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RESUMO 

 

 

A Sociologia apresenta uma série de especificidades enquanto disciplina na Educação Básica, 

algumas das quais constituem grandes desafios para o professor, que nem sempre consegue 

criar condições propícias para a aprendizagem dos seus conteúdos. Considero que para 

promover uma maior aproximação dos estudantes com a Sociologia é necessário que os 

docentes possam repensar sua prática e, consequentemente, reelaborar suas propostas de ensino, 

com metodologias que tornem o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e 

contextualizado com a realidade social contemporânea. Com a questão norteadora: “Como 

aproximar os estudantes da Sociologia, através do estímulo à participação ativa nas atividades 

propostas nessa disciplina?” esta pesquisa teve como objetivo demonstrar as possibilidades e 

alternativas das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), enquanto 

instrumentos mediadores do processo de ensino-aprendizagem de Sociologia. Para tanto, tomei 

como referência a teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky, corroborada por outros autores 

como Paulo Freire e Martín-Barbero, segundo a qual a aprendizagem resulta de adaptações de 

natureza social, histórica e cultural, sendo dessa forma, impossível dissociá-la dos contextos 

em que ocorre. Os desafios mencionados foram detalhados e circunstanciados na pesquisa de 

campo, realizada em escolas do estado de Pernambuco, que balizou este estudo. Foram 

levantadas também contribuições de professores e especialistas, que subsidiaram o resultado 

concreto do trabalho empreendido. Com vistas a promover um diálogo entre as Ciências Sociais 

e a Educação, este trabalho de conclusão de curso desenvolveu-se na modalidade “Material 

Didático”, por meio do qual propus um Caderno de Atividades, intitulado “Sociologia Digital”, 

que constitui material de apoio para docentes de Sociologia no Ensino Médio. As atividades 

que compõem o Caderno, foram concebidas centralmente para uso das TDIC, enquanto 

ferramentas facilitadoras das transposições didáticas, priorizando a prática da pesquisa e a 

contextualização como princípios pedagógicos e fomentando a interação dentro e fora da sala 

de aula, de modo a oportunizar aprendizagens significativas dos conceitos, temas e teorias 

objeto da Sociologia. O Caderno (apêndice B) será disponibilizado para docentes em formato 

digital no portal Educapes e em plataformas vinculadas à Fundaj, ao Profsocio, à Secretaria de 

Educação de Pernambuco e ao IFPE. 

  
Palavras-chave: Sociologia, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, transposição 

didática. 
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ABSTRACT 

 

 

Sociology presents a series of specificities as a discipline in Basic Education, some of which 

constitute great challenges for the teacher, who is not always able to create favorable conditions 

for the learning of its contents. I believe that in order to promote a closer relationship between 

students and Sociology, it is necessary for teachers to rethink their practice and, consequently, 

re-elaborate their teaching proposals, with methodologies that make the teaching-learning 

process more dynamic and contextualized with contemporary social reality. With the guiding 

question: "How to bring together students of Sociology, by encouraging active participation in 

the activities proposed in this discipline?" This research aimed to demonstrate the possibilities 

and alternatives of Digital Technologies of Information and Communication, as mediating 

instruments of the teaching-learning process of Sociology. For that, I took Vygotsky's social-

historical-cultural theory as a reference, corroborated by other authors such as Paulo Freire and 

Martín-Barbero, according to which learning results from adaptations of a social, historical and 

cultural nature, being thus impossible to dissociate it from the contexts in which it occurs. The 

challenges mentioned were detailed and circumstanced in the field research, carried out in 

schools in the State of Pernambuco, which marked this study. Contributions from teachers and 

specialists were also raised, who supported the concrete result of the work undertaken. In order 

to promote a dialogue between the Social Sciences and Education, this course conclusion work 

was developed in the “Didactic Material” modality, through which I proposed an Activity Book, 

entitled “Digital Sociology”, which is support material for Sociology teachers in high school. 

The activities that make up the Notebook were centrally designed for the use of DTIC, as tools 

that facilitate didactic transpositions, prioritizing research practice and contextualization as 

pedagogical principles and fostering interaction inside and outside the classroom, in order to 

provide meaningful learning of concepts, themes and theories object of Sociology. The 

Notebook (appendix B) will be made available to teachers in digital format on the Educapes 

portal and on platforms linked to Fundaj, Profsocio, the Pernambuco Department of Education 

and IFPE. 

 

Keywords: Sociology, Digital Technologies of Information and Communication, didactic 

transposition. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto o uso pedagógico das tecnologias digitais da 

informação e comunicação, as chamadas TDIC, no ensino de Sociologia. Esse tema, no âmbito 

das demais disciplinas e na educação em geral, tem recebido considerável atenção nos últimos 

anos por parte de professores e estudiosos. No caso da Sociologia, em comparação com as 

outras áreas de conhecimento, esse tema tem sido abordado ainda de forma tímida, o que se 

explica, em parte, pelo seu status na educação brasileira. Muitos estudiosos como Morais 

(2011), Guimarães (2012) e Meucci (2015), realçam que a Sociologia no Brasil tem constado 

no currículo do Ensino Médio de forma notadamente intermitente, o que traz algumas 

implicações para a forma como é ensinada, havendo, inclusive, carência de professores 

formados na área em efetiva docência.  Segundo dados do Inep (2019), em 2018, dentre os 

professores que ministravam Sociologia no Ensino Médio, apenas 28,4% apresentavam 

formação adequada para essa etapa de ensino. Além disso, como consequência da intermitência 

desse componente curricular no Ensino Médio, conforme afirmam Guimarães (2012), Oliveira 

e Costa (2012), o professor de Sociologia não conta com tão vasto arcabouço de estudos e 

orientações teórico-metodológicas, quanto os docentes das demais disciplinas que, 

obrigatoriamente inseridas no currículo desde longa data, têm sido objeto de inúmeras 

pesquisas, cursos de aperfeiçoamento, estudos e propostas de ensino etc. Reside aí um dos 

dilemas do professor de Sociologia que, até certo ponto sozinho, precisa inventar e reinventar 

sua prática pedagógica. 

Autores, como Branquinho e Santos (2011), também chamam atenção para o fato de 

que mesmo quando ministrada por docentes licenciados em Ciências Sociais, a Sociologia 

parece sofrer de carência de significado para os estudantes, que se mostram muitas vezes 

desinteressados pelas aulas. Embora não seja licenciado na área, minha experiência enquanto 

docente de Sociologia permite-me atestar, assim como também têm atestado alguns colegas 

professores de Sociologia, que boa parte dos estudantes apresenta uma certa apatia em relação 

a essa disciplina. Embora pareça haver uma barreira entre os estudantes e a Sociologia, nós, 

professores, supomos que isso não se deve ao conteúdo objeto desse componente curricular, 

mas sobretudo a uma didática inadequada que dificilmente propicia uma aprendizagem 

contextualizada com a realidade social. 

Devemos levar em consideração que estamos diante de um novo aluno, fruto da nova 

organização social e cultural. Passa a ser um dos nossos grandes desafios pedagógicos, 

entender como ensinar Sociologia dando conta das inquietações destes novos 
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indivíduos, imersos numa socialização totalmente diferente das nossas (ALMEIDA, 

2013, p. 04) 

 

Tal constatação impele-nos a refletir sobre possíveis metodologias alternativas de 

ensino, a exemplo do uso de recursos midiáticos, que permitam uma maior interação dos 

estudantes, superando o usual modelo de aula expositiva, com excessiva ênfase no caráter 

teórico. Assim, no intuito de responder à questão: “Como aproximar os estudantes da 

Sociologia, através do estímulo à participação ativa nas atividades propostas nessa disciplina”, 

a presente pesquisa teve como objetivo demonstrar as possibilidades e alternativas das 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação enquanto instrumentos mediadores do 

processo de ensino-aprendizagem de Sociologia. Aqui, o termo participação ativa está 

associado a situações em que é estimulado o protagonismo dos estudantes no processo de 

construção do conhecimento, que ocorre de forma colaborativa, conforme defendem Vygotsky 

(1987), Freire (1996) e Berbel (2011).  

Tendo em vista que para este trabalho de conclusão de curso fiz a opção pela modalidade 

“Material Didático”, a contribuição concreta desse estudo consiste em um Caderno de 

Atividades, intitulado “Sociologia Digital”, que constitui material de apoio para docentes de 

Sociologia no Ensino Médio. Nas atividades que compõem o Caderno, ganham destaque as 

TDIC, enquanto ferramentas facilitadoras das transposições didáticas, que, tomando a prática 

da pesquisa e a contextualização enquanto princípios pedagógicos, oportunizam aprendizagens 

significativas de conceitos, temas e teorias objeto da Sociologia. O Caderno (apêndice B) será 

disponibilizado para docentes em formato digital no portal Educapes e em plataformas 

vinculadas à Fundaj, ao Profsocio, à Secretaria de Educação de Pernambuco e ao IFPE. 

Para alcançar tal objetivo, desenvolvi uma pesquisa de abordagem qualitativa, seguindo 

uma sequência metodológica que incluiu algumas etapas de levantamento de dados: 

bibliográficos e empíricos (mediante a realização de entrevistas preliminares) e de análise de 

resultados, até a elaboração do referido Caderno. Sinteticamente foram as etapas: 

problematização sobre o uso pedagógico das TDIC no ensino de Sociologia; levantamento de 

publicações referentes ao tema, o qual denominei “O debate sobre as TDIC na educação e no 

ensino de Sociologia”; construção da fundamentação teórica do meu ponto de vista, 

relacionando o tema à teoria sócio-histórico-cultural, desenvolvida por Vygotsky e corroborada 

por importantes autores como Paulo Freire e outros; levantamento de experiências relevantes 

em escolas públicas da Região Metropolitana do Recife, assim como em escolas estaduais do 

interior do estado, que ainda não desenvolvem práticas cotidianas de uso pedagógico das TDIC; 

e, finalmente, elaboração e testagem do artefato. Empiricamente esta pesquisa tomou como 
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campo de observação o contexto da política de educação do estado de Pernambuco, utilizando 

como lócus algumas unidades escolares de Pesqueira e da Região Metropolitana do Recife. 

 

2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Como venho defendendo, o desinteresse de estudantes em relação à Sociologia guarda 

estreita relação com a didática adotada em sala de aula, que, não raro, conforme asseveram 

Oliveira e Costa (2012), desconsidera que o processo de ensino-aprendizagem se dá 

marcadamente pelo intercâmbio de saberes entre aluno e professor. Essa questão sugere-nos a 

necessidade de reflexão sobre os modos como vem sendo desenvolvido o ensino dessa 

disciplina. Embora boa parte dos estudantes acredite que seus conteúdos sejam importantes, 

ressaltam que normalmente a Sociologia é ministrada sob uma lógica tradicional, “com aulas 

expositivas e descontextualizadas, é cansativa e pouco proveitosa” (ANTUNES; OLIVEIRA, 

2017, p. 127).   As metodologias utilizadas, segundo Pinto (2019), são sempre o principal alvo 

de críticas entre os estudantes, tendo, corriqueiramente, como recursos apenas o quadro e o 

pincel, o que, consequentemente, contribui para um distanciamento entre os estudantes e esse 

componente curricular. No entanto, repensar o ensino de Sociologia, com vistas a uma maior 

aproximação entre ela e os estudantes requer uma análise não só da prática docente, mas 

também de variáveis cujas implicações apontam possibilidades e limitações que nem sempre 

dependem única e exclusivamente do professor.  

Conforme aponta o estudo de Handfas e Maçaira (2014), há um considerável número de 

pesquisas sobre temas relacionados a “currículo” e “práticas pedagógicas e metodologias de 

ensino”, mesmo assim, o que se verifica é que tais pesquisas não têm dado conta da 

complexidade inerente à sala de aula, persistindo dessa forma, lacunas no que se refere a 

metodologias plausíveis ao ensino de Sociologia, bem como o que seria objeto dessa ciência no 

âmbito da escola média. 

Outro fator que me parece associado ao desinteresse dos alunos diz respeito ao tempo 

pedagógico dedicado à Sociologia em cada série do Ensino Médio que, compreendido em uma 

única aula semanal de 45 minutos, torna inviável de se abordar adequadamente os temas 

propostos, incluindo conceitos e teorias próprios das Ciências Sociais.   Um tempo, aliás, que 

pode ser ainda mais reduzido, caso a disciplina seja alocada no primeiro ou último horário ou 

mesmo após o recreio, somando-se a isso o tempo necessário para a chamada e acomodação 

dos estudantes.  
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Importante mencionar ainda o cenário político em que foi realizada esta pesquisa, que 

nos últimos anos tem sido marcado pelo avanço de uma agenda conservadora, com negativos 

desdobramentos nos mais diversos âmbitos da sociedade. Recentemente aprovada no governo 

Temer, a Lei 13.415 de 2017, a chamada Lei do Novo Ensino Médio, além de instituir 

itinerários formativos, que na prática constituem mecanismo de restringência do rol de 

conhecimentos considerados indispensáveis à formação básica,  define uma nova organização 

curricular, retirando a obrigatoriedade da Sociologia enquanto disciplina e remetendo à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio, a responsabilidade de incluir 

obrigatoriamente “estudos” e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.  

Assim, em meio a forte resistência de especialistas e entidades representativas de 

professores e estudantes, em 2018 foi aprovada a BNCC, que manteve a indefinição da Lei 

13.415, ao definir que os conteúdos de Sociologia devem ser contemplados pela área de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, sem necessariamente constar como disciplina. Caberá 

então, aos sistemas de ensino optar por manter ou não no currículo a disciplina Sociologia, 

configurando um inegável retrocesso frente às conquistas democraticamente alcançadas nos 

últimos anos. 

Na rede estadual de educação de Pernambuco, a Sociologia permanece como disciplina 

no novo currículo, que atualmente está sendo submetido a consulta pública. A versão do 

currículo disponível para consulta foi elaborada com a participação de toda a comunidade 

escolar, no ano de 2019, a partir do evento “Dia D da BNCC”, por meio de formações em 

escolas públicas e privadas de todo o Estado. Infelizmente o que se observa nesse contexto é 

mais o objetivo de simples adequação à BNCC do que mesmo de resistência frente à sua 

orientação nitidamente mercadológica. 

Todos esses fatores impõem ao professor de Sociologia verdadeiros dilemas, cujas 

soluções parecem se distanciar cada vez mais no cotidiano escolar. Diante disso, considero 

importante serem empreendidos esforços não simplesmente para resolver esses desafios no 

lugar do professor, mas para trazer possibilidades de superação de obstáculos que dificultam o 

processo de ensino-aprendizagem de Sociologia nas nossas escolas.  

Nesse sentido, considerando a revolução tecnológica que vem vivenciando nossa 

sociedade, cujas transformações transversais evidenciam-se na emergência de um ecossistema 

educativo, demanda-se não apenas o uso de novos equipamentos e meios, mas sobretudo novas 

linguagens, escritas e saberes, pela primazia da experiência audiovisual sobre a tipográfica e a 

reintegração da imagem ao campo da produção de conhecimentos (MARTÍN-BARBERO, 
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2014). Acredito que o uso pedagógico de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

no ensino de Sociologia pode trazer significativas contribuições ao processo de ensino-

aprendizagem dessa disciplina.  

Não se trata de subestimar o trabalho docente que vem sendo realizado. Pelo contrário, 

e justamente por considerar a complexidade da natureza do trabalho docente, trata-se de 

valorizar o potencial desse profissional, buscando alternativas que lhe permitam transpor certas 

barreiras que implicam direta ou indiretamente no distanciamento entre os estudantes e a 

Sociologia.  

Assim, a principal questão aqui abordada parte do pressuposto de que a escola não pode 

pretender-se um mundo à parte, que funciona de maneira diversa e independente das relações 

que se desenvolvem fora dela. Duas categorias caras à escola, “juventude” e “sociedade da 

informação”, trazem em comum um vínculo indesatável com as tecnologias da informação e 

comunicação, revestindo estas últimas de potencial importância como instrumentos mediadores 

no processo de ensino-aprendizagem. Destarte, importante que a escola atual esteja aberta e 

promova reflexões sobre o uso pedagógico desses instrumentos na sala de aula, com vistas ao 

desenvolvimento de práticas docentes teoricamente fundamentadas e socialmente 

referenciadas.  

 Refletir sobre as possibilidades de uso pedagógico dessas tecnologias requer 

invariavelmente que consideremos a realidade das escolas, sobretudo no que se refere à 

infraestrutura, bem como a outros fatores que se inter-relacionam no processo de utilização das 

TDIC na sala de aula, desde os equipamentos disponíveis na escola até as políticas e ações do 

MEC e das Secretarias de Educação voltadas a essa questão. E embora seja pública e notória a 

precariedade de grande parte das nossas escolas públicas, com pouquíssima ou nenhuma 

estrutura tecnológica, isso não nos impede de buscar respostas a essa problemática. 

Em Pernambuco, tendo em vista que esta pesquisa tomou como contexto de observação 

esse estado, cabe à Gerência Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação-GGTI, no 

âmbito da Secretaria Estadual de Educação,  formular políticas voltadas à gestão de recursos, 

processos e serviços, abrangendo hardware, software, redes, sistemas de informações e 

infraestrutura para atender às necessidades tecnológicas e de informação da rede estadual de 

ensino.  Através do Plano Diretor da Tecnologia da Informação (PDTI), de vigência trienal, a 

Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação realiza diagnóstico, planejamento e 

monitoramento das ações voltadas à disponibilização e otimização dos recursos tecnológicos 

de informação e comunicação da Secretaria Estadual de Educação. 
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Segundo a assessoria da GGTI, em entrevista aberta presencial, realizada em 03 de abril 

de 2019, há atualmente alguns projetos promissores em andamento, a exemplo do 

Pernambucoders - Clubes de programação, que abordarei de forma mais pormenorizada 

posteriormente. No entanto, essa e outras iniciativas são desenvolvidas apenas em algumas 

escolas da rede como projetos piloto e, portanto, não contemplam a maioria das unidades que 

compõem a rede estadual, embora haja, por parte da secretaria, intenção de ampliar sua 

abrangência.  

 Um projeto bastante proeminente foi o PAC, Aluno Conectado, que no âmbito do 

Proinfo, através da Lei Estadual nº14.546 de 2011, distribuiu nos anos de 2012 e 2013 

notebooks (tablets) para os estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio de toda a rede. Embora 

alguns professores tenham incrementado suas aulas com atividades que demandavam o uso 

desse equipamento, no geral seu impacto tem sido tímido e não provocou mudanças 

significativas na prática pedagógica (SILVA, 2013). Algumas críticas fazem referência à 

ausência de formação docente para lidar com esse equipamento especificamente e outros fatores 

que vão desde a organização da escola para integrar o tablet ao seu cotidiano, à baixa velocidade 

da internet, que inviabilizava a sua utilização online. Aliás, ainda hoje muitas escolas estaduais 

não contam com o serviço de banda larga, pré-requisito para uso concomitante da rede pela 

comunidade escolar, com atividades pedagógicas, administrativas e de gestão, sem maiores 

problemas de conectividade. 

Segundo dados do Censo Escolar de Pernambuco de 2018, das 1.052 escolas estaduais 

de Pernambuco, 790 (75%) dispõem de laboratório de informática. 929 escolas possuem acesso 

à internet, o que equivale a 88% das instituições, sendo que apenas 733 (70%) dispõem do 

serviço de banda larga (INEP, 2018).  No que se refere a equipamentos, ainda conforme dados 

do Censo 2018, temos a seguinte situação: 

Tabela 1: Equipamentos Presentes nas Escolas Públicas de Pernambuco 

Equipamento Número de escolas Percentual 

DVD 615 58% 

Impressora 692 66% 

Antena parabólica 282 27% 

Máquina copiadora 513 49% 

Retroprojetor 351 33% 

Televisão 833 79% 

         Fonte: Censo Escolar/Inep 2018 



 

16 

 

 A Tabela 01 mostra-se bastante instigante, haja vista a quantidade e distribuição 

insuficientes de equipamentos que sequer são considerados tecnologias de ponta. Ou seja, a 

partir desses dados especificamente, pode-se supor que alguns docentes têm dificuldade de 

integrar novas tecnologias, mesmo as mais simples, à sua prática docente, devido à 

indisponibilidade de equipamentos. Há, portanto, necessidade de adequação dos indicadores do 

Censo Escolar à realidade atual, de forma a equipar todas as escolas com aparelhos que possam 

propiciar experiências de ensino e aprendizagem com uso das TDIC.   

 Um outro fator de determinante importância para o uso adequado das TDIC em sala de 

aula diz respeito à formação docente, uma vez que o fato de o docente possuir habilidades no 

manuseio de determinado equipamento tecnológico não significa necessariamente que saiba 

utilizá-lo como artefato pedagógico, como recurso metodológico que venha a contribuir para o 

processo de ensino-aprendizagem. Conforme relato da professora Regina Céli, técnica 

pedagógica da Secretaria de Educação, em entrevista aberta presencial, realizada em 03 de abril 

de 2019, “não é ofertada formação docente com foco em novas tecnologias, mas o tema é 

abordado indiretamente nas formações específicas de cada área do conhecimento”, o que, de 

qualquer forma, mostra-se bastante incipiente e aquém das necessidades dos docentes que 

compõem a rede estadual. 

 Como pode-se perceber, vários fatores entram em jogo ao se considerar a adoção de 

metodologias que se apoiam no uso pedagógico das TDIC, sendo interessante levá-los em conta 

ao se pensar e propor alternativas viáveis, que propiciem momentos de efetiva aprendizagem. 

Nesse sentido, as metodologias ativas apresentam considerável potencial no desenvolvimento 

de práticas educativas em consonância com as demandas da sociedade hodierna, 

paradoxalmente marcada pelos avanços tecnológicos, mas conspurcada por injustiças sociais 

inaceitáveis. 

 

3 METODOLOGIAS ATIVAS NA ERA DIGITAL 

 

 A sociedade contemporânea, redesenhada incessantemente por contextos tecnológicos, 

vem incorporando técnicas, fazeres e sensibilidades imbricados às tecnologias digitais da 

informação e comunicação. Assim, com consequências nos mais diversos âmbitos da 

sociedade, os avanços tecnológicos demandam cada vez mais indivíduos aptos a lidar com um 

montante ilimitado de informações, filtrando, descartando e considerando aquelas que 

respondam a situações determinadas. Além disso, são requeridos também indivíduos com 



 

17 

 

conhecimentos mínimos dessas novas tecnologias e que, dado o caráter eminentemente 

mecânico de sua relação com essas ferramentas, as incorporam ao seu dia-a-dia de forma 

acrítica e alienada, conforme os interesses do mercado, constituindo, assim, uma massa de 

excluídos digitais.  

No contexto brasileiro, observa-se um aumento gradativo no número de indivíduos 

conectados à internet, conforme dados da Pesquisa sobre o uso das tecnologias digitais da 

informação e comunicação nos domicílios brasileiros (CGI.BR, 2018), embora o acesso se dê 

de forma notadamente desigual nas diferentes regiões.  

Figura 1 - Indivíduos conectados no Brasil – por região 

 

Fonte: Juventudes e Conexões / Fundação Telefônica, 2019. 

 

 Ainda segundo dados do Cetic.br, ao se considerar o acesso dos brasileiros 

relacionando-o ao grau de instrução, observa-se também uma tendência de democratização do 

acesso ao longo dos anos, que tende a aumentar consideravelmente quanto maior for o grau de 

escolaridade.   

Tabela 2- Indivíduos conectados no Brasil – por grau de instrução 

Ano Analfabeto/Ed. 

Infantil 

Fundamental Médio Superior 

2013 2% 32% 74% 93% 

2015 4% 43% 81% 92% 

2017 9% 54% 87% 95% 

Fonte: CGI.BR, 2018. 
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No que diz respeito à variável classe social, temos: 

Tabela 3- Indivíduos conectados no Brasil – por classe social 

Ano Classe A Classe B Classe C Classe DE 

2013 97% 78% 49% 17% 

2015 96% 84% 63% 30% 

2017 96% 89% 74% 42% 

Fonte: CGI.BR, 2018. 

As discrepâncias tornam-se evidentes quando se analisam os dados referentes ao acesso 

por classe social, em que se verifica o aumento nas classes B, C e DE com o passar dos anos, 

persistindo, no entanto, notória desigualdade de acesso entre as classes menos favorecidas e as 

mais abastadas. O que nos leva a questionar como vem se dando essa “democratização” do 

acesso à internet no contexto brasileiro, que parece seguir os velhos parâmetros de desigualdade 

e exclusão social. Alie-se a isso o fato de que o simples acesso à informação não implica 

necessariamente acesso ao conhecimento, pois este demanda capacidade de lidar crítica e 

adequadamente com a informação, transcendendo-a e dando-lhe significância.  

Independentemente da forma como se lida com as informações, entre os jovens 

brasileiros, a internet é amplamente utilizada para as mais diversas atividades, conforme atesta 

a pesquisa Juventudes e Conexões (FUNDAÇÃO TELEFÔNICA, 2019), cujos dados 

evidenciam a influência das TDIC e da internet no universo jovem.   

Tabela 4- Tipos de atividades realizadas pelos jovens na internet 

Comunicação 100% 

Informações e serviços 99% 

Lazer 100% 

Capacitação e trabalho 98% 

Comércio eletrônico 88% 

  Fonte: Juventudes e Conexões / Fundação Telefônica, 2019. 

Nesse cenário, coloca-se para escola a necessidade premente de repensar não só a sua 

função social, mas também as formas que a permitirão cumprir suas finalidades, frente à 

emergência da cultura digital. O uso pedagógico das TDIC é uma questão complexa, uma vez 

que não devem ser entendidas como recursos auxiliares de práticas ultrapassadas, desconexas 

das reais situações comunicativas, seu uso pressupõe acima de tudo, conforme assevera 

Bordenave (1997, p. 101), “colocar o poder da comunicação a serviço da construção de uma 

sociedade onde a participação e o diálogo transformantes sejam possíveis.”  
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 Assim, pensar possibilidades de integração das TDIC à educação exige necessariamente 

repensar as práticas que vêm sendo desenvolvidas, que devem primar pela participação ativa, 

interativa e protagonista dos estudantes. Nesse sentido, as metodologias ativas constituem 

potencialmente oportunidades de uso pedagógico consciente das TDIC, que, respaldadas em 

usos e práticas sociais contemporâneas, demandam dos estudantes uma postura ativa e 

investigativa, condição necessária, aliás, para a tomada de consciência e apropriação da 

realidade social (FREIRE, 1987).  

 As metodologias ativas, segundo Bastos (2006), são caracterizadas por processos 

interativos de conhecimento que, com o objetivo de encontrar soluções para um problema, 

envolvem estudos, pesquisa e análise individuais ou coletivos. Atividades planejadas sob essa 

perspectiva colocam o foco do processo no estudante, que passa a ser corresponsável por sua 

aprendizagem, alcançando níveis crescentes de autonomia, condição impreterível na era digital, 

que tem demandado dos docentes revisão constante de sua prática pedagógica, ou seja, do modo 

como lidam com o conhecimento em sala de aula.  

(...) o professor se tornou um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um 

cooperador, e, sobretudo, um organizador da aprendizagem. (...) De nada adiantará 

ensinar, se os alunos não conseguirem organizar o seu trabalho, serem sujeitos ativos 

da aprendizagem, auto-disciplinados, motivados (GADOTTI, 2003, p. 16).  

 

 Em vista disso, faz-se indispensável considerar as práticas sociais inerentes à cultura 

digital, que, por serem caracterizadas pela participação, criação e invenção, provocam o 

alargamento dos limites espaciais e temporais da sala de aula e demais espaços formais de 

educação. Uma dinâmica que integra os mais diversos espaços de produção do saber, culturas 

e contextos, acontecimentos cotidianos e conhecimentos de distintas naturezas (VALENTE et 

al, 2017). Não é possível superar a prática bancária1, no sentido freireano da expressão 

(FREIRE, 1987), desconsiderando as realidades, expectativas e mesmo as capacidades dos 

estudantes, que, quanto mais instigados a perscrutar o mundo à sua volta, tanto mais presentes 

se fazem e se sentem no mundo. 

(...) enquanto a prática bancária(...) implica numa espécie de anestesia, inibindo o 

poder criador dos educandos, a educação problematizadora, de caráter autenticamente 

reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade. A primeira 

pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a emersão das 

consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade (FREIRE, 1987, p.45). 

A associação de metodologias ativas ao uso pedagógico das TDIC amplia e enriquece 

os processos de ensino-aprendizagem de tal forma que permite que os estudantes não só 

 
1 Paulo Freire denominou de educação bancária a prática tradicionalista de ensino em que o professor deposita o 

conhecimento em um aluno desprovido de seus próprios pensamentos (1987). 
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aprendam conteúdos, mas produzam e disseminem conhecimentos, tornando-se cidadãos 

atuantes na sociedade antes mesmo de deixarem a escola. 

  

4 DISCUSSÕES TEÓRICAS: ENSINO, APRENDIZAGEM E TDIC 

 

Dada a necessidade de repensarmos nossa atuação, enquanto professores de Sociologia, 

de modo a estimular práticas pedagógicas eticamente comprometidas e socialmente 

referenciadas, desenvolvidas através de metodologias que fomentem o uso refletido das TDIC, 

busquei na teoria sócio-histórico-cultural o embasamento teórico da minha proposta.  

A teoria sócio-histórico-cultural, desenvolvida pelo teórico soviético Lev Vygostky, 

propõe que a aprendizagem resulta de adaptações de natureza social, histórica e cultural. Nesse 

sentido, Vygotsky afirma que os processos superiores mentais têm origem em processos sociais 

e que só podem ser entendidos através de instrumentos e signos que os mediam (MOREIRA, 

2001). Assim, considerando que, para Vygotsky, o meio exerce papel preponderante no 

desenvolvimento do indivíduo, há que se refletir acerca do papel da escola na sociedade 

contemporânea, em que as tecnologias digitais da informação e comunicação se fazem cada vez 

mais presentes nas mais diversas situações, redefinindo a maneira como desenvolvemos nossas 

relações sociais.  

Conforme afirma Valsiner (in OLIVEIRA, 1997), a teoria Vygotskiana é extremamente 

pertinente para as ciências sociais de nossos dias, tendo sido desenvolvida com base em estudos 

centrados na ideia da emergência de novas formas na psyché humana sob orientação social. 

Assim, de acordo com essa teoria, seria impossível entender o desenvolvimento cognitivo 

dissociado dos contextos social e cultural em que ocorre, uma vez que, “através de sua 

permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, simultaneamente, criam a 

história e se fazem seres histórico-sociais” (FREIRE, 1987, p. 59). 

Para Vygostky, o homem é um sujeito total, tanto biológico como social, integrado em 

um processo histórico. Assim, o cérebro, órgão material, é a base biológica do funcionamento 

psicológico, e estabelece limites e possibilidades para o desenvolvimento humano. Sendo um 

órgão de grande plasticidade, o cérebro não constitui um sistema de funções fixas e imutáveis, 

mas um sistema aberto, cuja estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo da 

história da espécie e do desenvolvimento individual. Essa ideia da grande flexibilidade do 

cérebro supõe a presença de uma estrutura básica estabelecida ao longo da evolução da espécie, 

que cada um de seus membros traz consigo ao nascer (OLIVEIRA, 1997). Assenta-se aí o 
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primeiro pressuposto do pensamento de Vygostky, o de que as funções psicológicas possuem 

um suporte biológico. 

Com marcante influência de Engels e Marx, Vygotsky faz uma análise das 

características do homem ao longo do processo de evolução da espécie humana, considerando 

o trabalho circunstância preponderante na formação da sociedade, por meio do qual se deu o 

desenvolvimento de atividades coletivas, bem como a invenção e a utilização de instrumentos 

(ALMEIDA, 2000). Assim, a teoria sócio-histórico-cultural tem como segundo pressuposto a 

concepção de que o homem se transforma de biológico em sociohistórico, em que o 

funcionamento psicológico se apoia nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, 

num processo eminentemente mediado pela cultura, aspecto intrínseco à natureza humana.  

Não podemos pensar o desenvolvimento psicológico como um processo abstrato, 

descontextualizado, universal: o funcionamento psicológico, particularmente no que 

se refere às funções psicológicas superiores, tipicamente humanas, está baseado 

fortemente nos modos culturalmente construídos de ordenar o real (OLIVEIRA, 1997, 

p. 24). 

As relações do indivíduo com o mundo não se manifestam de forma direta, mas mediada 

por sistemas simbólicos, sendo o conceito de mediação o cerne do terceiro pressuposto da teoria 

Vygostyana. Os sistemas simbólicos são, então, elementos dos quais o homem se utiliza para 

interagir com o mundo exterior.  

Há, segundo Vygostky (1987), dois tipos de elementos mediadores: os instrumentos e 

os signos. Os instrumentos têm a função de regular as ações sobre os objetos do mundo externo, 

fora do indivíduo. Os signos, também chamados de “instrumentos psicológicos”, por sua vez, 

regulam ações psicológicas, atuando de forma semelhante aos instrumentos, porém no âmbito 

interno do indivíduo. Assim, através da mediação, os instrumentos propiciam ao homem a 

transformação e controle da natureza e os signos subsidiam a atividade psicológica. 

Um dos principais instrumentos psicológicos, a linguagem exerce papel crucial na 

estruturação do pensamento, sendo o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos. A 

palavra pode representar tanto um objeto concreto na sua individualidade, como também 

características comuns a diferentes objetos. 

Assim, conforme exemplifica Lima (2003, p. 29), 

A criança entra em contato e manipula objetos semióticos, isto é, objetos com nome 

e significação. Por exemplo, a criança vê um relógio e não algo que é redondo e preto 

com dois ponteiros. Isso significa que a criança capta a imagem visual do objeto e sua 

significação. É importante salientar que, para a criança formar a representação do 

relógio, ela precisa abstrair a significação da imagem, generalizando a outros objetos 

similares. Será necessário evoluir no uso da linguagem, separando a palavra em 

elementos signicos para poder manipular a significação.  
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Para Vygostky (2000), pensamento e linguagem estão tão intimamente ligados ao 

significado de uma palavra a ponto de não se saber ao certo se trata-se de um fenômeno da fala 

ou de um fenômeno do pensamento.  

A palavra nunca se refere a um objeto isolado, mas a todo um grupo ou classe de 

objetos. Por essa razão, cada palavra é uma generalização latente, toda palavra já 

generaliza e, em termos psicológicos, é antes de tudo uma generalização. Mas a 

generalização, como é fácil perceber, é um excepcional ato verbal do pensamento, ato 

esse que reflete a realidade de modo inteiramente diverso daquele como esta é 

refletida nas sensações e percepções imediatas (VYGOTSKY, 2000, p. 09). 

Nessa perspectiva, as interações sociais constituem papel determinante na estruturação 

do pensamento, pois fornecem ao indivíduo um ambiente estruturado, onde todos os elementos 

são carregados de significado. “...é através da relação interpessoal concreta com outros homens 

que o indivíduo vai chegar a interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de 

funcionamento psicológico” (OLIVEIRA, 1997, p. 38). 

Ao contrário de Piaget, Vygotsky (1987) defende que o processo de desenvolvimento 

do ser humano se dá “de fora para dentro” e guarda estreita relação com a linguagem. Mesmo 

antes de ter consciência de si e da linguagem, na mais tenra idade o indivíduo realiza ações que 

são interpretadas pelos demais integrantes do seu grupo social e cujas respostas propiciam-lhe 

a elaboração em nível interno dos significados culturalmente estabelecidos.  

De acordo com Boiko e Zamberlan (2001), para Vygotsky, as funções psicológicas 

superiores se desenvolvem nas e pelas práticas sociais, e vão do plano social ao individual, com 

a incorporação dos instrumentos culturais e a reorganização da operação psicológica do 

indivíduo, através do processo de internalização.  Esse processo representa um salto qualitativo 

através do qual as funções deixam de ser de natureza biológica e passam a ser de natureza 

cultural. 

Segundo a perspectiva vygotskyana, a linguagem tem duas funções básicas, sendo a 

principal delas a de intercâmbio social, através da qual, para fins de comunicação, o 

homem cria sistemas de linguagem. E como consequência dessa primeira função, 

ocorre a segunda função da linguagem, a de pensamento generalizante. “A linguagem 

ordena o real, agrupando todas as ocorrências de uma mesma classe de objetos, 

eventos, situações, sob uma mesma categoria conceitual” (OLIVEIRA, 1997, p. 43). 

É justamente essa função de pensamento generalizante que torna a linguagem um 

instrumento de pensamento. Para Vygostky (1987), o pensamento e a linguagem têm diferentes 

raízes genéticas e seguem, em seu desenvolvimento, trajetórias diversas e independentes até 

que se cruzem em dado momento, por volta dos dois anos de idade, e sigam em estreita relação. 

A partir daí, o pensamento torna-se verbal e a fala (linguagem) torna-se intelectual, com função 

simbólica, generalizante, progredindo à medida em que se expandem as experiências e 

interações da criança com o mundo. 
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(...) a relação entre o pensamento e a palavra é, antes de tudo, não uma coisa mas um 

processo, é um movimento do pensamento à palavra e da palavra ao pensamento. (...) 

Naturalmente não se trata de um desenvolvimento etário e sim funcional, mas o 

movimento do próprio processo de pensamento da ideia à palavra é um 

desenvolvimento. O pensamento não se exprime na palavra, mas nela se realiza 

(VYGOTSKY, 2000, p. 409). 

 

Na obra de Vygotsky (2000), é patente sua preocupação tanto com o desenvolvimento 

como com a questão da aprendizagem. O aprendizado possibilita o despertar de processos 

internos de desenvolvimento que não ocorreriam se não houvesse o contato do indivíduo com 

certo ambiente cultural. Para ele, é o aprendizado que induz o desenvolvimento.  Existe um 

percurso de desenvolvimento, em parte definido pelo processo de maturação do organismo 

individual, pertencente à espécie humana, mas é o aprendizado que possibilita o despertar de 

processos internos de desenvolvimento que, não fosse o contato do indivíduo com certo 

ambiente cultural, não ocorreriam (OLIVEIRA, 1997). 

Um importante conceito para compreender a complexa relação entre desenvolvimento 

e aprendizagem na teoria vygotskyana é a “zona de desenvolvimento proximal” (ZDP) ou zona 

de desenvolvimento imediato. Em seus estudos, Vygostky concluiu que o estado de 

desenvolvimento mental de uma criança não pode ser determinado, a menos que se conheçam 

o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal.  Sendo o nível de 

desenvolvimento real caracterizado pelo conjunto de aprendizagens já consolidadas, funções já 

amadurecidas, e a zona de desenvolvimento proximal diz respeito a etapas ainda não 

consolidadas em que a criança só consegue realizar determinadas tarefas com apoio de um 

adulto ou criança mais experiente.  

Vygotsky (2000), assevera que a zona de desenvolvimento proximal determina o campo 

das transições acessíveis à criança, representando o momento mais determinante na relação da 

aprendizagem com o desenvolvimento. E continua,   

A investigação demonstra sem margem de dúvida que aquilo que está situado na zona 

de desenvolvimento imediato em um estágio de certa idade realiza-se e passa ao nível 

do desenvolvimento atual em uma segunda fase. Noutros termos, o que a criança é 

capaz de fazer hoje em colaboração conseguirá fazer amanhã sozinha. Por isso nos 

parece verossímil a idéia de que a aprendizagem e o desenvolvimento na escola estão 

na mesma relação entre si que a zona de desenvolvimento imediato e o nível de 

desenvolvimento atual (VYGOTSKY, 2000, p. 331). 

 

Assim, o termo Zona de Desenvolvimento Proximal é um conceito chave na teoria de 

Vygostky (2000), haja vista o importante papel que exerce a interação social nos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Segundo o teórico, aprendizagem e desenvolvimento não 

coincidem. O desenvolvimento é mais lento e carece da influência do aprendizado, uma vez 
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que é justamente o aprendizado que, ao criar a Zona de Desenvolvimento Proximal, desperta 

processos internos de desenvolvimento.  

Tal concepção, que coloca o desenvolvimento como consequência do aprendizado, tem 

implicações diretas para a área da educação, cabendo à escola o importante papel de propiciar 

as condições ideais para o desenvolvimento pleno do indivíduo. No entanto, ressalta Oliveira 

(1997), a escola só poderá desempenhar adequadamente esse papel quando dirigir o ensino não 

para as etapas intelectuais já alcançadas e consolidadas, mas sim para estágios de 

desenvolvimento ainda não incorporados, promovendo o desenvolvimento e aquisição de novas 

conquistas psicológicas. 

Nesse contexto, a figura do professor toma especial importância, pois cabe a esse 

profissional planejar e realizar intervenções que atuem na Zona de Desenvolvimento Proximal 

dos estudantes. Dessa forma, ciente de como se articulam os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento, o docente poderá orientar sua prática para objetivos bem definidos, 

possibilitando avanços que não ocorreriam de forma espontânea, superando, assim, o caráter 

meramente conteudista e descritivo da ação educativa. 

Quanto mais analisamos as relações educador-educandos, na escola, em qualquer de 

seus níveis, (ou fora dela), parece que mais nos podemos convencer de que estas 

relações apresentam um caráter especial e marcante – o de serem relações 

fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narração de conteúdos que, por isto 

mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou 

dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica num sujeito – 

o narrador – e em objetos pacientes, ouvintes – os educandos (FREIRE, 1987, p. 37). 

 

 Freire (1987), assim como Vygotsky, faz uma crítica à educação que se quer apartada 

da realidade social e que dicotomiza teoria e prática, porque “alheia à experiência existencial 

dos educandos” (Ibidem). Em evidente consonância com a perspectiva do Materialismo 

Histórico Dialético (MARTINS, 1994) que considera o homem fruto das relações sociais, 

através das quais passa da condição de natureza à condição humana, a teoria de Vygotsky coloca 

os processos de formação como condição sine qua non ao desenvolvimento do ser humano. E 

no que se refere à formação sistematizada, a escola é locus privilegiado de transmissão do saber 

culturalmente elaborado e acumulado ao longo da história humana, que possibilita ao indivíduo 

o desenvolvimento de suas potencialidades psicológicas.  

Como local da transmissão-assimilação do conhecimento elaborado a instituição 

escolar tem o objetivo específico de transformar o saber humano - resultado da história 

das relações de produção dos homens - em saber do aluno. Portanto, a ação pedagógica 

não é jamais, em momento algum, espontânea ou natural; ela tem objetivos e fins 

específicos (BOIKO; ZAMBERLAN, 2001, p. 54). 

 

Para tanto, levando-se em consideração que o mundo à volta do indivíduo é impregnado 

de significados culturalmente estabelecidos, que são responsáveis pela mediação entre o sujeito 
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e o mundo, é primordial que o conteúdo apresentado na escola também tenha significado e que 

este mantenha o seu vínculo com práticas sociais reais.  

Não menos que a investigação teórica, a experiência pedagógica nos ensina que o 

ensino direto de conceitos sempre se mostra impossível e pedagogicamente estéril. O 

professor que envereda por esse caminho costuma não conseguir senão uma 

assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e simples que estimula e imita a 

existência dos respectivos conceitos na criança mas, na prática, esconde o vazio. Em 

tais casos, a criança não assimila o conceito mas a palavra, capta mais de memória 

que de pensamento e sente-se impotente diante de qualquer tentativa de emprego 

consciente do conhecimento assimilado. No fundo, esse método de ensino de 

conceitos é a falha principal do rejeitado método puramente escolástico de ensino, que 

substitui a apreensão do conhecimento vivo pela apreensão de esquemas verbais 

mortos e vazios (VYGOTSKY, 2000, p. 247). 

 

Assim, Vygotsky (2000), de modo muito semelhante a Paulo Freire, questiona a 

proficuidade de uma educação nos moldes do que este denominaria de educação bancária, em 

que  

A palavra (...) se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em 

palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que 

significação e, assim, melhor seria não dizê-la (FREIRE, 1987, p. 37). 

 

Tendo em vista que nenhuma sociedade é organizada de modo estático, a escola, 

instituição onde formalmente se realiza a apreensão do conhecimento historicamente 

produzido, deve estar atenta às mudanças provocadas pela dinamicidade característica dos 

processos sociais. Ao longo da história, o desenvolvimento e utilização de tecnologias têm 

provocado grandes transformações nos mais diversos âmbitos das diferentes sociedades, que 

modificaram suas formas de organização e interação social.  

Atualmente, mudanças provocadas pelo avanço das tecnologias digitais da informação 

e comunicação são incontestes e acontecem numa rapidez cada vez maior. Segundo Juan 

Ignacio Pozo (2007), as tecnologias têm possibilitado novas formas de distribuir socialmente o 

conhecimento, tornando cada vez mais necessárias novas formas de alfabetização (literária, 

gráfica, informática, científica etc.). A inserção das TDIC na educação pode ser uma importante 

ferramenta para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, sendo imprescindível, 

conforme enfatiza Carniel (2012), o uso de recursos imagéticos e midiáticos para a educação 

científica.  

A despeito disso, o mundo escolar ainda tende a alimentar uma postura defensiva frente 

aos novos modos de circulação e articulação dos saberes, desconsiderando a complexidade 

social e epistêmica dos dispositivos e processos em que se refazem as linguagens, as escrituras 

e as narrativas (MARTIN_BARBERO, 2014). Assim, importante que a escola não só reflita 
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sobre a necessidade de incorporação das TDIC às práticas educativas, como também busque 

possibilidades já disponíveis que o permitam.  

Nesse contexto, dada sua notória disponibilidade, o smartphone representa uma 

possibilidade bastante tangível, conforme sugere o estudo “Google Consumer Barometer”, 

divulgado em 2017 e segundo o qual, apenas 14% da população brasileira possuía smartphones 

em 2012. Em 2016, esse percentual aumentou para 62%. A Fundação Getúlio Vargas calcula 

que o Brasil atingiu a taxa de um smartphone por habitante em 2017 (PATAH, 2018). 

Evidentemente, esses números não significam que 100% da população brasileira possui o 

aparelho, pois uma mesma pessoa pode ter mais de um smartphone e há muitas pessoas que por 

motivos diversos não possuem nenhum. De qualquer forma, é inegável a presença massiva 

desse aparelho na vida dos brasileiros, fato cujas implicações a escola não pode subestimar. 

Ora, 

somente assumindo os meios como dimensão estratégica da cultura hoje é que a escola 

poderá interagir, em primeiro lugar com os novos campos de experiência surgidos da 

reorganização dos saberes, dos fluxos de informação e das redes de intercâmbio 

criativo e lúdico; pelas hibridizações da ciência e da arte, do trabalho e ócio. E em 

segundo lugar, com os novos modos de representação e ação cidadãs que a cada dia 

são mais articuladores do local com o mundial (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.52). 

 

A teoria de Vygotsky propõe uma adequação dos métodos utilizados pelos professores 

no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a influência do ambiente no 

desenvolvimento do estudante, o que, nos dias atuais, significa considerar a presença marcante 

das tecnologias digitais da informação e comunicação nos mais diversos cenários da sociedade. 

No entanto, observa-se certa relutância quanto à incorporação pelos currículos escolares da 

cultura hipermídia, e as ações nesse sentido ainda são bem tímidas e desarticuladas 

(ALMEIDA; SILVA, 2017). As metodologias largamente utilizadas na escola são justamente 

as que mais se assemelham àquelas utilizadas no início do século passado, tendo o docente 

como a figura central do processo de ensino-aprendizagem, único detentor do conhecimento a 

ser “transmitido”.   

Recorrendo à máxima freireana (FREIRE, 1987, p. 44), segundo a qual“ ninguém educa 

ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo”, ressalto a importância de uma educação genuína e estreitamente 

vinculada à realidade social concreta, valendo-se dos recursos e equipamentos através dos quais 

se realizam as relações sociais. Como a grande maioria das aulas nas escolas públicas é 

desenvolvida por meio de atividades pouco interativas, com forte caráter expositivo e ensino 

dependente do livro didático, o uso de computadores e outras tecnologias digitais têm sido 
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tímido no universo dessas redes de ensino, uma vez que a grande maioria das atividades 

desenvolvidas não requerem o uso das TDIC.  

As concepções de aprendizado e desenvolvimento propostas por Vygotsky 

pressupõem que, de acordo com o momento histórico, os processos que levam ao 

aprendizado e ao desenvolvimento devem ser repensados a fim de que haja a 

necessária adequação do processo educativo às novas condições do contexto social 

(RICHIT, 2004, p. 15). 

 

Por exemplo, num determinado momento, a linguagem e a escrita foram o mecanismo 

propulsor do desenvolvimento social, intelectual e cultural dos indivíduos. Hoje a apropriação 

de sistemas simbólicos digitais está levando a humanidade a um novo momento histórico, 

marcado pela transformação e potencialização dos processos de transmissão de informação e 

construção do conhecimento (Ibidem.). 

 

5 O DEBATE SOBRE AS TDIC NA EDUCAÇÃO E NO ENSINO DE SOCIOLOGIA 

 

Para levantamento da produção científica referente ao uso das tecnologias digitais da 

informação e comunicação no ensino de Sociologia, recorri a repositórios como o Portal 

Periódicos Capes e de universidades, anais do Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na 

Educação Básica – Eneseb, assim como a livros de autores especialistas no tema. Como 

descritores de busca, utilizei basicamente os termos “Sociologia”, “educação” e “tecnologias”, 

cujos resultados permitem-me pontuar o debate atual sobre a incorporação das TDIC à educação 

e, de forma mais específica, ao ensino de Sociologia. 

A integração das TDIC às práticas educativas implica uma série de fatores que, em 

sendo negligenciados, acarretarão a adoção de práticas esvaziadas de sentido pedagógico, nas 

quais o uso dessas tecnologias pouco ou nada tem a agregar ao processo de ensino-

aprendizagem. Dentre esses fatores, posso citar como extremamente importante 

o domínio do professor sobre as tecnologias existentes e sua utilização na prática, e 

isso passa, necessariamente, por uma boa formação acadêmica; que a escola seja 

dotada de uma boa estrutura física e material, que possibilite a utilização dessas 

tecnologias durante as aulas; que os governos invistam em capacitação, para que o 

professor possa atualizar-se frente às mudanças e aos avanços tecnológicos; que o 

professor se mantenha motivado para aprender e inovar em sua prática pedagógica; 

que os currículos escolares possam integrar a utilização das novas tecnologias aos 

blocos de conteúdos das diversas disciplinas; dentre outros (LEITE; RIBEIRO, 2012, 

p. 175). 

 

Embora não seja algo tão simples de se concretizar, tendo em vista as implicações que 

vão desde a infraestrutura à própria concepção de educação, parece-me oportuno que a escola 

repense o seu modus operandi, buscando promover uma educação coerente e condizente com 
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o momento histórico em que vivemos. Importante que a escola estabeleça vínculos com a 

realidade social, considerando sua inconstância e mutabilidade, porque na verdade não são dois 

mundos distintos, o mundo real e o mundo escolar, com sua lógica exclusiva e apartada das 

vivências reais. Considerando que “na vida, somos todos transdisciplinares, mas quando 

colocamos os pés na sala de aula, somos disciplinares” (SANTOS, 2005), é fundamental que 

nós, enquanto escola, reconheçamos a necessidade de reconfiguração do modo como nos 

relacionamos com o conhecimento numa sociedade em que, cada vez mais, é exigido o domínio 

das novas tecnologias. 

As transformações suscitadas pela internet nos últimos anos têm reconfigurado 

sobremaneira as relações sociais nos mais diversos âmbitos. 

Ela abre caminho não só à descentralização econômica, mas também a formas 

inovadoras de participação política em que as pessoas estão presentes na esfera 

pública, e não apenas são representadas nela. A internet pode ser então considerada o 

mais importante bem comum criado pela inteligência humana. Ela representa para a 

vida social o mesmo que o clima, os oceanos e a biodiversidade para os serviços 

ecossistêmicos de que dependemos (ABRAMOVAY, 2017, online). 

 

 Nesse contexto, não faria sentido que justamente na escola, lócus privilegiado de 

transmissão sistemática dos bens culturais das sociedades letradas, fossem obliteradas as 

potenciais contribuições da internet e demais tecnologias para um processo de ensino-

aprendizagem que se pretenda minimamente coerente com a realidade social contemporânea. 

Na chamada era da informação é de se questionar por que estariam as TDIC fora da escola, haja 

vista sua irremissível ubiquidade, suscitada pela crescente diversificação das formas de acesso 

à internet nos últimos anos. No Brasil, em 2019, 96% da população usuária de internet acessava 

a rede pelo smartphone, 30% utilizava o computador de mesa, 33% usava o notebook e 15%, o 

tablet. 22% e 9% acessavam a internet pela TV e pelo videogame, respectivamente 

(FUNDAÇÃO TELEFÔNICA, 2019). 

Como se vê, atualmente dispomos de avanços tecnológicos de fácil acesso que nos 

permitem lançar mão de recursos que propiciam a extrapolação do tempo e do espaço da sala 

de aula, ampliando as possibilidades de aprendizagem dos estudantes. São vários os recursos 

relacionados às tecnologias digitais da informação e comunicação e que podem, conforme os 

conteúdos e objetivos de cada disciplina, ser incorporados às práticas educativas como 

desenhos, games, gráficos, animações, diagramas, blogs, vídeos e áudios e até as redes sociais. 

Os estudantes, em geral, demonstram desenvoltura e interesse por essas ferramentas e podem, 

com ou sem a presença do professor, realizar atividades que agucem sua curiosidade e/ou 

requeiram saberes construídos em sala de aula. 
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Assim, no que diz respeito à adoção das tecnologias digitais da informação e 

comunicação, não se trata de estratagema para tornar as aulas divertidas simplesmente, tendo 

em vista que o rigor é condição sine qua non a toda e qualquer prática educativa teoricamente 

respaldada. Trata-se de introduzir na sala de aula os meios que, imbricados no cotidiano da 

contemporaneidade, têm transformado intimamente nossa forma de viver e ser no mundo. 

O que a trama comunicativa da revolução tecnológica introduz em nossas sociedades 

não é, pois, tanto uma quantidade inusitada de novas máquinas, mas um novo modo 

de relação entre os processos simbólicos – que constituem o cultural - e as formas de 

produção e distribuição dos bens e serviços (MARTÍN-BARBERO, 2014, p.79). 

Como já foi mencionado anteriormente, a intermitência da Sociologia no ensino médio 

traz certas implicações, uma das quais é que, comparativamente às demais disciplinas, esta 

conta com um arsenal ainda limitado de estudos e pesquisas referentes ao uso das novas 

tecnologias como recurso metodológico. Não obstante o incipiente número de publicações 

abordando esse tema específico, as pesquisas já empreendidas constituem valiosa contribuição 

tanto para docentes preocupados em ressignificar sua prática pedagógica como para futuras 

pesquisas.  

Na dissertação de mestrado intitulada “A disciplina Sociologia no Ensino Médio: 

perspectivas de mediação pedagógica e tecnológica. Um diálogo possível”, de 2009, Silvana 

Leodoro ressalta a pertinência do uso pedagógico das tecnologias da informação e 

comunicação, tendo em vista sua capacidade de promover a ampliação do espaço-tempo da aula 

presencial e permitir a articulação dos objetos da disciplina ao cotidiano dos estudantes. Sua 

pesquisa aponta a necessidade de inserção – pela escola – do uso dessas tecnologias e o 

reconhecimento de suas potencialidades pedagógicas. 

De fato, a escola não pode negligenciar o vínculo cada vez mais estreito entre os jovens 

e as novas tecnologias da informação. E mesmo a par das inúmeras limitações referentes à 

infraestrutura e à disponibilidade de recursos/equipamentos, não se pode olvidar que, 

diferentemente de há uma década, praticamente todos os estudantes do ensino médio têm em 

mãos pelo menos um smartphone, alguns possuem tablets, notebooks, desktops... havendo, 

assim, já alguma possibilidade, mínima que seja, de uso das TDIC na escola. Além disso, o uso 

de celular entre os estudantes, inclusive em sala de aula e sem autorização do professor, é uma 

constante e frequentemente induz a escola e o professor a adotar uma postura proibitiva em vez 

de suscitar uma reflexão sobre alternativas plausíveis para o uso desse aparelho como recurso 

didático, tornando as aulas mais dinâmicas (RAMOS, 2012). Com o celular, o estudante leva 

toda a informação consigo, a movimenta, compartilha em rede dentro ou fora da classe, 

aprendendo de maneira intuitiva, mesmo sem consciência disso (PABLOS, 2015). “Há tempo 
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já se dizia que o mouse do computador tinha se transformado no prolongamento do braço das 

novas gerações de crianças e jovens. Mas hoje seu celular o é ainda mais” (Ibidem). 

As vantagens do uso das TDIC no ensino de Sociologia são objeto do artigo “O uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no ensino de Sociologia no ensino básico”, 

no qual Jonathan Cardoso Silva (2017) defende que essa prática traz contribuições para o ensino 

de Sociologia e promove tanto a democratização da informação quanto a inclusão digital. Nessa 

perspectiva, conferindo grande importância à diversidade de situações e recursos, através do 

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de Sociologia – LEPES, vinculado à 

Universidade Estadual do Piauí, Campus Parnaíba, são experienciados diferentes métodos de 

ensino, com análises, sob o prisma sociológico, de músicas, filmes, anúncios, propagandas, 

charges; e elaboração de roteiros de aulas para utilização pelos professores.   

As contribuições das TDIC, no entanto, vão além do aspecto motivacional, tendo em 

vista que podem subsidiar a prática da pesquisa como ferramenta a ser desenvolvida no processo 

de ensino-aprendizagem de Sociologia. A união dessas duas propostas: o uso pedagógico das 

TDIC e a prática da pesquisa, estimula, segundo Vicente e Schimidt (2017), uma atitude 

científica de pesquisa de forma, linguagem e instrumentos acessíveis aos estudantes. 

Evidentemente, tal metodologia exige do professor familiaridade com a prática da pesquisa, 

bem como com recursos tecnológicos por ela requeridos.  

No artigo “Divulgação científica na Internet e o ensino de Sociologia na Educação 

Básica: O professor-divulgador na Cultura da Participação”, Viviane Toraci e Paloma Souza 

(2017) apresentam os primeiros resultados de sua pesquisa, que busca identificar como os 

professores de Ciências Humanas do ensino médio público pernambucano adotam conteúdos 

de divulgação científica publicados na Internet em sua prática docente. O trabalho identificou 

blogs com conteúdos de Sociologia, entre outros da área das Humanidades, produzidos por 

professores da educação básica e usados como um recurso capaz de facilitar a comunicação 

entre docente e discentes. As autoras trazem a discussão do lugar do professor entre o ensino 

de ciências e a divulgação científica no contexto da Cultura da Participação. 

Fator intrinsecamente ligado a essa questão é a formação docente, haja vista não bastar 

que o professor compreenda a necessidade do uso pedagógico das TDIC, mas importam, 

sobretudo, os saberes docentes que serão mobilizados de modo a otimizar o uso e as 

contribuições dessas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. Um estudo de caso 

(SOUSA, 2016) realizado numa escola de Patos, na Paraíba, evidenciou que a carência de 
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formação específica em cursos de qualificação em ensino de Sociologia e tecnologias 

educacionais constitui fator inibidor de práticas docentes inovadoras com uso das TDIC. 

Sabe-se que muito do que se aprende em termos de computação e meios eletrônicos 

advêm das práticas autônomas do cotidiano. Mas quando o assunto é ensinar, é 

necessário estar preparado e habilitado para mediar o conteúdo das aulas através das 

TICs tendo como objetivo básico a intencionalidade educacional mediada pelos 

aspectos organizativos, metodológicos e formativos do contexto do planejamento 

pedagógico (SOUSA, 2016, p. 106). 

 

Essa afirmação é consubstanciada por Lucas Thomaz (2017) em seu artigo intitulado 

“A utilização das tecnologias de informação e comunicação no ensino de Sociologia”, em que 

conclui que o  ensino  de  Sociologia  mediado  pelas  Tecnologias  da Informação e da 

Comunicação requer uma preparação didática do professor para que venha  a  dominar  além  

do  conteúdo  teórico  da  disciplina,  o  manuseio  das  TICs, favorecendo  assim  o  processo  

de  ensino.  Desde que bem utilizadas, ainda segundo Thomaz (Ibidem), as TICs são capazes 

de modificar positivamente as aulas de Sociologia, melhorando o interesse e a participação dos 

estudantes, possibilitando diferentes formas de aprender, e incluindo, no processo, alunos com 

determinadas limitações.  

Imersos num universo totalmente mediatizado pelas novas tecnologias, os jovens 

estudantes demonstram incrível facilidade de lidar com ferramentas tecnológicas, podendo 

atuar não só como simples usuários, mas também como produtores de artefatos, cuja produção 

requer a mobilização de saberes já construídos e propicia a construção de outros novos. A 

depender das condições da escola, são incontáveis as situações de produção, que vão desde a 

confecção de jogos eletrônicos à criação de blogs compartilhados, em que são contextualizadas 

e problematizadas questões referentes aos conteúdos da Sociologia. Por exemplo, “A produção 

de vídeos como uma ferramenta pedagógica pode colaborar com reflexões acerca do papel da 

televisão e dos vídeos nos ambientes de aprendizagens” (YOSHIMOTO, 2016, p. 74). 

Outra interessante possibilidade seria o trabalho com redes sociais, recurso bastante 

presente no cotidiano dos jovens estudantes. O artigo “Os usos das redes sociais  no  ensino  de  

Sociologia  na  escola:  tempo, espaço e didática” traz uma discussão sobre  os  usos  das  redes  

sociais online para amplificar   e   pontencializar   as   ações   da   sala   de   aula. Nesse trabalho, 

Emergente, Silva e Gomes (2017) ressaltam que a inserção da Sociologia na escola ainda possui 

uma série de tensões, dentre as quais, uma diminuta carga-horária  semanal,  dificultando  

sobremaneira o  trabalho  docente.  Diante dessa limitação e tendo em vista que a utilização de 

ferramentas virtuais permite uma nova conectividade e novas formas   de   sociabilidade   
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escolar, tem-se nas TDIC, e mormente nas redes sociais, um recurso motivador de novas 

didáticas que extrapolam o espaço/tempo da sala de aula. 

Além dos recursos possibilitados através dos habituais usos das TDIC, enquanto 

ferramentas de comunicação largamente utilizadas na atualidade, importante que o professor 

também possa contar com recursos didáticos digitais devidamente desenvolvidos para fins 

educativos e específicos para sua disciplina. Estudo de 2017 sobre a disponibilidade de objetos 

educacionais (OE) relativos à disciplina de Sociologia para o ensino médio em repositórios 

educacionais abertos observou a predominância de mídia audiovisual, seguido de áudio, 

imagem e animação. Embora se tenha constatado a existência de vasto repertório de conteúdos 

e temas relacionados às três áreas das Ciências Sociais, inclusive de forma interdisciplinar, o 

estudo observou também a total ausência de objetos educacionais interativos como jogos, por 

exemplo, em todas as plataformas investigadas (BOTEZINI, 2017). Isso sugere um tratamento 

desses OE como meros apoiadores de aulas expositivas, subestimando-se, assim, a 

potencialidade pedagógica das novas tecnologias. Segundo a autora, dada a baixa 

disponibilidade de objetos educacionais digitais referentes à disciplina de Sociologia, “cabe a 

reflexão para pesquisas futuras envolvendo a existência de Políticas públicas que dêem conta 

da criação e divulgação de tais recursos para a área das Ciências Sociais” (Ibidem. p. 16). 

O conjunto das pesquisas já realizadas sobre a integração das TDIC às aulas de 

Sociologia ressalta o importante papel das tecnologias nas formas hodiernas de ensinar e 

aprender, sugerindo não somente a necessidade de avanço no que diz respeito à implementação 

de políticas educacionais voltadas ao universo tecnológico, mas também uma mudança de 

postura dos docentes frente aos desafios impostos à escola na contemporaneidade. Além disso, 

os resultados das referidas pesquisas evidenciam que, dentre as várias lacunas concernentes ao 

uso pedagógico das novas tecnologias, como falta de infraestrutura das escolas, ausência de 

políticas educacionais específicas, postura defensiva dos docentes, ausência de formação 

docente relacionada à integração das TDIC à educação e ausência de material de apoio voltado 

para o professor constituem fatores desencorajadores do desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras, sendo esta última lacuna especificamente o foco da minha pesquisa. 

 

6 EXPERIÊNCIAS COM USO DAS TDIC EM SALAS DE AULA DE PERNAMBUCO 

 

A fim de levantar vantagens e desvantagens, assim como limites e possibilidades do uso 

pedagógico das TDIC no âmbito do estado de Pernambuco, busquei informações em diversas 



 

33 

 

fontes, inclusive in loco, sobre experiências exitosas já desenvolvidas e em andamento. Assim, 

meu percurso metodológico incluiu buscas em sites na internet, entrevistas via e-mail e 

whatsApp, bem como entrevistas presenciais, abertas e semiestruturadas, e observação não 

participante nas próprias unidades de ensino. A escolha das escolas pesquisadas levou em 

consideração indicações de colegas professores e a facilidade de contato, acesso e 

disponibilidade dos profissionais que atuam nessas instituições. 

Mencionei rapidamente no item 2, o Projeto Pernambucoders. Trata-se de um projeto 

de Clubes de programação, desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife (CESAR) e a Secretaria Estadual de Educação (SEE), iniciado em 2016, 

que leva aos estudantes da rede estadual de ensino conteúdos de programação. Segundo Felipe 

Furtado (CESAR SCHOOL, 2018), Executivo Chefe da CESAR School, a programação dentro 

da sala de aula oportuniza bem mais do que aprendizagens direcionadas ao mercado de trabalho, 

abrangendo outras disciplinas e desenvolvendo o potencial criativo dos estudantes. Para ele, 

com o Pernambucoders, a programação constitui ferramenta pedagógica e estabelece uma 

relação com os conteúdos curriculares. E os alunos têm total ciência disso, pois, em seus 

depoimentos, frisam que para desenvolverem algum jogo ou aplicativo precisam realizar 

algumas pesquisas de campo e bibliográficas para, a partir dos resultados, criarem algo o mais 

útil possível, pensando em públicos-alvo específicos. Para os estudantes (CESAR SCHOOL, 

2018), Programação não se restringe a questão de códigos, mas ajuda a organizar o pensamento 

lógico e contribui para a aprendizagem das outras disciplinas. Importante mencionar como cada 

artefato por eles desenvolvido é motivo de orgulho e certamente tem implicação em sua 

autoestima (Ibidem). 

Uma outra experiência interessante é o projeto “CineCabeça”, realizado de 2013 a 2015, 

que recebia jovens do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio e seus educadores para 

sessões cinematográficas fechadas no Cinema São Luiz, no centro do Recife.  Com o intuito de 

disponibilizar a sétima arte como instrumento de transformação social, o projeto proporcionava 

o desenvolvimento do conteúdo audiovisual visto também em sala de aula, estimulando a 

reflexão e expressividade dos participantes e ampliando suas maneiras de ver o mundo. Trata-

se de uma experiência com grande potencial enriquecedor das práticas educativas 

desenvolvidas na escola, articulando recursos audiovisuais aos conteúdos abordados, 

extrapolando, assim, os muros da escola.  O mestrando do ProfSocio – Fundaj, José Matheus 

Mariano dos Santos Silva foi um dos monitores do CineCabeça e hoje, como professor de 

Sociologia, enfatiza o peso simbólico do São Luís como um dos poucos cinemas de rua ainda 
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restantes no Brasil, além das contribuições do CineCabeça ao permitir diversas conexões com 

assuntos abordados pela Sociologia no ensino médio. Outro aspecto relevante, segundo o prof. 

Matheus, 

é que o ensino de Sociologia na contemporaneidade não pode se dissociar da 

linguagem audiovisual, pois esta se encontra no cotidiano dos estudantes. Colocando 

jovens em contato com um filme no cinema se desvela um leque de possibilidades 

para a mediação pedagógica, uma vez que o vídeo pode ser refletido em sala como 

sendo um produto cultural e posteriormente utilizado, por estudantes e professores, 

como ferramenta para atividades da Sociologia escolar (SILVA, 2019). 

 

Posso citar também, como experiência exitosa com uso das TDIC no ensino de 

Sociologia, o trabalho desenvolvido pela Fundação Joaquim Nabuco, através do Laboratório 

Multiusuários de Ciências Humanas e suas Tecnologias (multiHlab), um equipamento do 

Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio). A fim de compreender 

melhor a proposta, foi contactada a coordenadora do multiHlab, Viviane Toraci Alonso de 

Andrade, doutora em comunicação e docente do ProSocio-Fundaj. Em entrevista via e-mail, 

realizada em 16 de abril de 2020, a professora Viviane ressalta que o objetivo do multiHlab é 

desenvolver Projetos Coletivos em Humanidades, trabalhando com o conceito de 

multiletramentos: associação entre Letramento científico, Letramento pedagógico e Letramento 

digital.  

Em parceria com escolas, pesquisadores e outros setores da Fundaj, o laboratório realiza 

vários projetos simultaneamente, dentre os quais, pode-se destacar a parceria com o Programa 

de Iniciação Científica para o Ensino Médio - PIBIC-EM.  Através dessa parceria, em conjunto 

com os orientadores (pesquisadores Fundaj) e bolsistas (alunos do ensino médio de escolas 

públicas da Região Metropolitana do Recife), desenvolvem-se propostas de uso das TDIC em 

práticas de pesquisa, recorrendo-se a recursos diversos como desenvolvimento de blogs, oficina 

de fotografia, produção audiovisual e uso das redes sociais.  

Desde 2017, foram realizados três projetos diferentes:  Caravana da Sociologia 

(2017/2018), Juventude e participação política (2018/2019) e Juventude e Diversidades, em 

andamento (2019/2020). Todos esses projetos trazem propostas de pesquisa científica com 

alunos do Ensino Médio com temas das Ciências Sociais, nos quais o multiHlab, como parceiro, 

vem incluir o uso das TDIC como recurso de pesquisa, atuando na coleta de dados (com uso de 

tablets, formulários eletrônicos, gravação de áudio e vídeo) e também na comunicação dos 

resultados (como o uso de blogs e Redes Sociais). 

No projeto Caravana da Sociologia, realizaram-se oficinas de produção audiovisual para 

os bolsistas, que foram, segundo a professora Viviane Toraci, muito produtivas, tendo como 
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tema as Desigualdades Sociais. A pesquisa desenvolveu-se utilizando-se de uma metodologia 

quantitativa, através da qual os estudantes aplicaram questionários sobre perfil de consumo 

cultural em duas escolas públicas e uma escola privada. Esse trabalho, permitiu-lhes refletir 

sobre as diferenças das condições de vida dos dois perfis de alunos: da escola pública e da 

escola privada. O produto final foi uma "vídeo carta" endereçada à Secretaria de Educação de 

Pernambuco, em que os estudantes relataram as precárias condições de sua escola. “Eles 

compreenderam a potência do uso do audiovisual para pensar criticamente sua realidade e 

amplificar sua voz no espaço social” (ANDRADE, 2020).  

No projeto "Juventude e participação política", a pesquisa envolveu a aplicação de 

questionário junto aos alunos da Escola de Referência em Ensino Médio Prof. Cândido Duarte, 

primeira escola a ser ocupada em Pernambuco pelos alunos secundaristas em 2017 e atual 

escola dos bolsistas PIBIC-EM Fundaj. O objetivo foi discutir o entendimento do jovem sobre 

seu papel social como cidadão. Além da pesquisa quantitativa, foi realizada também uma fase 

qualitativa, com entrevistas junto aos participantes do processo de ocupação da escola. Todas 

as entrevistas foram gravadas em vídeo com o apoio da equipe do multiHlab. Ao final, realizou-

se, juntamente com os bolsistas, o processo de decupagem das entrevistas para seleção das falas 

e montagem do roteiro do documentário #ocupacandidoduarte. Como resultado, os integrantes 

do projeto relataram a importância em ouvir as várias versões da mesma história, o que 

significou para cada um o processo de ocupação, permitindo construir uma visão mais 

embasada dos fatos. Assim, o resultado foi atingido: perceber que o processo científico de coleta 

de dados pode levar à ampliação das visões de mundo. 

O projeto "Juventude e Diversidades" ainda está em andamento. A equipe está 

trabalhando com aplicação de questionário online via tablets. A partir dos dados coletados, 

discutir-se-ão estratégias de divulgação com uso das TDIC. 

Ainda sobre experiências desenvolvidas em Pernambuco, nos subitens que seguem, 

tratarei daquelas cujas escolas constituíram campo de observação da minha pesquisa, onde 

foram realizadas visitas, entrevistas e observação não participante em aulas de Sociologia. Tão 

importante quanto a pesquisa bibliográfica, essa pesquisa de campo contribuiu sobremaneira 

para a compreensão de como se desenvolvem efetivamente atividades com uso das tecnologias 

digitais da informação e comunicação, seus limites e possibilidades, evidenciando que tais 

práticas surgem muito mais por motivação pessoal dos docentes do que propriamente pela 

incorporação da temática ao currículo escolar. 
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6.1 AS TDIC NA SALA DE AULA: REALIDADE INEXORÁVEL! 

 

Administrada através de uma parceria público-privada entre o Governo Estado de 

Pernambuco e o Instituto Oi Futuro, a ETE Cícero Dias, Localizada na Zona Sul do Recife, 

compõe o NAVE - Núcleo Avançado em Educação. Com o currículo organizado de forma 

multidisciplinar, buscando-se integrar as disciplinas técnicas e regulares, o Nave Recife 

oferece os cursos de 

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS, que tem por objetivo formar um profissional técnico 

para atuar como programador de jogos digitais, responsável pelo desenvolvimento de 

código de jogos e subprodutos relacionados, utilizando padrões, metodologias, 

tecnologias, linguagens e ferramentas de programação adequadas; e MULTIMÍDIA, 

que trata dos aspectos concernentes à interface de jogos eletrônicos e habilita o 

profissional técnico a apoiar o projeto de componentes como vídeo, áudio, física, 

mecânica (gameplay), inteligência artificial (IA), Graphical User Interface (GUI), a 

modelar classes e “algoritmizar” soluções (OIFUTURO, 2012). 

 

Com a preocupação de falar uma linguagem atual e formar cidadãos profissionais 

capazes de responder aos desafios do futuro, a escola oportuniza e estimula seus alunos a 

vivenciarem experiências com uso dos mais variados recursos tecnológicos, dentro e fora da 

sala de aula, nas diferentes disciplinas. Assim, não só os professores das disciplinas técnicas 

propõem atividades apoiadas nas TDIC, como também os demais professores, das disciplinas 

regulares, recorrem às novas tecnologias como recurso didático, relacionando os conteúdos das 

diferentes disciplinas entre si e as práticas cotidianas próprias da contemporaneidade. 

No entanto, mesmo no Nave, nem todos os docentes são tão familiarizados com as 

TDIC, mormente no que concerne à sua aplicabilidade nos processos de ensino e aprendizagem, 

e que, por isso, mostram-se mais resistentes às inovações metodológicas tão incentivadas na 

instituição. Além disso, o fato de algumas disciplinas não parecerem se beneficiar de forma 

mais visível das TDIC reforça, até certo ponto, a ideia de que o seu uso seja irrelevante para o 

ensino em determinadas áreas. Uma situação que figura em grande parte do universo das escolas 

que buscam ressignificar suas práticas pedagógicas por meio de estratégias de incorporação das 

TDIC aos processos educativos por elas desenvolvidos, com adesão parcial do corpo docente 

no início e aumento gradativo à medida que as novas metodologias se mostram eficazes. Essa 

questão requer dos educadores certo criticismo e sensibilidade pedagógica, para não se cair no 

risco da aceitação do pretenso determinismo tecnológico, cujos benefícios supostamente 

estariam ao alcance de todos, nem tampouco organizar o trabalho pedagógico sob práticas que 

remontem a uma concepção tecnicista de educação.  
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O desafio vai além das questões operacionais de utilização das TDIC, ou ainda da opção 

dos professores de utilizá-las ou não em sala de aula, pois, conforme nos indica a teoria 

vygotskyana, a educação não pode ocorrer dissociada do seu contexto sociocultural, como se 

fosse independente dos aspectos econômicos e políticos da sociedade. 

O desafio primeiro dos educadores seria, então, o de se munirem de um arcabouço 

teórico sobre o sentido e o papel político e econômico mais amplo das tecnologias na 

sociedade atual, (...) ao mesmo tempo em que pudessem se apoderar das tecnologias 

digitais na educação, realizando atividades criativas que, na prática, sejam críticas à 

concepção da pedagogia tecnicista (TAVARES, 2014, p. 419). 

 

Entendo que esse desafio não deve recair apenas sobre os professores isoladamente; 

cabe à escola, como um todo, buscar estratégias que possibilitem o debate e fomentem a adoção 

de metodologias inovadoras com uso crítico e reflexivo das TDIC em sala de aula. Nesse 

sentido, o Nave conta com o Espaço Mídia Educação, coordenado pela Mídia Educadora 

Sâmara Andrielly Carvalho, graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de 

Pernambuco. Segundo essa educadora, os profissionais desse setor participam das reuniões de 

planejamento com o corpo docente, onde têm oportunidade de pensar e propor conjuntamente 

projetos e atividades que incorporem as TDIC nos processos de ensino e aprendizagem dos 

conteúdos das diversas disciplinas.  

 Além disso, o Espaço Mídia Educação constitui um rico ambiente de aprendizagem 

direta para os estudantes do Nave, onde podem atuar como protagonistas e produtores de 

conteúdo em três diferentes áreas: rádio, vídeo e jornal, por meio de oficinas, projetos e diversas 

atividades realizadas ao longo do ano letivo. Dentre os trabalhos desenvolvidos em parceria 

com docentes, estudantes e o Espaço Mídia Educação posso citar o curta Carbono 14, animação 

que mostra como os pesquisadores utilizam o Carbono 14 para datar as idades dos fósseis. Uma 

ideia que surgiu a partir de uma atividade proposta na disciplina de Química. Um outro trabalho 

interessante, produzido por estudantes do 3º ano, foi o aplicativo lúdico “Cadê o Totó”, voltado 

para crianças de 7 a 10 anos, que aborda o tema da educação sexual. Vale mencionar ainda a 

performance “Pasmo existencial” desenvolvida pelos próprios estudantes, que criaram 

provocações artísticas acerca da vivência no ambiente escolar e na sociedade, como 

culminância de uma série de atividades propostas pelo professor de Sociologia Gilberto Silva.  

Segundo o professor Gilberto, o uso pedagógico das TDIC traz uma série de benefícios 

para o processo de ensino-aprendizagem, provocando e ampliando discussões, e possibilitando 

a extrapolação do espaço da sala de aula e do exíguo tempo pedagógico dispensado à 

Sociologia. Dentre as várias experiências desenvolvidas, o professor cita o projeto Gentileza, 

através do qual os estudantes se utilizaram das redes sociais e de ferramentas tecnológicas para 
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produção de vídeos que traziam reflexões sobre Gênero. Enfim, são inúmeros trabalhos 

realizados pelos estudantes, construídos com apoio de recursos tecnológicos, que demonstram 

quão rica e significativa pode ser a aprendizagem que se processa por meio da dialogicidade de 

saberes técnico-científicos e experienciais, em consonância com as demandas do mundo 

contemporâneo. 

 A experiência do Nave, que obviamente tem uma realidade bem distinta da grande 

maioria das escolas públicas brasileiras, inspira-nos, enquanto educadores, a pensar em formas 

bem simples, porém ricas, de integração das TDIC às nossas aulas. Ademais, tanto escolas bem 

equipadas em termos de tecnologia, quanto aquelas com precária infraestrutura, atendem a 

jovens que cotidianamente são afetados pelas novas tecnologias e precisam, por isso, repensar 

sua função social na era da informação, paradoxalmente marcada pelo alto índice de exclusão 

digital e acesso restrito às benesses dos avanços tecnológicos.  

Nesse contexto, não obstante às dificuldades intrínsecas ao ato de ensinar, bem como 

aos inúmeros fatores limitantes nos nossos precários sistemas de ensino, o debate em torno das 

TDIC, seus usos e possibilidades, agora mais do que nunca, não pode mais ser estranho ao 

ambiente escolar,  

No momento em que as tecnologias digitais da comunicação e informação instituem 

uma nova lógica na sociedade e nas relações entre as pessoas, demandando aos 

professores tornarem-se sujeitos abertos a mudanças e co-criadores de novas 

dinâmicas para os processos de ensinar e aprender (ALMEIDA; SILVA, 2017, p. 1).  

 

 No Nave as dinâmicas dos processos de ensino e aprendizagem são marcadamente 

influenciadas pelas TDIC, que não se prestam a tornar as aulas divertidas, mas são parte 

integrante do processo de construção de conhecimentos, assim como há muito tempo têm sido 

os livros, os cadernos, a lousa. Sua proposta pedagógica pressupõe o uso social das TDIC, já 

que estas têm se tornado cada vez mais condicionadoras das relações e dos hábitos dos jovens. 

Não é possível pensar educação nessa instituição, mesmo nas disciplinas regulares, sem 

vislumbrar incontáveis perspectivas de inserção das tecnologias digitais às práticas 

pedagógicas, propiciando novos processos cognitivos, novas sensibilidades e novas formas de 

ler e questionar o mundo. 

 

6.2 AULA INTERATIVA: ISSO É POSSÍVEL! 

 

No artigo “Didática e ensino de Sociologia: questões didático-metodológicas 

contemporâneas”, Oliveira e Costa (2012) tecem algumas considerações sobre a prática do 
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ensino de Sociologia, destacando desafios que se colocam para os docentes com implicações 

diretas no modo como as aulas são desenvolvidas. Dentre esses desafios, apontam a dificuldade 

de muitos docentes de tornarem a Sociologia compreensível para os jovens estudantes, o que 

requereria uma bem-sucedida “didatização” da Sociologia aprendida na graduação. Isso porque, 

à medida que é abordado no ensino médio,  

o conhecimento da Sociologia produzido nas universidades passa necessariamente por 

um processo de mediação didática, numa interação entre os sujeitos presentes na 

escola e onde se traduzem os conhecimentos científicos em conhecimentos ensináveis 

(Ibidem, p. 113).   

 

Essa “didatização”, no entanto, nem sempre acontece adequadamente e muitos docentes 

acabam por reproduzir metodologias aplicadas nos cursos de Ciências Sociais, cujos objetivos 

e público diferem dos da educação básica. Tal prática fortalece ainda mais as dúvidas, sobretudo 

de estudantes, sobre a que se prestaria a Sociologia e porque estudá-la, já que não conseguem 

visualizar uma aplicabilidade imediata dos seus conteúdos na vida cotidiana. Uma tendência 

que se acentua cada vez mais tanto quanto se mostra distante a Sociologia escolar da realidade 

social circundante. É preciso, portanto, que o professor busque formas de aproximar a 

Sociologia dos estudantes, propondo leituras do real, do visível, através do olhar sociológico, 

superando as percepções alicerçadas no senso comum. 

Ainda conforme os autores citados, um outro aspecto diz respeito ao fato de que os 

estudantes, em sua maioria, não apresentam desejo de participar das aulas de Sociologia, pois 

estariam sempre ocupados em questões relativas às suas vivências enquanto jovens  (músicas, 

jogos eletrônicos e conversas com seus grupos de amigos), não se adequando, assim, à rotina 

escolar. Uma situação que, até certo ponto, dificulta o estabelecimento de vínculos que possam 

propiciar interlocuções em torno da Sociologia. Ora, mais uma questão diretamente relacionada 

à didática docente, que deve considerar, não só no caso da Sociologia, mas em todas as 

disciplinas, os interesses e aptidões dos estudante, para que estes possam, a partir do que 

conhecem e que lhes causa interesse, engajar-se no processo de ensino-aprendizagem.  

Um outro desafio de grande relevância refere-se à seleção de conteúdos, sobre o que 

Oliveira e Costa recorrem a uma crítica formulada por Meksenas (1994). Temos, segundo este 

autor, duas tendências prevalecentes de seleção e aplicação dos conteúdos da Sociologia no 

Ensino Médio: uma tendência conceitual linear, cuja prioridade assenta-se no repasse de 

informações e conceitos que, muitas vezes descontextualizados historicamente, não propiciam 

o entendimento das relações sociais; e uma outra tendência temática fragmentada, caracterizada 

pela seleção e organização  de uma série de temas considerados básicos, os quais, somados, 

supostamente constituiriam uma totalidade social. Essas duas tendências têm-se materializado 
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nos livros didáticos, sobretudo pré PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), que ora 

apresentavam uma organização dos conteúdos, priorizando conceitos e teorias, ora 

apresentavam conteúdos agrupados por temas arbitrariamente elencados. Embora tenham 

melhorado substancialmente a apresentação dos conteúdos ao longo desses últimos anos, desde 

de 2012, quando passaram a ser contemplados pelo PNLD, os livros didáticos de Sociologia 

normalmente  atuam como roteiro decisivo do que será trabalhado em sala de aula, e não como 

um recurso complementar, dentre vários, que poderiam diversificar e enriquecer as situações 

de ensino-aprendizagem. Essa tendência de supervalorização do livro didático pode ser 

explicada, em parte, pelo fato de a grande maioria dos docentes não serem licenciados em 

Ciências Sociais, não tendo, portanto, elementos bastantes para propor abordagens mais 

autônomas. 

Esses e outros desafios impõem aos professores de Sociologia dilemas diários que 

dificultam sobremaneira o desenvolvimento de práticas educativas consistentes e efetivamente 

emancipatórias. Reforçando, consequentemente, práticas de ensino pautadas numa transmissão 

inócua e intransigente de conteúdos, configurando o que Paulo Freire (1996, p.12) denominou 

de ensino bancário, “que deforma a necessária criatividade do educando e do educador”. 

Existem, no entanto, diferentemente do que venho discorrendo acima, práticas 

educativas que superam o caráter instrumental da educação, centrada na passividade dos 

estudantes. São abordagens que se desenvolvem mediante atividades que consideram a 

participação ativa, a interatividade e a criação dos alunos, com base em práticas sociais 

engendradas no cotidiano e vinculadas às vivências dos jovens, conforme as experiências que 

venho relatando neste trabalho. Assim, dentre tais experiências, destaco o que pude observar 

no Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas, CODAI, órgão suplementar da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, que constituiu um dos campos de observação da minha pesquisa.  

Localizado na cidade de São Lourenço da Mata, o CODAI/UFRPE oferece cursos 

regulares, mediante processo seletivo, para Ensino Médio e Técnico presenciais e na 

modalidade Ensino a Distância (EAD). Os cursos presenciais ofertados pelo CDAI/UFRPE são 

Ensino Médio, Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, Técnico em 

Agropecuária, Técnico em Alimentos e Técnico em Administração. Os cursos na modalidade 

Ensino a Distância são Técnico em Alimentos, Técnico em Açúcar e Álcool, Técnico em 

Administração e Técnico em Meio Ambiente.  

Nessa instituição realizei entrevista aberta presencial com a professora Louise Claudino 

Maciel, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, que há pouco mais 
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de dois anos atua como professora de Sociologia no Ensino Médio. Realizei ainda observação 

não participante em aula ministrada por essa professora em uma turma da 1ª série do Ensino 

Médio. Com base na entrevista e observação realizadas, pude fazer algumas inferências sobre 

sua prática docente. Sem se valer de grandes aparatos tecnológicos, a professora Louise 

desenvolve uma prática diferenciada, na qual a Sociologia apresenta-se vinculada às mais 

diversas práticas sociais constituintes do universo dos jovens estudantes do CODAI/UFRPE.    

Em suas aulas, a professora lança mão de recursos simples como projetor de Datashow, micro 

system, celulares para produção de vídeos e captura de textos. Evidentemente a escolha do uso 

ou não desses recursos está diretamente vinculada aos conteúdos, objetivos e atividades 

propostas, tendo em vista que como em toda disciplina, alguns tópicos de Sociologia suscitam 

invariavelmente o auxílio de alguma TDIC, outros, de caráter mais abstrato não apresentam 

automaticamente necessidade de uso de tecnologia digital alguma. Além disso, importante se 

colocar ainda, que nem sempre é necessário e pertinente o uso dessas tecnologias em todas as 

situações, podendo ser demandadas em diferentes momentos das sequências didáticas nas quais 

se desenvolve cada conteúdo.  

Para abordar o tema Desigualdades Sociais, a professora propôs uma série de atividades 

desenvolvidas ao longo de algumas aulas. Na aula que observei a professora utilizou apenas 

uma projeção contendo a imagem de Bourdieu, que serviu como uma espécie de ancoragem à 

aula anterior.  As atividades que se seguiram dispensaram o uso de qualquer TDIC, embora 

estas tenham sido oportunamente mencionadas ao longo da aula. Essa aula especificamente 

desenvolveu-se por meio de exposição dialogada, recuperando-se junto aos estudantes 

conceitos vistos anteriormente, aprofundando e problematizando o conteúdo. À medida que a 

discussão se desenrolava, a professora tomava nota no quadro com base nas colocações dos 

estudantes, que eram constantemente requisitados a relacionar conceitos a situações cotidianas.  

A fundamentação teórica do conteúdo trabalhado na aula tomou por base  teóricos  como Pierre 

Bourdieu e Jessé Souza, além valer-se de relatos de achados da pesquisa de doutorado da 

própria professora Louise. Sobre Jessé Souza, interessante mencionar que uma das alunas 

afirmou ser “seguidora” desse autor no Instagram, rede social online de compartilhamento de 

fotos e vídeos amplamente utilizada atualmente, sobretudo pelos jovens. A professora sugeriu 

aos demais que visitassem a página desse autor. Tendo em vista que essa aula era parte 

integrante de uma sequência didática, a professora ocasionalmente referia-se a fases anteriores 

ou subsequentes da sequência, cuja finalização se daria com a apresentação e produção de 
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vídeos com encenações produzidas pela turma, dividida em grupos, os quais deveriam retratar 

cada uma das classes sociais “mencionadas” nas aulas.  

Percebe-se que, ao desenvolver uma sequência de atividades, a professora recorreu às 

TDIC em diferentes momentos, quando estas se mostravam pertinentes e interessantes para o 

enriquecimento da aprendizagem e não simplesmente com intuito de tornar as aulas mais 

atrativas. Isso porque, nas situações acima descritas, o ato de ensinar não se resume à 

transmissão de conteúdos e conceitos, mas constitui-se 

uma prática social contextualizada, utilizando procedimentos didáticos que 

incorporem novas metodologias, organizem e  articulem  novos  fazeres,  que  

ampliem  os  espaços  e tempos  da  sala  de  aula,  usem  uma  diversidade  maior  de  

textos  escritos,  imagéticos  e possibilite outras  linguagens, outras  formas de 

comunicação, inclusive com a utilização das TIC que conduzem a novos mecanismos 

de  trocas e de construções (ALMEIDA; SILVA, 2017, p. 8). 

 

Nessas situações, o uso das TDIC justifica-se pelas correlações existentes entre a sala 

de aula e a realidade social que a cerca, ambas afetadas pelas novas formas de sociabilidade e 

comunicabilidade engendradas no bojo dos avanços das tecnologias digitais da informação e 

comunicação. Um fato que, independentemente de ser considerado ou ignorado pela escola, 

traz certamente consequências para o ensino, uma vez que sua eficácia está diretamente 

relacionada à efetiva incorporação crítica e consciente de saberes às mais diversas práticas 

sociais.  

Assim, uma aula que se quer interativa não o é simplesmente por ser dinâmica e 

divertida, mas sobretudo porque suscita situações de aprendizagem intimamente vinculadas a 

saberes, experiências e expectativas dos aprendizes, permitindo-lhes transcender estágios 

cognitivos que os capacitem a compreender e questionar a realidade social.  

Nesse sentido, as novas tecnologias, sendo tão presentes no cotidiano juvenil e 

notadamente estimulantes, apresentam importante potencial interativo, enriquecendo o 

ambiente escolar com novas formas de ler e construir conhecimentos. O que, obviamente, 

requer um esforço reflexivo do docente acerca dos objetivos da aprendizagem que pretende 

propiciar e como esse processo poderá ser otimizado e enriquecido pelas TDIC. Considerando 

que, conforme Libâneo (1994, p. 122), “não há prática educativa sem objetivos; uma vez que 

estes integram o ponto de partida, as premissas gerais para o processo pedagógico”, não há, da 

mesma forma, justificativa para o uso das TDIC  dissociado dos objetivos das aprendizagens 

que se pretende oportunizar. Aulas bem planejadas com uso pedagógico das TDIC fomentam 

as mais diversas formas de interação entre os alunos e entre estes e o conhecimento, que ganha 

significância justamente nas práticas sociais, eminentemente interativas. Ao planejar e propor 
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situações de ensino e aprendizagem, o professor deve lembrar que, conforme assevera Santos 

(2008, p. 33), “a aprendizagem somente ocorre se quatro condições básicas forem atendidas: a 

motivação, o interesse, a habilidade de compartilhar experiências e a habilidade de interagir 

com os diferentes contextos”. Assim, importante que o professor, ao planejar sua aula, leve em 

consideração o caráter social do processo de ensino-aprendizagem, oportunizando situações 

que promovam o diálogo e o intercâmbio de saberes, por meio das mais diversas formas de 

interação possíveis na escola. 

 

6.3 O CASO DAS ESCOLAS DE REFERÊNCIA NO INTERIOR DO ESTADO, MUNICÍPIO 

DE PESQUEIRA  

 

Outras escolas da rede estadual contribuíram muito para esta pesquisa, quais sejam as 

escolas de referência em Ensino Médio José de Almeida Maciel (de período integral) e Profª 

Margarida de Lima Falcão (semi-integral), ambas localizadas no município de Pesqueira, no 

Agreste pernambucano. Nessas escolas foram realizadas visitas e entrevistas com os docentes 

que lecionam Sociologia, dos quais, três ao todo, apenas um possui formação em Ciências 

Sociais e todos relataram não haver formações específicas em Sociologia na rede estadual de 

ensino, que oferece esporadicamente formações que abrangem a área de humanas, com notório 

foco na disciplina de História. 

A Escola José de Almeida Maciel (EREMJAM), situada no centro de Pesqueira, atente 

a um quantitativo aproximado de 500 estudantes, segundo dados do QEdu de 2018. A 

instituição dispõe de ótima estrutura física, contando com um laboratório de ciências e um outro 

de informática, dispondo, inclusive, de internet banda larga acessível para docentes e 

estudantes. O professor Wilson Cordeiro de Couto, graduado em História, atua na área de 

Sociologia e Filosofia nas 14 turmas da escola. Com mais de 10 anos de docência, o professor 

reconhece que atualmente os estudantes apresentam linguagem e comportamento fortemente 

influenciados pelas novas tecnologias da informação e comunicação, sendo necessária a 

adaptação dos educadores para lidar com essa realidade.  

De fato, essas tecnologias vêm redefinindo e instaurando dinâmicas de interação entre 

os jovens, que têm nas redes sociais expediente principal de comunicação entre seus pares. 

Segundo a TIC Kids Online Brasil (CGI.BR, 2018), 82% das crianças e adolescentes usuários 

de Internet (entre 9 e 17 anos) possuem perfil em redes sociais, com predominância da faixa 

etária dos adolescentes de 15 a 17 anos (97%). O WhatsApp foi a plataforma mais mencionada 
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(72%), seguida pelo Facebook (66%) e Instagram (45%). No entanto, o uso da internet pelos 

jovens não se limita apenas a redes sociais, no que se refere a atividades com fins educativos, 

ainda de acordo com essa pesquisa, 74% das crianças e adolescentes conectados pesquisam na 

Internet para fazer trabalhos escolares, 63% fazem pesquisas por curiosidade ou vontade 

própria e 53% assistem ou leem notícias na Internet, geralmente através de smartphones. 

As novas gerações usuárias das redes sociais, seus programas e softwares possuem 

um perfil peculiar. Além de manusearem e lidarem muito facilmente com estes 

dispositivos móveis e seus sistemas operacionais, conduzem as suas atividades 

cotidianas, suas formas de comunicação, suas relações interpessoais e suas maneiras 

de acesso à informação e elaboração de saberes utilizando outras estratégias e 

mecanismos cognitivos (ALMEIDA; SILVA, 2017, p. 2). 

 

Essa realidade revalida a opinião do professor Wilson, que, apesar disso, encontra 

dificuldades para incorporação das TDIC às suas aulas de Sociologia. Dentre os fatores 

limitantes, aponta como sendo o principal a exiguidade do tempo pedagógico, que tende a ser 

ainda mais diminuído com a preparação dos equipamentos a serem utilizados na aula. Assim, 

embora reconheça a importância e os benefícios da utilização pedagógica das novas tecnologias 

digitais, o professor quase sempre opta por aulas e atividades que dispensam o uso das TDIC, 

com intuito de aproveitar melhor o tempo disponível com os estudantes. Outra preocupação do 

docente é a necessária clareza de objetivos do uso das TDIC em sala de aula, tendo em vista 

que o uso não planejado poderia causar prejuízos para o processo de ensino-aprendizagem, e, 

como não há formações específicas sobre o tema oferecidas pela Secretaria de Educação, 

diminuem-se as possibilidades de inovações metodológicas nesse sentido.   

De fato, a clareza dos objetivos é primordial para o efetivo desenvolvimento de qualquer 

prática educativa e, portanto, não se trata de uma condição exclusiva das situações que se 

desenvolvem apoiadas nas TDIC. É preciso que os professores, a par da necessidade de se 

adequarem na escola às formas contemporâneas de sociabilidade, busquem as condições 

mínimas teóricas, metodológicas e materiais de incorporação das TDIC às suas aulas. 

trabalhar as Tecnologias informáticas como mediação dos processos de educação 

requer que os sujeitos desse processo conheçam, utilizem e entendam as lógicas das 

TIC; que, nas suas vidas cotidianas, elas já estejam presentes e tenham trazido 

mudanças em alguns fazeres (ALMEIDA; SILVA, 2017, p. 9). 

 

 No entanto, embora os docentes já tenham incorporado o uso das TDIC a seus fazeres 

diários, ou seja, dominam o conjunto de habilidades necessárias para o uso adequado dessas 

ferramentas, inclusive na preparação das aulas, não dispõem necessariamente das habilidades 

requeridas para incorporá-las às atividades realizadas com os estudantes. Isso porque as 

habilidades requeridas para o uso pedagógico nessas duas situações (preparação de aula x 

atividades com os alunos) demandam diferentes níveis de letramento digital; no primeiro caso, 
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o conhecimento técnico da tecnologia é suficiente, ao passo que no segundo, são necessários 

conhecimentos sobre as possibilidades pedagógicas das TDIC (CGI.BR, 2018). 

Um caminho para superar ou minimizar as limitações enfrentadas pelos professores 

pode ser o intercâmbio de experiências entre os docentes da mesma escola e/ou de escolas 

distintas, uma vez que, conforme os achados desta pesquisa têm nos apontado, há experiências 

exitosas em uma infinidade de instituições Brasil a fora, algumas das quais bem inusitadas, 

devido à simplicidade das propostas de utilização pedagógica das TDIC. Exemplo disso é a 

experiência, da EREM Margarida de Lima Falcão, também situada em Pesqueira, onde um dos 

professores entrevistados, Frankleyson Campos Alves de Lima, relatou uma atividade em que 

os estudantes fizeram a captura de imagens de determinadas situações problemáticas em suas 

comunidades, posteriormente apresentadas em sala de aula para debate e discussão de possíveis 

soluções mediante acionamento do poder público.  

Uma atividade relativamente simples, do ponto de vista dos equipamentos utilizados, 

mas extremamente pertinente se analisarmos aspectos como contextualização e incentivo ao 

engajamento e protagonismo dos estudantes. Mesmo assim, tendo em vista que essa escola 

enfrenta desafios semelhantes aos citados pelo professor da EREMJAM, tais práticas não 

chegam a ser uma constante no cotidiano da instituição. A Escola Prof.ª Margarida de Lima 

Falcão, que atende a pouco mais de 500 estudantes, apesar de localizada em um bairro 

periférico, dispõe de ótimas instalações físicas para comportar as atividades pedagógicas. 

Possui biblioteca, com 3 desktops para uso dos estudantes, um laboratório de ciências e um 

outro de informática, este último desativado e, portanto, indisponível para os alunos. Os 

recursos tecnológicos disponíveis para os professores resumem-se a projetores multimídia 

móveis, TV, DVD e tablets, estes últimos podem ser disponibilizados aos estudantes, inclusive 

para atividades externas, no caso daqueles que não possuem smartphone. A escola dispõe de 

conexão de internet de banda larga, acessível ao corpo docente e, para estudantes, apenas 

quando solicitado por professores para atividades pontuais. Essa conexão, porém, apresenta 

sérias limitações, segundo relato dos entrevistados, o que torna o seu uso um recurso 

pedagógico pouco provável.  

Nessa escola, foram entrevistados dois professores de Sociologia: Olegário Paulino do 

Nascimento Neto, com formação em Geografia, e Frankleyson Campos Alves de Lima, com 

formação em História e Ciências Sociais, ambos com a carga horária distribuída em disciplinas 

como Geografia, Filosofia, História e Empreendedorismo, além de Sociologia. Os professores 

ressaltam a importância dada pelo sistema às disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, 
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em detrimento das demais disciplinas, mas observam que os jovens atualmente demonstram 

certo interesse por questões políticas e sociais, apresentando, contudo, grande dificuldade de 

análise crítica do que é veiculado na internet, aceitando e disseminando informações 

equivocadas.  

É consenso entre esses professores a importância da contextualização nas aulas de 

Sociologia, vinculando os conteúdos à realidade mais imediata dos estudantes, bem como a 

contextos societários mais amplos. As vivências, experiências e relações construídas pelos 

jovens na sua vida cotidiana ganham novo significado diante do tratamento dado pela 

Sociologia, instigando a chamada “imaginação sociológica”, nos termos de Write Mills (1969). 

Essa contextualização pressupõe, entre outros aspectos, considerar as TDIC e seus impactos na 

sociedade atual e no universo jovem, onde as novas tecnologias configuram-se mediadoras de 

fazeres diversos.  Ademais, sendo dever da escola também a preparação para o mundo do 

trabalho, que vivencia constantes e profundas transformações em decorrência dos avanços 

tecnológicos, encontrar alternativas de uso pedagógico das TDIC torna-se cada vez menos uma 

opção e mais uma necessidade.  

Apesar disso, um dos docentes entrevistados reconhece que a escola, no geral, peca 

nesse aspecto e muitos professores não têm interesse em aprender e usar novas tecnologias. Tal 

situação não se explica unicamente pelas já mencionadas dificuldades de infraestrutura da 

maioria das escolas brasileiras, mas diz respeito à postura mesmo dos docentes, que muitas 

vezes se mostram tradicionalistas e resistentes a inovações metodológicas apoiadas nas TDIC. 

Fato que, ainda segundo esse professor, é preocupante, pois embora os estudantes usem 

largamente seus smartphones e acessem as redes sociais e sites diversos, não o fazem com a 

devida orientação, havendo necessidade, inclusive, de expandir usos e ferramentas para além 

do que os jovens estão habituados, oportunizando experiências que não ocorreriam fora da 

escola.  

A despeito da inegável necessidade de oferta de formações sistemáticas sobre o uso 

pedagógico das novas tecnologias da informação e comunicação nas nossas redes de ensino, 

cabe àqueles e àquelas que estão na escola encararem o desafio de, mesmo que timidamente, 

inovar em sala de aula, lançando mão das TDIC até onde se fizer possível e quando se fizer 

pertinente para o processo de ensino-aprendizagem. 

É, portanto, a capacidade criativa do educador (somada à dos estudantes), além de seu 

domínio do conhecimento a ser transmitido (aliado ao de didática), que definirá se um 

recurso - lousa digital, computador, internet, softwares, dentre outros - faz ou não a 

diferença, ou seja, se melhora ou não a qualidade do ensino-aprendizagem. As 

tecnologias, em geral, assim compreendidas, estão sempre submissas à autoridade e à 
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intencionalidade do professor/educador, não sendo mecânicas simplesmente 

(TAVARES, 2014, p. 421). 

 

Vale dizer, como venho constantemente salientando, que não se trata simplesmente de 

dinamizar as aulas para atrair a atenção dos alunos, mas de proporcionar a estas oportunidades 

de uso crítico das tecnologias, aspecto crucial para inserção dos jovens no mundo do trabalho. 

Indo mais além, diz respeito à mais premente finalidade da escola de formar integralmente 

sujeitos capazes de intervir criticamente na sociedade, com autonomia e responsabilidade.  

No entanto, ficou claro que, apesar das inúmeras possibilidades, as experiências com 

uso pedagógico das TDIC são, em sua grande maioria, fruto de decisões isoladas de docentes 

atentos à necessidade de repensar as práticas educativas, com vistas a responder o mais 

adequadamente possível aos desafios da vida contemporânea.  As experiências com uso das 

TDIC em salas de aula de Pernambuco chamam atenção para o fato de que o desafio de 

incorporação das TDIC à educação, cabe ao professor, que precisa romper com práticas arcaicas 

e infrutíferas, mas também aos órgãos governamentais e sistemas de ensino, que devem buscar 

meios de promover o acesso a equipamentos e infraestrutura, assim como a devida formação 

docente. 

 

7 O ARTEFATO 

 

7.1 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa partiu de uma revisão teórica acerca do uso das tecnologias digitais da 

informação e comunicação no campo educacional, através da qual tencionei demonstrar suas 

potenciais contribuições para o ensino em geral e mais especificamente para a Sociologia no 

Ensino Médio.   

Inicialmente construí um quadro analítico da produção científica referente ao uso das 

tecnologias da informação e comunicação no ensino de Sociologia, recorrendo, para tanto, a 

repositórios como Portal Periódicos Capes e de universidades, anais do Encontro Nacional de 

Ensino de Sociologia na Educação Básica – Eneseb, assim como a livros de autores 

especialistas no tema. Como resultado, elaborei um resumo do debate que vem sendo travado 

por educadores e especialistas sobre o uso pedagógico das TDIC, com ênfase no ensino de 

Sociologia.  

A pesquisa bibliográfica também me permitiu fundamentar teoricamente o pressuposto, 

com base nas contribuições da teoria sócio-histórico-cultural de Vygostsky, que, corroborada 
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por autores como Freire e Martín-Barbero, preconiza a indissociabilidade entre a aprendizagem 

e os contextos em que esta ocorre.  

Busquei identificar vantagens e limitações do uso pedagógico das TDIC, considerando 

os diversos fatores envolvidos, tais como infraestrutura, habilidades docentes, disponibilidade 

de equipamentos etc. Para tanto, recorri à pesquisa de campo, com visitação às unidades 

escolares da Região Metropolitana do Recife: Escola EREM Cícero Dias e Colégio Agrícola 

Dom Agostinho Ikas, da UFRPE (CODAI/UFRPE), cuja escolha deveu-se ao fato de já 

desenvolverem experiências exitosas com uso das TDIC, representando, assim, importante 

campo de investigação. Foram visitadas também duas escolas de referência em Ensino Médio 

do município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, com intuito de ampliar minha 

investigação para o contexto do interior do estado. Nessas escolas foram realizadas entrevistas 

com coordenadores pedagógicos e professores, tendo sido realizada também observação de 

aulas de Sociologia. 

 

O trajeto percorrido atendeu aos objetivos colocados para o trabalho: 

 

1. Fazer um quadro analítico da produção científica brasileira referente ao uso das 

tecnologias da informação e comunicação no ensino de Sociologia. 

2. Apresentar as vantagens e desvantagens do uso das novas tecnologias digitais de 

informação e comunicação no ensino de Sociologia, permeadas no debate atual. 

3. Propor tópicos de Sociologia para aplicação das novas tecnologias digitais da 

informação e comunicação como enriquecedoras do processo de transposição didática. 

4. Apresentar um Artefato com atividades que requeiram o uso de tecnologias digitais 

da informação e comunicação, tais como smartphones, computadores, tablets, além de blogs, 

Instagram, facebook, Youtube... para atender aos objetivos pedagógicos da temática escolhida. 

5- Submeter o Artefato a testagem em uma ou duas das unidades escolares pesquisadas, 

mediante operacionalização das atividades constantes no caderno.  

6- Finalmente, apresentar a versão definitiva do Artefato “Sociologia Digital” (apêndice 

B), juntamente com o Relatório da Pesquisa.  

Meu intuito foi construir um artefato que possa ser aplicado por diferentes professores 

em salas de aula distintas, com as devidas adaptações, constituindo material indutor e inspirador 

de práticas docentes inovadoras em situações diversas, tendo em vista seu potencial de fomentar 
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a criatividade acerca das inúmeras possibilidades de transposições didáticas mediadas pelas 

TDIC. 

 

7.2 O CADERNO DE ATIVIDADES: SOCIOLOGIA DIGITAL 

 

Com base nos achados desta pesquisa, foi elaborado o caderno de atividades (apêndice 

B), intitulado “Sociologia Digital”, que consiste em material de apoio para docentes de 

Sociologia no ensino médio. Nas atividades que compõem o Caderno, ganham destaque as 

TDIC, enquanto ferramentas facilitadoras das transposições didáticas, priorizando a prática da 

pesquisa e a contextualização como princípios pedagógicos e fomentando a interação dentro e 

fora da sala de aula. As atividades assim pensadas, vinculadas a usos e fazeres característicos 

das práticas sociais contemporâneas, provocam o interesse dos estudantes, suscitam o debate e 

propiciam situações de socialização e disseminação do conhecimento, oportunizando 

aprendizagens significativas dos conceitos, temas e teorias objeto da Sociologia. 

 

7.3 ESCOLAS LABORATÓRIO 

 

A aplicação do Caderno Sociologia Digital ficou a cargo da prof.ª Louise Claudino 

Maciel, doutora em Sociologia, do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE 

(CODAI/UFRPE), em São Lourenço da Mata; e do prof. Frankleyson Campos Alves Lima, 

licenciado em Ciências Sociais, da Escola de Referência em Ensino Médio Prof.ª  Margarida 

de Lima Falcão, em Pesqueira. A escolha dessas unidades levou em consideração as entrevistas 

realizadas e a disponibilidade dos docentes para aplicação do material. 

 

7.4 ELABORAÇÃO 

  

 A elaboração do Caderno levou em consideração os achados da pesquisa, bibliográfica 

e de campo, para que o material fosse coerente do ponto de vista teórico, pedagogicamente 

relevante e efetivamente aplicável em sala de aula.  A bibliografia evidencia a possibilidade de 

alternativas ricas e viáveis com uso das TDIC, assim como aponta também algumas lacunas em 

termos de infraestrutura, disponibilidade de material de apoio a professores, desarticulação das 

instâncias dirigentes e formação docente. O campo permitiu-me visualizar mais claramente 
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essas questões e, a partir delas, refletir sobre as contribuições possíveis das TDIC para a 

educação que se desenvolve cotidianamente nas nossas escolas.  

 Assim, tendo em vista as diferentes realidades das unidades escolares visitadas, optei 

por pensar um material que pudesse inspirar minimamente os docentes, independentemente das 

condições de infraestrutura das escolas em que atuassem. Teria que ser então um material que 

considerasse as TDIC normalmente mais acessíveis, cuja presença, no entanto, atravessa os 

mais variados espaços e classes sociais. Dessa forma, caberia a cada docente, a partir a minha 

provocação, avançar nos usos das mais diversas ferramentas digitais, conforme as 

possibilidades de sua escola, de seus estudantes e do aparato tecnológico de que dispusesse.  

 Tendo isso em mente, o passo seguinte seria selecionar a temática a ser contemplada no 

Caderno. Essa seleção inicialmente se daria a partir da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) do Ensino Médio, o que logo percebi que seria um tanto arbitrário da minha parte, já 

que, como deveria ser vivenciado em sala de aula, o Caderno deveria contemplar uma temática 

sugerida pelos docentes, que constasse em seus planos de curso e cuja abordagem já estivesse 

programada. Assim, a testagem do material poderia ser realizada respeitando o planejamento 

dos docentes e a programação das respectivas unidades escolares. 

 Os docentes sugeriram a temática “Desigualdades Sociais”, devidamente contemplada 

na Competência Específica 4 para a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da BNCC 

do Ensino Médio: 

Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, 

contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação 

e transformação das sociedades (BRASIL, 2019, p.563). 

 

 Feita a seleção do tema, parti para a elaboração do Caderno e, ao pensar sobre as 

potenciais contribuições das novas tecnologias para a temática e que tipos de atividades seriam 

propostas, deparei com a seguinte problemática: Como propor um caderno de atividades a ser 

aplicado pelos docentes em sala de aula sem restringir sua autonomia profissional? Compreendi 

a partir desse momento que o Caderno deveria apresentar um rol de atividades nas quais 

estariam asseguradas as opções de cada docente em termos de base teórica e enfoques das 

diferentes dimensões da temática geral selecionada.  Em outras palavras, as atividades 

consistiriam em parâmetros, sem o caráter prescritivo de um manual. Dessa forma, os docentes 

teriam total liberdade para aplicar as atividades, fazendo opção por autores e teorias, assim 

como pelo grau de complexidade dos debates suscitados em cada atividade. 

 Uma outra preocupação minha é que o Caderno contivesse atividades que 

contemplassem os diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem de qualquer 
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temática, que são a contextualização inicial, a sistematização dos conhecimentos e a 

socialização. A contextualização inicial merece especial atenção tendo em vista ser o momento 

de sensibilização da turma em relação à temática a ser estudada. Em outras palavras, é o 

“convite” para adentrar no universo do conteúdo que se propõe estudar, estando o engajamento 

da turma diretamente relacionado à adequação desse convite feito pelo docente, que deve buscar 

meios de vincular o tema à realidade social. A sistematização dos conhecimentos se dá através 

de situações nas quais os estudantes procuram reorganizar seu pensamento com base na 

articulação do seu conhecimento empírico, vivencial, com o conhecimento teórico, de cunho 

científico. E a socialização, por sua vez, refere-se às possibilidades de expressão e comunicação 

do conhecimento apreendido. Esse momento não está circunscrito à sala de aula ou à uma única 

atividade do tipo teste, pois requer oportunidades reais de interação social para que o 

conhecimento que se apreendeu ao longo das aulas não seja “enterrado” numa atividade escolar 

estanque. Assim, propus diferentes atividades para serem realizadas desde a abordagem inicial 

da temática até a etapa de socialização dos conhecimentos. 

 Para seleção das TDIC a serem contempladas no Caderno, recorri às pesquisas 

referentes aos usos que os jovens fazem das novas tecnologias (CGI.BR, 2018), (FUNDAÇÃO 

TELEFÔNICA, 2019). Destarte, concluí que, além dos recursos básicos de que o professor 

normalmente dispõe na escola (Datashow, Notebook/Desktop e aparelho de som), seriam uma 

constante nas atividades o smartphone, as redes sociais Facebook e Instagram, a plataforma de 

compartilhamento de vídeos Youtube e o aplicativo de mensagens WhatsApp. Deduzi que as 

redes sociais especialmente constituiriam excepcional oportunidade de promover e ampliar os 

debates em torno da temática selecionada, de forma fundamentada, crítica e refletida, o que, em 

geral, não se observa nessas plataformas. 

A partir daí, busquei na Internet pontos de interseção entre esses softwares e a temática 

“Desigualdades Sociais”, que pudessem suscitar direcionamentos pedagógicos. Nessa etapa do 

processo posso citar minha experiência como docente na rede pública há mais de quinze anos, 

assim como minha formação em Pedagogia, como valioso recurso para idealização de cada 

proposta. 

 Finalmente, foram elaboradas as atividades e inseridas no Caderno, com suas 

respectivas descrições, objetivos e orientações procedimentais. Cada uma das atividades foi 

ilustrada com imagens provenientes da Internet, de modo a facilitar o entendimento da proposta, 

exemplificando, em alguns casos, o tipo de produção esperada dos estudantes. Concluídas as 
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atividades, encaminhei o Caderno para os docentes das escolas laboratório para apreciação e 

testagem. 

 

7.5 TESTAGEM 

 

O processo de testagem do Caderno Sociologia Digital teve início no começo do ano 

letivo de 2020, no mês de fevereiro, com duração aproximada de quatro semanas. O Caderno 

foi recebido com entusiasmo pelos docentes colaboradores, responsáveis pela testagem do 

material em suas respectivas escolas. Os professores foram orientados a optar pelas atividades 

mais viáveis do ponto de vista da disponibilidade dos recursos, assim como por aquelas que 

melhor respondessem ao momento em que se encontrava cada turma em relação à temática a 

ser trabalhada, no caso, as Desigualdades Sociais. Ou seja, deveriam ser consideradas a 

realidade e as possibilidades das turmas, das escolas e dos docentes, de modo a confirmar a 

aplicabilidade do Caderno em lugares e condições diversas, com as devidas adequações. 

Ao fim do tempo destinado à testagem do Caderno, fui informado pelo professor da 

EREM Prof.ª Margarida de Lima Falcão, em Pesqueira, que o mesmo não teria realizado os 

testes devido a questões particulares. Tal fato restringiu a testagem apenas a uma das escolas 

laboratório que haviam sido previamente escolhidas, o CODAI/UFRPE, ficando o teste a cargo 

da professora Louise Claudino, cujo relatório incluí como apêndice A deste trabalho. Destaco, 

como dificuldade para testagem do artefato, a resistência por parte de alguns docentes em 

experimentar metodologias diversas às utilizadas habitualmente em suas aulas, ou mesmo em 

disponibilizar parte de seu tempo para colaborar com a pesquisa. No entanto, pretendo seguir 

com novos testes com o professor Marcelo Pereira, do Instituto Federal de Educação de 

Pernambuco, Campus Pesqueira, cujos resultados serão discutidos nas próximas publicações 

decorrentes deste trabalho. Preliminarmente, o professor Marcelo destaca a relevância do 

material, enquanto recurso para os docentes, que possibilita uma articulação entre a 

disciplina/escola e o contexto social mais amplo. 

Na testagem que se conseguiu realizar, foram estipulados os seguintes critérios para 

avaliação do material: Linguagem, Adequação ao público-alvo, Inovação, Coerência e 

Capacidade de mobilizar o público-alvo, devendo ser observados também limites e 

potencialidades. Segundo a professora colaboradora, em seu relatório de aplicação de teste 

(apêndice A), o Caderno apresentou uma linguagem clara e acessível, com explicações 

detalhadas do passo-a-passo de cada atividade. Considerou também o material adequado ao 
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público-alvo, adolescentes do ensino médio, uma vez que os recursos requeridos nas atividades 

constituem ferramentas já incorporadas às atividades cotidianas dos estudantes fora da escola, 

através das quais desenvolvem diferentes formas de sociabilidade.  

O Caderno foi considerado inovador, devido à forma como integra o uso de redes sociais 

como o Instagram, o Facebook e também o WhatsApp às aulas de Sociologia, bem como devido 

ao tratamento metodológico que, promovendo o protagonismo dos estudantes, suscita interesse 

e engajamento nas atividades propostas pela docente. Outra importante característica apontada 

pela professora foi a coerência do material, que se integra de maneira fluida ao plano de curso 

de cada docente, sem quebras, adequando-se aos objetivos propostos para a temática. Com 

relação a esse aspecto especificamente, em seu relatório referente à testagem do material, a 

professora Louise Claudino Maciel (2020) afirma que  

O caderno é muito coerente. A linguagem é direta e acessível. As atividades se 

articulam bem entre elas. A divisão das atividades do caderno nas três etapas 

referentes ao ensino e à aprendizagem – contextualização do tema, sistematização e 

socialização – confere muita coerência ao material. 

 

No que se refere à capacidade de mobilizar os estudantes, a professora considerou que 

a articulação dos conteúdos de Sociologia com a utilização de redes sociais confere ao caderno 

um caráter notadamente indutor da participação dos estudantes. Essa mobilização, inclusive, 

estende-se a todo o conjunto de aulas dedicadas à temática, mesmo àquelas mais expositivas 

em que não são realizadas atividades do Caderno. Isso porque, estabelecido o vínculo entre a 

Sociologia e o mundo real, cada atividade ganha significado no processo de construção do 

conhecimento. Como a realização das atividades do Caderno requerem a participação ativa dos 

estudantes, o seu protagonismo toma evidência no processo, que depende do seu engajamento 

e dedicação. 

O Caderno de Atividades Sociologia Digital superou as expectativas em algumas 

situações ao longo de sua aplicação enquanto teste, tendo em vista seu grande potencial de 

provocar o engajamento dos estudantes, como se pode perceber na fala da professora Louise 

(2020) acerca da aplicação da atividade 2: 

Na aula em que foi debatida a atividade, me surpreendi com o potencial desse recurso. 

Nas duas turmas, as imagens mobilizaram tantas questões e debates que nessa 

primeira aula só foi possível debater as imagens levadas pelo primeiro grupo. Cada 

aluno apresentava a imagem que escolheu e justificava sua escolha. Depois, a turma 

podia acrescentar mais comentários. As fotos mobilizaram muitas questões. Por 

exemplo, uma das imagens mostrava o aspecto da moradia de uma pessoa de classe 

baixa. Dessa imagem, a turma levantou questões sobre a moradia ser no Nordeste; 

sobre não ter o pai na foto, mas apenas a mãe e seus muitos filhos; sobre políticas 

sociais como o Bolsa Família, entre outros. Fui anotando todos os comentários e 

questões no quadro da sala e ao final da aula fotografei o quadro para que todas as 

questões recebam, posteriormente, sistematização à luz das teorias de Desigualdades 

Sociais que serão apresentadas. 
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Interessante mencionar também o caráter desafiador do Caderno, ao induzir a docente a 

experienciar metodologias, cuja operacionalização lhe causava certo receio, como, por 

exemplo, a utilização de grupos de WhatsApp pelas turmas como recurso de apoio, que se 

mostrou positivo, inclusive para desenvolvimento de aulas e atividades além da aplicação do 

Caderno.  

Como limites, a professora ressaltou questões relacionadas à infraestrutura da escola e 

disponibilidade de recursos, como datashow, por exemplo, que em sua escola são em número 

reduzido, sendo necessário agendar previamente e levar para a sala de aula. Tais limites, no 

entanto, não inviabilizaram as atividades que a professora se dispôs a desenvolver, para o que 

precisou realizar algumas adequações, que se mostraram eficazes. A exiguidade do tempo 

disponibilizado para a disciplina também caracteriza, segundo a docente, certa limitação, pois 

alguns debates requerem um tempo maior, devido ao entusiasmo dos estudantes. 

Como potencialidades posso destacar, além daquelas já mencionadas acima, o caráter 

ilustrativo e não prescritivo do Caderno, dando margem ao docente para fazer escolhas e 

adaptações, com vistas à adequação à sua realidade e às possibilidades de execução de cada 

proposta. Assim, respeitando a autonomia docente, o Caderno propõe alternativas 

metodológicas que, com as devidas adaptações, podem ser aplicadas em temáticas e áreas 

diversas. O que, inclusive, aconteceu com a professora Louise Claudino, que aplicou as 

atividades em diferentes turmas, e ainda, inspirada nessa proposta, realizou uma das atividades 

tematizando o “Suicídio Jovem”. Tal fato evidencia o potencial do Caderno Sociologia Digital 

de instigar formas inovadoras de lidar com o conhecimento em sala de aula, enriquecendo os 

processos de transposição didática. 

Os resultados do teste (apêndice A) confirmam a pertinência e aplicabilidade do 

Caderno Sociologia Digital (apêndice B), enquanto recurso indutor de práticas educativas 

inovadoras com uso das TDIC. Sua metodologia com foco no protagonismo dos estudantes, 

considerando as formas e os recursos através dos quais os jovens realizam suas interações 

cotidianamente, permitiu que estes se interessassem pela Sociologia, percebendo a relevância 

dos conteúdos dessa disciplina para a compreensão e intervenção na realidade social. O Caderno 

será disponibilizado para docentes em formato digital no Portal eduCapes e em plataformas 

vinculadas à Fundaj, ao Profsócio, à Secretaria de Educação de Pernambuco e ao IFPE. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tenho reiterado que a Sociologia apresenta uma série de especificidades enquanto 

disciplina na Educação Básica. Com presença marcadamente intermitente no currículo do 

Ensino Médio, ainda dispõe de incipiente repertório de propostas pedagógicas e metodológicas, 

comparativamente a outras disciplinas, que contam com vasto arcabouço de estudos, pesquisas 

e discussões sobre currículo e demais questões relacionadas à sala de aula. Outra problemática 

refere-se ao número insuficiente de professores formados em Ciências Sociais em efetiva 

docência em Sociologia, normalmente ministrada por professores de áreas afins para 

complementação de carga horária, o que, de certa forma, dá margem a leituras e tratamentos 

equivocados dos conteúdos dessa disciplina. Além disso, juntamente com Filosofia, Sociologia 

apresenta a menor carga horária do currículo do Ensino Médio, com uma aula semanal de 45 a 

50 minutos, um tempo que, considerando-se a complexidade e importância dos seus conteúdos, 

mostra-se incrivelmente diminuto.  Estes e outros fatores constituem grandes desafios ao 

professor de Sociologia, que nem sempre consegue criar condições propícias para a 

aprendizagem dos conteúdos abordados, que trabalhados de forma excessivamente teórica, sem 

vínculos claros com a realidade social, tendem a afastar os estudantes, provocando nestes certa 

apatia e desinteresse. 

Considero importante que sejam empreendidos esforços não simplesmente para resolver 

esses dilemas no lugar do professor, mas para trazer possibilidades de superação de obstáculos 

que dificultam o processo de ensino-aprendizagem de Sociologia nas nossas escolas. Assim, 

parece-me necessário que os docentes de Sociologia possam repensar sua prática e, 

consequentemente, reelaborar suas propostas de ensino, com metodologias que tornem o 

processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e contextualizado com a realidade social 

contemporânea. Nesse sentido, considerando a revolução tecnológica que vem vivenciando 

nossa sociedade, e as novas formas de interação social que se desenham nesse contexto, busco 

nas metodologias ativas, apoiadas no uso pedagógico das TIDIC, possibilidades de 

enfrentamento dos obstáculos acima mencionados, com vistas à ressignificação do ensino de 

Sociologia. 

Como contribuição concreta desta pesquisa, proponho um Caderno de Atividades, 

intitulado “Sociologia Digital”, que constitui material de apoio para docentes de Sociologia no 

Ensino Médio. Nas atividades que compõem o Caderno, ganham destaque as TDIC, enquanto 

ferramentas facilitadoras das transposições didáticas, priorizando a prática da pesquisa e a 
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contextualização como princípios pedagógicos e fomentando a interação dentro e fora da sala 

de aula. As atividades assim pensadas, vinculadas a usos e fazeres característicos das práticas 

sociais contemporâneas, provocam o interesse dos estudantes, suscitam o debate e propiciam 

situações de socialização e disseminação do conhecimento, oportunizando aprendizagens 

significativas dos conceitos, temas e teorias objeto da Sociologia. 

Como embasamento teórico, esta pesquisa recorreu à teoria sócio-histórico-cultural de 

Vygotsky, segundo a qual a aprendizagem resulta de adaptações de natureza social, histórica e 

cultural, sendo dessa forma, impossível dissociá-la dos contextos em que ocorre. Nessa 

perspectiva, as interações sociais constituem papel determinante na estruturação do 

pensamento, pois fornecem ao indivíduo um ambiente estruturado, onde todos os elementos são 

carregados de significado. Freire (1987), assim como Vygotsky, faz uma crítica à educação que 

se quer apartada da realidade social e que dicotomiza teoria e prática, porque “alheia à 

experiência existencial dos educandos” (Ibidem). 

O levantamento do estado da arte permitiu-me perceber que as pesquisas já realizadas 

sobre a integração das TDIC às aulas de Sociologia ressaltam o importante papel das 

tecnologias nas formas hodiernas de ensinar e aprender, evidenciando não somente a 

necessidade de avanço no que diz respeito à implementação de políticas educacionais voltadas 

ao universo tecnológico, mas também uma mudança de postura dos docentes frente aos desafios 

impostos à escola na contemporaneidade. Além disso, os resultados dessas pesquisas 

evidenciam que, dentre as várias lacunas concernentes ao uso pedagógico das novas 

tecnologias, a ausência de material de apoio voltado para o professor constitui fator 

desencorajador do desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. 

Relatadas no item 6, as experiências de uso pedagógico das TDIC em Pernambuco, 

algumas delas transcendendo o espaço da sala de aula, outras desenvolvidas em escolas com 

infraestrutura e realidades bem distintas, mostraram-se surpreendentemente promissoras. 

Dentre elas, posso destacar o Pernambucoders, projeto de Clubes de programação, 

desenvolvido em parceria com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), 

e a Secretaria Estadual de Educação, iniciado em 2016, que leva aos estudantes da rede estadual 

de ensino conteúdos de programação; o projeto “CineCabeça”, realizado entre os anos de 2013 

e 2015, que recebia jovens do Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio e seus 

educadores para sessões cinematográficas fechadas no Cinema São Luiz, no centro do Recife; 

a experiência do Nave, Núcleo Avançado em Educação, que, com o currículo organizado de 

forma multidisciplinar, busca integrar as disciplinas técnicas e regulares, lançando mão das 
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TDIC enquanto recurso pedagógico; e também os projetos desenvolvidos pelo multiHlab - 

Fundaj, um equipamento do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional 

(Profsocio), que tem como objetivo desenvolver Projetos Coletivos em Humanidades, 

trabalhando com o conceito de multiletramentos: associação entre Letramento científico, 

Letramento pedagógico e Letramento digital.  

Tão importante quanto a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo contribuiu 

sobremaneira para a compreensão de como se desenvolvem efetivamente atividades com uso 

das tecnologias digitais da informação e comunicação, seus limites e possibilidades, 

evidenciando que tais práticas surgem muito mais por motivação pessoal dos docentes do que 

propriamente pela incorporação da temática ao currículo escolar. Importante destacar, contudo, 

como dificuldade para realização deste estudo, a resistência por parte de alguns docentes em 

experimentar metodologias diversas às utilizadas habitualmente em suas aulas, enquanto 

colaboradores eventuais da minha pesquisa.  

 Com base nos achados da pesquisa, foi elaborado o Caderno de Atividades Sociologia 

Digital, que foi disponibilizado para dois docentes colaboradores, responsáveis pela testagem 

em suas respectivas escolas. Os testes foram realizados considerando os seguintes critérios de 

avaliação: Linguagem, Adequação ao público-alvo, Inovação, Coerência e Capacidade de 

mobilizar o público-alvo, devendo ser observados também limites e potencialidades. Os 

resultados do teste confirmaram a pertinência e aplicabilidade do Caderno Sociologia Digital, 

enquanto recurso indutor de práticas educativas inovadoras com uso das TDIC. Sua 

metodologia com foco no protagonismo dos estudantes, considerando as formas e os recursos 

através dos quais os jovens realizam suas interações cotidianamente, permitiu que estes se 

interessassem pela Sociologia, percebendo a relevância dos conteúdos dessa disciplina para a 

compreensão e intervenção na realidade social. Dessa forma, este trabalho está sendo 

disponibilizado na perspectiva de que, enquanto material de apoio destinado aos docentes, possa 

contribuir para a ressignificação do ensino de Sociologia, através do uso pedagógico das TDIC 

como facilitadoras dos processos de transposição didática.  

O Caderno poderá ser acessado por docentes em formato digital no Portal eduCapes e 

em plataformas vinculadas à Fundaj, ao Profsócio, à Secretaria de Educação de Pernambuco e 

ao IFPE. Testes futuros com outros docentes e instituições subsidiarão o aperfeiçoamento do 

artefato, assim como novas publicações com aprofundamento dos estudos e investigações 

iniciados neste trabalho. 
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10 APÊNDICES 

 

10.1 APÊNDICE A - RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DO TESTE 

 

FICHA AVALIATIVA DO CADERNO DE ATIVIDADES SOCIOLOGIA DIGITAL 

 

Caro(a) professor(a); com base na aplicação/testagem das atividades propostas, avalie o 

material didático como um todo, segundo os critérios abaixo: 

Linguagem A linguagem do material é compreensiva e acessível. O objetivo 

das atividades é colocado com muita clareza e de modo direto. Os 

passos para a realização das atividades estão muito bem 

explicados.   

 

Adequação ao público-

alvo 

O caderno se adequa muito bem ao público alvo. No caso desta 

docente, ele refere-se a um grupo de adolescentes na faixa etária 

dos 14 aos 18 anos matriculados nos três anos do Ensino Médio. 

A linguagem utilizada está acessível aos estudantes e os 

dispositivos usados no material para as atividades, tais como 

vídeos, posts de redes sociais, clipes, contas de Instagram etc. 

mobilizam muito os estudantes para as atividades.  

 

Inovação Considero o material muito inovador, sobretudo, na forma como o 

caderno integra o uso de redes sociais como o WhatsApp, 

Instagram e Facebook às aulas de Sociologia. Além disso, ele 

oferece um papel protagonista aos estudantes no processo de 

aprendizado dos temas, já que cabe a eles realizarem atividades 

que dão abertura à discussão de uma temática específica ou que 

têm o objetivo de encerrar, nas atividades de socialização do 

aprendizado, os conteúdos vistos em aulas sobre determinado 

tema. Além disso, a utilização de mídias nas aulas, como clipes, 

postagens de redes sociais, fotografias etc. desperta um interesse 

nos (as) alunos (as) sobre o tema que não foi observado por mim 

em outras metodologias de aula.  
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Coerência O caderno é muito coerente. A linguagem é direta e acessível. As 

atividades se articulam bem entre elas. A divisão das atividades do 

caderno nas três etapas referentes ao ensino e à aprendizagem – 

contextualização do tema, sistematização e socialização – confere 

muita coerência ao material. 

 

Capacidade de 

mobilizar o público-

alvo 

Considero que o Caderno tem excelente capacidade de mobilizar 

os estudantes de Ensino Médio para as aulas de Sociologia e que 

isso se deve à possibilidade de articular o processo de ensino e de 

aprendizagem com a utilização de redes sociais, muito utilizadas 

pelos estudantes de Ensino Médio, e por conferir a esses estudantes 

um papel protagonista nesse processo. Assim, mesmo cabendo ao 

professor (a) o papel essencial de fornecer conteúdos de forma 

didática, o uso desse Caderno faz com que os (as) alunos (as) se 

interessem mais pelas aulas, inclusive, aquelas mais expositivas. 

Isso ocorre, acredito, porque os(as) alunos(as) foram mobilizados 

com a ideia de produção das atividades e, nesse sentido, passam a 

se engajarem mais no conjunto das aulas, tanto em relação àquelas 

guardadas para a realização das atividades como em relação 

àquelas mais expositivas, pois o(a) aluno(a) vê que aplicará o 

conhecimento na realização de um produto que levará o nome dele 

(a) e do grupo que ele (a) integra.  

 

Limites e 

potencialidades 

No que se refere às potencialidades, o Caderno oferta uma maneira 

muito interessante de utilizar as tecnologias da informação nas 

aulas de Sociologia. O Caderno oferece atividades que mobilizam 

o professor (a) e os estudantes para além dos encontros em sala de 

aula. Ele é muito inovador na forma em que permite que o 

professor(a) utilize redes sociais no processo de 

ensino/aprendizagem e como confere um papel protagonista aos 

estudantes.  

Em uma fase em que esses alunos(as) reivindicam protagonismo e 

voz na sala de aula, o Caderno permite atender muito bem a essa 
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demanda e fazer com que os estudantes se interessem ainda mais 

pelos temas abordados nas aulas.  

Os limites que senti referiram-se, sobretudo, às condições de 

estrutura física da escola na qual atuo e da necessidade de 

disponibilizar mais tempo para a elaboração das aulas (como 

comentado no relato abaixo). 

 

 

Por favor, deixe-nos um depoimento pessoal sobre a experiência: 

 Recebi o Caderno de Sociologia no início do primeiro semestre letivo de 2020. O 

Caderno contempla atividades na temática Desigualdades Sociais. Até o momento, apliquei 4 

atividades do Caderno com turmas diferentes e idealizei uma atividade em outra temática, 

inspirada na metodologia do Caderno. 

 No que se refere às possibilidades de realização das atividades do Caderno, ele requer 

uma sala de aula com alguns recursos, como o data show. Nas minhas aulas, utilizo um data 

show próprio, pois as salas não possuem esse recurso. Alguns equipamentos ficam disponíveis 

na Direção de Ensino da Escola, mas como o número é reduzido em relação ao número de 

professores, resolvi comprar um equipamento próprio. Um limite, que diz respeito à estrutura 

física de aplicação das atividades é, portanto, a ausência desse equipamento em cada sala de 

aula na escola. Outro limite, nesse mesmo quesito, é a ausência de cortinas que possibilitam 

maior conforto visual na utilização de data show. Utilizo panos de TNT preto para deixar as 

salas mais escuras quando vou utilizar o equipamento.  

 Contornadas tais dificuldades de estrutura física, relato agora a experiência com o 

Caderno.  

Depois de fazer a leitura do Caderno, tive que pensar em quais turmas iria aplicar as atividades 

e que atividades escolheria de acordo com os temas que iria trabalhar. Nesse sentido, o Caderno 

requer uma prévia organização do (a) professor(a) e um prévio planejamento para a realização 

das atividades. Embora, eu pudesse realizar em apenas uma turma, como o pesquisador 

Kelderlange me orientou, meu entusiasmo com o Caderno foi tão grande que apliquei atividades 

em várias turmas. Relato os passos de realização das atividades. 

1) Criação de grupos de WhatsApp 

A realização de algumas atividades do Caderno exigem que o professor crie grupos no 

WhatsApp com as turmas. Até o momento, eu nunca tinha criado esses grupos, pois temia a 
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utilização inadequada pelos (as) alunos(as) e, também, uma sobrecarga de trabalho no meu 

tempo livre. Ao criar os grupos, ressaltei o caráter estritamente acadêmico do grupo e que não 

seria permitido envio de mensagens fora do contexto das atividades e das aulas. Até o momento, 

os estudantes estão utilizando de maneira adequada os grupos. Destaco que só a criação desses 

grupos já facilitou alguns aspectos das aulas, como, por exemplo, o envio de algum texto a ser 

debatido, já que os livros didáticos de 2020 ainda não chegaram na escola.  

2) Aplicação da atividade 1A Quem dita as regras? 

Apliquei essa atividade nas salas dos primeiros anos, para dar início à discussão sobre 

Desigualdades Sociais. Exibi o vídeo “Um jogo pode ser justo...” e fiz um debate livre com os 

(as) alunos (as). O Vídeo chamou muita atenção dos estudantes, levantando debates e 

problematizações. Foi uma ótima forma de começar o conteúdo, pois chamou atenção sem 

trazer discussões teóricas e respostas, deixando os (as) alunos(as) curiosos para as próximas 

etapas do debate. Assim, considero a atividade muito boa para a etapa de contextualização.  

3) Aplicação da atividade 2 Associação de imagens 

Essa atividade foi aplicada nas mesmas turmas da atividade anterior, na aula sequente à exibição 

do vídeo.  

Enviei o comando da atividade no grupo do WhatsApp e a turma se dividiu em três 

grupos, cada um ficando com uma imagem para pesquisar aspectos da vida social do indivíduo 

que aparece na imagem, sendo um indivíduo de classe baixa, outro de classe média e outro de 

classe alta. Usei as imagens ofertadas no caderno.  

Adaptei essa atividade em um aspecto. Ao invés dos grupos irem mandando as imagens 

no WhatsApp da turma, solicitei que eles organizassem as imagens em powerpoint e levassem 

em um pen drive na próxima aula. Assim, reduzi o trabalho que daria receber todas as imagens 

e eu mesma salvá-las.  

Na aula em que foi debatida a atividade, me surpreendi com o potencial desse recurso. 

Nas duas turmas, as imagens mobilizaram tantas questões e debates que nessa primeira aula só 

foi possível debater as imagens levadas pelo primeiro grupo.  

Cada aluno apresentava a imagem que escolheu e justificava sua escolha. Depois, a 

turma podia acrescentar mais comentários. As fotos mobilizaram muitas questões. Por exemplo, 

uma das imagens mostrava o aspecto da moradia de uma pessoa de classe baixa. Dessa imagem, 

a turma levantou questões sobre a moradia ser no Nordeste; sobre não ter o pai na foto, mas 

apenas a mãe e seus muitos filhos; sobre políticas sociais como o Bolsa Família, entre outros. 
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Fui anotando todos os comentários e questões no quadro da sala e ao final da aula 

fotografei o quadro para que todas as questões recebam, posteriormente, sistematização à luz 

das teorias de Desigualdades Sociais que serão apresentadas.  

O potencial de mobilizar debate e questionamentos dessa atividade foi surpreendente.  

Embora, no Caderno, ela se encerre no debate em sala, sugeri que o grupo realizasse, depois 

das aulas, um texto sobre as imagens escolhidas. Posteriormente, poderemos postar as fotos 

com o texto criado pelos alunos no Instagram da turma que será ainda criado. 

4) Aplicação da atividade 4 Cota não é esmola 

Essa atividade foi aplicada na turma do Terceiro ano depois das aulas teóricas sobre 

Desigualdades Raciais e antes do debate sobre políticas de Ações Afirmativas. O Vídeo foi 

exibido e depois os alunos(as) debateram com muito entusiasmo as Cotas Raciais nas 

Universidades Públicas.  

5) Aplicação da atividade 9 Rede de Reflexão 

Essa atividade está sendo aplicada em uma turma do Terceiro Ano, após as aulas de 

contextualização e de sistematização no tema Desigualdades Raciais. Os (as) alunos(as) estão 

buscando postagens nas redes sociais, cenas de filme, etc. que contenham alguma questão em 

relação à problemática do racismo. Os posts estão sendo levados por eles para as aulas e estamos 

debatendo, articulando as aulas teóricas com o cotidiano da sociedade brasileira que se mostra 

nas redes sociais.  

Em seguida, ainda será criado um Instagram da turma para a postagem e comentários desses 

conteúdos.  

6) Aplicação de atividade sobre o Suicídio Jovem inspirada no Caderno 

Um dos potenciais do Caderno é inspirar à criação de outras atividades ou aplicação das mesmas 

atividades em outras temáticas. Mobilizada pelas propostas do Caderno, estou realizando a 

seguinte atividade com uma turma do Primeiro Ano.  

Debatemos o tema do Suicídio entre jovens na perspectiva da Sociologia. Os alunos 

leram sobre o tema e em uma roda de debate discutimos os fatores sociais associados com o 

crescimento da taxa de suicídios daquele grupo social. Os fatores sociais que os (as) alunos(as) 

levantaram foram escritos no quadro. Depois, fotografei o quadro e mandei as fotos para o 

grupo de Sociologia de WhatsApp da turma.  

Pedi que eles se dividissem em três grupos. Pelo grupo de WhatsApp, orientei a 

atividade. Cada grupo deve levar para a próxima aula 5 imagens que reflitam um aspecto social 

relacionado ao suicídio e 5 imagens que reflitam soluções para esse problema. As imagens serão 
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dispostas no birô do professor(a) formando um banco de imagens. Cada um dos três grupos vai 

receber um papel com um tipo de suicídio estudado por Émile Durkheim (Egoísta, Anômico e 

Altruísta) – autor sobre o qual a turma já teve aula. Cada grupo vai confeccionar um cartaz 

sobre um tipo de suicídio, com a sua definição e com imagens que expressem os problemas 

sociais que levam a esse tipo de suicídio e com imagens que expressam soluções para o 

problema. Os grupos vão poder buscar no banco de imagens aquelas que mais se conectam com 

o tipo de suicídio que estão analisando.  

Ao final, guardaremos os cartazes para serem usados no evento do Setembro Amarelo 

na Escola. 

 

Comentário Final 

 Apesar do pouco tempo de aplicação do Caderno de Sociologia, o avalio como uma 

ferramenta muito boa para as aulas de Sociologia. Sempre quis usar mais os smartphones nas 

aulas, mas não tinha muitas ideias de como fazer isso. O caderno traz uma série de atividades 

para o uso desse equipamento como um potencializador e não como um “vilão” do 

ensino/aprendizagem. Usar as redes sociais nas atividades faz com que os (as) alunos (as) 

continuem refletindo sobre os temas, muito além do espaço da sala de aula, e consigam ver a 

Sociologia no seu cotidiano, nas redes sociais, nos grupos que integram etc. 

 O caderno potencializa o protagonismo dos (as) alunos(as) nas aulas e eles se mostram 

muito interessados em elaborar atividades que envolvam tecnologias da informação.  

 Isso está contribuindo para uma maior atenção dos estudantes até nas aulas mais 

expositivas, voltadas para a apresentação mais sistemática de autores, teorias e conceitos. Como 

os (as) alunos (as) realizaram uma atividade de contextualização antes, a exemplo da atividade 

de Associação de imagens, eles se interessam mais pelo que a Sociologia tem a dizer. Da mesma 

forma, como sabem que terão uma atividade do tipo de socialização do aprendizado ao final, 

tal como a Rede de Reflexão, eles interessam-se mais pela apropriação desses conceitos e 

ferramentas sociológicas. Assim, o caderno potencializa o aprendizado e a formação de 

consciência crítica nos estudantes.  

 

Docente avaliador(a): Louise Claudino Maciel    

07 de março de 2020. 

 

 



 

70 

 

10.2 APÊNDICE B – CADERNO DE ATIVIDADES SOCIOLOGIA DIGITAL 
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