passeios ou outros proje-
tos.
 69- Páginas para os pais: é uma excelente oportunidade de conectar pais e professores de 
maneira prática e eficiente, sem burocracias.
 
70- Interesses: Encontre quais são as novas tendências e interesses dos alunos e procure inse-
ri-los em classe para aumentar o envolvimento.
 
71- Concursos: envolva os alunos em concursos que coloquem em prática os conteúdos apren-
didos na aula. Você pode permitir que estudantes de outras turmas ou de fora da escola tam-
bém participem.
 
72- Lembretes: alunos ausentes podem ser lembrados das aulas e atividades para que não per-



cam notas.
 
73- Assuntos: preste atenção nas conversas e debates online (não apenas da sala, mas em 
geral) por que estes botem gerar assuntos para discussão em sala de aula.
 
74- Prazos: Mesmo disponibilizando calendários você pode lembrar os alunos com recados so-
bre as próximas entregas.
 
75- Livros: Marque livros para download que os alunos podem utilizar para leitura complemen-
tar ou obrigatória.
 
76- Instruções: deixe instruções para trabalhos disponíveis online para consulta.
 
77- Celebre: quando determinados projetos forem finalizados, você pode celebrar o desempe-
nho da sala ou determinado grupo ou pessoa.
 
 
Facebook em sala de aula: dicas de aplicativos e grupos

78- Cursos: esse aplicativo permite a administração de cursos no Facebook.
 
79- CiteMe: os alunos podem usar esse aplicativo para fazer citações de maneira adequada.
 
80- Booktag: Compartilhe livros e peça que os alunos comentem nesse aplicativo.
 
81- Universidades: as universidades possuem páginas online que facilitam o acesso de futuros 
estudantes e informações.
 
82- Calendar: esse é o aplicativo que permite a criação de calendários online.
 
83- Knighthood: Esse jogo promove a prática da leitura de maneira divertida e dinâmica.
 
84- Mathematical Formulas: os professores de matemática podem passar esses recursos para os 
alunos estudarem fórmulas e soluções.
 
85- Sebos: procure por grupos de sebos ou outras lojas para que os alunos possam adquirir 
materiais mais baratos.
 
86- Webinairia: capture vídeos para sua aula.
 
87- JSTOR Search: artigos e conteúdos acadêmicos podem ser procurados nesse aplicativo.
 
88- Homework Help: esse aplicativo oferece ajuda para alunos em suas lições de casa. Por ser 
em inglês, pode ser usado nas tarefas de inglês.
 
89- Word of the Day: use essa ferramenta como fontes para encontrar palavras ou dias históri-
cos e compartilhar com os alunos.
 
90- Zoho Online Office: Compartilhe e armazene documentos nesse aplicativo.
 
91- Notely: Muito bom para fins educacionais, ele é usado para organizar documentos e notas.
 
92- Language Exchange: ajuda seus alunos a se conectarem com línguas estrangeiras e prati-



carem.
 
93- Typing Test: aplicativo que ajuda os estudantes a desenvolver suas habilidades de digita-
ção.
 
94- Quiz Monster: essa ferramenta ajudar você a montar questionários online.
 
95- Grupos de estudo: esse aplicativo foi desenvolvido para criar o ambiente perfeito para 
grupos de estudo.
 
96- Notecentric: encoraje os alunos a fazer e compartilhar anotações usando esse aplicativo.
 
97- Slideshare: compartilhe apresentações, documentos, fotos e outros conteúdos por meio 
dessa ferramenta.
 
98- WorldCat: Essa ferramenta permite que você faça pesquisas, partilhe fontes e mais.
 
99- Hey Math! Challenge: Esse aplicativo ajuda os alunos a entender conceitos de matemática 
mais complexos.
 
100- Flashcardlet: Com essa ferramenta você criar seus próprios cartões de estudos para que os 
alunos usem na hora dos estudos.

Fonte: http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/25/936671/100-manei-
ras-usar-facebook-em-sala-aula.html 

FERRAMENTAS CIBERNÉTICAS GRATUITAS PARA PROFESSORES

Blogger http://www.blogger.com/ É um diário online que pode funcionar como sítio e hospedar 
quaisquer informações que o professor achar relevante, além 
de reunir os alunos e ter um meio fácil e direto de mandar 
materiais para alunos e o público.

Wikispaces http://www.wikispaces.
com/

Plataforma online que permite compartilhar, pública ou res-
tritamente, diversos conteúdos como textos, imagens e víde-
os. São verdadeiras salas de aula virtuais.

Google Drive http://drive.google.com/ Hospeda, guarda e compartilha quaisquer tipos de documen-
tos, podendo configurar quem tem acesso  a cada documen-
to, podendo inclusive usar para trabalhos coletivos –atuali-
zados automaticamente.

4Teachers http://www.4teachers.org/ Disponibiliza ferramentas que auxiliam as atividades didáti-
cas como questionários, perguntas, enquetes e tarefas, entre 
outros.

Dropbox http://dropbox.com/ Disponibiliza armazenamento e sincronização dos arquivos a 
todos os autorizados, semelhante ao google drive.

Evernote http://www.evernote.com/ Trata-se de um dispositivo de captura e organização de infor-
mações de trabalho para os projetos realizados diariamente 
que sincroniza tudo o que será necessário para uma pes-
quisa/projeto (vídeos, imagens, endereços, anotações, etc), 
permitindo acessá-los de qualquer lugar e/ou dispositivo.

Animoto http://animoto.com/ Permite a criação e o compartilhamento de vídeos, textos e 
animações por email, links e youtube.



Voki http://www.voki.com/ Ferramenta de criação de avatares animados que ensinam 
quaisquer conteúdos introduzidos. É uma ferramenta atrati-
va para trocar a imagem real do professor (em frente  uma 
câmera, p.ex., por uma animação).’

Tag Galaxy http://taggalaxy.de/ É uma ferramenta para pesquisar  imagens  diversas (para 
as aulas) através de categorias e subcategorias com um 
grande poder de definição da tipologia

Go! Animate http://goanimate.com/ Permite criar e disponibilizar imagens e vídeos para produzir 
aulas.

Slide Rocket http://www.sliderocket.
com/

Ferramenta de produção, armazenamento e compartilha-
mento de apresentações do tipo do PowerPoint.

Prezi http://prezi.com/ Ferramenta de produção, armazenamento e compartilha-
mento de apresentações do tipo do PowerPoint, sendo com 
recurso ainda mais dinâmicos e animados.

Tiki-Toki http://www.tiki-toki.com/ É um aplicativo que permite produzir slides de apresentação, 
transformá-los em vídeos e disponibilizá-los imediatamente 
no Youtube ou dropbox.

S c r e e n 
Chomp

http://screenchomp.com/ É um aplicativo que permite sincronizar o Dropbox e gravar 
vídeos que podem ser automaticamente disponibilizados em 
MP4 e compartilhar por email.

Show Me http://www.showme.com/ É um site que permite gravação de vídeos e pesquisa de ima-
gens com compartilhamento por email através de listagens 
de alunos.

Educreations 
Interactive 
Whiteboard

http://www.educreations.
com/

O site permite criar páginas online de conteúdos, gravar ví-
deos, pesquisar imagens e links do dropbox e produzir aulas 
em diversos formatos. Também é um aplicativo que trans-
forma o tablete em uma lousa interativa  que permite criar 
vídeos e animações.

Ask 3 http://www.techsmith.com/
ask3.html

É um aplicativo que permite fazer anotações animadas em 
quaisquer documentos e disponibilizá-los aos alunos. É um 
screencast que é disponibilizado em tempo real, permitindo 
aos alunos, pelo celular, assistir as vídeo-animações e co-
mentá-las. 

Stage h t t p s : / / i t u ne s . a p p l e .
c om/us/app/s tage - in -
t e ra c t i ve -wh i t e boa rd/
id584574701?mt=8#

É um aplicativo para celulares e tablets que transforma as 
imagens em quadros interativos que podem receber anota-
ções e disponibilizá-las ao vivo para os inscritos.

Oxito http://otixo.com/ É um aplicativo que permite acessar em um único lugar 
todas as contas em Dropbox, Google Drive, SkyDrive, entre 
outros, possibilitando abrir e editar arquivos além de com-
partilha-los.

TeacherKit h t t p s : / / i t u ne s . a p p l e .
com/us/app/teacherkit/
id389584618?mt=8

É um aplicativo que permite criar uma sala de uala virtual, 
com perfis de cada aluno e um livro de anotações  com notas 
e relatório de atividades de cada aluno.

Edmodo http://www.edmodo.com/ É um tipo de rede social para professores compartilharem 
diversos tipos de material educacional, possibilitando ainda 
criar fóruns, calendário de atividades, acompanhando a fre-
quência dos alunos, atribuir notas.
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Redu http://www.redu.com.br/ É uma plataforma online de compartilhamento de materiais 
para aulas já produzidos e que permite também criar am-
bientes virtuais de aprendizagem para seus alunos e inserir 
quaisquer tipos de recursos.

Celly http://cel.ly/ Trata-se de um tipo de rede social onde os professores podem 
se comunicar com os alunos através de mensagens d e texto, 
email ou chat.

Screen Re-
corder

http://www.zdsoft.com/ É um programa que permite criar vídeos aulas gravadas no 
seu computador. Ele captura o que estiver passando na tela 
do computador, desta forma é possível exibir um filme, um 
slide ou mexer em um software ou site da internet e ainda 
gravar o áudio (explicação) ou uma mescla entre os recur-
sos, transformando tudo em vídeo.

aTube Cat-
cher

http://www.atube.me/vi-
deo/

Programa para gravar vídeos a partir da tela do seu com-
putador, ´servindo também para baixar e converter áudios e  
vídeos do Youtube e outros sites online.

Snaggy http://snag.gy/ Programa que permite capturar a tela do computador e fa-
zer anotações sobre elas. Ideal para vídeo-aulas ainda amis 
interativas.

Screen Cas-
tle

http://screencastle.com/ É um site que possibilita capturar a tela do computador e 
gravar o áudio sem precisar instalar nenhum programa.

Screencast-
-O-Matic

http://www.screencast-o-
-matic.com/

É um site que possibilita capturar a tela do computador 
e gravar o áudio sem precisar instalar nenhum programa. 
Possui um recurso adicional de incluir a imagem da câmera 
do computador junto à gravação do vídeo, deixando a aula 
ainda mais dinâmica. O site limita as aulas a 15 min, ideal 
para exportar para o Youtube.

Fonte: 10 Ferramentas... (2012), 4 melhores... (2012), Alencar (2012), 10 aplicativos... (2013), 4 aplicativos... (2013), 11 aplicativos... 
(2013)

3.14. Jogos 

Fig. 44 – Os jogos em todas as suas modalidades permitem integrar os 
alunos e discutir questões sobre socialização, controle social, anomia, 
discriminação, poder, burocracia entre outros temas sociológicos.

Os jogos são procedimentos competitivos ou colaborativos, que envolvem os participantes numa 
série de ações  gerenciadas a partir de regras pré-determinadas e que possibilitam o entretenimento do 



grupo. Os jogos são instrumentos da cultura e possuem função pedagógica dentro do próprio processo de 
socialização ao permitir que se esclareça que a vontade de ganhar não pode ser maior que as regras do 
próprio jogo que interferem diretamente no sucesso dos jogadores. Ao vivenciar o jogo, os participantes 
identificam, a própria vivência social, a partir do principio a obediências às regras sociais.  

Além disso, também permitem o reconhecimento e entendimento de regras, identificação 
dos contextos que elas estão sendo utilizadas e invenção de novos contextos para a modi-
ficação das mesmas. Jogar é participar do mundo de faz de conta, dispor-se às incertezas 
e enfrentar desafios em busca de entretenimento. Através do jogo se revelam a autono-
mia, criatividade, originalidade e a possibilidade de simular e experimentar situações 
perigosas e proibidas no nosso cotidiano. (TAROUCO et al., 2004, p.02)

Os jogos podem ser de diferentes tipos ou modalidades como raciocínio, ação, estratégia, azar, ma-
temáticos e de aventura. Podem ser mediados apenas por regras (como boa parte dos jogos infantis que 
lidam com o corpo), por objetos manuseáveis (xadrez, damas, dominó, etc) ou por interfaces cibernéticas 
(jogos de computador, tablete, celular, etc). Há jogos com regras fechadas e limitadas e outros que são 
formados por regras abertas e variáveis. 

Um das modalidades de jogo muito divertida e útil para o uso na sala de aula é a produção de Caça-
-Palavras e Palavras-Cruzadas. Estes recursos servem para resumir conceitos, testar e memorizar relações 
entre termos/conceitos e seus significados. Ao tentar responder um caça-palavra ou uma palavra-cruzada 
o aluno testa sua memória e o raciocínio sobre o assunto de forma divertida e dinâmica.  Na internet exis-
tem sites que disponibilizam plataformas gratuitas, que geram palavras cruzadas automaticamente, bas-
tante inserir as palavras e suas descrições. O próprio programa faz o entrecruzamento dos termos gerando 
os quadrados de preenchimento. São ótimos substitutos dos enfadados questionários (apesar de terem 
estrutura semelhante). Após construir sua palavra-cruzada você pode disponibilizar via email, aplicativo 
de celular, no blog sua disciplina ou fotocopiá-la e distribuir com os alunos na sala ou simplesmente exibir 
no quadro com o datashow e preenchê-la com uma dinâmica de participação com os alunos.

Acesse

Sites que produzem Palavras-Cruzadas Gratuitamente

Educolorir.com (Só palavras-cruzadas)
http://www.educolorir.com/crosswordgenerator/por/

ETI (Palavras-cruzadas e Caça-palavras)
http://www.imagem.eti.br/gerador-palavras-cruzadas/ 

Crossword Writer (Só palavras-cruzadas)
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/crossword/crosswor-
d-puzzle-maker.php

Kurupira CrossWord (Só palavras-cruzadas)
http://kurupira.net/pt/programa_passatempo_kurupira_palavrascruzadas_online_download.
php 

Entre diversas modalidades de jogos, destaco mais três: os jogos de RPG, os boardsgames e os jogos 
eletrônicos.
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Fig. 45 – Uma sessão de RPG pode envolver 
diversos temas de ordem sociológica. Ques-
tões sobre mais-valia, alienação, consciência 
de classe, anomia, poder, estado, conflito 
cultural, burocracia entre outras podem ser 
analisadas numa simples sessão. A própria 
escolha das classes/tipos de personagens per-
mite avaliar  questão da identidade cultural  
e seu papel na determinação da alimentação, 
vestimentas, maneira de falar e códigos de 
conduta dos personagens e etiqueta (p. ex.: 
Elfos da Floresta ou Elfos Negros; Vampiros 
Ventrue ou Toreador; Lobisomens Fúria Negra 
ou Presas de Prata, e assim por diante). 

3.14.1. Os Role  Playing Games – RPGs

Nos últimos anos têm surgido políticas educativas que inte-
gram o jogo, enquanto atividade didática. Apesar desta discussão 
ainda ser frutífera e demandar muitas outras investigações, o RPG 
tem chamado atenção de pesquisadores, mostrando como tem uma 
grande ação na produção textual e desenvolvimento da escrita ou 
sua função literária ou ficcional nos participantes, devido às pró-
prias características do jogo que necessariamente induz os jogado-
res a um contínuo processo de leitura e ao constante exercício da 
produção textual. (MOTA, 1997; PAVÂO, 1999; FAIRCHILD, 2005)

O RPG tem se inserido de maneira significativa na vida dos 
escolares. Ele está presente nos jogos de videogames, nestes jogos 
de tabuleiros e entre as políticas de inserção na formação de gru-
pos entre as tribos urbanas. Como jogo de interpretação de perso-
nagens, é muito popular entre os jovens e incompreendidos pelos 
professores, mas que cativa à participação de jovens por longas ho-
ras de continua atividade, envolvendo temas e saberes complexos 
e diversificados. Sejam aqueles tradicionais de fantasia medieval, 
ou os grandes sucessos inspirados na mitologia punk-gótica da 
década de 80, com vampiros, lobisomens, fantasmas, feiticeiros e 
fadas; até mundos fantasiosos vinculados às antigas civilizações ou 
frutos de um mundo surreal. Em todos estes, um grande número 
de publicações vinculadas à literatura fantástica, seja de terror ou 
de aventura, também tem motivado a aproximação destes jovens 
com maciços volumes de linguagens rebuscadas e especializadas 
(BRAGA JR, 2002).

Apesar de todas estas inserções vantajosas para o desenvol-
vimento da aprendizagem, o RPG não tem encontrado tanta acei-
tação por parte dos professores. Muito desta rejeição talvez ocorra 
devido ao sistema hermético das regras e mundos fantasiosos ou 
de sua associação ao mundo dos jovens escolares. Afinal, para usar 
o RPG na sala de aula, os professores precisam tê-lo conhecido em 
sua forma natural e real, isto é, jogando da forma habitual, pois 
já se sabe que:

O professor que se propõe a utilizar jogos em 
sala de aula deve, sobretudo, saber jogar. Deve 
ter jogado o jogo ou o criado com uma finalida-
de conhecida, senão, tal qual no uso da música 
o professor poderá acreditar que está propondo 
algo lúdico, quando está trabalhando no sentido 
oposto. É preciso já ter jogado o jogo para saber 
de suas potencialidades, sua proposta, a ideolo-
gia que propõe. (MIBIELLI, 2008, p.03)



Jogos de RPG podem ser criados pelo professor de sociologia já com personagens específicos em ce-
nários também específicos de modo a mostrar situações reais, através da encenação propiciada pelo jogo. 
Um júri simulado não passa de um tipo de sessão de RPG sem as regras usuais do jogo (sorte das ações 
definidas pelos dados e as fichas de personagem que limitam o conhecimento do jogador). 

Além deste debate conceitual sobre as aplicações do RPG na sala de aula, é possível resgatar ainda a 
própria essência do jogo. O RPG se define pela experiência que o personagem e o jogador vão ganhando 
ao jogar o jogo e cujo objetivo não é simplesmente chegar a algum lugar ou vencer a partida, mas jogar. 
O RPG é famoso por propiciar um tipo de jogo onde não há ganhadores ou perdedores, apenas o jogar é 
importante e as consequências do próprio jogo em si (para o personagem) de modo a levar o jogador a ter 
consciência das consequências de suas ações. 

3.14.2. Boardgamers – Jogos de Tabuleiro

Os boardgamers são os chamados Jogos de Tabuleiro com possiblidades interativas mais desenvolvidas 
que os demais jogos em tabuleiros (como Xadrez, ludo, etc). São jogos que podem incorporar um grande 
número de jogadores envoltos de uma serie de procedimentos relacionados a um tabuleiro que centraliza 
as ações do jogo e/ou através de cartas (quando são apenas cartas são chamados de cardsgames). 

Estes jogos possuem particularidades relacionadas à aleatoriedade, a variabilidade, a cooperatibilidade 
e o subterfúgio. Para vencer estes jogos não é necessário apenas o domínio das regras e a capacidade de 
estratégias (como seria no xadrez). Estes jogos lidam com o aleatório, a sorte pelos dados ou outro meca-
nismo que impossibilite o jogador experiente ter sucesso. Isso permite uma maior dinamicidade entre as 
partidas. Não vence apenas o jogador mais habilidoso, mas o mais sortudo com suas jogadas. Os tabuleiros 
e cenários destes jogos também são modulares, permitindo uma grande variabilidade nas partidas; Estes 
jogos levam os participantes a cooperarem, dialogarem, trocarem recursos e criarem estratégias coletivas 
para vencer o jogo. Não se trata de formação de times, mas de cooperar para o outro ganhar mesmo quando 
não pertence ao seu time. É um tipo de ação muito relacionada aos valores sociais, onde os indivíduos co-
laboram uns com os outros; e o lado contrário: os subterfúgios que muitos destes jogos apregoam visando 
à máscara, o disfarce, o engano e a sabotagem. Estes jogos ensaiam diversas dinâmicas da vida social. É 
possível, portanto, compreender na prática simulada (sem os efeitos negativos e duradouros de uma pra-
tica real) muitos problemas sociais como violência, corrupção, desvio e criminalidade.

Fig. 46 – Jovens jogando um boardgame 
alemão chamado “Colonizadores de Cat-
tan”.
 Nele, de dois a quatro colonizadores es-
tão presos numa ilha precisando sobre-
vier com recursos escassos. 
Alianças e trocas de mercadorias entre os 
jogadores precisam ser feitas para definir 
o ganhador (apenas 1).
 O jogo pode ser usado para analisar as 
praticas de globalização, relações inter-
nacionais e as situações 
de manifestação de guerra/conflito in-
ternacional.



3.14.3. Jogos Eletrônicos 

Fig. 47 – Cena do Jogo “Age of Empire” onde se administra uma civilização que precisa de recursos (comida, madeira, pedra, ouro) e disputa 
estes recursos com outros povos, seguindo regras como p. ex., para criar armas mais sofisticadas, é preciso construir uma universidade para só 
então aprender novas tecnologias ou para avançar na quantidade de pessoas no exercito (e se defender dos ataques) é preciso estocar muita 
comida, entre outros elementos relacionados à organização social.

Os chamados gamers ou jogos eletrônicos também são passíveis de uso na sala de aula. Apesar de 
muitos despertarem a ira de educadores pela experiência negativa de duas descrições, os jovens (e adultos) 
continuam a usufruir de suas jogabilidades e por isso mesmo devem ser considerados pelos professores. 
Os videogames de participação coletiva, como Grand Theft Auto, Counter-Strike, Carmaggedon e Doom, 
são famosos pela violência e degradação (corpos mutilados, vísceras, cenas de assalto, roubo, morte...). 
Como usar estes jogos? A partir de sua própria exploração da violência. Não há jogo melhor para discutir e 
mostrar como funciona o mundo do crime (e suas consequências) do que a franquia GTA. Lá o jovem cri-
minoso recebe uma missão (roubar uma loja, um avião, matar alguém etc), sai pela cidade e pode fazer o 
que quiser, literalmente. Neófitos (os nubes/noobs) no jogo ficam animados com a possibilidade de atacar, 
bater e matar qualquer pessoa transeunte e logo descobre que ao cometer estes crimes, chama a atenção 
da polícia que tenta prendê-lo. Quando ele foge ou resiste a prisão, é morto pela polícia na troca de tiros. 
(Há exemplo melhor pra explicar as consequências da criminalidade?) 

A outros jogos, mais individuais, que exploram os estereótipos sociais e também abusam da violência 
transformando-a em entretenimento. Hoje é possível encontrar diversos jogos de videogame, em forma-
tos de apps para tablets e smartphones, que podem, portanto, ser baixados gratuitamente por qualquer 
pessoa que tenha os referidos aparelhos e sem nenhum tipo de censura ou impedimento. Há muitos jogos 
que simplesmente propõem ao jogador uma ação de violência gratuita e proposital com o objetivo claro 
de divertimento. Como trabalhar com isso nas aulas de sociologia? Refletindo sobre a natureza do jogo e 
suas implicações. 



3.15. Jornais Impressos

Fig. 48 - Um exercício bem interessante é pedir aos alunos a construção de um 
clipping mensal/bimensal sobre os temas das aulas de sociologia no jornal. Ache,
 para cada aula, uma matéria no jornal que exemplifique ou represente o assunto 
e apresente esta clipagem numa data especifica. Isso demonstra como os conteúdos 
sociológicos são contemporâneos e aplicados a realidade vivente.

Os jornais diários de notícias existem em todas as capitais do país e busca alimentar a população 
com os principais informes relacionados à politica, cultura, esportes, cotidiano e economia. É um meio 
eficiente de se manter informado sobre o que anda acontecendo na região onde ele é publicado, no país 
e no mundo. 

Como são impressos diariamente, geram um registro material de tudo que anda acontecendo na cidade 
e que despertou o interesse dos jornalistas. Tendem assim, a ser uma base rica de informações sobre os 
problemas urbanos e sociais e as principais polêmicas que afetam o país. 

Jornais não podem ser tratados como fontes da verdade sobre um fato.  Esta percepção pode ser al-
cançada pela simples comparação. Basta pegar dois jornais com matérias sobre o mesmo acontecimento 
e poderá se constatar que a ênfase e os fatos são diferentes, às vezes, bem distantes. (A exceção ocorre, 
em algumas ocasiões, principalmente em relação aos grandes jornais de circulação nacional, há o costume 
de reproduzir integralmente uma noticia/matéria publicada em um grande jornal ou veiculada por uma 
agência de noticias e não produzida pelos jornalistas locais, tornando-as idênticas). 

E esta já é uma dinâmica apropriada para as aulas de sociologia: comparar as notícias sobre os fatos, 
políticos, econômicos, urbanos e culturais, de modo a perceber que a formação da opinião pode ser geren-
ciada pela ideologia do veiculo (jornal), levando o simples leitor a comungar sobre o fato e não construir 
sua própria opinião sobre ele. A mídia pode manipular a opinião pública pelo simples fato de só tecer 
comentários a partir de um ponto de vista. 

As matérias também ajudam a exemplificar pelos fatos do cotidiano temas de natureza e debate 
sociológico como pobreza, desigualdade, conflitos, violência, criminalidade, identidade cultural, práticas 
religiosas, etc. O professor pode pedir que os alunos pesquisem nos jornais estes temas, recortem as ma-
térias e tragam para a sala de aula (ou isso pode se feito no momento da aula).  

O jornal também pode ser a base para a montagem de quadros de referência, colagens, ensaios, leitu-
ras, exercícios de avaliação, textos de referencia, dinâmicas de grupo e assim por diante. 

Outra situação possível é aproveitar a linguagem do jornal para produzir um jornal na escola e dis-
tribuí-lo à comunidade escolar ou circunvizinha. No jornal – que pode ser facilmente montado no Word 
– os alunos podem fazer entrevistas, matérias esclarecedoras ou denúncias com fotorreportagem sobre os 



temas de interesse da disciplina. Caso haja dificuldade para a impressão, o jornal pode se transformar em 
um newsletter e ser distribuída por e-mail ou pelo blog do professor ou da turma e, caso haja, no site da 
escola. 

3.16. Literatura de Massa

 
Fig. 49  e 50 – Capas das trilogias de O Senhor dos Anéis de Tolkien e de Eragon de Paolini. Em comum não apenas best-sellers de fantasia 
medieval, mas enredos que falam da opressão de um tirano que quer unificar todos o reinos e da luta de camponeses ou pessoas comuns (e 
pequenas) contra o sistema dominante. Em ambos os livros, o mito da revolução social se confirma. Há uma consciência de classe que une os 
pequenos oprimidos na luta contra o governo opressor. As semelhanças com as teorias marxistas ajuda o aluno a entender sua aplicação ou 
simplesmente o professor terá uma suporte, atrativo aos alunos, para descrever e explicar o conceito.

Os livros de literatura de massa (blockbuster e best sellers) são bons de se usar devido ao efeito de 
encantamento e atração. Os alunos já estão lendo estes materiais e por isso mesmo, predispostos a ler 
calhamaços de 500 páginas e discutir sobre seus personagens preferidos. Estes livros, independente de 
suas qualidades literárias, apresentam contextos sociais, culturais e políticos que podem ser explorados 
nas aulas de sociologia. 

Procedimentos possíveis:

• Recorte pequenos trechos do livro.
• Descreva sinopses de acontecimentos e peça uma reflexão sobre eles. 
• Forme grupos de alunos que apresentem enredos e personagens e intervenha, quan-

do apropriado, na identificação da relação tipo de personagem/enredo versus tema/
conceito pretendido. 

• Junte texto/trechos literários com cenas das versões adaptadas para o cinema (quan-
do houver), isso ampliará a capacidade de reflexão e interesse na temática, além de 
promover a compreensão da situação pela repetição enfática do fato/cena/persona-
gem.

Por exemplo, tomando como base o livro juvenil “Divergente” de Veronica Roth:

Numa Chicago futurista, a sociedade se divide em cinco facções – Abnegação, Amizade, 
Audácia, Franqueza e Erudição – e não pertencer a nenhuma facção é como ser invisível. 
Beatrice cresceu na Abnegação, mas o teste de aptidão por que passam todos os jovens 
aos 16 anos, numa grande cerimônia de iniciação que determina a que grupo querem se 
unir para passar o resto de suas vidas, revela que ela é, na verdade, uma divergente, não 
respondendo às simulações conforme o previsto. A jovem deve então decidir entre ficar 
com sua família ou ser quem ela realmente é. E acaba fazendo uma escolha que surpreen-



de a todos, inclusive a ela mesma, e que terá desdobramentos sobre sua vida, seu coração 
e até mesmo sobre a sociedade supostamente ideal em que vive. (TRILOGIA DIVERGENTE, 
2010, [s.p.])

Como desenvolver a leitura sociológica? Um exemplo possível: Nesta trilogia do livro seriado de Verô-
nica Roth (Divergente, Insurgente e Convergente), a protagonista vê-se envolvida num conflito social: ela 
não se encaixa nas classes sociais existentes e será perseguida por isso. Ela vive em um estado totalitário 
que controla todas as ações dos indivíduos e se envolve com um grupo que visa derrubar o governo e luta 
pela liberdade da população. Além dos elementos filosóficos envolvidos, no livro é possível descrever situ-
ações relacionadas com os sistemas de governo e os princípios básicos da ciência política (com as noções 
dos principais contratualistas), as teorias marxista e funcionalista, além de todo um debate sobre papel 
social e controle social, além de anomia.  

Harry Potter, Crepúsculo, A Cabana, A Menina que Roubava Livros, O Caçador de Pipas, 
O Senhor dos Anéis, Diários de um Vampiro, As Crônicas de Nárnia, Marley e Eu, Diário 
de um Banana. O que essas obras têm em comum? Todas estiveram durante muito tempo 
entre os livros mais vendidos no Brasil para o público jovem. As obras citadas recebem 
diferentes denominações: literatura popular, literatura comercial, literatura de consumo, 
literatura de massa ou best-sellers. No final do século XX, houve um crescimento do inte-
resse de leitores por essas obras, escritas para serem comercializadas. Na primeira década 
do século XXI, sua circulação entre os jovens multiplicou-se. Em 2005, a rede de livrarias 
Saraiva vendeu 277 mil exemplares de títulos voltados para o público infanto-juvenil. 
Em 2010, foi 1,7 milhão, um aumento de 514%, segundo a revista Veja (número 2217, 
edição de 18 de maio de 2011). Os jovens brasileiros não leem apenas o que a escola ou 
a universidade pedem. Desenvolvem seus próprios gostos e fazem suas próprias escolhas 
de leitura. Geralmente, elas são influenciadas por indicações de amigos, ao elogiarem a 
obra e dizerem que vale a pena ler. É dessa forma que é criado um ciclo de leituras dentro 
de um grupo de amigos, no qual os jovens passam a conversar sobre as obras que leram e 
as que querem ler, a emprestar livros entre si e a ir a livrarias juntos para comprar obras 
recém-lançadas. (LOURENÇO, 2014, [s.p.])

Vejam quais são os livros lidos pela turma, procure fazer uma leitura deles (peça até os volumes em-
prestados dos seus alunos) e identifique as potencialidades sociológicas de cada um. Depois disso é esco-
lher se distribui cenas do livro para todos lerem ou pede que um grupo se responsabilize pela apresentação 
de uma cena do livro e contextualize-a sociologicamente, podendo incluir até as cenas dos filmes (caso 
existam). 

3.17. Literatura de Cordel

Fig. 51 -  O cordel é um recurso de fácil acesso, custo e 
compreensão. Normalmente tem uma tendência cômica e faz 
paródias e metáforas com elementos do cotidiano diretos das 
regiões onde é produzido. 
Tanto é possível realizar um levantamento sobre temas de 
interesse (pobreza, exploração da mão-de-obra, partidos polí-
ticos, diversidade, etc.) quanto produzi-los sobre os mesmos 
aspectos



A literatura de cordel é uma expressão artística muito comum na região nordeste e, tem até os dias de 
hoje, uma grande representação cultural e econômica na região. Centenas de novos cordéis são publicadas 
mensalmente. Suas temáticas são as mais diversas, dos acontecimentos político-econômicos internacio-
nais, passando pela vida de famosos até a situação do homem nordestino. O que elas têm em comum é a 
identificação das questões que envolvem a população nordestina e brasileira, o uso da linguagem comum 
do homem simples, as quadras organizadas em versos simples, com grande musicalidade e ritmo, a impres-
são em brochuras e estampas feitas em xilogravura.

Os livros de cordel são interessantes por mapearem a vida cotidiana, cultural, politica e socialmente. 
É um tipo de jornalismo autômato e espontâneo que desperta a curiosidade das pessoas e fala da realidade 
local. 

Novamente nos deparamos com dois processos onde o professor de sociologia pode inserir o material: 
na análise de publicações já impressas, ou na produção de um material baseado em um tema especifico. 

A própria natureza da xilogravura que estampa estas publicações também revela aspectos da região 
(vestimenta, maneirismos, relações entre os gêneros, formação de práticas profissionais, etc.), basta ana-
lisar cuidadosamente os elementos visuais que foram utilizados na composição das imagens. 

3.18. Livros Didáticos e Paradidáticos

Associada aos livros didáticos está a leitura de textos didáticos, fragmentos, artigos e opiniões, que 
serão esclarecidos na próxima disciplina. Estes materiais são tão ricos e expressivos e constantemente 
usados, que dedicaremos uma disciplina de projetos integradores exclusiva para discutir livro didático. 

3.19. Mapas

Fig. 52 – Mapas e cartografias são instrumentos importantes para a compreensão de conceitos mais abstratos como minorias sociais, pobreza, 
discriminação social, e segregação. Com os mapas é possível visualizar geograficamente estas relações. Com as tecnologias cibernéticas como o 
Google Earth é possível até acessar áreas específicas da região do aluno.



A exibição de mapas é importante para que o aluno tenha uma perspectiva visual da região onde vive 
ou faz referencia. Não me refiro apenas ao mapa mundi ou mapa econômico ou político do Brasil, mas os 
mapas dos bairros, das cidades, das zonas (RPAs).

Os mapas são importantes para se falar de urbanização, marginalização, periferia, subúrbio. Identi-
ficar, fisicamente o cento da cidade e as regiões periféricas. Onde estão os centros de comercio, os sho-
ppings, as zonas de lazer da região, marquem-nas no mapa e comece a relacionar bairros ricos e pobres e 
começará a ver padrões de localização. 

Ao discutir temáticas do ensino de sociologia que façam referencias a regiões especificas, use mapas, 
tanto em suas versões analógicas (impressos ou em banners) quanto através da internet (Google Maps e 
Google Earth). 

3.20. Mapas Mentais/Sinópticos

Fig. 53 – Estudante apresentando um mapa mental (com o uso de imagens).

Um dos recursos mais eficazes para compor uma aula ocorre pela utilização e construção de mapas 
mentais ou mapas sinópticos, que são esquemas que se utilizam de texto, linhas e elementos de organo-
grama que estabelecem relações entre as ideias. Estes mapas e esquemas podem ou não ser estruturados 
e hierárquicos, aleatórios e como simples processo de desencadeamento. Acompanhar a construção de um 
mapa sinóptico permite que o aluno possa fazer o caminho contrário e trazer/resgatar as bases de uma 
argumentação e novamente seguir em frente até uma exemplificação.

A mesma técnica permite ao professor estudar para a preparação de suas aulas e organizar esquemas 
de apresentação/explanação de forma mais coerente. 

Fig. 54 – Mapa mental estruturado e hierárquico feito no computador.



Fig. 55 – Mapa mental não estruturado hierarquicamente.

Para examinar

Técnica do mapa mental
O objetivo desta técnica do Mapa Mental é dar a maior liberdade possível à mente. O processo 
é o seguinte:
1º - Escreva o tema central no centro de uma folha.
2º - Desenhe diversas linhas a partir dele e escreva palavras-chave, por exemplo, "objetivos", 
"benefícios", "desenvolvimento", "técnicas" e "princípios", por exemplo. Não se preocupe ini-
cialmente com o tipo de ideias geradas ou com a sua utilidade; tem tempo para se preocupar 
com isso mais tarde.
3º - Gere ideias a partir de cada uma das palavras-chave relacionadas com o tema central, sem 
fazer qualquer tipo de avaliação das ideias geradas.
4º - Estabeleça as relações que quiser entre cada uma delas e faça os esquemas que achar úteis.
5º - Analise as combinações geradas e avalie a coerência e exequibilidade.
Fonte: http://www.portalcmc.com.br/tecria_21.htm 

O mapa mental também pode se transformar em dinâmica apresentada como exercício aos alunos. O 
professor pode pedir que eles façam um destes mapas e o apresentem na sala, com o uso do quadro ou 
através de outros recursos (cartazes, apresentação de PowerPoint, colagens, etc).
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Fig.58 - Mapas mentais são simples e rápidos de se fazer e 
podem acompanhar uma explanação de um assunto qualquer. 
Podem ser utilizados para estudar, apresentaar informações e 
avaliar a atenção/omcpreesão do auno. O professor pode soli-
citar que o aluno faça um mapa mental de uma palestra/aula 
veiculada na escola, ao inves do tipico reltório. A cosntrução 
sempre será única e variável entre os alunos e indicará a ca-
pacidde critic/reflexiva de conseguir identificar cada tópico 
das informações verbais que teve contato. 

Acesse

Assista ao vídeo so-
bre construção de 
mapas mentais no 
Youtube: https://
www.youtube.com/
watch?v=8LEbryqB-
gJI

Fig. 56 e 57 - Mapa sinóptico 
feito no computador e outro 
feito à mão acerca do tema 
“Sociologia Clássica”. Pode se 
transformar em um importante 
veículo de avaliação para o 
professor.



3.21. Maquetes

Fig. 59 – Maquete de uma casa seguindo princípios de sustentabilidade.

As maquetes escolares são representações tridimensionais de um determinado ambiente ou cenário a 
partir das indicações da disciplina. São recursos excelentes para conduzir o aluno a perceber a realidade 
de forma mais ampla complexa, levando-o a identificar situações-problema pelo simples fato de ter que 
construir uma representação dela, mesmo que simplificada. 

É a criatividade dos professores e alunos que determinará a possibilidade do uso destas maquetes. 
Exercita-se, portanto, a capacidade de reconstruir o social, a partir das referências visuais ao qual o aluno 
tem acesso. 

Por exemplo:
Um dos temas sociológicos frequentes é o debate sobre a vida social no meio urbano e no meio rural e 

os conflitos inerentes aos dois ambientes. O professor pode dividir os alunos em equipes e distribuir subte-
mas e pedir que se façam caixas que representem as questões dos subtemas. E depois os alunos comparam 
suas produções ao apresentarem seus projetos. Estas caixas podem ser construídas em sala de aula, mas o 
ideal é que os alunos as façam através de trabalhos em grupo fora do ambiente escolar. Podem ser usados 
caixas de sapato e quaisquer materiais disponíveis pelos alunos. Desde brinquedos, objetos, vegetação até 
recortes, jornais, desenho e pintura. (Tais atividades também podem ser desenvolvidas junto ao professor 
de artes, geografia e ciências. Estude as possiblidades e desenvolva ações coletivas). 



 
Fig. 60 e 61 – Maquetes de cenários urbano e rural feitos em caixas de sapato com diversas modalidades de materiais. O exercício da escolha 
dos elementos e os contrastes podem ser aprofundados pelas aulas de sociologia, tornando-se recursos que podem suplantar a infantilidade de 
dependendo da maturidade e dedicação da turma, revelar cenários mais problemáticos como violência, crises ambientais e etc. 

Acesse

Assista a um vídeo no Youtube explicando como fazer uma maquete desdobrável e mostre aos 
seus alunos:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xM0UaWANHls 

Moldes, materiais e diversas dicas de construção podem ser acessados estão disponíveis na 
internet, como neste blog: http://ntmsaojose.blogspot.com.br/2012/09/como-fazer-maque-
tes-existem-diversas.html. Pesquise outros.  



3.22. Mimeógrafos

Fig. 62 – O uso do mimeógrafo como instrumento copiador ainda é recorrente na ausência das fotocopiadoras elétricas.

Os mimeógrafos são máquinas de reprodução cuja operação é manual. São baseadas na marcação de 
uma folha de papel carbono (chamado estêncil) que recebe uma dose de álcool e é prensado sobre papeis 
em branco reproduzindo as imagens estampadas na matriz. Tornou-se famoso e largamente utilizado pela 
facilidade de uso e manutenção e por não depender de fontes de energias ou ocupar muito espaço (as 
técnicas são semelhantes à xilogravura e litogravura). 

A lógica do uso do mimeógrafo é semelhante ao do uso das fotocópias. Para os dias atuais, entretanto, 
o recurso mais rápido e econômico é a máquina de fotocopias elétrica devido a não necessidade de matriz 
especifica, como é o caso do estêncil. 

Ainda assim, pode ser usado nas aulas de sociologia, pois muitos dos cartazes e panfletos de grupos 
revolucionários usaram o equipamento para divulgar seus pensamentos. O maquinário pode ser usado com 
o mesmo fim numa dinâmica de grupo que tente reproduzir a construção do manifesto comunista de Karl 
Marx, p. ex. 

3.23. Montagem/Colagem

Fig. 63 – A produção de cartazes ou esquemas a 
partir da pesquisa, recorte e colagem de materiais 
sobre um determinado tema, exige de o aluno treinar 
o olhar para identificar imagens e composições que 
se relacionam com o conceito. Este mesmo procedi-
mento é necessário para despertar o senso crítico. 
Tais atividades, portanto, são auxiliares do ensino 
de sociologia, quando bem direcionadas às temáticas 
desta disciplina.



As atividades de artesanato manual consistem na produção de objetos utilitários, expressivos ou 
meramente contemplativos a partir de matéria prima variável. São recursos artísticos por excelência, pois 
se utilizam da capacidade de expressão plástica das artes visuais. Como expressão artística se baseia na 
capacidade do aluno em desenvolver um seno critico a partir de sua própria experiência na construção do 
objeto e na reflexão sobre sua apreciação (ao entrar em contato com seu processo de produção ou contem-
plação se desperta um valor ou sentimento que será discutido). 

Após explicar algum conceito/tema/teoria é possível desenvolver alguma atividade manual de pro-
dução de material (com ou sem o auxílio dos professores de artes) cujo tema tem relação direta com os 
assuntos da disciplina. 

Entre as técnicas de artesanato mais convenientes, está a montagem (compostas de colagens, recortes 
e modelagem).  A colagem consiste na produção de painéis (quadros e placas) com cenários montados a 
partir de recortes de materiais diversos (papel, tecido, vegetação, etc). A partir de jornais, revistas, HQs 
e papel é possível sugerir que se crie um cenário, cuja composição será decorrente da leitura de um texto 
ou do aprofundamento de uma temática. Ao tentar materializar uma ideia os alunos fixam estas ideias e 
exercitam o olhar na busca de informações visuais que representem as mesmas ideias ao qual foram sub-
metidos, levando-os por sua vez, a processar a capacidade de exercer o olhar sociológico e compreender a 
realidade. 

Por exemplo:
Depois de trabalhar os conceitos de discriminação social e racial, o professor pode promover uma ati-

vidade de avaliação que consiste na produção de um painel de montagem/colagem com revistas seriadas 
de banca (trazidas pelos alunos) que sintetizem e/ou exemplifiquem as situações de discriminação. Eles, 
em grupo, podem desenvolver estas montagens, inclusive com o auxílio de textos e façam a apresentação 
destes painéis e que podem, inclusive, compor uma pequena exposição na escola (nos corredores, murais, 
varais, etc.) para outros alunos, potencializando o aprendizado de outras turmas. 

Saiba mais

“Papier collé (do francês: papel colado ou recortes de papel) é um tipo de colagem em que o 
papel é a base de uma montagem plana. A diferença entre colagem e papier collé é que este 
último refere-se exclusivamente ao uso de papel, enquanto o primeiro pode incorporar outros 
componentes de duas dimensões. Como o termo papier collé não é usado geralmente, este tipo 
de trabalho é muitas vezes chamado simplesmente de colagem.”

Fonte: PAPIER COLLÉ. Wikipedia, a enciclopédia livre, 25 ago.2014, Disponível em:< http://
en.wikipedia.org/w/index.php?title=Papier_coll%C3%A9&oldid=622673196 >.  Acessado em: 
1 set. 2014. 

Fig. 64 - As montagens 
podem se restringir apenas 
a recortes de jornais. Uma 
montagem com palavras, 
a partir de uma varredura 
sobre determinado tema 
de interesse das aulas de 
sociologia.

Fig. 65 – O professor pode 
discutir a questão da moda 
e da cultura do consumo 
e solicitar um trabalho de 
produção, a partir de cola-
gens de revistas de moda 
disponíveis e acessíveis 
aos alunos para discutir as 
implicações desta temáti-
ca na imagem social dos 
indivíduos.
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3.24. Murais

Fig. 66 – O mural permite a produção cola-
borativa sobre assuntos de interesse que atin-
gem toda a comunidade circulante da escola.

Um mural se compõe da exi-
bição de informações em um su-
porte retangular normalmente 
afixado na parede, na forma de 
muro contínuo, daí seu nome. É 
um importante instrumento de 
comunicação interna, pois permi-
te a visualização das informações 
por parte dos agentes circulantes. 
Tem completa maleabilidade so-
bre os materiais que podem ser 
usados, durabilidade e assuntos. 
Podem ser encomendados aos alu-
nos sobre temas específicos ou 
produzidos pelo professor a partir 
de um calendário social/temático 
da escola e envolver os temas/
ações/conceitos necessários para 
a disciplina. O professor pode res-
ponsabilizar equipes bimestrais 
por montar murais que exponham 
– a partir da disciplina – temas de 
interesse ou campanhas de cons-
cientização como as relacionadas 
aos direitos indígenas, combate 
ao racismo, homofobia, campa-
nhas de adoção ou direito fami-
liar, valorização da identidade 
cultural local, enfim, quaisquer 
assuntos de interesse da discipli-
na que sirvam para conscientiza-
ção da população circulante (es-
colares e comunidade).

3.25. Museus

A ida e participação de museus é uma importante ferramenta 
na dinamicidade das aulas. Entretanto, este tópico foi tratado em 
Projetos Integradores 3, acerca das atividades extensionistas.

3.26. Músicas

 
Fig. 67 – A música é um dos recursos mais lúdicos para se usar na sala de aula, seja aque-
la produzida pelo professor, seja a simplesmente exibida.

A música é uma das expressões artísticas mais antigas e mais 
consumidas da humanidade. É muito difícil encontrar alguém que 
não goste de ouvir música. Há tipos de música que são mais en-
volventes e podem ser usadas para compor dinâmicas de grupo, 
outras que pelo simples fato de serem agradáveis e alegres podem 
ser usadas como “pano de fundo” para atividades de construção e 
produção de material na sala de aula, outras que tem letras tão 
complexas e elaboradas que podem servir de base para analises 
sobre situações históricas e políticas do momento em que foram 
produzidas.

Além disso, há músicas que são associadas à identidade de 
um determinado grupo social, político e cultural. Todas as tribos 
urbanas possuem expressões musicais próprias que condicionam 
a sua identidade de grupo (E.M.O.s, Punks, Hip-hopers, Góticos, 
Funkeiros, Pagodeiros, Metaleiros, Hadbangers, Rockeiros, etc) e 
podem ser trabalhadas junto à explicação de sua diversidade cultu-
ral. Assim como há música também associada à atividade religiosa 
que pode ser apresentada junto à explicação sobre os fenômenos 
religiosos. E ainda, músicas que foram associadas a contextos his-
tóricos e políticos como a música da Jovem Guarda e da MPB das 
décadas de 1960 e 1970 no Brasil. 

Houve uma época que professores usavam suas habilidades 
musicais no domínio de instrumentos e de composição para produ-
zir jingles relacionados aos conteúdos que deveriam ser memoriza-



dos pelos alunos (fórmulas de química, física e matemática). Estamos num momento onde não há intenção 
que os alunos decorem formulas ou esquemas, mas isso não quer dizer que professores com habilidades 
musicais não pensem em produzir musicas relacionadas aos seus temas. Certamente, tal prática atrairia a 
atenção dos alunos. As músicas são, portanto, aliadas da atividade pedagógica do professor. 

Por exemplo:
O músico Gabriel, o Pensador, tem uma canção chamada “Racismo é burrice”. A simples execução da 

música pode propiciar o início de um debate sobre  questão do racismo ou concluí-la. A letra incorpora 
diversos esquemas de avaliação que também estão presentes na análise sociológica:

Salve, meus irmãos africanos e lusitanos
Do outro lado do oceano
"O Atlântico é pequeno pra nos separar
Porque o sangue é mais forte que a água do mar"
Racismo, preconceito e discriminação em geral
É uma burrice coletiva sem explicação
Afinal, que justificativa você me dá
Para um povo que precisa de união
Mas demonstra claramente, infelizmente
Preconceitos mil
De naturezas diferentes
Mostrando que essa gente
Essa gente do Brasil é muito burra
E não enxerga um palmo à sua frente
Porque se fosse inteligente
Esse povo já teria agido de forma mais consciente
Eliminando da mente todo o preconceito
E não agindo com a burrice estampada no peito
A "elite" que devia dar um bom exemplo
É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento
Num complexo de superioridade infantil
Ou justificando um sistema de relação servil
E o povão vai como um bundão
Na onda do racismo e da discriminação
Não tem a união e não vê a solução da questão
Que por incrível que pareça está em nossas mãos
Só precisamos de uma reformulação geral
Uma espécie de lavagem cerebral
Racismo é burrice
Não seja um imbecil
Não seja um ignorante
Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante
O que que importa se ele é nordestino e você não?
O quê que importa se ele é preto e você é branco
Aliás, branco no Brasil é difícil
Porque no Brasil somos todos mestiços
Se você discorda, então olhe para trás
Olhe a nossa história
Os nossos ancestrais
O Brasil colonial não era igual a Portugal
A raíz do meu país era multirracial
Tinha índio, branco, amarelo, preto
Nascemos da mistura, então por que o preconceito?
Barrigas cresceram
O tempo passou
Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor

No Brasil, o mesmo negro que constrói o seu apartamento
Ou o que lava o chão de uma delegacia
É revistado e humilhado por um guarda nojento
Que ainda recebe o salário e o pão de cada dia
Graças ao negro, ao nordestino e a todos nós
Pagamos homens que pensam que ser humilhado não dói
O preconceito é uma coisa sem sentido
Tire a burrice do peito e me dê ouvidos
Me responda se você discriminaria
O Juiz Lalau ou o PC Farias
Não, você não faria isso não
Você aprendeu que o preto é ladrão
Muitos negros roubam, mas muitos são roubados
E cuidado com esse branco aí parado do seu lado
Porque se ele passa fome
Sabe como é:
Ele rouba e mata um homem
Seja você ou seja o Pelé
Você e o Pelé morreriam igual
Então que morra o preconceito e viva a união racial
Quero ver essa música você aprender e fazer
A lavagem cerebral
Racismo é burrice
O racismo é burrice, mas o mais burro não é o racista
É o que pensa que o racismo não existe
O pior cego é o que não quer ver
E o racismo está dentro de você
Porque o racista na verdade é um tremendo babaca
Que assimila os preconceitos porque tem cabeça fraca
E desde sempre não para pra pensar
Nos conceitos que a sociedade insiste em lhe ensinar
E de pai pra filho o racismo passa
Em forma de piadas que teriam bem mais graça
Se não fossem o retrato da nossa ignorância
Transmitindo a discriminação desde a infância
E o que as crianças aprendem brincando
É nada mais nada menos do que a estupidez se propagando
Nenhum tipo de racismo - eu digo nenhum tipo de racismo - se 
justifica
Ninguém explica
Precisamos da lavagem cerebral pra acabar com esse lixo que é 
uma herança cultural
Todo mundo que é racista não sabe a razão
Então eu digo meu irmão
Seja do povão ou da "elite"
Não participe



Fonte: http://letras.mus.br/gabriel-pensador/137000/ (neste mesmo link há um vídeo do youtube com o cantor executando a música com o 
auxilio de legendas, perfeito para a exibição em sala de aula).

Neste aspecto, na impossibilidade ou escolha de não exibir a música, o professor pode se concentrar 
na letra da música e desenvolver suas análises. É uma opção – impactante e divertida para os alunos – que 
a interpretação da letra ocorra na sala de aula pelo próprio professor com a participação dos alunos.  

Acesse

No portal da Revista Nova Escola, há diversos planos de aula que envolve músicas para o Ensino 
Fundamental e Médio, a seguir alguns exemplos para o ensino médio:

A música dos 'mano' (http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/musica-mano-500109.
shtml)
Nesse plano de aula, os alunos conhecem as origens e a filosofia do movimento Hip Hop, além 
de comparar os aspectos socioculturais ligados à produção do rap na China, no Brasil e nos 
Estados Unidos

A Música e a cidade (http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/musica-cidade-428043.
shtml)
Saiba como trabalhar com figuras e cenários urbanos em letras de canções e como avaliar o 
trabalho de cronista dos compositores

Uma polca bem temperada (http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/polca-bem-tem-
perada-531948.shtml )
Peça que os alunos analisem o maxixe, a primeira música genuinamente brasileira, e seu im-
pacto na sociedade

À procura da batida perfeita (http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/procura-batida-
-perfeita-531248.shtml) 
Estimule o estudo das modalidades musicais com o debate sobre o que significa uma produção 
artística de qualidade

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/arte/musica/

Acesse também o blog Música na Escola e tenha disponível dezenas de planos de aula separa-
dos pelos três níveis do ensino básico: http://musicanaescolaportal.wordpress.com/sugestoes-
de-aulas/ 

3.27. Passeios

Este tópico foi tratado em Projetos Integradores 3, acerca das atividades extensionistas fora da sala 
de aula. 

Uns com a pele clara, outros mais escura
Mas todos viemos da mesma mistura
Então presta atenção nessa sua babaquice
Pois como eu já disse: racismo é burrice
Dê a ignorância um ponto final
Faça uma lavagem cerebral
Racismo é burrice
Negro e nordestino constroem seu chão
Trabalhador da construção civil, conhecido como peão

Pois como eu já disse: racismo é burrice
Como eu já disse: racismo é burrice
Racismo é burrice
E se você é mais um burro, não me leve a mal
É hora de fazer uma lavagem cerebral
Mas isso é compromisso seu
Eu nem vou me meter
Quem vai lavar a sua mente não sou eu
É você 



3.28. Pinturas/Artes Plásticas

Fig. 68 – Performance chamada Balkan Baroque de Marina Abramovic em junho de 1997 no Moma, em Nova York. A artista ficou sentada de túnica 
branca, no meio de uma montanha de fêmures de carne bovina que apodreciam. Ela entoava cantigas de ninar sérvias enquanto o cheiro podre 
da carne em decomposição inundava o espaço,  convidando os visitantes a não se demorarem muito na sala. Mas a artista ficava, o dia inteiro, 
raspando restos de carne dos ossos. A performance de Abramovic afetava os expectadores não só visualmente, mas pelo cheiro, pelo asco e pela 
representação do título da obra, remetendo-os diretamente ao sofrimento velado  da guerra que acabara de terminar na  ex-Jugoslávia e em 
Belgrado. A sensibilidade da performance é um mote para descrever o cenário de guerra – sem mostrar nenhuma cena de guerra, mas fazendo o 
expectador sentir seus efeitos. Esta lógica da arte contemporânea pode ser explorada pelas aulas de sociologia, basta fazer o levantamento das 
perfomaces realizadas por artistas brasileiros e encontrará os vínculos com as temáticas da disciplina.

O uso das expressões das artes plásticas na sala de aula não pode ser exclusivo das aulas de artes. 
Muitos pintores e quadros famosos são exemplos importantes de situações históricas, têm princípios filo-
sóficos envolvidos com suas criações e podem ser analisados à luz da química e da trigonometria. Estas 
implicações já deixam transparecer que há possibilidades também de uso sociológico. Não só os quadros, 
como seus pintores, refletem valores sociais de época ou conseguiram exprimir em suas obras questões de 
interesse sociológico como desigualdade, discriminação, pobreza, religiosidade, globalização e assim por 
adiante. 

Toda a história da arte é repleta destas situações. Da arte egípcia (explicando como um pensamento 
religioso pode condicionar um sistema político e todos os mecanismos sociais subsequentes para con-
textualizar os governos teocráticos atuais), passando pelo neoclassicismo de Jacques-Louis David e suas 
pinturas sobre a revolução francesa, movimento importante para a história e surgimento do pensamento 
sociológico até à pop art de Andy Warhol e sua crítica à globalização cultural. Certamente o professor pre-
cisa dominar um pouco a história da arte, para reconhecer no trabalho dos artistas expressões possíveis de 
serem analisadas nas aulas de sociologia (ou manter contatos proximais com os professores de artes para 
troca de informações).

Da mesma forma que acomete os demais recursos artísticos, o professor pode decidir por induzir seus 
alunos a produzir um material vinculado às artes visuais, exercitando sua capacidade de autoimagem e 
relacionando isso aos temas sociológicos (como a questão das representações sociais). 

Uma das expressões das artes plásticas mais recorrentes nos dias atuais se dá pela arte contemporâ-



3.29. Propagandas

Fig.69 - Cena do comercial “O que você quer ser quando crescer?” dando ênfase os grupos discriminados na escola.

As propagandas são imagens publicitárias que objetivam vender a imagem da empresa (branding), de 
um produto ou serviço.  Contemporaneidade está imersa nas imagens publicitárias. Vemos propagandas em 
todos os locais, do pacote de pão da padaria, passando pelos vidros traseiros dos carros e ônibus, outdoors, 
cartazes, placas, e estampas até os anúncios nas revistas, nos comerciais de televisão, cinema e na rádio. 
Aonde houver gente circulando, haverá incidência de propagandas. 

 Análise das propagandas vem se tornando um material rico dos estudos sociológicos, pois estão re-
lacionados a uma tentativa de convencer o expectador de suas informações. Também é devido ao fato que 
as propagandas são produzidas, não simplesmente a partir dos insights dos publicitários, mas baseadas em 
estudos de caso, pesquisas de opinião e estudos de opinião do consumidor. O que temos são produtos que 
realmente, em algum nível, tomaram como base a estatística das representações mentais que ambientam a 
realidade contemporânea, isto é, foram produzidas com base no que as pessoas querem ver ou acreditam, 
comungam e desperta seu interesse. Servem-nos enquanto elementos sociológico, para ter um raio-x da 
chamada opinião pública (restruturada pela vontade do empresário dono da marca/produto da propagan-
da, não devemos esquecer). 

As propagandas revelam, entre diversos outros temas, como a imagem da mulher é associada à sexu-
alidade; como se constrói a discriminação social e racial (com o conceito de boa aparência relacionada à 
vestimenta cara e pessoas brancas, p.ex.); os abusos da manipulação das crianças, levando-as ao consu-
mismo, etc.

No caso das propagandas é possível utilizar os comerciais de televisão (que são ótimos vídeos, por 
serem curtos) ou inda as propagandas impressas em revistas, jornais ou fotos de outdoor ou através de 
exibição digital de suas versões cibernéticas. 

Também é possível apresentar aos alunos os casos das propagandas que foram retiradas do ar por abu-

nea. Artistas regionais abusam de linguagens que, às vezes, não são reconhecidas como artes plásticas, 
apesar de serem, como é o caso das vídeo-arts, instalações e performances. Estas modalidades de arte 
contemporânea são em sua grande maioria altamente críticas de fatores sociais, e, portanto, ideais para 
as aulas de sociologia. 



so ou exagero, avaliadas pelo próprio conselho de profissionais publicitários, como é o caso do Conselho 
de Auto-Regulamentação Publicitária, o CONAR. Muito de sua atuação é fiscalizar as propagandas abusivas 
ou passíveis de polêmica continuem em circulação. 

Fig. 70 – Esta Propaganda da cerveja Devassa, produzida pela Brasil Kirin, e publicada na revista Veja, rendeu muita discussão de preconceito 
racial, ao associar à bebida uma mulher negra com insinuações sexuais (posição do corpo, tipo de vestimenta) relativas à prostituição e tam-
bém a exploração da mulher enquanto objeto sexual.

Da mesma forma que é possível trabalhar com campanhas que apresentam conceitos negativos, pode 
se fazer o caminho inverso e apresentar aos alunos campanhas que são politicamente corretas, ou que 
atuam num discurso quase que sociológico, acerca de determinadas temáticas. É o caso de um comercial 
comemorativo do dia do educador físico, chamado “O que você quer ser quando crescer?” veiculado em 
agosto de 2014 na televisão aberta. Nele, aparecem três jovens na sala de aula que são questionados sobre 
suas profissões no futuro: um menino negro e baixinho, uma menina e um menino bem gordinho. O pri-
meiro diz que quer ser advogado (sendo acompanhado por um aluno), a menina diz que quer ser médica 
(sendo acompanhado por mais três alunos) e o gordinho diz que quer ser educador físico (sendo acom-
panhado pela maioria dos alunos na sala). A propaganda quebra com os estereótipos de que só meninos 
fortes e sarados podem se interessar pela educação física. Além disso, coloca os três principais grupos 
que sofrem preconceito (negros, mulheres e gordos) como agentes principais de expressão, valorizando-
-os. E o principal é colocar o menino gordo como aquele preocupado com a saúde do corpo, mostrando a 
desassociação entre gordura e doença, tão comum no imaginário popular. Levando em consideração que a 
campanha foi feita pelo conselho federal de educação física e com o apoio dos conselhos regionais, é um 
atestado de que eles estão conscientes dos valores sociais que devem ser passado para os jovens escolares e 
tal campanha merece ganhar o espaço da sala de aula, não apenas para homenagear os educadores físicos, 
mas para dá uma lição de educação à todos.



Para examinar

Identificação de Demanda  para Estudos e Pesquisas

Propaganda com Gisele Bündchen é acusada de discriminação contra mulher
Peça da Hope com a modelo "ensina" mulheres a fazerem uso de seu "charme" para amenizar 
reações de seus companheiros frente a incidentes do cotidiano

Fig. 71
 

São Paulo - "Hope ensina" é a campanha da empresa que "ensina" como a sensualidade pode 
deixar qualquer homem "derretido".
Criada pela Giovanni+Draftfcb, a peça coloca a modelo Gisele Bündchen para estimular as 
mulheres brasileiras a fazerem uso de seu "charme" para amenizar possíveis reações de seus 
companheiros frente a incidentes do cotidiano.
Desde que foi ao ar, no último dia 20, a Ouvidoria, da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM), recebeu reclamações de indignação a respeito da propaganda e enviou dois ofícios.
Um ao Conar, pedindo a suspensão da propaganda, com base nos arts. 19 a 21 do Código Brasi-
leiro de Autorregulamentação Publicitária, e do art. 30, II, do Regimento Interno do Conselho 
de Ética (RICE). O outro, ao diretor na Hope Lingerie, Sylvio Korytowski, manifestando repúdio 
à campanha.
“A propaganda promove o reforço do estereótipo equivocado da mulher como objeto sexual 
de seu marido e ignora os grande avanços que temos alcançado para desconstruir práticas e 
pensamentos sexistas”, diz a Ouvidoria. “Também apresenta conteúdo discriminatório contra a 
mulher, infringindo os arts. 1° e 5° da Constituição Federal.”

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/propaganda-com-gisele-bundchen-e-a-
cusada-de-discriminacao-contra-mulher 



As campanhas negativas são as mais interessantes, justamente por serem muito explicitas acerca dos 
temas sociológicos, particularmente relacionados à discriminação de forma geral. Os outdoors têm sido os 
espaços privilegiados destas campanhas, devido a sua regionalização, principalmente vinculados a grupos 
religiosos.

 

Fig. 72 e 73 – Outdoors contra e a favor do casamento gay produzidos por instituições religiosas. O primeiro do pastor Silas Malafaia, da As-
sembleia de Deus Vitória em Cristo, veiculando campanha homofóbica no Rio de Janeiro. E o segundo, em contraponto, da campanha da Igreja 

Cristã Contemporânea em favor do casamento gay, também no Rio.

Fig. 74 – Um ex-membro da Igreja Testemunhas de Jeová fez um campanha em outdoor contra a discriminação 
que estava sofrendo por parte da igreja por ter sido excluído não apenas da igreja, mas do contato com a família.

Fig.75 - Campnha de revolta da comunidade de Testemunhas de Jeová contra os outdoors



3.30. Quadros

Fig. 76 – O quadro é o recurso mais básico que o professor pode usar, além de sua voz

Os quadros estão entre os recursos mais utilizados entre os professores nas salas de aula. São tão 
comuns que muitos ignoram que se trata de um recurso didático e não de elemento integrante da sala de 
aula. 

É possível encontrar quadros verdes, negros e brancos. Hoje, até digitais e interativos, que recebam 
o giz, marcador de tinta ou pixels. Apesar de sua variabilidade, enquanto recurso continuam os mesmos: 
baratos, acessíveis, facilmente manipuláveis, permitindo registrar e modificar diferentes informações sem 
a necessidade de substituição. 

A utilização do quadro exige do professor preparação para saber o quê e como será inserida a infor-
mação. Deve-se idealizar, previamente, não apenas o conteúdo, mas também, o layout das informações. 
Sendo exigida ainda uma boa capacidade de desenho ortográfico, evitando uma incompreensão dos alunos 
pela qualidade da letra do professor ou as infindáveis perguntas “o quê é que está escrito ali”. 

O quadro é ideal para a exibição de: 

• Roteiro textual que acompanhe a explanação;
• Esquema de ideias/conceitos/termos;
• Palavras-chaves;
• Resumos;
• Exemplos;
• Esquemas Imagéticos;
• Organogramas;
• Textos Sinópticos;
• Exercícios;

O mais importante no uso do quadro é não deixar os alunos dominarem o recurso, antevendo os 
passos do professor. Não escreva tudo no início da aula, escreva conforme a aula decorre. Seja discreto ao 
usar guias prévios (anotações, cadernos e outras filas, típicas de professor). Alunos que vejam seu roteiro 
impresso ficarão tentados a pedir para copiá-lo, fotocopiá-lo ou até fotografá-lo. Esta opção não é o ideal 
(se estiver buscando trabalhar com o quadro), pois o aluno precisa ficar no processo Audiência-Escritura, 
porque “é o processo de escrever sobre o quadro durante a aula que prende a atenção dos alunos e os im-
pele a organizar o conteúdo” (LOWMAN, 2004, p.149 apud GOMES, 2006, p.1218). 



Outras dicas:

[...] em algumas situações especiais, pode ser preparado antes da aula ou no final desta. 
Usa-se escrever o sumário antes de começar a exposição quando, pela complexidade do 
assunto e pela inter-relação das suas diversas partes, convém apresentar de início e inte-
gralmente o esquema básico, para uma visão de conjunto, antes de se proceder à análise 
de cada parte do tema. Quando, ao contrário, a matéria da aula é fácil e simples, pode-se 
explicá-la sem auxílio do quadro, e, depois, com a colaboração dos alunos, sintetizá-la 
no quadro-de-giz. [...] Muito freqüentemente ainda podemos adotar um sistema que dá 
excelentes resultados. Escrevem-se no quadro, no princípio da aula, os itens essenciais 
ou pontos-chave, localizando-os apropriadamente (conforme nosso planejamento quan-
to à disposição dos dados), e deixam-se entre eles os espaços convenientes para serem 
preenchidos no momento oportuno, ou seja, quando chegar a vez de expô-los. Têm-se, 
assim, vários pontos de apoio, que nos ajudarão a não ter falhas de memória durante a 
exposição, as quais são mais comuns quando terminamos de explicar um item e temos de 
passar para o item seguinte. Acresce que, com esse sistema, evitamos desvios do assunto 
principal e longas digressões, assim como facilitamos a apreensão orgânica do tema por 
parte dos alunos. (CARVALHO, 1987 p.155 apud GOMES, 2006, p. 1219)

Ao escrever ou desenhar no quadro-negro, não fazê-lo em silêncio, mas falar e escrever 
imediatamente para fixar melhor os conceitos e facilitar o acompanhamento pela classe. 
Não dar as costas totalmente para os alunos; procurar escrever um pouco de lado, falando 
e olhando, constantemente, para a classe. Ao explicar um assunto, verifique constan-
temente sua posição de modo a não prejudicar a visibilidade dos alunos. [...] Uns dos 
pontos negativos mais comuns na utilização do quadro-negro refere-se à colocação de 
sumários e quadros sinóticos. [...] O sumário, a não ser em casos especiais, deve crescer 
no quadro-negro à medida que a aula se desenvolve. (PARRA e PARRA, 1972, p.91 apud 
GOMES, 2006, p.1219)

O uso do quadro está relacionado, portanto ao domínio da capacidade de criar esquemas textuais re-
sumidos. O quadro nunca deve ser totalmente preenchido com texto e o aluno obrigado a copiá-lo. É um 
desperdício do tempo e da aula. 

Existem outras modalidades de quadro que também atendem às necessidades do professor enquanto 
recursos didáticos: são os quadros magnéticos e o flanelógrafo. Ambos servem para pregar avisos e ativi-
dades e/ou trabalhos produzidos pelos alunos e também agem como um tipo de lousa onde a informação 
pode ser manipulada sobre a superfície do quadro, tanto em aulas expositivas quanto em dinâmicas ava-
liativas. A diferença está em usar uma placa de metal com imãs ou tecido de flanela que grudam ou podem 
receber percevejos ou velcro. 

Entre estes, também nos deparamos com os quadros de aviso, que podem ser de madeira, papelão, 
cimento e cortiça, ao natural ou coberto com tecido ou só com a cortiça. Nestes casos, eles têm um uso 
similar ao mural, varal e aos cartazes.



3.31. Rádio/Podcast

Fig. 77 – Com um computador e um gravador de áudio (todo celular tem) já é possível fazer um 
podcast e simular um programa de rádio na escola e distribuir o resultado pela internet.

O rádio é um dos veículos mais consumidos na nossa sociedade. Devido a pouca exigência técnica e 
baixo custo dos receptores, é o veículo com mais penetração no território brasileiro. Devido a este fator o 
rádio desenvolve, desde o seu surgimento até os dias de hoje um importante papel de conscientização e 
informação social. Nas regiões rurais e de interior o rádio dá mais audiência do que a TV (que ganha nas 
áreas urbanas).

A programação da rádio reflete os valores sociais e culturais da região onde é produzido e o professor 
de sociologia pode explorar este fato. Tipos de programação, temáticas de debate e discussão, tipos de 
músicas, tudo isso termina configurando um espaço identitário que dá sentido à cultura de uma região. 
É possível, portanto, analisar as programações e entrevistas veiculadas pela rádio, analisando inclusive o 
horário em que são exibidas, tanto quanto é possível passar para os alunos projetos de execução/produção 
de programas de rádio. Eles não serão veiculados pela rádio, mas podem ser produzidos com a agravação 
de áudio e transmitidos pela internet em sites específicos ou como podcasts (arquivos de áudio transmi-
tidos online). Os podcasts terminam sendo programas “à moda do rádio” sem usar as onde de rádio. Os 
programas de podcast podem ser ouvidos na internet, no celular, no som do carro e nos aparelhos de som 
tradicionais. Com um gravador digital (disponíveis nos celulares) os alunos podem convidar pessoas para 
entrevistá-las, fazer mixagem de sons de músicas e ensaios textuais narrados e ao organizar todo este 
áudio e transmiti-los pela internet, eles terão um podcast. 

Há casos de escolas que instalam caixas de som nos corredores e podem desenvolver uma rádio es-
cola que não é transmitida por ondas de rádio, mas pelo computador ligado às caixas de som. Grupos de 
alunos podem ficar responsáveis pela programação e o professor pode solicitar a produção de programas 
específicos relacionados aos temas sociológicos que depois serão exibidos para a comunidade escolar/
circunvizinha. 



Para examinar

Acesse o Podcast sobre o que é um Podcast e como produzi-lo.

Acesse

          Dicas de como usar os podcasts na sala de aula:

Maneiras como os professores podem utilizar podcasts em suas aulas
http://www.epochtimes.com.br/maneiras-professores-utilizar-podcasts-aulas/#.VAy2tvldU1Y
Incremente sua aula com o uso de um podcast
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2007/10/03/423474/incremente-sua-au-
la-com-uso-um-podcast.html

4 maneiras como os podcasts podem ser ferramentas valiosas de aprendizado
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/09/27/1052585/4-maneiras-como-
-os-podcasts-podem-ser-ferramentas-valiosas-aprendizado.html

Tutorial: Como fazer um podcast? Aula 1
http://www.gaveteiro.com/guias-tutoriais-e-dicas/video-aula-como-fazer-um-podcast/ 

3.32. Reálias

Fig. 78 – Em uma aula sobre sociologia do alimento, com o objetivo 
de mostrar a contribuição/influencia cultural de alguns grupos no 
cardápio de uma determinada cultura, o professor pode expor este 
alimento e (se as condições permitirem) distribuí-lo para degustação 
da turma. Assim, mostrar as contribuições de africanos e indígenas, 
ganha outra dimensão ao fazer com que os alunos provem o beiju e 
a acarajé, p.ex



As reálias, segundo o dicionário, “são objetos que poderão auxiliar na proposição de situações proble-
mas ou na análise de casos, através de um significado imaginário” (REÁLIAS, 2009, [s.p.]). São artefatos, 
produtos, objetos, utensílios, materiais, enfim, qualquer coisa que possua materialidade e faça parte de 
um determinado contexto utilitário que esteja relacionado à explicação e sua exibição na sala de aula. 

A utilidade das reálias é obvia: ao invés de abusar da imaginação do aluno, o uso da reália permite 
que ele pegue, visualize e sinta o material ao vivo, potencializando assim, sua atenção.

No caso das aulas de sociologia das religiões, ao apresentar suas variabilidades e rituais, com o uso da 
reálias, é possível apresentar artefatos religiosos que não sejam comuns aos alunos. Devido às tradições 
da região uma bíblia é conhecida de todos, mas e uma torá (apesar de ser os mesmos cinco livros da bíblia 
cristã) como é dimensionada? E um Corão? Uma ketubá, menorah, as guias do candomblé, as suras do 
budismo e assim por adiante. 

Mas tal aplicação é extensível a qualquer assunto. Se o professor fala do impacto que os meios de 
comunicação trouxeram (exiba os meios, como rádios antigos e portáteis); das leis trabalhistas (mostre a 
carteira de trabalho), da importância dos utensílios na alimentação e do processo civilizador (mostre os 
talheres e demais objetos).  A materialização da noção, descritiva e abstrata, age como um fortalecedor da 
própria noção em si (lembrem-se do cone das experiências de Edgar Dale). 

3.33. Retroprojetor

O retroprojetor já foi a tecnologia de ponta nos espaços educacionais, pois possibilitava a projeção 
ampliada de diversas informações, principalmente imagens, sem as complicações técnicas do antigo pro-
jetor de slides, onde não só era complicado fotografar e produzir os pequenos slides como a operação e 
manutenção da máquina exibidora. O Retroprojetor permitiu que qualquer um, a qualquer hora pudesse 
produzir suas transparências (folhas de acetato que recebiam aplicação de tinta em um dos lados).

Além de permitir a impressão de imagens e textos, as transparências poderiam ser escritas à mão, o 
que facilitava a vida de qualquer professor que tivesse de repetir uma mesma aula para diferentes turmas, 
possibilitando ainda sua disponibilização para fotocópias. Ainda hoje é possível encontrar estes aparelhos 
sendo comercializado e integrando o aparato de uma escola/universidade (como também as transparências 
ainda são vendidas). 

Sua utilização incluía também a possibilidade de interferência, durante a exibição do professor ao 
sombrear ou esconder parte da informação com filetes de papel, atribuindo dinamicidade á apresentação. 
O ideal no uso deste recurso é pensar em estratégias de apresentação da informação, isto é, o conteúdo 
precisa está formatado para a apresentação. Critérios apresentados nos mapas mentais, quadros negros e 
apresentações de PowerPoint servem da mesma forma para as transparências. 

Fig. 79 – O retroprojetor é  mais um tipo de parelho que 
ajuda na exibição de informações complexas na sala de 
aula, auxiliando no ganho do tempo e no despertar do 
interesse do aluno.



3.34. PowerPoint

Fig. 80 – O Software PowerPoint é uma das ferramentas mais completas e poderosas para dinamizar a aula do professor.

As apresentações em PowerPoint são um dos recursos mais utilizados nos dias atuais nas salas de aula, 
do ensino infantil, passando pelo fundamental e médio até o ensino superior e a pós-graduação. O que o 
professor precisa ter em mente é que o recurso é um auxiliar da aula, não a aula em si. 

Existem dicas e mais dicas sobre como preparar apresentações neste software. A modulação vai de-
pender de quais são os objetivos. Vai propiciar um acompanhamento de uma explanação? Busca atrair a 
atenção do aluno? Quer diminuir o desgaste do professor? Quer diminuir o tempo perdido com determi-
nados materiais? Enfim, cada uma destas perguntas muda completamente o formato da apresentação do 
PowerPoint. P. ex., é comum encontrar dicas que digam que os slides de uma apresentação não podem 
conter muito texto. É verdade, mas há ressalvas. Em alguns momentos o professor pode querer que a turma 
leia um determinado fragmento de texto que é interessante e pode exibir este fragmento para que haja 
o acompanhamento da leitura por todos. A leitura de um texto não implica na leitura de todos os slides, 
salvo se o objetivo for realizar uma leitura coletiva. O professor precisa ter em mente que o slide é um tipo 
de continuação da aula, onde se deve dialogar ou contrapor o discurso verbal com a informação projetada. 

Duas coisas devem ser obrigatórias em um slide no PowerPoint: imagens e animações. Produzir um 
slide sem nenhuma animação é como usar um computador para realizar um calculo simples de dois algaris-
mos. Algo como: 15 +23? Precisa de máquina pra isso? Não, não precisa. Assim como a exibição de frases 
textuais também não demandam uso de uma apresentação em PowerPoint. É melhor usar uma transparên-
cia, um cartaz ou o quadro.

Abuse das imagens desde que se relacionem com o tema. A imagem pode complementar o discurso do 
texto, contrariá-lo ou reafirmar. Aqui também as imagens podem ser substituídas por charges, caricaturas 
e HQs que trarão uma dimensão cômica a apresentação tornando a aula agradável aos alunos. As imagens 
podem ser também formas geométricas que encapsulam a informação textual, atribuindo uma dimensão 
imagética ao texto. 

As animações não precisam ser complexas, basta apenas dar movimento para cada informação surgir, 
aos poucos e, quando possível, acompanhar o discurso.  



Além das imagens e animações, usuários mais avançados podem também inserir sons, vídeos e exer-
cícios autoprogramáveis nas apresentações. É possível até programar a apresentação para se executar 
sozinha ou transformá-la em um vídeo ou animação em flash. 

Outros cuidados dizem respeito a visibilidade da informação com a relação cor da fonte versus cor do 
fundo, tamanho e tipo da letra, quantidade de informação por slide, quantidade geral de slides e a padro-
nização dos elementos visuais. 
  

Fig. 81 e 82 – Estas imagens são slides que fazem parte de uma aula de sociologia sobre “Papel Social”. Na primeira a imagem cria uma expectativa 
que acompanha a indagação: “O que é papel social?”, mostrando um homem num tipo de mercado, sem cabeça e escolhendo diversas cabeças 
diferentes para vestir, pressupõe-se. A noção de papel social está relacionada à imagem e esta incógnita ajudará o aluno a manter seu interesse 
na temática, tentando compreendê-la. Na segunda, outro termo aparece com uma breve discrição de seu significado. Cada elemento (a palavra 
“self”, a seta, os dois parágrafos e a fotografia), aparece em momentos diferentes através do recurso “adicionar animação” do PowerPoint, de 
modo que o aluno não tem acesso a eles de uma vez só, mas a partir da exposição do professor. A escolha da imagem também esteve associada ao 
sentido do termo, é uma reafirmação do conteúdo, ajudando o aluno a memorizar o significado subjetivo: reflexo de uma autoimagem. Percebam 
que o texto não ocupa o slide todo e ainda é legível. Estes são alguns elementos que devem ser observados n construção de um slide.

Acesse

Pesquise na internet dicas de como desenvolver apresentações interessante e usar todos os 
recursos que o programa oferece. Aqui já tem algumas dicas:

Dicas para criar e exibir uma apresentação eficiente: http://office.microsoft.com/pt-br/power-
point-help/dicas-para-criar-e-exibir-uma-apresentacao-eficiente-HA010207864.aspx 
20 Dicas para melhorar suas apresentações no PowerPoint: http://www.oficinadanet.com.br/
artigo/2162/20_dicas_para_melhorar_suas_apresentacoes_no_powerpoint 
Para Professores: PowerPoint Dicas: http://elida.no.comunidades.net/index.php?pagi-
na=1574359853_01
14 dicas para construir uma boa apresentação em PowerPoint: http://pcworld.com.br/di-
cas/2008/08/28/14-dicas-para-construir-uma-boa-apresentacao-em-powerpoint/
Quinze dicas para o PowerPoint: http://www.infowester.com/dicasppoint.php
Dez dicas muito úteis para usuários de PowerPoint: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tu-
toriais/noticia/2013/12/lista-traz-dez-dicas-muito-uteis-para-usuarios-de-power-point-veja.
html 



Fig. 83 - Formação para professores na UNILAB no Projeto Olhar Aprendiz – Arte-
-Educação e Cidadania Cultural, aprendendo a usar a linguagem teatral na sala de 
aula. http://www.unilab.edu.br/wp-content/uploads/2012/08/forma%C3%A7%-
C3%A3o-unilab-olhar-aprendiz-laboratorio-teatro-.jpg

3.35. Teatro/Dança/Circo

O teatro/encenação como atividade de recurso artístico entra nos dois esquemas já apresentados: ou 
o professor pede a análise de uma obra existente (pode pedir que os alunos assistam uma peça em cartaz 
ou organize uma apresentação exclusiva para os alunos) ou solicite a produção de uma encenação baseada 
num tema de interesse (os alunos escreverão o texto e encenarão a peça para a sala e/ou escola/comu-
nidade). Existe um terceiro momento possível, mas que não é para todos, apesar de muitos colocarem em 
prática sem o perceber. O professor pode criar um papel para encenar suas atuações enquanto professores. 
Criar um personagem que não corresponde a pessoa dele, mas ao palco da sala de aula: é assim que surgem 
carrascos, palhaços, rebeldes, esquecidos e loucos. Diversos estereótipos dos professores podem não ser 
apenas manifestações da personalidade deles, mas personagens criados para enfrentar uma sala de aula.

O teatro é um das linguagens mais interessantes para trabalhar a critica social, pois a encenação fi-
gurada permite que o espaço da crítica social seja amplificado, ao recompor situações reais. O exercício da 
audiência ou da encenação também ajuda na compreensão das ideias e conceitos. As possibilidades para 
as aulas de sociologia são inesgotáveis. Tudo dependerá muito mais do conhecimento do professor desta 
linguagem artística, do tempo disponível para se dedicar a atividade e do interesse dos alunos e escola 
em executá-la.  

Há diversos dramaturgos que escreveram peças completamente associadas a valores sociais. Muitos 
teatrólogos famosos, p.ex., foram marxistas e escreveram peças altamente vinculadas ao pensamento de 
Karl Marx. Encenar ou ler um dos textos podem ajudar bastante a compreender seus ideais e implicações 
sociais como foi o caso de Bertolt Brecht: “Nosso teatro precisa estimular a avidez da inteligência e ins-
truir o povo no prazer de mudar a realidade. Nossas platéias precisam não apenas saber que Prometeu foi 
libertado, mas também precisam se familiarizar com o prazer de libertá-lo” (apud MARKO, [s.d.], p.41). 

A linguagem teatral pode compor não só a encenação em si, través dos corpos dos (jovens) autores, 
mas se apropriar do jogo teatral. É possível criar encenações com bonecos (fantoches, marionetes, mamu-
lengos) e/ou mímicas expressivas, tornando os produtos destas intervenções ainda mais diversificados e 
dinâmicos e, por isso mesmo, mais interessante ao aluno.

  3.36. Varal Didático

Fig. 84 e 85 -  Na primeira imagem, a lógica do varal foi aproveitada utilizando apenas fita durex no quadro. Na segunda, o varal didático 
permite desenvolver inúmeras formas de exibição dos materiais produzidos pelos alunos sobre um determinado tema.



O varal didático consiste na exibição de materiais produzidos pelos alunos expostos com a utilização 
de um varal (linha, cordão, náilon, arame) e pregadores à moda dos varais de roupa, típicos da região 
brasileira. Esta exibição pode ocorrer na sala de aula ou fora dela. Ela permite expor quaisquer tipos de 
produção, de cartazes, passando por blocos de anotação e produção textual, fotografias, colagens etc. É 
um meio simples, barato e direto de expor os produtos da sala de aula.  Inspiração é direta dos cordéis que 
na maioria das vezes são comercializados em varais com pregadores, onde o material pode ser consultado 
e devolvido ao varal. 

Esta modalidade permite que o professor idealize exposições que podem ser compostas de materiais 
simples, mas que envolvam a produção textual do aluno, a capacidade de pesquisa, organização de ideias 
e a reflexão critica sobre um determinado tema. 





Unidade:

USANDO OS RECURSOS NA 
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4. USANDO OS RECURSOS NA SALA DE AULA

A eficácia destes recursos é decorrente da inserção correta da modalidade ao tema e respeitando a natureza, 
tempo e aspectos de uso de cada um destes recursos.

É possível encontrar em diversos portais on lines de secretarias de cultura estaduais e federal, mo-
delos e propostas de recursos didáticos e conteúdos. O professor precisa apenas pesquisar e organizar seu 
cronograma. 

É a organização do cronograma o momento mais delicado da vida de um professor que trabalhe com 
recursos didáticos, pois ele precisa mensurar a relação entre conteúdos, tempo de duração e suas aulas e 
tempo/ocasião de implementação destas ações, custos operacionais e disponibilidade de materiais e dis-
ponibilidade dos próprios alunos para adequação dos recursos. Erros no processo de planejamento, obvia-
mente, levarão a erros na aplicação e na sua eficácia. 

Um dos segredos do uso dos recursos didáticos é a diversidade. O professor deve procurar variar os 
recursos que utiliza, por mais que sejam mais próximos de um do que de outro. Deve evitar, sobretudo, o 
monopólio de um recurso didático sobre os demais, pois recai no erro da aula expositiva. A aula expositiva 
não é ruim. O ruim é ter apenas a aula expositiva como recurso. Um dos principais procedimentos ideais 
é não deixar que o aluno saiba como será aquela aula. A curiosidade dele será a isca para atrair e fideli-
zar sua atenção ao conteúdo. Qualquer recurso quando explorado em demasia pelo professor ocasiona no 
aluno uma barreira de previsão – e, logo, de desatenção e desinteresse – levando-os as famigeradas piadi-
nhas degenerativas sobre a atuação dos professores: “vai ter vídeo de novo?”; “Ah, dia de terça é roda de 
conversas”; “Hoje eu posso faltar, o professor vai mandar fazer uma pesquisa na internet”; “Vou terminar 
este exercício durante o trabalho em grupo que aquele professor sempre passa”; e etc.

Acesse

No canal do grupo Parafernalha, há um vídeo falando dos “Tipos de Professores”. É uma piada, 
claro, mas que mostra alguns procedimentos que os professores tomam na sala de como são 
tachados.
Assista e reflita sobre o comportamento do professor na sala de aula:
http://youtu.be/JGg5EfQ3RYs 

Surpreenda a aula e não deixem que os alunos prevejam suas ações. Nada é pior que um professor 
repetitivo. É obvio que algumas dinâmicas são mais envolventes do que outras, que permitem mais apro
fundamento do conteúdo, ou divertem mais a turma ou permitem gerar procedimentos avaliativos. É a 
natureza da diversidade dos procedimentos destas atividades que o professor deve explorar. Alguns serão 
para divertir e integrar a turma, deixando-a mais disposta para outra que aprofundará a discussão que 
levará a outra que permitirá avaliar individualmente os alunos que levará a outra que permitirá trabalhar 
conteúdos sem desgastar fisicamente ou cognitivamente os alunos e assim por diante. 

Muitas vezes os processos usam poucos recursos porque não conhecem as demais potencialidades dos 
outros procedimentos ou sentem algum tipo de receio ou desprestigio por determinado recurso ou medo 
de ser criticado pelos colegas/diretor e até pelos alunos. Esta situação precisa ser combatida e o professor 
precisa aprender a defender seus procedimentos e mostrar suas eficácias enquanto recurso, em caso de 
criticas. Uma saída é combinar sempre com antecedência com os coordenadores pedagógicos da escola, 
pra que eles se tornem aliados na sua aplicação em caso de críticas de alunos, pais de alunos ou até dos 
colegas – preguiçosos e retrógrados. 



Fig. 86 – Site da Secretaria de Educação do Paraná com um série de propostas de recursos didáticos para os 
professores. Acesse:  http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3



Fig. 87 - O professor atual não pode ser aquela figura 
pré-histórica que cativava seus alunos pela simples pre-
sença na sala de aula. O professor hoje não pode depen-
der apenas de sua capacidade de oratória para garantir 
a aprendizagem de uma turma. Os alunos mudaram. As 
exigências sobre o professor também. O novo professor 
precisa dominar diversos recursos, pois seu objetivo é 
conduzir o processo de conhecimento.

Há diversos portais de secretarias de educação que já oferecem os seus professores um banco completo 
e diversificado de ações e procedimentos dos mais diversos. Estas sugestões de atividades didáticas estão 
separadas pela natureza do recurso e depois por disciplina, permitindo o professor ir direto ao material 
desejado. Neles já é possível encontrar materiais específicos para o ensino da sociologia. Inclusive, no 
portal do governo do Estado do Paraná é um dos mais completos e diversificados na área de sociologia. 

Uma última consideração diz respeito à complementariedade destes recursos. Muitas das dinâmicas 
na sala de aula serão compostas de vários destes recursos ao mesmo tempo. Num único plano de aula é 
possível utilizar vídeo, reálias, cartazes, powerpoint, fotografias, podcast e charges. Esta multiplicidade 
de recursos numa única aula atribui uma qualidade significativa ao trabalho do professor e, certamente, 
despertará o interesse do aluno. 

Pronto. Agora é só planejar e se divertir executando alguns destes recursos.
Boa sorte.

Fig. 88 - No portal de educação 
do Estado do Paraná, há indictivos 
específicos para as aulas de sociolo-
gia. Acesse: http://www.sociologia.
seed.pr.gov.br/modules/conteudo/

conteudo.php?conteudo=398 
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APÊNDICE A - CRÉDITOS DAS IMAGENS

Fig. 01 - No Cone das Experiências de Edgar Dale (PILLETTI, 1991 apud SANTOS, 2009, p.03), espe-
cifica que quanto maior for a experiência prática (e materializada) dos conhecimentos, maior será sua 
apreensão. 

Fig. 02 – existem centenas de milhares de desenhos animados que foram ou estão sendo assistidos 
pelos alunos. O professor deve se aproximar daquilo que o aluno já consome para buscar mostrar a rela-
ção entre os conteúdos da disciplina e a realidade vivenciada. Os desenhos animados são simplesmente 
produções para o público infantil e muitos estudos sociológicos têm demostrado isso. Fonte: https://
coletepracacique.files.wordpress.com/2011/10/156972_165470126823706_165469550157097_272127_5
597763_n.jpg?w=584 

Fig. 03 e 04 - Um dos temas mais importantes na sociologia é a natureza das relações sociais ou como 
surgem e se desenvolvem as relações interpessoais e suas múltiplas inferências e fenômenos decorren-
tes das relações entre indivíduos. Praticamente em qualquer desenho animado é possível encontrar uma 
exemplificação do que as teorias sociológicas explicam como o contexto da ação social de Max Weber nos 
desenhos de Scooby-Doo e Thundercats. Fonte: (3) http://2.bp.blogspot.com/-zYyZkUwQ3mg/UX6fXFs-
m-DI/AAAAAAAAW0w/wa4n5-ykMek/s1600/Scooby+Doo.jpg; (4) http://4.bp.blogspot.com/-3HFQ290J-
bIk/UX6e80xObWI/AAAAAAAAW0I/NandCCkExeE/s1600/Thundercats.jpg 

Fig. 05 – Caverna do Dragão apresenta esquemas interessantes para discutir formas de governo, 
conflitos culturais, etnicidade, globalização e papeis sociais. Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-JtqdgKdb-
sUo/UX6eyUQ7l2I/AAAAAAAAWz4/wK7zGQvL_IQ/s1600/Caverna+do+Drag%C3%A3o.jpg 

Fig. 06 e 07 – Em muitos dos desenhos animados surgem modelos de relações familiares, possibili-
tando seu debate. Fonte: (06) http://4.bp.blogspot.com/-WHWjZlTgwQg/UX6fgXoPX9I/AAAAAAAAW1A/
haMIYgCYuMY/s1600/Os+Jetsons.jpg; (07) http://2.bp.blogspot.com/-SUJeMEuxHvE/UX6f845ILdI/AAA-
AAAAAW1o/Vv3TnO2MtLg/s1600/A+turma+do+Mickey.JPG

Fig. 08 e 09 - Existem desenhos que discutem comportamentos sexuais e situações de gênero, 
como é o caso do personagem “Ele” (Him) no desenho “Meninas Super Poderosas” (Power Puff Girl), um 
demônio que se veste com roupas feminais e tem trejeitos, voz e gostos associados à feminilidade, ape-
sar de ser “ele”. Fonte: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20110728214409/powerpuff/pt-br/images/
thumb/8/89/Ppg_tile1356566.gif/203px-Ppg_tile1356566.gif 

Fig. 10 –  exibição de material audiovisual na sala de aula é um diferencial para atrair a atenção do 
aluno e permitir trabalhar conceitos exemplificados nas cenas do material. Fonte: http://www.dzai.com.
br/static/user//32/32996/76a86bc1968631d9789a9952a2785a76.jpg

Fig. 11 e 12 - Em muitos aparelhos e DVDs é possível, inclusive, buscar por cenas especificas já se-
paradas e cronometradas ou criar na memória do aparelho um banco de cenas (utilizando a função A-B, 
dos controles remotos). Na maioria dos aparelhos é possível reproduzir cenas a partir de um capítulo ou 
tempo especificado, deixando o controle do tempo nas mãos do professor e não da duração do filme. Se-
gundo o manual de um aparelho: “A função Repetir AB permite selecionar qualquer parte do filme para 
reprodução repetida. O ponto inicial da reprodução repetida é chamado (A) e o ponto final, (B)” (REPRO-
DUZIR..., 2014, [s.p.]). Fonte: (11) http://manuals.playstation.net/document/pb/ps3/current/imgs/pa-
nel_video002.jpg; (12) http://www.voxxintl.com/images/common/D2017/D2017_FAQ_2.png



Fig. 13 – O cartaz é o veículo preferido pelas manifestações urbanas para expor suas opiniões. As 
aulas de sociologia podem explorar este fato, não só como dinâmica, mas como recurso. Fonte: http://
og.infg.com.br/in/10529720-131-c87/FT1500A/550/Colegio-Notre-Dame.jpg

Fig 14 – Cartazes podem ser produzidos como suportes de campanhas relacionadas às questões so-
ciais, quanto pode-se avaliar cartazes já prontos e leva-los para a sala de aula, de modo a compor uma 
dinâmica.  Na imagem estão alunos da E. E. Otávio Gonçalves Gomes (Rio Negro). Os alunos realizaram 
exposição de cartazes e paródias produzidas por eles mesmos sobre Bullyng.  Fonte: http://3.bp.blogspot.
com/-M9weFy0vqaA/TneuXRBFCXI/AAAAAAAAAmc/EaelF06vf4Y/s1600/ot%25C3%25A1vio+2.JPG

Fig. 15 - Alunos da Unic protestam utilizando cartazes em frente a faculdade por mais professores. 
Fonte: http://paginadoenock.com.br/wp-content/uploads/2013/03/estudantes-protestos-na-unic-bar%-
C3%A3o.jpg

Fig. 16 – aqui temos ds recursos ao mesmo tempo: os cratzes e a colagem. Juntos se tornam um ótimo 
instrumento de avaliação e dinâmica na sala de aula, podendo ser realizado tanto durante quanto após 
as aulas. Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-Xr2F2d3sxVU/U0w0adLJaEI/AAAAAAAAAJs/M0COWdDuarc/
s1600/DSC03757.JPG 

Fig. 17 – Os celulares são aliados importantes do professor e não devem ser descartados da sala de 
aula. Fonte: http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2012/10/14/20120112_1.jpg 

Fig. 18 – Infográfico sobre as potencialidades do uso de tecnologia móvel na sala de aula. Fonte: 
http://porvir.org/wp-content/uploads/2013/02/Tecnologias-Moveis-em-Sala_Info.jpg 

Fig. 19 – O Datashow é um dos aparelhos mais frequentes, atualmente, na sala de aula, permitindo 
expor pra grandes audiências um gama de diversas de informações.  Fonte: http://www.imperatriznoti-
cias.com.br/wp-content/uploads/2011/11/Imagem1131.jpg

Fig. 20 – As ilustrações são desenhos com grande poder de atração, que por serem idealizadas e mo-
dulares, podem ser associadas a um tema especifico. No exemplo, temos a interação social entre diversos 
jovens contrastando com a diversidade de mídias sociais existentes. Todos se comunicando via celular por 
estas mídias. Não só esclarece um ponto de pauta relativo à comunicação entre a juventude, como apresen-
ta uma problemática relativa às novas modalidades de interação social, assim como o número expressivo 
de novas tecnologias associadas. Fonte: http://blackboard.grupoa.com.br/wp-content/uploads/2012/11/
social_media.jpg 

Fig. 21 – As charges são desenhos que satirizam algum fato político contemporâneo, ideal para pro-
mover a partir da piada problemas sérios, típicos das aulas de sociologia. Charge de Thomate (veja mais 
de suas cherges no seu blog: thomate. blogspot.com/). Fonte: http://www.portalfiel.com.br/uploads/
charge/df7e2d823d0a25cfcfb6fedcce4268a1.jpg 

Fig. 22 – No cartum, temos uma piada que é atemporal e não restrita a um determinado fato polí-
tico. É um desenho que apresenta algum tipo de situação cômica. No exemplo, temos uma representação 
da santa ceia com os principais líderes revolucionários marxistas, que - cada um a sua maneira – deram 
continuidade a lógica de implementação deste pensamento político-social. O desenho brinca com a alusão 
da traição de Jesus com a traição ideológica eu os líderes implementaram ao chamar suas políticas de 
marxistas. Um ótimo meio de desenvolver a questão entre os alunos de sociologia. Fonte: https://socius-



nonsense.files.wordpress.com/2012/04/marx-e-a-c3baltima-ceia.jpg   

Fig. 23 – Os três clássicos da sociologia, Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim em suas versões 
caricaturais. Substituir uma foto por uma caricatura produzirá nos alunos uma leve risada, deixando a aula 
atrativa. Fonte: http://2.bp.blogspot.com/-RXR8C_fSpfc/U0wVcoJbBpI/AAAAAAAAsKg/sBar0vrEcWU/
s1600/Durkheim_Karl+Marx_Max+Weber.png 

Fig. 24 – As HQs narram histórias das mais diversas e são espaços para discussão de diversos proble-
mas sociais. É um tipo de leitura que o aluno já faz e que o professor pode explorar e apenas conduzir o 
debate (para não ficar numa discussão de nerds) para as temáticas da disciplina. No exemplo, quadrinhos 
de super-heróis da Marvel, famosos pelo número de problemas e situações sociais em que os personagens 
são submetidos, de migração, passando por desemprego, alcoolismo, homossexualidade, criminalidade, 
conflitos internacionais, politicas ditatórias, exploração da força de trabalho, etc. Fonte: http://www.
mifondodepantallagratis.net/comics/wallpapers/classic-marvel-strips.jpg 

Fig.25 a 28 - As obras de Karl Marx estão entre as mais adaptadas para os quadrinhos. É possível 
encontrar desde versões mais ilustradas com cartuns cômicos do Capital e do Manifesto Comunista até 
versões em mangá de ambas as publicações. Fonte: Capas de divulgação dos livros nas livrarias virtuais. 

Fig. 29 – Os desenhos, principalmente cômicos, são agentes altamente impactantes na tenção do 
aluno; permitem ao professor ter uma base atrativa para discutir temas importantes como a crítica aos 
modelos de trabalho expressos na tira-em-quadrinhos de Orlandelli. Fonte: http://4.bp.blogspot.com/-7s-
LotJzs-94/Tx6Wb7nbDaI/AAAAAAAAEgg/cEvhpDUFiHw/s1600/tira1.jpg

Fig. 30 - A Ultima Ceia Comunista. Fonte: http://companhiahistoria.blogspot.com.br/2013/04/a-ul-
tima-ceia-comunista.html

Fig. 31 – As dinâmicas permitem “quebrar o gelo” e ampliar a interação dos alunos entre si e com o 
professor, além de fazer refletir sobre determinadas ações das próprias pessoas envolvidas. Na foto apare-
cem alunos do 6° período do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Telêmaco Borba em  uma dinâmica 
de grupo envolvendo conceitos de Controladoria. Fonte: http://imgs.fatebtb.edu.br/2010/09/20100909_
academicos-de-contabilidade-participam-dinamica-sobre-controladoria-1.jpg 

Fig. 32 e 33 – Fanzines permite que os alunos sejam os próprios produtores de material escrito sobre 
os mais diversos formatos e linguagens, facilitando a capacidade de produzir informação sobre determi-
nado assunto e distribuir com colegas, escola e comunidade. (32) http://www.ceap.g12.br/temp/f_pu-
blicacoes/imagem/1735-630x0-4.jpg ; (33) http://www.engeplus.com.br/cache/noticia/educacao/2011/
alunos-produzem-seus-fanzines/alunos-produzem-seus-fanzines.jpg

Fig. 34 - Fanzines são muito econômicos. Este modelo pequeno e dobrável tem 8 páginas é produzido 
com uma única folha de papel tradicional (Modelo A4). Com dobras e um pequeno corte no meio causa o 
efeito de uma sequência de pequenas páginas que resulta no formato livro de bolso, ideal para campanhas 
na escola.  Foto: Janaína Araújo. Fonte: http://studiopbr.files.wordpress.com/2013/08/quadrinhos2.jp-
g?w=470&h=293 

Fig. 35 – Os Folders são recursos interessntes, pois possibilitam a análise, produção e criculação de 
campanhas que podem ser orientadas diretamente pelas temáticas sociológicas, potencialziando assim a 
cosnciência social e cidadã do aluno, numa única atividade. Fonte: http://www.jurujubapublicidade.com.



br/media/images/portfolios/folder-pinte-pronto-pintura.jpg

Fig. 36 – Em diversas outras discplinas (como inglês) é comum o uso de fotocópias na sala de aula. 
O mesmo recurso pode ser usado nas aulas de sociologia, basta o rpofessor ativar sua criatividade. Copie 
tabelas, gráficos, percentuais, esquemas de análise que uxiliem e complementem sua explicação sobre o 
tema da aula. Ddistribua com os alunos e solicite a intervenção deles, apresentando o material, entre suas 
falas. Isso atraibui dinamicidade à aula. Fonte: http://universoaustraliano.files.wordpress.com/2013/07/
dscn6044.jpg  

Fig. 37 – Fotografia de Lewis Hine documentando o trabalho infantil nas fábricas norte-americanas.
Fonte: http://visualcultureblog.com/wp-content/uploads/2013/10/Lewis-Hine-Spinners-and-doffers-in-
-Lancaster-Cotton-Mills.-Dozens-of-them-in-this-mill-1908.jpg. 

Fig. 38 e 39 – Imagens de fotonovelas produzidas pelos alunos.  Primeira com produção manual e ex-
posta em um mural na escola e a segunda feita no computador e disponibilizada via e-mail. As fotonovelas 
são fáceis de serem produzidas, pois todos os alunos tem acesso à maquinas fotográficas e podem versar 
sobre temas específicos solicitados pelos professor, desenvolvendo o senso crítico do aluno ao idealizar 
cenas e falas que contextualizem o assunto, incorporando ainda elementos de encenação teatral, mímica 
e trabalho em grupo. Fonte: (38) trabalho realizado em 2008 na Escola Municipal 28 de Fevereiro em Ma-
rau, no Rio Grande Sul feito pela professora Rozane Suzart Gesteira cujos trabalhos estão no blog: http://
ludimidia.blogspot.com.br/2011/02/fotonovela-mural-na-escola.html. Origem da foto:. http://3.bp.b-
logspot.com/-hLIpYDHBRBE/TWk50jgxR6I/AAAAAAAADHM/7xsEHmMI7JI/s1600/DSC02044.JPG. (39) 
Projeto retirado da revista “Grande Stella” analisado por Vagner Baldasso em seu trabalho monográfico. 
Consulte o blog do autor para saber de  outros  projetos (http://asfotonovelas.blogspot.com.br/p/fotono-
velas-em-experiencias-pedagogicas.html)origem da imagem: http://1.bp.blogspot.com/_DvLsh6lWF_M/
TQbHf5nKqdI/AAAAAAAABMs/a3NhdDs8S0M/s1600/11+c%25C3%25B3pia.jpg. 

Fig. 40 – Fotonovela impressa produzida pelas alunas a partir de um texto literário, idealizado pelas 
professoras Gislene e Ângela em 2010 na escola ENSA. Fonte: http://ensa.org.br/blog/wp-content/uplo-
ads/2010/11/imagem2-300x222.jpg

Fig. 41 – Infografia sobre as diferenças de gênero na Ásia. Permite ao professor apresentar dados com-
plexos de uma maneira agradável e compreensiva a partir de critérios relacionados ao design da informa-
ção visual. Fonte: http://msalx.almanaque.abril.com.br/2013/01/28/0933/5Daaf/1024x682-pg108-109.
jpeg?1359373236

Fig. 42 – Infografias podem ser usadas como instrumento atrativo pra compreender um fenômeno  a 
partir da análises de suas estruturas visuais. Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_2l3PWlzf2PE/TAjLZOAHq-
jI/AAAAAAAAAH0/vGy6iX1Jmc0/s1600/ex2.jpg

Fig. 43 – Logo da Google, atualmente, a maior empresa de ciberinformação do mundo, com diversas 
ferramentas diferentes para a interação com o mundo virtual na rede mundial de computadores. Fonte: 
https://www.google.com/logos/2010/buckyball10-hp.gif

Fig. 44 – Os jogos em todas as suas modalidades permitem integrar os alunos e discutir questões so-
bre socialização, controle social, anomia, discriminação, poder, burocracia entre outros temas sociológicos. 
Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-MWAcnevIi-w/Ub8NCH4EAvI/AAAAAAAAAXc/qI0P9g4rCNA/s1600/DI-
VIDINDO+E+APRENDENDO.JPG 



Fig. 45 – Uma sessão de RPG pode envolver diversos temas de ordem sociológica. Questões sobre 
mais-valia, alienação, consciência de classe, anomia, poder, estado, conflito cultural, burocracia entre 
outras podem ser analisadas numa simples sessão. A própria escolha das classes/tipos de personagens 
permite avaliar  questão da identidade cultural  e seu papel na determinação da alimentação, vestimen-
tas, maneira de falar e códigos de conduta dos personagens e etiqueta (p. ex.: Elfos da Floresta ou Elfos 
Negros; Vampiros Ventrue ou Toreador; Lobisomens Fúria Negra ou Presas de Prata, e assim por diante).  
Fonte: http://basicfantasy.org/blog/wp-content/uploads/2014/07/Quincon-29-BFRPG-DSC_3538.jpg

Fig. 46 – Jovens jogando um boardgame alemão chamado “Colonizadores de Cattan”. Nele, de dois a 
quatro colonizadores estão presos numa ilha precisando sobrevier com recursos escassos. Alianças e trocas 
de mercadorias entre os jogadores precisam ser feitas para definir o ganhador (apenas 1). O jogo pode ser 
usado para analisar as praticas de globalização, relações internacionais e s situações de guerra/conflito 
internacional. Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Nepomuk_280_-_Osadn%-
C3%ADci_z_Katanu.jpg

Fig. 47 – Cena do Jogo “Age of Empire” onde se administra uma civilização que precisa de recursos 
(comida, madeira, pedra, ouro) e disputa estes recursos com outros povos, seguindo regras como p. ex., 
para criar armas mais sofisticadas, é preciso construir uma universidade

Fig. 48 - Um exercício bem interessante é pedir que os alunos a construção de uma clipping mensal/
bimensal sobre os temas das aulas de sociologia no jornal. Ache, para cada aula, uma matéria no jornal 
que exemplifique ou represente o assunto e apresente esta clipagem numa data especifica. Isso demonstra 
como os conteúdos sociológicos são contemporâneos e aplicados a realidade vivente. Fonte: http://www.
studioclipagem.com.br/novo/imagens/clipagem_jornal.jpg

Fig. 49 e 50 – Capas das trilogias de O Senhor dos Anéis de Tolkien e de Eragon de Paolini. Em co-
mum não apenas best-sellers de fantasia medieval, mas enredos que falam da opressão de um tirano que 
quer unificar todos o reinos e da luta de camponeses ou pessoas comuns (e pequenas) contra o sistema 
dominante. Em ambos os livros, o mito da revolução social se confirma. Há uma consciência de classe que 
une os pequenos oprimidos na luta contra o governo opressor. As semelhanças com as teorias marxistas 
ajuda o aluno a entender sua aplicação ou simplesmente o professor terá uma suporte, atrativo aos alunos, 
para descrever e explicar o conceito. Imagens de divulgação dos livros disponíveis no mercado livre e no 
bomnegocio.com.

Fig. 51 - O cordel é um recurso de fácil acesso, custo e compreensão. Normalmente tem uma tendên-
cia cômica e faz paródias e metáforas com elementos do cotidiano diretos das regiões onde é produzido. 
Tanto é possível realizar um levantamento sobre temas de interesse (pobreza, exploração da mão-de-obra,

partidos políticos, diversidade, etc.) quanto produzi-los sobre os mesmos aspectos.  Fonte: http://
portal.mec.gov.br/images/stories/noticias/2012/cordel1_onordeste_com.jpg 

Fig. 52 – Mapas e cartografias são instrumentos importantes para a compreensão de conceitos mais 
abstratos como minorias sociais, pobreza, discriminação social, e segregação. Com os mapas é possível 
visualizar geograficamente estas relações. Com as tecnologias cibernéticas como o Google Earth é possível 
até acessar áreas específicas da região do aluno. Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-GgNw3Mon82M/Ucrol-
R36OFI/AAAAAAAAACw/sSz1m677jmc/s1600/3.jpg

Fig. 53 – Estudante apresentando um mapa mental (com o uso de imagens). Fonte: http://i.ytimg.
com/vi/lbuNxUN69CY/maxresdefault.jpg 



Fig. 54 – Map mental estruturado e hierárquico feito no computador. http://www.cuadrosinoptico.
com/images/cuadrosino.png

Fig. 55 – Mapa mental não estruturado hierarquicamente. 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-VP0TvGk8u6E/Tzhflx1TzZI/AAAAAAAAABk/xduIb0QnvDI/

s1600/D.png 

Fig. 56 - Mapa sinóptico feito no computador acerca do tema “Sociologia Clássica”. Fonte: http://3.
bp.blogspot.com/-N0cfZriPZ6c/UkNonkJu--I/AAAAAAAAX9k/wi7c-azrSCY/s1600/Fundadores_Sociolo-
gia.png

Fig. 57 – Mapa sinóptico feito à mão sobre sociologia clássica. Pode se transformar em um importan-
te veículo de avaliação para o professor. Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-sRRGVfVfDD4/UDkYz8_p4CI/
AAAAAAAAAKI/eXH5Cx7h6gg/s1600/DSC_0241.jpg

Fig.58 - Mapas mentais são simples e rápidos de se fazer e podem acompanhar uma explanação de 
um assunto qualquer. Podem ser utilizados para estudar, apresentaar informações e avaliar a atenção/om-
cpreesão do auno. O professor pode solicitar que o aluno faça um mapa mental de uma palestra/aula vei-
culada na escola, ao inves do tipico reltório. A cosntrução sempre será única e variável entre os alunos e 
indicará a capacidde critic/reflexiva de conseguir identificar cada tópico das informações verbais que teve 
contato. Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_oG0e5EsObNM/TPZWpztyErI/AAAAAAAAAkk/YRh8yPCRp-k/
s1600/UNIVERSIDADE+CIDADE.JPG

Fig. 59 – Maquete de uma casa seguindo princípios de sustentabilidade. Fonte: http://2.bp.blogspot.
com/_uBtvov8GNN0/S8bboQ5ILEI/AAAAAAAAAC4/_M6ygoIALAs/s1600/Casa+3.png 

Fig. 60 e 61 – Maquetes de cenários urbano e rural feitos em caixas de sapato com diversas modalida-
des de materiais. O exercício da escolha dos elementos e os contrastes podem ser aprofundados pelas aulas 
de sociologia, tornando-se recursos que podem suplantar a infantilidade de dependendo da maturidade e 
dedicação da turma, revelar cenários mais problemáticos como violência, crises ambientais e etc. Fonte: 
http://3.bp.blogspot.com/-d0YEihKf3oA/T9zadwQXh4I/AAAAAAAADd0/MjdZ8JeEutw/s400/maquete+-
floresta+natureza+animais+caixa+de+sapato.JPG

Fig. 62 – O uso do mimeógrafo como instrumento copiador ainda é recorrente na ausência das foto-
copiadoras elétricas. Fonte: http://w3.i.uol.com.br/celular/Wap/album/noticias/educacao/111015_pro-
fessora_emilia_f_017.jpg

Fig. 63 – A produção de cartazes ou esquemas a partir da pesquisa, recorte e colagem de materiais 
sobre um determinado tema, exige de o aluno treinar o olhar para identificar imagens e composições 
que se relacionam com o conceito. Este mesmo procedimento é necessário para despertar o senso crítico. 
Tis atividades, portanto, são auxiliares do ensino de sociologia, quando bem direcionadas às temáticas 
desta disciplina. Colagem - Oficinas de colagem do Projeto Artistas do Futuro no Projeto Acolher, em 
Joanópolis Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-j3EJzAvnGQI/UjOQcZMj65I/AAAAAAAAIPA/2fQShL0r85Y/
s1600/130920134380.JPG

Fig. 64 - As montagens podem se restringir apenas a recortes de jornais. Uma montagem com palavras 
a partir de uma varredura sobre determinado tema de interesse das aulas de sociologia. Fonte: http://
imprensaaprendiz.files.wordpress.com/2013/11/dsc093441.jpg

Fig. 65 – O professor pode discutir a questão da moda e da cultura do consumo e solicitar um traba-



lho de produção, a partir de colagens de revistas de moda disponíveis e acessíveis aos alunos para discutir 
as implicações desta temática na imagem social dos indivíduos. Fonte: http://heyugogirl.files.wordpress.
com/2012/11/img00029.jpg

Fig. 66 – O mural permite a produção colaborativa sobre assuntos de interesse que atingem toda a 
comunidade circulante da escola. Fonte: http://www.assetur.com.br/Content/FotosNoticias/4dc6d54d-
-c02e-4ddf-a473-e03c25f4c0cb_drogas%20escolas.jpg

Fig. 67 – A música é um dos recursos mais lúdicos para se usar na sala de aula, seja aquela produzida 
pelo professor, seja a simplesmente exibida. Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_QvpI6T2ke5M/SQUkkj-
qyHRI/AAAAAAAABsA/QU_71sZoh7o/s400/DSCF0271.JPG

Fig. 68 – Performance chamada Balkan Baroque de Marina Abramovic em junho de 1997 no Moma, em 
Nova York. A artista ficou sentada de túnica branca, no meio de uma montanha de fêmures de carne bovina 
que apodreciam. Ela entoava cantigas de ninar sérvias enquanto o cheiro podre da carne em decomposição 
inundava o espaço,  convidando os visitantes a não se demorarem muito na sala. Mas a artista ficava, o dia 
inteiro, raspando restos de carne dos ossos. A performance de Abramovic afetava os expectadores não só 
visualmente, mas pelo cheiro, pelo asco e pela representação do título da obra, remetendo-os diretamente 
ao sofrimento velado  da guerra que acabara de terminar na  ex-Jugoslávia e em Belgrado. A sensibilidade 
da performance é um mote para descrever o cenário de guerra – sem mostrar nenhuma cena de guerra, mas 
fazendo o expectador sentir seus efeitos. Esta lógica da arte contemporânea pode ser explorada pelas aulas 
de sociologia, basta fazer o levantamento das perfomaces realizadas por artistas brasileiros e encontrará 
os vínculos com as temáticas da disciplina. Fonte: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02464/
marinaabramovic_2464245b.jpg 

Fig.69 -  Cena do comercial “O que você quer ser quando crescer?” dando ênfase os grupos discrimi-
nados na escola. Fonte: http://youtu.be/V4mpCskwqNI?list=UU1yY0f3L6-FKGuqUpb4vlMA

Fig. 70 – Esta Propaganda da cerveja Devassa, produzida pela Brasil Kirin, e publicada na revista Veja, 
rendeu muita discussão de preconceito racial, ao associar à bebida uma mulher negra com insinuações 
sexuais (posição do corpo, tipo de vestimenta) relativas à prostituição a e também a exploração da mulher 
enquanto objeto sexual. Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/files/2013/10/economia-pro-
paganda-devassa-mulher-negra-preconceito-20131004-01-size-598.jpg 

Fig. 71 - Campanha da Hope com Gisele Bündchen – Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/
noticias/propaganda-com-gisele-bundchen-e-acusada-de-discriminacao-contra-mulher 

Fig. 72 - Outdoor do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, veiculando 
campanha homofóbica no Rio de Janeiro. Fonte: http://1.bp.blogspot.com/_IiqtR-OghpI/TKlh1EvjG2I/
AAAAAAAAQII/Jfc-WZRvoqI/s1600/Malafaia-homofobia.jpg 

Fig. 73 – Em contraponto, campanha da Igreja Cristã Contemporânea em favor do casamento gay, 
também no Rio de Janeiro. Fonte: http://4.bp.blogspot.com/__eB7sE6V-pA/THStcX_0rUI/AAAAAAAAB-
cY/rYqL6_pw6QA/s1600/Outdoor_casamento_gay_foto.jpg

Fig. 74 – Um ex-membro da Igreja Testemunhas de Jeová fez um campanha em outdoor contra a 
discriminação que estava sofrendo por parte da igreja. Fonte: http://1.bp.blogspot.com/-Mud84ebYMZU/
TksjBb2MCgI/AAAAAAAAAk8/_0b4hLp1CnI/s640/DSC00414.JPG



Fig.75 - Campnha de revolta da comunidade de Testemunhas de Jeová contra os outdoors. Fonte: 
http://lh3.ggpht.com/_qy7oSE8UaEc/TTJAMfBfGhI/AAAAAAAAAGY/oQiSncHkxJY/s800/DSC00068.JPG

Fig. 76 – O quadro é o recurso mais básico que o professor pode usar, além de sua voz. Fonte: http://
www.riodasostras.rj.gov.br/img/n1148.jpg 

Fig. 77 – Com um computador e um gravador de áudio (todo celular tem) já é possível fazer um pod-
cast e simular um programa de rádio na escola e distribuir o resultado pela internet. Na imagem: Curso de 
Design Gráfico da Universidade Barão de Mauá desenvolve projeto de podcast com alunos. Fonte: http://
www.baraodemaua.br/imagens/upload/galeria/g02135img025149.jpg. 

Fig. 78 – Em uma aula sobre sociologia do alimento, com o objetivo de mostrar a contribuição/
influencia cultural de alguns grupos no cardápio de uma determinada cultura, o professor pode expor 
este alimento e (se as condições permitirem) distribuí-lo para degustação da turma. Assim, mostrar as 
contribuições de africanos e indígenas, ganha outra dimensão ao fazer com que os alunos provem o beju 
e a acarajé, p.ex. Fonte: http://3.bp.blogspot.com/-A6ntlBBjKMI/U5WsqM5dn8I/AAAAAAAAE6E/pz6Eb-
Jk-0xk/s1600/1234.jpg

Fig. 79 – O retroprojetor é  mais um tipo de parelho que auxilia na exibição de informações comple-
xas na sala de aula, auxiliando no ganho do tempo e no despertar do interesse do aluno. Fonte: http://2.
bp.blogspot.com/-VF8S3ntv7Jo/UZVyY6a4UeI/AAAAAAAABkM/A9GAh2qxZfs/s1600/PROJETOR1.jpg

Fig. 80 – O Software PowerPoint é uma das ferramentas mais completas e poderosas para dinamizar 
a aula do professor. Fonte: http://www.indezine.com/products/powerpoint/learn/interface/images/in-
terface07_1.jpg 

Fig. 81 e 82 – Estas imagens são slides partes de uma aula de sociologia sobre “Papel Social”. Na 
primeira a imagem cria uma expectativa que acompanha a indagação: “O que é papel social?”, mostrando 
um homem num tipo de mercado, sem cabeça e escolhendo diversas cabeças diferentes para vestir, pressu-
põe-se. A noção de papel social está relacionada à imagem e esta incógnita ajudará o aluno a manter seu 
interesse na temática, tentando compreendê-la. Na segunda, outro termo aparece com uma breve discrição 
de seu significado. Cada elemento (a palavra “self”, a seta, os dois parágrafos e a fotografia), aparece em 
momentos diferentes através do recurso “adicionar animação” do PowerPoint, de modo que o aluno não 
tem acesso a eles de uma vez só, mas a partir da exposição do professor. A escolha da imagem também 
esteve associada ao sentido do termo, é uma reafirmação do conteúdo, ajudando o aluno a memorizar o 
significado subjetivo: reflexo de uma autoimagem. Percebam que o texto não ocupa o slide todo e ainda é 
legível. Fonte: Acervo pessoal. 

Fig. 83 - Formação para professores na UNILAB no Projeto Olhar Aprendiz – Arte-Educação e Cidada-
nia Cultural, aprendendo a usar a linguagem teatral na sala de aula. http://www.unilab.edu.br/wp-con-
tent/uploads/2012/08/forma%C3%A7%C3%A3o-unilab-olhar-aprendiz-laboratorio-teatro-.jpg

Fig.84 e 85 -  Na primeira imagem, a lógica do varal foi aproveitada utilizando apenas fita durex no 
quadro. Na segunda, o varal didático permite desenvolver inúmeras formas de exibição dos materiais pro-
duzidos pelos alunos sobre um determinado tema. Fonte: (84) http://blogs.odiario.com/odiarionaescola/
wp-content/uploads/sites/35/2012/04/SAM_1985.jpg (85) http://2yggwi3714jt19aodrvi700nhq.wpen-
gine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/07/Varal-Fotografico-Escola-Focus.jpg 



Fig. 86 – Site da Secretaria de Educação do Paraná com um série de propostas de recursos didáti-
cos para os professores. Acesse:  http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=3

Fig. 87 - O professor atual não pode ser aquela figura pré-histórica que cativava seus alunos pela 
simples presença n sala de aula. O professor hoje não pode depender apenas de sua capacidade de ora-
tória para garantir a aprendizagem de uma turma. Os alunos mudaram. As exigências sobre o professor 
também. O novo professor precisa dominar diversos recursos, pois seu objetivo é conduzir o processo de 
conhecimento. Fonte: http://www.bemparana.com.br/tictag/wp-content/uploads/2012/07/perfil-ante-
nado-318x300.jpg

Fig. 88 - No portal de educação do Estado do Paraná, há indictivos específicos para as aulas de so-
ciologia. Acesse: http://www.sociologia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=398 
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