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APRESENTAÇÃO

 Este trabalho apresenta a sequência didática: “Uma imagem vale mais do que mil palavras: a fotografia como recurso didático para as aulas de sociologia”,
produto educacional, desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica o ProfEPT, na instituição associada (IA)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina-IFSC. 
 O material foi preparado com o objetivo de utilizar a fotografia como recurso metodológico para se ensinar o conceito de Trabalho nas aulas de Sociologia
e disponibilizar para os professores, principalmente da área de Ciências Humanas, um recurso que possa ser utilizado de maneira parcial ou integral nas suas
aulas. A produção é resultado da pesquisa de mestrado: “A Sociologia na formação dos jovens no Ensino Médio: Reflexões sobre o conceito de trabalho por
meio da fotografia”, no período de 2019 a 2021. O referencial teórico estudado e a análise dos dados obtidos pela pesquisa nos apresentaram, entre outros
aspectos, a carência de materiais específicos para essa disciplina curricular.
 Pautados nisso e levando em consideração os 19 anos de trabalho em sala de aula do pesquisador, decidimos, considerando as importantes contribuições
feitas pelos integrantes da banca de qualificação do projeto de pesquisa 1, propor a sequência didática. A mesma foi pensada, elaborada e aplicada pelo
professor/pesquisador, aplicada em seis turmas de Ensino Médio da escola da Rede Pública, Estadual de Santa Catarina, EEB. Prof.ª Maria José Barbosa
Vieira, no município de São José, Grande Florianópolis 2. 
 Este produto educacional contém os planos de aulas, a descrição das atividades desenvolvidas, os links de todas as fotografias apresentadas aos estudantes,
bem como de todos os textos, filmes e demais materiais utilizados. Almejamos que este material consiga auxiliar professores no seu cotidiano escolar e que,
de alguma maneira, possa contribuir para que a sociologia seja vista como uma disciplina essencial para a formação dos jovens no Ensino Médio e na
Educação Profissional.

 

[1] A banca de qualificação foi realizada no dia 30 de julho de 2020. Agradecemos imensamente as contribuições dos professores Dra. Maria dos Anjos Viella, Dr. Marival Coan e Dr.
Josimar de Aparecido Vieira.
[2] Gostaríamos também de agradecer à professora Mariana, titular das turmas, pela disponibilidade.
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Sequência didática: Uma imagem vale mais do que mil palavras: a fotografia como recurso didático para as aulas de sociologia

 A sequência didática aqui apresentada foi aplicada com turmas de segundo ano do Ensino Médio, no entanto, pode ser adaptada e também
aplicada em turmas de primeiros e terceiros anos, dependendo da organização curricular da disciplina de Sociologia. A sequência didática foi
aplicada pelo pesquisador e também professor da escola 3 no período de 07 de junho de 2021 até 02 de julho de 2021, foram escolhidas as turmas
de 2° ano do Ensino Médio 4 do turno matutino, num total de 6 turmas. Cabe salientar, que o ano de 2021, está sendo um ano atípico na Rede
Estadual de Ensino de Santa Catarina, pois foi adotado o ensino híbrido, onde os estudantes estudam cinquenta por cento do tempo na escola, com
aulas presenciais e a outra metade do tempo estudam em casa, através da plataforma Google Classroom 5. A sequência didática foi pensada para o
ensino presencial, mas foi adaptada para essa nova realidade apresentada. 
 Fizemos aqui a opção pela vertente teórica marxista, por acreditarmos ser essa uma visão crítica sobre o Trabalho na sociedade capitalista. O
produto educacional, conta com 4 aulas expositivas-dialogadas, um período destinado para a mostra fotográfica que denominamos aula 5, produto
final deste trabalho, que foi realizada no pátio da escola para a socialização dos resultados com toda a comunidade escolar e também
disponibilizada por meio virtual nas redes sociais da escola
 O texto está organizado pelo bloco de aulas, com os planos de aula, os materiais utilizados e o desenvolvimento de todas as atividades descritas
com detalhes, as considerações finais e a referência bibliográfica utilizada.

[3] O pesquisador é professor efetivo da escola desde 2004, mas desde maio de 2021 se encontra cedido para a Coordenadoria Regional da Educação da Grande Florianópolis.
[4] As turmas foram escolhidas, pois o conteúdo trabalhado na sequência didática, é conteúdo curricular obrigatório no 2° ano na disciplina de Sociologia.
[5] Denominamos de tempo escola, as aulas presenciais e tempo casa as aulas ou atividades remotas.
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Aula 1: O conceito de trabalho e o senso comum

Aula 1

Turmas: Segundos anos do Ensino Médio.

Tema: O conceito de trabalho e o senso comum.

Objetivo Geral: Identificar e ampliar o conceito de trabalho dos estudantes.

Objetivos específicos:
- Analisar as diferentes formas de trabalho presentes no cotidiano nos estudantes.
- Refletir acerca das concepções de trabalho presentes no senso comum.
- Analisar criticamente uma frase reproduzida pelo senso comum acerca do trabalho.
- Sensibilizar o olhar do educando para a beleza e importância do trabalho, nas suas mais variadas
formas.
Metodologia: Apresentação de fotos sobre o trabalho, discussão sobre uma frase do senso comum e
exibição de trechos dos filmes:
1) Tempos Modernos (Charlie Chaplin) e “Carne e osso”, com posterior debate. Filme Tempos
modernos disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis
2)Documentário “Carne e osso” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=887vSqI35i8
Recursos: Quadro, projetor com equipamento multimídia.
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 Sugestões de encaminhamentos: iniciar a aula, explicando os objetivos da sequência didática e esclarecendo como acontecerá todo o
processo. Começar o conteúdo apresentando para os estudantes a frase de Karl Marx, extraída dos “Manuscritos econômico-filosóficos”, de
1844, “O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem; esta essência domina-o e ele presta-lhes culto e adoração”. A
ideia é levar os estudantes a refletirem, de forma breve, sobre a lógica do Trabalho incutida na sociedade capitalista a partir da Revolução
Industrial. 
 Em seguida, mostrar aos alunos a fotografia “Almoço no topo de um arranha-céu” tirada em 1932 na cidade de Nova York durante a
construção do edifício RCA.

 
 
 
 
 

Fonte: iphoto-almoco-no-topo-do-arranhaceu-historia-1-990x658

Apresentar a foto, debater com os estudantes sobre o que ela impacta ou que sensação ela apresenta. Em seguida, mostrar
três imagens de trabalhadores de nossa sociedade atualmente.

 Figura 1: Foto “Almoço no topo do arranha-céu.6

  [6] Na foto, 11 trabalhadores almoçam sobre uma viga suspensa, sem nenhum equipamento de segurança e sem nenhuma preocupação
aparente com o perigo de uma queda. 
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 Figura 2: Da esquerda para direita: Juiz, Pro-Player ou Gamer, trabalhador da construção civil.

 

Fonte:
https://www.direitoprofissional.com/concurso-publico-para-magistratura/,https://www.istockphoto.com/br/foto/gamer-
profissional-e-streamer-jogando-shooter, 
http://www.superconconcreto.com.br/relacao-produtiva-pedreiro/

   As imagens de um juiz de direito, um Pro-Player ou Gamer e um trabalhador da construção civil
(pedreiro) podem ser utilizadas para iniciar uma discussão sobre o trabalho intelectual (valorizado) e o
trabalho braçal (desvalorizado), bem como as mudanças provocadas no âmbito do Trabalho por conta
do uso de novas tecnologias na sociedade atual.
 Após essa exposição, realizar um debate com a turma com as seguintes perguntas: Para você, o que é
trabalho e o que representa a expressão “O Trabalho dignifica o Homem?”. O objetivo com essa
atividade é perceber o conceito que os estudantes têm acerca da categoria Trabalho.
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Fonte: Acervo do autor.
 

Sociologia

 Finalizar a aula com a apresentação de alguns trechos do filme “Tempos Modernos”7 e, como contraponto, apresentar também o início do
documentário: “Carne e osso”8 sobre o trabalho em frigoríficos da região Sul do Brasil. Propor uma discussão sobre os pontos abordados nos
filmes e relacionar com as imagens apresentadas durante a aula.

 Na realização das atividades propostas, percebemos que os estudantes mostraram interesse pelo tema trabalhado, isso se apresentou na intensa
participação deles na discussão e na atenção por eles dispensada na exposição do conteúdo e dos filmes mostrados. O senso comum ainda tem
uma força muito grande entre os alunos no que toca suas concepções sociais, o tema Trabalho não foge à essa regra. Alguns alunos ainda
acreditam no preceito ideológico burguês de que o Trabalho dignifica o ser humano e de que, na sociedade atual, se você trabalha muito pode,
“vencer na vida”. Da mesma forma, o Trabalho braçal, mecânico e repetitivo se mostra desvalorizado nas falas de alguns estudantes que
reforçam a ideia de senso comum de que o Trabalho intelectual e criativo é mais importante e valorizado. Acreditamos que o resultado para a
primeira aula foi alcançado na medida em que a maioria dos estudantes perceberam a verdadeira intenção dos grupos que controlam a sociedade
em fazer as pessoas acreditarem que o Trabalho “Dignifica o Homem” e de que algumas profissões são “melhores” que outras.

 

Figura 3: Fotos tiradas pelos estudantes durante a aula 1:
 

[7]Tempos Modernos é um filme de 1936, dos Estados Unidos, do cineasta Charlie Chaplin. Na obra, o famoso personagem tenta
sobreviver em meio ao mundo moderno e industrializado. O filme original completo, tem duração de 1:26:53. (A sugestão de utilização
do trecho do filme para exibição em sala é de 5 min. e 15 segs. – apenas a parte inicial que mostra o trabalho em esteiras rolantes durante
a industrialização nos EUA na década de 1930.
 [8]Carne e osso é um documentário com direção de Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, tem duração de 65 min e foi lançado em
2011. Sugerimos usar a parte inicial (até 5 min. e 20 segs.) que contém os relatos dos funcionários alternadas com as imagens do
Trabalho em esteiras rolantes. A ideia é usar o documentário que mostra o Trabalho em frigoríficos para fazer um contraponto ao filme
do Chaplin.
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Aula 2: O conceito de trabalho
 
Aula 2

Turmas: Segundos anos do Ensino Médio.

Tema: O conceito de trabalho.

Objetivo Geral: Compreender o conceito de trabalho pela perspectiva da sociologia.

Objetivos específicos:
- Compreender o aparecimento do Trabalho entre os seres humanos;
- Conhecer a etimologia da palavra Trabalho;
- Entender o trabalho pela concepção da sociologia crítica (materialismo histórico e dialético).

Metodologia: Aula expositiva dialogada.

Recursos: Quadro, projetor com equipamento multimídia.
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 Sugestões de encaminhamentos: Iniciar a segunda aula com a seguinte provocação: “Quem inventou o Trabalho?”. Esse
questionamento tem como objetivo a reflexão sobre os primórdios da atividade humana mais importante de todos os tempos. O professor
deve mediar as reflexões, afirmando que o trabalho sempre existiu e que o ser humano se tornou o que é a partir da capacidade de
transformar a natureza para satisfazer as suas necessidades, tornando o Trabalho o fundamento do ser humano, como produção da vida
material, assim chegando à ideia marxista de trabalho.
      Como continuação, apresentar a etimologia do termo Trabalho. “Tripallium”, proveniente do latim e que significa, em sua origem,
“Três paus”, instrumento de tortura muito usado pelos romanos para punir seus adversários. Assim, explicar aos alunos que grande parte
da visão negativa do trabalho vem da etimologia do seu termo. Utilizar a foto abaixo para que os estudantes consigam visualizar a ideia
de “Tripallium”.

 

Figura 4:Tripallium
 

Fonte: https://twitter.com/arielpalacios/status/1217254013567225856
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[9]SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2016.
[10]COSTA, Ricardo César Rocha da; OLIVEIRA, Luiz Fernandes. Sociologia para Jovens do Século XXI. 4. ed. Rio de Janeiro:
Imperial Novo Milênio, 2016..
[11]Link do blog: https://cafecomsociologia.com/ 

 Em seguida, pode-se iniciar uma aula expositiva sobre Karl Marx. começar com uma breve apresentação sobre as principais obras do autor,
para depois expor o conceito de Trabalho marxista. Como sugestão para embasar os conceitos trabalhados nessa aula da sequência didática,
indicamos o capítulo 9 do livro “Sociologia em movimento”9, denominado “Trabalho e sociedade”, o capítulo 8 do livro “Sociologia para
jovens do século XXI”10 denominado “Ganhava a vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior” O trabalho e as desigualdades
sociais na História das sociedades e ainda o blog “Café com sociologia”11. 
 Como ponto final da aula, deixar claro que, à exceção do modo de produção primitivo, todas as sociedades se organizaram de modo a que um
pequeno grupo de pessoas passe a dominar a maneira como a maioria irá trabalhar nestas sociedades. Para esse último momento, o professor
pode utilizar a apresentação de slides para auxiliar na organização dos conceitos que foram desenvolvidos.
 Ao final dessa aula identificamos que os resultados propostos foram alcançados pois os alunos expressaram em suas falas, terem
compreendido o surgimento do Trabalho nos primórdios da humanidade, a etimologia da palavra Trabalho, bem como a carga negativa
advinda por conta da sua origem e os conceitos marxistas utilizados para se chegar ao conceito de Trabalho para a sociologia crítica.

  Figura 5: Foto tirada na aula 2.

  Fonte: Acervo do autor.
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Aula 3: A história da fotografia

Aula 3
Turmas: Segundos anos do Ensino Médio.

Tema: A história da fotografia.

Objetivo Geral: Compreender a importância histórica da fotografia.

Objetivos específicos:
- Entender, de forma breve, a história da fotografia. 
- Estar apto a fazer a leitura crítica de imagens, através da elaboração de legendas.
- Conhecer algumas das fotografias famosas da história.

Metodologia: Aula expositiva dialogada, leitura de imagens.

Recursos: Quadro, projetor com equipamento multimídia.
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 Sugestões de encaminhamentos: Antes de iniciar o conteúdo proposto para o dia, explicar para os estudantes a proposta de atividade
final desta sequência didática: a mostra fotográfica presencial e virtual, no presente caso, foi realizado das duas formas, com exposição
nos corredores da escola e nas redes sociais. Após tirar as dúvidas, conversar com os estudantes sobre a história da Fotografia, seu
papel político e questionador ao longo do tempo e também do aspecto fútil e banal que a imagem fotográfica tem se apresentado nos
dias atuais.  
 O professor pode apresentar, para reflexão e início da discussão com os educandos, uma frase do fotógrafo austríaco Ernst Haas: “A
câmera não faz diferença nenhuma. Todas elas gravam o que você está vendo. Mas você precisa ver”. A frase é encontrada em
diferentes espaços do meio virtual.
 Para ilustrar a frase pensada pelo fotógrafo, apresentar duas de suas fotografias. “Dança cerimonial e Monge”, para visualização dos
alunos. As fotografias são impregnadas de beleza e sensibilidade que nos levam a refletir sobre a cultura humana.

Figura 6: Fotos “Dança cerimonial e Monge”.
 

Fonte: https://oscarenfotos.com/2013/04/13/galeria-ernst-haas/
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 Aqui cabe, também, abordar assuntos mais atuais, como a selfie, a não
aceitação da própria imagem, os padrões impostos pela sociedade, as
mídias sociais, entre outros. Questionar aos estudantes o que eles veem
quando tiram as suas fotos e reforçar o papel do olhar sociológico para
passar a ver o que a maioria não vê, essa visão crítica que deve ser
alcançada ao longo das aulas de sociologia. A conversa com os estudantes
foi rica e muito proveitosa, eles apresentaram seus pontos de vista,
concordaram com as questões apresentadas e contribuíram trazendo suas
experiências pessoais para a discussão, o que tornou o momento bastante
agradável e significativo para todos.

 A seguir, trazer a definição de Fotografia que consta no site Michaelis On-
line12: e a etimologia da palavra13, para que os estudantes compreendam e
possam se familiarizar com o conceito de fotografia. 
        Mostrar para os estudantes o 1º registro fotográfico14 existente.
Produzida por um francês chamado Joseph Nicéphore Niépce no ano de
1826. 

 

Figura 7: 1º registro fotográfico.

Fonte:https://www.researchgate.net/figure/FIGURA-2-
PRIMEIRA-FOTOGRAFIA-DO-MUNDO-DE-1826-
OBTIDA-POR-NIEPCE_fig1_274700693

 Explicar que a Fotografia foi melhorando significativamente ao longo do
tempo e mostrar aos alunos que a popularização da Fotografia ocorre
apenas por volta de 1888 quando George Eastman, criador da marca Kodak,
inventa o filme fotográfico e revoluciona a Fotografia ao desenvolver uma
máquina que podia ser transportada.     
 Mostrar aos alunos a 1ª Fotografia colorida do mundo, realizada pelo físico
James Clerk Maxwell em 1861.

[12]“Arte ou processo de reproduzir, pela ação da luz ou de qualquer espécie de energia radiante, sobre uma superfície sensibilizada, imagens obtidas mediante uma câmara
escura” .https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/fotografia 
[13]Do grego, “phos ou photo” (luz) e “graphein” (marcar, desenhar ou registrar), ou seja, “phosgraphein” significa literalmente “marcar a luz”, “registra a luz” ou “desenhar na
luz”.
[14]A primeira Fotografia do mundo foi tirada da sua janela e demorou aproximadamente 8 horas de exposição à luz do sol para ficar pronta.
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Fonte: https://www.fosgrafe.com/sobre-
fotografia/historia/a-primeira-fotografia-

colorida/ 
 

 Fonte:
https://followthecolours.com.br/co
oltura/primeira-selfie-do-mundo/

Fonte: https://www.epics.com.br/blog
 

 Figura 8: Primeira fotografia colorida. Figura 9: 1ª Selfie do mundo.
 

Figura 10: Papel de parede padrão nos
computadores com Windons XP.

 Abordar o tema Selfie, modalidade fotográfica muito atual e bastante utilizada pelos jovens e mostrar em sala a 1ª Selfie do
mundo, que Robert Cornelius a tirou em frente a sua loja de lâmpadas na Filadélfia em 1839.
 Apresentar, também, a fotografia mais vista no mundo. Trata-se de uma paisagem capturada pelo fotógrafo Charles “Chuck”
O’Rear em 1996, em uma autoestrada na Califórnia. Essa imagem é considerada a mais vista do mundo porque foi adquirida pela
Microsoft e instalada como papel de parede padrão nos computadores com Windons XP.

 
 

 
 Apresentar as fotografias abaixo e solicitar que os estudantes elaborem legendas para elas.
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Figura 11: Seleção de imagens para produção de legendas nas aulas de Sociologia.
 

https://cuartoscuro.com/revista/graciela-lopez-experiencias-de-cada-dia-al-fotografiar-una-pandemia/ 

https://iphotochannel.com.br/a-historia-por-tras-da-foto-o-abutre-e-a-
menina/

https://www.culturagenial.com/fotos-sebastiao-salgado/ 
 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/
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 As fotografias apresentadas têm como objetivo sensibilizar o olhar dos estudantes para que possam planejar de forma consciente a mostra
fotográfica pensada para esta sequência e fazer com que estes entendam também o caráter político que a fotografia pode manifestar.

 Para finalizar a aula, socializar as legendas elaboradas com a turma. No caso dessa atividade, constatamos que os estudantes mostraram um
olhar sensível sobre as fotografias apresentadas. Os temas expostos nas imagens, foram vistos por um olhar mais humanizado e ao mesmo
tempo mais crítico e isso se traduziu nas legendas elaboradas por eles, mostrando que os objetivos propostos para aula foram alcançados.

   Acervo do autor.
http://photoresistance.com/o-aviao-do-

trabalhador/ 
 

https://www.hypeness.com.br/2013/11/as-30- 
 fotografias-mais-poderosas-que-voce-ja-viu/ 
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Aula 4: Desemprego e a uberização do trabalho

Aula 4
Turmas: Segundos anos do Ensino Médio.

Tema: Desemprego e a uberização do trabalho.

Objetivo Geral: Apresentar a complexidade que abarca o conceito de trabalho na sociedade atual.

Objetivos específicos:
 - Entender o processo de uberização do trabalho.
 - Refletir sobre informalidade e precarização do trabalho.
 - Analisar criticamente as mudanças nas relações de trabalho na atualidade.
 - Compreender a centralidade do trabalho na sociedade.
                                   
Metodologia: Aula expositiva dialogada, Leitura do texto: A uberização das relações de trabalho (revista
Carta Capital)
Disponível:https://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho/
Apresentação do curta metragem: autogerenciamento subordinado. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=p1LU2Kj_cR8&t=5s

Exibição do vídeo: “Música de trabalho” da banda Legião Urbana. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=wfuqOyp1bIo 

Recursos: Quadro, projetor com equipamento multimídia.
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 Sugestões de encaminhamentos: Para finalizar as aulas da sequência didática, iniciar com a distribuição aos alunos do texto da revista
Carta Capital “A uberização das relações de trabalho”15. Após uma leitura individualizada por parte dos alunos, iniciar uma explicação
baseada nas novas relações de trabalho implantadas, entre outras formas, através de plataformas digitais que vêm alterando
substancialmente o cenário do Trabalho no Brasil e no mundo. Após a exposição do professor, abrir um espaço para o debate.
 Utilizar o curta metragem autogerenciamento subordinado16, documentário sobre a precarização e uberização do trabalho, que estreou em
2 de agosto de 2020, e tem a duração de 23 minutos. O curta trata sobre essa modalidade de trabalho flexível e as condições de vida dos
trabalhadores que prestam serviços para empresas de aplicativos.
 Para finalizar a aula, apresentar o vídeo Música de Trabalho17, da banda Legião Urbana, que trata da importância do trabalho e do
trabalhador para a sociedade.

 

Figura 12: Foto tirada na aula 4.

[15]O texto “A uberização das relações de trabalho” foi publicado na revista Carta Capital em 09 de agosto de 2019 e está disponível em: 
 https://www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-de-trabalho/ 
[16]https://www.youtube.com/watch?v=p1LU2Kj_cR8&t=5s
[17]Disponível: https://www.youtube.com/watch?v=wfuqOyp1bIo.

Fonte:acervo do autor.
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Nessa sequência didática demonstramos a centralidade do Trabalho para o Ser Humano ao longo da sua vida nas mais diversas sociedades. Da
mesma forma estimulamos o senso crítico dos alunos utilizando a perspectiva do olhar sociológico para o entendimento das contradições
existentes em nossa sociedade e ao mesmo tempo ressignificamos o olhar dos jovens para a utilização da Fotografia, elemento tão utilizados pela
maioria dos alunos alvo desse produto educacional.
 O tópico seguinte apresenta o resultado final, a mostra fotográfica: A visão do Trabalho e o Trabalho da visão: Uma perspectiva juvenil18. 

 

[18] A mostra fotográfica foi exposta na escola onde o professor-pesquisador é lotado e também de maneira virtual na rede social da mesma. Links:
https://www.instagram.com/p/CTAXxJElMc5/?utm_medium=share_sheet 
https://www.instagram.com/p/CTAXaM2lOcy/?utm_medium=share_sheet 
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Aula 5: Mostra Fotográfica

Aula 5
Turmas: Segundos anos do Ensino Médio.

Tema: O trabalho pelo olhar dos estudantes

Objetivo Geral: Expor as fotografias produzidas pelos estudantes sobre o tema trabalho.

Objetivos específicos: 
- Perceber a mudança do olhar dos jovens quanto à valorização do trabalho;
- Valorizar o protagonismo juvenil;
- Desenvolver o “olhar sociológico” como forma de ver o que está oculto.

Metodologia: Apresentação de fotos sobre o trabalho, tiradas pelos estudantes.

Recursos: Fotografias, papel cartão e fita adesiva.
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 O último momento da sequência didática é a mostra fotográfica. Sugerimos que o professor conceda um período para os estudantes possam tirar
suas fotos em espaços para além da escola. Nesse caso, optamos pelo próprio professor fazer a impressão das fotos, mas pode-se solicitar que a
tarefa seja feita pelos estudantes. Para tanto, é necessário especificar as medidas das fotos. Aqui utilizamos como parâmetro o tamanho de uma
folha A 4 e, para fazer as molduras, utilizamos papel cartão preto.
  Sugerimos, também, chamar os estudantes para a organização, preparação e setorização das fotos, pois é interessante incentivar o protagonismo
dos jovens em todo o processo. Chamamos a mostra fotográfica de: “A visão do trabalho e o trabalho da visão: uma perspectiva juvenil”.
 Apresentamos algumas fotos dos estudantes, juntamente com o professor /pesquisador, realizando a montagem da mostra fotográfica.

Figura 13: Fotos da montagem da mostra fotográfica
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Mostra
fotográfica





Considerações finais:

 A educação dos jovens é e sempre foi um grande desafio para os professores. As culturas juvenis atuais, são, muitas vezes, mais complexas e diversas até
que a própria juventude.

Podemos pensar que as culturas juvenis são expressões singulares a
partir das quais os jovens constroem significados para lidar com um
mundo cada vez mais complexo, em que as formas de participação,
os cenários políticos, a organização do trabalho se transforma
rapidamente. São os jovens que vivenciam de forma mais intensa a
tensão entre as forças instituídas e as instituintes na dinâmica social,
em face das desiguais oportunidades em relação a gênero, etnia e
classe social, mas, sobretudo em relação à circulação, acesso e
distribuição dos bens culturais. (LARANJEIRA; IRIART;
RODRIGUES, 2016, p.121).

 Essa singularidade do público do Ensino Médio e, também, o perfil da maior parte dos professores (incluindo este pesquisador) faz com que, de certa
forma, tenhamos dificuldades em oportunizar o protagonismo que esses jovens muitas vezes almejam. A Sequência Didática apresentada, buscou-se
utilizar a Ffotografia como recurso para as aulas de Sociologia no Ensino Médio, deixando as aulas mais atrativas, sensibilizando o olhar e colocando nos
estudantes o protagonismo do seu processo de aprendizagem.
 A experiência de aplicação dessa sequência didática em uma escola pública nos mostrou que oferecer aos estudantes autonomia, sobretudo pela
ressignificação do conceito de Trabalho presente nas fotos tiradas por eles, pode fazer com que se sintam autores da sua própria história, participando
ativamente de todo processo educativo.
 As produções dos estudantes, vistas na mostra fotográfica, apresentaram os resultados esperados, mostrando que as aulas de sociologia podem contribuir
para uma visão ao mesmo tempo mais sensível e mais crítica dos jovens com relação à sociedade.
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Nesse sentido, o ensino de sociologia no ensino médio não só pode
contribuir para que o jovem e o adolescente desenvolva uma consciência
de si, com os outros e com o mundo, capaz de desenvolver uma autonomia
intelectual e o pensamento crítico – ajudando-o inclusive a encontrar um
sentido da escola para si – como também pode contribuir para atingir outra
finalidade da educação, qual seja, a de preparação para o mundo do
trabalho, visto que este cada vez mais exige habilidades sociais para além
do conhecimento técnico. (COFRÉ; BORTOLOTO, 2020 p.137).

 
 

 Esperamos que essa proposta possa contribuir com o exercício da docência e, principalmente, com o processo ensino-aprendizagem de estudantes do
Ensino Médio e da Educação Profissional, confirmando a importância da Sociologia como disciplina curricular e corroborando com a luta da
obrigatoriedade da disciplina nas escolas de Ensino Médio do nosso país.
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