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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo mostrar que é possível utilizar tecnologias imersivas em
atividades no Ensino de Sociologia a partir da aquisição de equipamentos de baixo custo,
utilizando materiais e aplicativos disponíveis de forma gratuita em plataformas da internet.
Ao inserir um recurso tecnológico novo no ambiente escolar não propomos uma situação de
“deslumbramento”, mas o uso consciente, permeado de intencionalidades, por professores
dispostos a dialogar com a Cultura Digital em benefício da educação. Com foco na formação
de professores da educação básica, o trabalho se estende à produção do material didático
“Tecnologias Digitais de Imersão no Ensino de Sociologia”, apresentando as possibilidades
do uso da realidade virtual na sala de aula de modo a estimular a participação e interação dos
jovens na análise dos fenômenos sociais a partir dos conhecimentos sociológicos. Para isso,
exploramos estudos atuais sobre a Juventude, sociabilidade e Tecnologias digitais na escola,
sobretudo conceitos das tecnologias de imersão com foco na Realidade Virtual. De modo a
compreender as diferenças entre as modalidades de imersão: Realidade Aumentada e
Realidade Virtual, com foco na segunda como estratégia pedagógica para o ensino de
sociologia. Para este estudo utilizamos como metodologia de pesquisa o levantamento
bibliográfico de discussões acerca do tema, vinculado a pesquisa exploratória com a
metodologia do protótipo "Personagens que habitam a sala de aula" para levantamento de
dados e produção do material proposto. Apresentamos a descrição da produção e testagem do
material didático, quando foi realizada pesquisa quantitativa com aplicação de questionário
com professores de sociologia da rede pública e privada. No contexto das tecnologias de
imersão com o uso da realidade virtual, neste trabalho propomos inspirar professores
dispostos a conhecer, agregar e adequar o uso de linguagens e artefatos tecnológicos aos
novos tempos escolares, abrindo outros espaços para a presença da Sociologia na educação
básica.
Palavras-chave: Realidade Virtual; Ensino de Sociologia; Ensino Médio; Cultura Digital;
Olhar Sociológico.
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ABSTRACT

This work aims to show that it is possible to use immersive technologies in the activities of
the Teaching of Sociology based in the acquisition of low-cost equipment, using materials
and applications available for free on internet platforms. When inserting a new technological
resource in the school environment, we do not propose a situation of “dazzle”, but the
conscious use, permeated with intentions, by teachers willing to dialogue with Digital Culture
for the benefit of education. Focusing on training basic education teachers, this work extends
to the production of the teaching material "Digital Immersion Technologies in Sociology
Teaching", presenting the possibilities of using virtual reality in the classroom in order to
encourage participation and interaction of young people in the analysis of social phenomena
based on sociological knowledge. For this, we explore current studies on Youth, sociability
and digital technologies at school, especially the concepts of immersion technologies with a
focus on Virtual Reality. In order to understand the differences between the immersion
modalities: Augmented Reality and Virtual Reality, focusing on the latter as a pedagogical
strategy for the teaching of sociology. For this study we use the bibliographic survey about
the discussions of the theme as research methodology , linked to exploratory research with the
methodology of the prototype "Characters that inhabit the classroom" for data collection and
production of the proposed material. We present the description of the production and testing
of the teaching material through quantitative research by the means of questionnaire
application with the sociology teachers of public and private school network. In the context of
immersion technologies with the use of virtual reality, in this work we propose to inspire
teachers willing to know, add and adapt the use of languages and technological artifacts for
the new times at school, opening additional spaces for the presence of Sociology in basic
education.
Keywords: Virtual Reality; Teaching of Sociology; High school; Digital Culture;
Sociological View.
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INTRODUÇÃO

Para início deste trabalho, peço permissão para descrever um breve relato do meu
percurso de vida até esse momento acadêmico. Ser a única filha da família com graduação me
levou a perceber e refletir sobre minha trajetória pessoal e profissional, principalmente no que
se refere ao meu despertar para um olhar sociológico desse processo.
Desde pequena tive um perfil questionador (mesmo de forma silenciosa) ao observar
os comportamentos do meio social no qual cresci (família, escola, universidade, trabalho).
Meus pais não chegaram a concluir o ensino médio, porém o meu pai sempre se intitulava
como um autodidata, principalmente nas leituras relacionadas aos ideais socialistas,
considerando-se um comunista por estar inserido em um grupo de intelectuais na época da
ditadura no estado de Pernambuco. Em casa, tínhamos uma estante com variados títulos,
dentre eles autores como Karl Marx e Maquiavel eram bastante citados por ele. Não cheguei a
lê-los na época, mas meu pai em suas narrativas sobre sua juventude/vida adulta sempre se
remetia a uma frase que me marcou (por “ser produto do meio”) onde fazia destaques sobre
sua capacidade de frequentar vários ambientes sociais (festas mais requintadas, reuniões com
pessoas com formação acadêmica, por exemplo) fazendo contraste com sua realidade simples,
“proletária”, como afirmava. Que “meio” era esse a que ele tanto se referia? Fui me
questionando inicialmente sobre “meio familiar” (mães, pais, filhas e filhos?), depois ampliei
para uma compreensão do “meio social e escolar” (vizinhança e escola). Estava
amadurecendo o meu lado socióloga nesse momento.
Em casa, mesmo antes de entrar no meio acadêmico, também me questionava sobre os
comportamentos dos meus pais para com os meus dois irmãos (sou a irmã do meio dos três
filhos), principalmente na forma diferenciada de criação entre mim e o meu irmão mais novo
com relação aos brinquedos. Ganhava bonecas, jogos de “casinha”, enquanto ele ganhava
carrinhos e bolas. Mas eu gostava mesmo era dos seus brinquedos por achar mais divertido e
brincava junto com ele, deixando de lado os meus. Inicialmente era repreendida porque os
seus brinquedos não “eram para meninas”, mas nunca me respondiam o porquê de não poder
brincar também com eles. Nunca tive respostas satisfatórias, porém, com o tempo me foram
permitidas as brincadeiras “de menino”, chegando a ganhar carrinhos e bola do meu pai!
Na vizinhança e no ambiente escolar me questionava sobre os comportamentos dos
meus colegas, pois seguiam regras diferentes da minha quando alguns se limitavam a agir ou
13

falar de certa forma por pertencerem a um grupo religioso específico, por exemplo. A partir
daí percebi que cada casa/família seguia sua regra, independentemente de sua composição,
assim como nas escolas e nas instituições religiosas. Sabemos que na esfera familiar o modo
de ser e de agir são condicionados com o “tipo de criação inicial” que o indivíduo recebeu:
sua socialização primária, segundo Peter Berger e Thomas Luckman (1966). Nas instituições
escolar, religiosa, entre outras, o indivíduo se une a outros que desempenham papéis sociais
diversos, mas que seguem regras gerais para a convivência e interação social dentro desses
ambientes. Assim funciona a sociedade, onde cada grupo familiar está inserido em um campo
maior e geral de regras em que os comportamentos exteriores são absorvidos durante sua
formação como indivíduo, porém dentro de sua complexidade.
As motivações pessoais que me levaram a estar no Mestrado Profissional de
Sociologia em Rede Nacional (ProfSocio/Fundaj) foram se construindo ao longo da minha
trajetória de vida. A princípio, tenho graduação no curso de Ciências Sociais com Habilitação
em Sociologia (Licenciatura/Bacharelado) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN). Essa formação fez despertar meu pensamento crítico, a partir das leituras e debates
durante o curso, e identificar situações do meu cotidiano na época como também nas fases da
infância e da adolescência, sobre os questionamentos que fazia e não tinha respostas. A frase
do meu pai (ser produto do meio) agora teve muito significado durante minha formação
acadêmica e levando a compreensão sobre como o indivíduo exerce vários papéis na
sociedade.
Durante minha graduação, assumi um novo papel social: o de mãe. Para minha
herdeira genética, queria deixar um legado, uma formação pessoal ampliada para que os seus
questionamentos, pelo menos os possíveis, fossem respondidos de forma reflexiva e
estimulando-a ao pensamento crítico, construindo assim o seu processo de crescimento
pessoal através das suas percepções. Após a graduação tive que dar uma pausa nos projetos
que estava visualizando em desenvolver como educadora.
Hoje, assumo outros papéis além dos habituais: Primeiro, por ser mãe de uma
adolescente, e agora como aluna do mestrado pesquisando sobre Sociologia no ensino médio.
A experiência de ter contato, de certa forma, com parte do universo juvenil dessa geração no
convívio com minha filha e seus amigos me fazia imaginar como seria importante para eles,
os jovens, poderem ter acesso a conteúdos, debates e vivências capazes de estimulá-los a
desenvolver o pensamento crítico e os fazerem compreender as dinâmicas da vida em
sociedade. Quais seus papéis e como desenvolver seu empoderamento como indivíduo
14

inserido nesse contexto social sendo consciente de suas ações perante ela? Apesar de não ter
experiência como docente, realizei alguns trabalhos na área da pesquisa e sempre que tinha a
oportunidade de trabalhar com os jovens me via neles. Agora, como educadora em formação
na área de Sociologia poderia ampliar meus conhecimentos e desenvolver trabalhos voltados
a esse propósito com uma linguagem mais adaptada ao cotidiano desses jovens super
conectados com as tecnologias.
O conhecimento é de fato transformador e necessário para que o indivíduo possa
compreender de forma ampla, indo além do que seu meio social oferece como padrão, como
natural. É essencial estimular o pensamento crítico e reflexivo de modo a ampliar o campo de
visão e evitar a reprodução de comportamentos ou a distorção da compreensão que podem
trazer prejuízos em variados contextos. Auxiliar a construção do pensamento crítico,
desconstruindo e desnaturalizando os fenômenos sociais, estimulando a refletir e questionar
conscientemente sobre os fatos sociais ao seu redor são objetivos e contribuições
fundamentais que o campo do ensino da Sociologia tem a oferecer.
Ao me integrar ao ProfSocio pude retomar projetos imaginados anteriormente, como o
de trabalhar com o público juvenil. Porém, percebi que com o passar dos anos a forma de se
trabalhar com os jovens exige mais do que “quadro e giz”. As novas ferramentas pedagógicas,
incluindo o uso das tecnologias digitais no dia a dia, estão cada vez mais presentes nos
processos de ensino e aprendizagem. Durante o curso, tive a oportunidade de me atualizar
com leituras na área e a partir do contato com experiências de alguns colegas que atuam na
sala de aula e fazem uso dessas ferramentas.
Durante o segundo semestre do curso iniciei minha participação como voluntária e a
partir de dezembro/2019 como bolsista da FACEPE1 no Laboratório Multiusuários em
Humanidades (multiHlab2), equipamento do ProfSocio na Fundação Joaquim Nabuco. Nele
pude colocar em prática os aprendizados que tive durante as aulas do mestrado e ampliar
meus conhecimentos sobre o uso das tecnologias digitais na educação. Acompanhei a
1

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco.
O MultiHlab – Laboratório Multiusuários em Humanidades – realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas pedagógicas e conteúdos didáticos multimodais voltados
à formação de professores e à formação de redes de conhecimento entre pós-graduação, graduação e educação
básica. Tem como foco o estado de Pernambuco, trabalhando para que as comunidades científica e escolar
tenham maior acesso a práticas e materiais didáticos produzidos a partir de uma melhor compreensão das
potencialidades das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Como equipamento dos mestrados da
Fundação Joaquim Nabuco, busca romper as barreiras entre a prática científica e o cotidiano escolar.
http://multihlab.com.br/
2
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execução de vários projetos coletivos, dentre eles “Teatro como Método”, “Oficina de
produção audiovisual”, “Sociolab” - todos com o foco no ensino da Sociologia. A partir daí
foi idealizado o projeto de intervenção pedagógica chamado “Personagens que habitam a sala
de aula”. A intenção era utilizar os equipamentos de Realidade Virtual (RV) para imersão em
ambiente simulado capaz de estimular o debate sobre situações vividas no ambiente escolar,
principalmente para o debate sociológico sobre o indivíduo e a sociedade. A proposta do
protótipo original construída com a equipe do multiHlab evoluiu para assumir o formato de
Projeto de Conclusão de Curso.
Entretanto, entre as pesquisas bibliográficas, a execução do vídeo, minha banca de
qualificação de projeto, o mundo passou e está passando por mudanças devido à parada das
atividades presenciais por causa do vírus Covid-19. Foram estabelecidos protocolos de
segurança sanitária pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o objetivo de minimizar
a disseminação do vírus que já atingia todos os países, inclusive o Brasil. Muitos projetos,
sonhos e metas foram afetados e tiveram que ser interrompidos até que fosse estabilizada essa
primeira “onda” de contaminação entre as pessoas. Apesar dos esforços, muitos não levaram
e não levam a sério os cuidados e a necessidade de isolamento social, principalmente algumas
autoridades que disseminaram a desinformação através de suas “narrativas negacionistas”,
conhecidas como Fake News, fazendo com que o vírus permaneça circulando e causando
mais mortes.
No Brasil, até a presente data, mais de 600 mil vidas foram perdidas devido a essa
falta de empatia, autocuidado e desinformação. A imunização através da vacina, mesmo que
de forma lenta, traz a esperança de a vida voltar a “normalidade” e a possibilidade da
retomada das atividades em geral o quanto antes. Apesar de algumas instituições escolares
estarem voltando gradativamente às aulas presenciais e a vacina já estar sendo aplicada para o
público mais jovem, a porcentagem de pessoas totalmente imunizadas ainda não atingiu uma
marca segura de no mínimo 60% (sessenta por cento). Isso significa que algumas atividades,
principalmente as que requerem o uso de equipamentos coletivos, tornam-se inviáveis nesse
momento.
A intervenção pedagógica Personagens que habitam a sala de aula inicialmente
contava com o cumprimento de um cronograma para a execução, porém, assim como ocorreu
com alguns outros projetos, precisou ser interrompido, adiado e reformulado. Tentando
buscar uma ressignificação para colocar em prática esse procedimento, foi necessário buscar
alternativas que não desviassem dos objetivos inicialmente traçados, porém respeitando os
16

protocolos de segurança. Diante da impossibilidade de reunir estudantes presencialmente e de
maneira segura para aplicação da dinâmica prevista na intervenção pedagógica, este Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC) foi reestruturado para tornar-se uma proposta de material
pedagógico. Segundo o Manual de TCC do ProfSocio 3, a modalidade Material Pedagógico:
consiste na elaboração de recursos que ofereçam suporte para
professores e/ou alunos de sociologia. Será um produto inédito,
elaborado pela/o mestranda/o, e deverá vir acompanhado de uma
fundamentação consistente e de uma análise de uma experiência, ao
menos, de sua apropriação e efeitos junto a professores e/ou alunos (o
que inclui refletir sobre a avaliação pelos participantes ou usuários do
material produzido) (PROFSOCIO, 2018, p.3).

Podem ser materiais pedagógicos recursos como jogos, documentários, kits de
imagens, fotografias ou produção de textos originais voltados a subsidiar a qualificação de
docentes ou a utilização direta em sala de aula, como organização de dicionários, antologias
ou traduções. Esta proposta classifica-se, portanto, como uma produção de texto original
voltado à qualificação de docente para o uso de equipamentos e da linguagem de Realidade
Virtual para o ensino de Sociologia na escola.
No capítulo I deste trabalho, faremos uma contextualização teórica sobre alguns dos
principais temas relacionados a juventude, escola e tecnologias. Traremos informações sobre
a importância do uso das tecnologias, principalmente no cenário de pandemia do COVID-19,
sua disponibilidade e uso entre os jovens e educadores.
A pandemia nos forçou a dar um salto na curva de aprendizagem acerca do uso das
tecnologias digitais em nossa prática profissional, o que inclui professores e alunos. Estamos
cientes que os equipamentos e a linguagem das tecnologias imersivas, como a Realidade
Virtual, por exemplo, ainda não estão acessíveis na grande maioria das escolas públicas
brasileiras, mesmo com o contínuo barateamento de hardwares e softwares. Algumas dessas
escolas que trabalham com essa tecnologia são escolhidas por projetos de grandes empresas
na área com intuito de testar equipamentos e desenvolver conteúdos que servirão de modelos
para serem ampliados nas demais em algum momento.
No capítulo II, abordaremos conceitos das principais tecnologias de imersão
pesquisadas, diferenciando Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (VA). Com isso
pretendemos mostrar que existem possibilidades de uso dessas tecnologias de imersão nos
mais variados perfis escolares e com valores acessíveis. Portanto, traremos uma sugestão de
3

Disponível em: https://profsocio.ufc.br/pt/proposta/trabalho-de-conclusao/
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kit de imersão composta por um modelo de óculos de RV e um aparelho smartphone, com
especificações mínimas recomendadas que serão debatidas no decorrer do trabalho.
Discutiremos também sobre inserir atividades nesse contexto imersivo nas áreas de
humanidades, no tocante ao ensino de Sociologia no ensino médio.
Mostraremos que é possível trabalhar com tecnologias imersivas a partir da aquisição
desses equipamentos de baixo custo e funcionais, utilizando materiais e aplicativos
disponíveis de forma gratuita nas principais plataformas da internet. Realizamos testagens
práticas de equipamentos e aplicativos (smartphones, óculos de RV, aplicativos de imersão,
entre outros) para termos embasamento na proposta a qual estamos defendendo.
Vislumbramos como possível realizar parcerias e incentivar laboratórios que trabalham com
essa tecnologia a produzirem conteúdos educacionais em formatos RV para disponibilizar nas
plataformas em que o acesso seja gratuito, focando no ensino de Sociologia.
Escolhemos desenvolver um material pedagógico com o intuito de colaborar para o
ensino escolar da Sociologia fazendo a utilização de tecnologias imersivas com o objetivo de
estimular os jovens ao debate sociológico dos temas relacionados com o seu cotidiano, tanto
no contexto escolar como no social. Espera-se trazer o jovem para o debate utilizando o
pensamento sociológico, visando desnaturalizar e desconstruir certos julgamentos ou
situações do senso comum e isso será de grande importância para abordagens das questões
relacionadas ao reconhecimento de si e do outro e de seus papéis sociais. De acordo com
Elaine Vasquez Ferreira de Araújo e Márcio Luiz Corrêa Vilaça:
[...] o estudante nativo digital está em contato diário com as mais
diferentes tecnologias. De forma a oferecer uma resposta adequada a
essa realidade crescente e atender às “demandas emergentes”, a escola
e o professor necessitam propor metodologias utilizando-se das
tecnologias de informação e comunicação, incluindo a internet,
disponível como sua aliada no processo de ensino aprendizagem.
(ARAÚJO e VILAÇA, 2016, p. 229).

O desenvolvimento e ampliação do uso das tecnologias em várias áreas da sociedade
se devem ao processo e tentativas de democratização do acesso. Novos formatos de interações
sociais e inclusões digitais, por exemplo, através de variadas ferramentas como as redes
sociais, aplicativos de reunião online, educação à distância, entre outros, proporcionam a
penetração das tecnologias digitais no cotidiano. Segundo Champangnatte:
[...] a importância do conceito de mediações para as práticas
educacionais, principalmente, às relacionadas à presença das mídias
no cotidiano escolar. Juntamente com a abordagem conceitual da
mídia-educação e de suas possibilidades críticas, tanto no uso das
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mídias em sala de aula (mídia na educação), como na crítica às mídias
em sala de aula (educação para as mídias). Salientando-se, também, a
importância da formação de professores para o trabalho com
tecnologias na escola, visto que os processos de mediações de tais
tecnologias podem/devem ser criticamente trabalhados pelo professor
em diversas disciplinas e cotidianos (CHAMPANGNATTE, 2016, p.
215-216).

Assim, espera-se que o nosso texto para formação de professores discuta
possibilidades para o uso das tecnologias de imersão, como o da Realidade Virtual, de modo a
estimular a participação e interação dos jovens de forma a mobilizar os conhecimentos das
Ciências Sociais para análise de fenômenos sociais. Ao inserir um recurso tecnológico novo
no ambiente escolar não propomos uma situação de “deslumbramento”, mas o uso consciente,
permeado de intencionalidades, por professores dispostos a dialogar com a Cultura Digital em
benefício da educação.
Analisaremos alguns dos documentos norteadores oficiais dos currículos escolares,
buscando a intersecção entre o ensino de Sociologia e a Cultura Digital, ressaltando as
possíveis contribuições deste material pedagógico para a qualificação docente diante do
cenário atual das políticas educacionais.
A instituição escolar vem sendo historicamente problematizada no que diz respeito ao
seu papel na sociedade contemporânea. Numa perspectiva em que a escola pode contribuir
para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo acerca da realidade, faz-se
pertinente a aplicação de práticas educativas que promovam o domínio não apenas de
técnicas, mas também possibilitem a compreensão do contexto social no qual os indivíduos
encontram-se inseridos e a construção de alternativas de ação.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) foram um dos
primeiros documentos norteadores para instituições públicas e privadas criados após a Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996). Trazia as expectativas
acerca dos conteúdos a serem desenvolvidos em cada disciplina, porém não eram executados
de forma obrigatória. Cada instituição de ensino poderia construir seu próprio currículo e
executá-lo com a autonomia que lhe cabia naquele momento.
No ano de 2017 foi publicada a Lei n°13.415 de 16 de fevereiro de 2017, conhecida
como Lei da Reforma do Ensino Médio, a qual, entre outras mudanças, altera a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). O Novo Ensino Médio prevê a ampliação da
carga horária total a ser cumprida nos três anos desta etapa da educação, passando de 2.400
horas para 3.000 horas, tempo distribuído entre a Formação Geral Básica (FGB) e os
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Itinerários Formativos (IFs). Com início da implantação em 2022, a carga horária na FGB
será de 1.800 horas, abrangendo os parâmetros contidos na Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para desenvolvimento das Competências e Habilidades. Os Itinerários Formativos
serão constituídos por no mínimo 1.200 horas distribuídas por trilhas de conhecimentos ou
áreas integradas. Cada Secretaria Estadual de Educação definirá a partir da BNCC os
currículos estaduais para a Formação Geral Básica. Cabe também às Secretarias Estaduais de
Educação a definição dos Itinerários Formativos a serem ofertados nas escolas da rede,
devendo cada unidade escolar ofertar trilhas em duas diferentes áreas do conhecimento entre:
I. Linguagens e suas Tecnologias; II. Matemática e suas Tecnologias; III. Ciências da
Natureza e suas Tecnologias; IV. Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Completa o rol de
opções ofertadas aos estudantes do Ensino Médio as trilhas para Formação Técnica e
Profissional, de acordo com a capacidade de oferta das redes de ensino ou parcerias firmadas
para este fim.
Em 17 de dezembro de 2018 foi instituída, através da Resolução nº 4 do Conselho
Nacional de Educação (CNE), a Base Nacional Comum Curricular para a etapa do Ensino
Médio (BNCC-EM), fechando o ciclo das etapas da Educação Básica. Esse documento de
caráter normativo é definido pelo “conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais como direito dos adolescentes, jovens e adultos no Ensino Médio” (BNCC-EM,
2018, p.3).
De acordo com o Art. 5º § 1º desta resolução, a BNCC-EM
[...] deve fundamentar a concepção, formulação, implementação,
avaliação e revisão dos currículos, e, consequentemente, das propostas
pedagógicas das instituições escolares, contribuindo, desse modo,
para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais,
desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal,
especialmente em relação à formação de professores, à avaliação da
aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios
definidores de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento
da oferta de educação de qualidade. (CNE, 2018, p.5)

A BNCC foi objeto de intensos debates políticos, envolvendo também agentes da
sociedade que analisaram e contribuíram com as duas primeiras versões do documento.
Porém, foi sua terceira versão a proposta aprovada no ano de 2018. A primeira versão era de
natureza democrática na qual foi desenvolvido o discurso por área de conhecimento 4. A

4

A disciplina de Sociologia tinha caráter obrigatório com o currículo seriado.
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segunda versão tinha como foco ampliar o debate dos objetivos e aprendizagens, porém foi
interrompida com a Medida Provisória da Reforma do Ensino Médio5.
Com o intuito de incluir, de forma geral, a permanência de jovens de até 17 anos no
ambiente escolar e ampliar o número de matrículas no ensino médio, uma proposta da BNCC
foi construída com o objetivo de contemplar “os direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento” como forma de assegurar a “formação básica comum”. Essa proposta, que
deveria ser organizada em cooperação com os demais entes federativos, com consultas
públicas à sociedade organizada, foi interrompida devido ao processo de Impeachment da
presidente Dilma Rousseff em 2016. No ano seguinte, em 2017, o Ministério da Educação
(MEC) enviou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) uma proposta de Base Nacional
Comum correspondente a uma terceira versão do documento, porém com elaboração restrita a
um grupo do próprio Ministério e colaboradores, sobretudo do setor privado, divergindo com
as versões anteriores e excluindo os demais atores. As “competências e habilidades” nessa
proposta substituíram os “direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento”, além de
outras mudanças, alinhando-se com o discurso neoliberal voltado para o mercado de trabalho.
Segundo a versão homologada em 2018, o objetivo da Educação Básica é
desenvolver certas competências (capacidade a partir da reunião de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores) e habilidades (capacidade de execução da união das
competências) dos alunos. Esse processo é realizado de forma mais ampla e de acordo com os
níveis de ensino, dividido por etapas para que os conteúdos sejam estudados de forma
igualitária, focando no alinhamento do patamar comum de aprendizagens.
As dez competências trazidas pela BNCC propõem, de forma geral, desenvolver o
conhecimento, o pensamento (científico, crítico e criativo), ampliar o repertório cultural,
comunicação, cultura digital, valorização da experiência e diversidade, fatores históricos, vida
social, capacidade de resolução de conflitos e autonomia. É possível, nesse contexto, trabalhar
tais competências a partir de temas próprios da Sociologia como, por exemplo, a
compreensão sobre o indivíduo em sociedade e identidade, bastante debatidos em alguns dos
livros didáticos da disciplina de Sociologia fornecidos pelo Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD). Ela tem o papel de realizar ações de formação que busquem estimular o
protagonismo juvenil e promover uma consciência crítica e reflexiva, de modo que possa
atuar nos processos decisórios fundamentais da sociedade.
5

Medida Provisória nº 746/2016 - lei nº 13.415/2017.

21

Portanto, mesmo em cenário e conjuntura política que não asseguram a manutenção da
disciplina de Sociologia no ensino médio, nota-se que as competências defendidas na BNCC
podem ser trabalhadas pelos professores de Ciências Humanas de modo a estimular o
pensamento crítico e reflexivo dos jovens, além de trazê-los para uma participação mais ativa
em todo o processo de aprendizagem. Isso colabora para a manutenção das instituições
democráticas, alcançando as etapas esperadas pelos documentos oficiais no universo do
Ensino Médio. Ademais, na própria BNCC, argumenta-se:
[...] o conhecimento do Outro, da outra cultura, depende da
capacidade de se indagar para indagar o Outro, atitude fundamental a
ser desenvolvida na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Esse é o primeiro passo para a formação de sujeitos protagonistas
tanto no processo de construção do conhecimento como da ação ética
diante do mundo real e virtual, marcado por uma multiplicidade de
culturas (BNCC, 2018, p. 567).

Estão presentes no texto da BNCC termos antes não registrados em documentos
curriculares, como Cultura Digital, mundo virtual, tecnologias digitais de informação e
comunicação. Mesmo cientes que os investimentos governamentais para inserção das
tecnologias na educação remontam aos anos 1980, encontramos pela primeira vez a
preocupação com o tema indo além do fornecimento de infraestrutura tecnológica, agora
alcançando os conteúdos curriculares. Chamamos especial atenção para as Competências
Gerais da Educação Básica contidas na BNCC em seus itens 4 (quatro) e 5 (cinco), pois
destacam:
4- Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora,
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital – bem como
conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica para
se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo; 5- Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma crítica,
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e
autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018, p.9)

No que se refere às Competências Específicas a área das Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, vejamos o item 5 (cinco) do documento que compreende,
O exercício de reflexão, que preside a construção do pensamento
filosófico, permite aos jovens compreender os fundamentos da ética
em diferentes culturas, estimulando o respeito às diferenças
(linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais etc.), à cidadania e
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aos Direitos Humanos. Ao realizar esse exercício na abordagem de
circunstâncias da vida cotidiana, os estudantes podem desnaturalizar
condutas, relativizar costumes e perceber a desigualdade, o
preconceito e a discriminação presentes em atitudes, gestos e
silenciamentos, avaliando as ambiguidades e contradições presentes
em políticas públicas tanto de âmbito nacional como internacional.
(BNCC, 2018, p.577)

Além das novas expectativas trazidas pela BNCC para o ensino das Ciências Humanas
na escola, é também bastante novo o cenário de implantação dos Itinerários Formativos. A
finalidade é capacitar os jovens a desenvolverem e realizarem pesquisas e estudos baseados
em conteúdos científicos com o objetivo de construírem inovações nas áreas de conhecimento
adquiridos durante o ensino médio. Além disso, faz com que desenvolvam e ampliem seu
pensamento crítico perante a realidade do seu contexto social, escolar e profissional sendo
capazes de tomar iniciativas em várias esferas da sua trajetória auxiliando na construção do
seu Projeto de Vida.
Ao apresentar-se como diferencial do Novo Ensino Médio flexível, os Itinerários
Formativos serão compostos por unidades curriculares semestrais. A Secretaria de Educação e
Esportes de Pernambuco (SEE-PE) já divulgou as opções que serão ofertadas pela rede
pública de ensino. Cada trilha de aprendizagem, entre as situadas nas áreas de conhecimento
ou na forma de trilhas integradas, será composta ao longo dos três anos do ensino médio por
22 (vinte e duas) Unidades Curriculares, sendo 16 (dezesseis) obrigatórias e 06 (seis)
optativas (com oferta definida pela escola entre uma lista com dezesseis opções disponíveis).
Os Itinerários Formativos (IF) têm como objetivos principais: ampliação e
aprofundamento das aprendizagens; consolidação da formação profissional; promover a
incorporação de valores fundamentais e aprofundamento de habilidades para ampliação da
visão de mundo e autonomia do estudante, ou seja, seu protagonismo.
Esses novos espaços propostos pelos Itinerários Formativos poderão também ser
ocupados pelo ensino da Sociologia, pois trazem componentes curriculares que podem
aprofundar teorias, conceitos e temas trabalhados pelas Ciências Sociais, como Direitos
Humanos, Cidadania, Cultura, Inovação Social, entre outros. Cientes da redução do tempo
dedicado à Sociologia na Formação Geral Básica será preciso fortalecer o campo do ensino de
Sociologia na escola fazendo-se presente nos componentes curriculares dos Itinerários
Formativos, entre obrigatórios e optativos. Ainda, o tempo dedicado a disciplinas eletivas,
que poderão ser sugeridas pelos professores, principalmente aqueles com formação inicial ou
continuada (a exemplo dos egressos do ProfSocio) em Ciências Sociais.
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A partir do capítulo III, mostraremos o processo de como foi construído o material
pedagógico. As inspirações de projetos desenvolvidos pelo multiHlab, as pesquisas realizadas
com o intuito de obter material que proporcione acesso às atividades de imersão em sala de
aula de forma gratuita. Apresentaremos também formas de como produzir, usando como
exemplo o vídeo Personagens que habitam a sala de aula, e disponibilizar em plataformas
gratuitas esses conteúdos em formato imersivo (formato de 360º) utilizando os equipamentos
específicos com possibilidades de parceria entre instituições e laboratórios de pesquisa.
Realizaremos e aplicaremos um questionário que será testado pelos professores que
estão em sala de aula lecionando a disciplina de Sociologia para sabermos suas impressões
sobre a viabilidade desse material pedagógico.
Ciente disso, podemos agregar e adequar o uso das linguagens e artefatos tecnológicos
a estes novos tempos escolares que poderão ser ocupados pelo ensino da Sociologia. Assim,
as Tecnologias de Imersão, como o uso da Realidade Virtual, relatado e proposto neste
trabalho, seria uma dessas possibilidades de inspiração para os professores dispostos a
conhecerem e aplicarem de forma criativa o possível uso dessas ferramentas na sala de aula,
abrindo outras entradas para a Sociologia na escola.
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1. JUVENTUDES, ESCOLA E TECNOLOGIAS DIGITAIS

Neste capítulo teremos a missão de esclarecer alguns dos conceitos relacionados à
compreensão do que é Juventude e sua diversidade, principalmente no que se refere ao
contexto histórico sobre a concepção do termo. Ademais, traremos também alguns estudos
atuais sobre as temáticas referentes à Juventudes, sociabilidade e Tecnologias digitais na
escola, principalmente sobre conceitos das tecnologias de Imersão, com foco na Realidade
Virtual (RV). Abriremos o debate sobre as possibilidades de se trabalhar conteúdos de
Sociologia utilizando-se esse formato imersivo, bem como experiências práticas na educação
de uso destas tecnologias.
1.1 Juventudes e escola
O indivíduo, durante o processo de desenvolvimento físico, psíquico e social, vai
construindo no decorrer dessa jornada conhecimentos e vivências que afetarão direta e
indiretamente a sua formação, tanto individual quanto social. Tomaremos em nossos estudos
a fase da vida conhecida como Juventude, a qual conceitualmente não apresenta uma
definição única ou consensual, colocando-se como possíveis “Juventudes”.
Uma ideia bastante difundida de Juventude seria a fase de transição entre a infância e
a vida adulta. Com base em Sposito, a Transitoriedade é a “transição da heteronomia da
criança para a autonomia do adulto” (SPOSITO, 1997, p.38). De acordo com o Estatuto da
Juventude (2013), são jovens os indivíduos que possuem idade entre 15 a 29 anos. Contudo,
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), consideram-se adolescentes os que
possuem idade entre 12 e 18 anos. Assim, juventude é uma categoria etária, uma etapa de
amadurecimento (sexual, afetiva, social, intelectual e física), mas também uma cultura;
estando delimitada por processos biológicos e sociais. Trata-se, sobretudo, de uma construção
social cujo valor é atribuído de diversas formas em diferentes sociedades.
O termo adolescente é recente e passou a ser difundido principalmente a partir da
segunda metade do século XIX, quando o jovem passou a frequentar as instituições
educacionais com o intuito de se preparar para o trabalho. Porém, foi com o termo Juventude
que esse grupo social ganhou maior visibilidade nos estudos sociológicos a partir dos anos
1960, época em que se romantizou as atitudes juvenis com a massificação da indústria
cultural. Nesta década, a juventude era caracterizada como rebelde (delinquência juvenil); nos
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anos 1970 a juventude era vista como “uma quase” categoria econômica; já nos anos 1980 a
violência juvenil e sua participação política eram bastante evidentes (SPOSITO, 1997); nos
anos 1990 existiam agrupamentos e violência no contexto da sociabilidade juvenil. A cultura
adolescente tem seu comportamento visto com tom de ameaça e rebeldia devido à forma
como era interpretada essa fase de transição da infância para a vida adulta. Segundo Salem
(1986), o jovem estava em uma fase que “não chegou a ser”, ou seja, necessitava de
direcionamentos para alcançar uma vida adulta de forma bem-sucedida e suas ações poderiam
interferir nesse processo. Mas isso não era regra, pois cada sociedade determinava suas
concepções sobre juventude e adolescência. Nos EUA, por exemplo, essa fase da juventude
era considerada perigosa pelos comportamentos delinquentes, desviantes e a situação de
marginalidade social, principalmente nas comunidades de imigrantes.
Compreendendo a juventude como uma condição em seus múltiplos sentidos, além de
ressaltar o que singulariza internamente o grupo, a vivência de um período específico do ciclo
de vida - no qual se completa a formação física, intelectual, psíquica, social e cultural -,
confere traços comuns aos jovens. Nessa direção, tem destaque o prolongamento da vida
escolar, que se dispõe a preparar o jovem, em especial, para o mercado de trabalho e para
exercer uma profissão. Espera-se do jovem o cumprimento do seguinte roteiro: conclusão dos
estudos, ingresso no mercado de trabalho, saída da casa dos pais e a constituição de família
própria (cônjuge, filhos). Com o protelamento para a vida adulta, com consequente
prolongamento da formação, o jovem atende aos anseios de um mercado de trabalho mais
exigente com a qualificação profissional.
A valorização dos jovens como potenciais transformadores sociais fez emergir o termo
Moratória Social6. Ele se refere ao tempo “doado” para o jovem postergar a juventude e adiar
a inserção na vida adulta, período em que não usufrui de autonomia plena, mantendo-se o
controle pelas gerações anteriores (dependência). Assim, os jovens estudantes nãotrabalhadores não são vistos como “desvio social”, pois são compreendidos como a junção da
integração com o direito social.
A Moratória Social também é vista como adestramento do radicalismo e da boemia.
Para Kruskopf (2004), ela mascara o real papel social dos jovens prolongando a imaturidade
juvenil, causando a invisibilidade das ações ou perturbação da ordem. Quanto menor a
sabedoria social, maior a postergação da juventude, ou seja, a condição juvenil. Portanto, a
6

Erik Erikson, 1972.
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integração ideal dos jovens seria através da evolução da sociedade, necessária para a
mobilização juvenil.
Entre as décadas de 1970 e 1980 outros aspectos da condição juvenil igualmente
ganharam destaque nos estudos sociológicos, foram os “anos de maior dispersão e
diversificação das rebeldias juvenis, que, enfim, passaram a ser lidas – e efetivamente se
tornaram, em parte, importantes subculturas 7 de diferenciação” (GROPPO, 2009, p. 48). Nos
Anos 80, a precarização do trabalho e a dificuldade da emancipação juvenil começaram a
predominar no contexto social da época, refletindo na produção intelectual da época. A partir
do ano de 1985, a juventude despertou e abriu caminho para ocupar outros espaços e ter sua
voz ouvida – “Ano da Juventude”, de acordo com as Nações Unidas. Vários programas foram
criados para atender esse público específico e o protagonismo juvenil foi incentivado,
principalmente no início dos anos 1990. A visibilidade juvenil fez com que os jovens fossem
percebidos como sujeitos de direitos. No Brasil, o ano de 2013, por exemplo, foi marcado
pela criação do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852 – 05/08/2013).
A partir dos anos 1990 também ganhou visibilidade a chamada pós-adolescência, uma
Moratória Social desfrutada por uma classe social que tinha influência nesse processo de
prolongamento da vida juvenil. Essa latência, segundo Sposito (1997), é definida como a
posse de habilitação profissional oferecida pelo sistema escolar sem o imediato ingresso no
mercado de trabalho. Somam-se, também, novas perspectivas e objetivos de vida que rompem
a linearidade do roteiro esperado na transição para a vida adulta. Essa desintegração de
algumas funções tradicionalmente consideradas adultas em prol desse prolongamento da vida
juvenil caracteriza a juventude contemporânea.
O aumento do tempo de escolarização e preparação para o trabalho do jovem indicado
no conceito de Moratória Social demonstra a importância das instituições de ensino formais
para este grupo social. A escola é uma das principais instituições sociais participante do
processo de socialização das novas gerações. Utilizaremos neste trabalho o conceito de
Socialização desenvolvido por Peter Berger e Thomas Luckmann (2000), apresentado na obra
“A construção social da realidade”. A Escola, uma das instituições que contempla o conceito
de Socialização Secundária (BERGER & LUCKMANN, 2000), é parte essencial no processo

7

O conceito é utilizado para fazer referência a um grupo de pessoas, geralmente minoritário, com um conjunto
de características próprias que representa uma subdivisão dentro de uma cultura dominante da sua comunidade.
Trata-se de um conceito do campo da sociologia e da antropologia.
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de construção da trajetória do jovem, mas é vista como um ambiente de produção desigual
das experimentações da condição juvenil. No processo de compreensão dos papéis sociais,
conforme os autores, o indivíduo se depara com “realidades” além da sua nos ambientes que
frequenta (BERGER; LUCKMANN, 2000). O universo simbólico que compõe a sociedade é
vasto e a partir da compreensão subjetiva, o indivíduo constrói sua realidade a partir das
referências anteriores vivenciadas na sua trajetória de vida. Percebe-se que sua
individualidade agora é exercida em vários papéis sociais nas diversas situações e posições.
Dayrell (2017) propõe o uso do termo no plural - Juventudes - explicitando a
dicotomia do Ser Jovem e Ser Aluno na sociedade contemporânea e ressaltando o
entendimento deste como indivíduo possuidor de ambições, medos, frustrações, desejos, entre
outros. A compreensão e construção do Ser Jovem estão diretamente relacionadas com suas
experiências cotidianas. Em se tratando de jovens periféricos, considerados como mais
vulneráveis na sociedade e carentes de políticas públicas, estes visualizam o ambiente escolar
como um refúgio, muitas vezes ansiando por atitudes mais acolhedoras e afetivas. Na
experiência de escolarização, em algumas situações, a exclusão da juventude periférica dos
seus espaços não dá oportunidade para que eles se expressem de maneira crítica, pois seria a
forma de potencializar as “resistências, críticas e reflexões dos sujeitos inseridos nesse
contexto” (PEREGRINO, 2004, p. 35).
Segundo Dayrell (2007), algumas transformações significativas no processo de
construção da condição juvenil têm ligação com o contexto social, familiar e escolar ao qual
pertence o indivíduo. Portanto, torna-se um grande desafio para o ensino da Sociologia
investigar e identificar os múltiplos contextos do jovem que, segundo o autor, considera-o
como “ator plural” nas suas relações de sociabilidade. O modelo de escola progressista
proporciona a “democratização do ensino e reconhecimento da diversidade sociocultural dos
alunos” (DAYRELL, 2007, p. 1123). Limitações de possibilidades também são enfrentadas
durante a fase de transição para a vida adulta e reconhecer-se como parte do processo
transformador é fundamental.
Nestas duas primeiras décadas do século XXI, a condição juvenil viu-se diretamente
influenciada pela disseminação das Tecnologias Digitais, conformando outros espaços de
sociabilidade interconectados em redes mundiais. As relações humanas cada vez mais são
intermediadas por hardwares, softwares, algoritmos, cabos e redes. O ambiente escolar, que
não é isolado, integra este campo de circulação de saberes e afetos, sendo também modificado
por novas formas de construir e compartilhar conhecimentos. Essas mudanças foram
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aceleradas no período de isolamento social exigido pela pandemia de COVID-19, quando os
processos formais de educação não puderam ocupar o tempo regular e o espaço físico da
escola. Professores e alunos passaram a utilizar as tecnologias digitais como principal “lugar”
de encontro, numa tentativa de manutenção de uma rotina de estudos. Falaremos sobre isso no
tópico a seguir.
Mediante a presente discussão acerca da(s) juventude(s), chegamos neste ponto
definindo que este trabalho tem como foco jovens estudantes do ensino médio. Com isto, não
queremos dizer que “ser jovem” começa e termina na relação com o ano escolar, mas que os
perfis dos estudantes matriculados no ensino médio podem ser constituídos por jovens que
vivenciam o mesmo ciclo de vida, mas compartilham diferentes realidades econômicas,
sociais e familiares. Mesmo considerando esta diversidade, é possível encontrar pontos em
convergente, os quais agregam os jovens em torno de preocupações comuns passíveis de
discussão no campo do ensino de Sociologia na escola.
1.2 Tecnologias digitais e Pandemia: ambiente escolar móvel
No ambiente escolar, o processo de ensino-aprendizagem necessita contextualizar os
conteúdos abordados pelos professores com base na realidade cotidiana dos jovens de forma a
promover uma educação significativa. Atribuir sentido é essencial na aprendizagem e poderá
tornar o procedimento didático mais efetivo, construído de modo a possibilitar condições para
o desenvolvimento argumentativo e crítico do jovem que se reconhecerá como parte dessa
sociedade. De acordo com Dayrell, “é uma construção dos modos próprios de ser jovem”
(DAYRELL, 2007, p. 1113).
Vivenciar a juventude no século XXI significa conviver com as Tecnologias Digitais
de Informação e Comunicação (TDIC). Celulares, computadores, redes de conexão, mídias
sociais, comunicação globalizada. Estas tecnologias vêm se tornando mais frequentes em
nosso cotidiano, a exemplo da utilização de aplicativos de compras online, agendamento de
consultas médicas ou local de vacinação, reuniões à distância, aulas remotas. Devido à
situação pandêmica e por precisarmos passar por um período de distanciamento social para
conter o avanço da COVID-19, as tecnologias digitais tornaram-se uma das principais aliadas
para enfrentar esse desafio.
A princípio, todas as atividades que eram realizadas de forma presencial, como
escolas, creches, universidades, ambiente de trabalho coletivo, entre outras modalidades,
foram suspensas por um determinado período de tempo até que as autoridades competentes
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pudessem definir, dentro das orientações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o retorno seguro às atividades presenciais. A partir disso fomos impulsionados, de
certa forma, a passar por um momento de aumento significativo da tecnologização de nossas
atividades cotidianas. Novos formatos e ferramentas tecnológicas, bem como o seu uso,
foram ressignificados e adaptados a esse momento, a exemplo dos ambientes para realização
de reuniões online.
Com relação à educação, mais precisamente no que tange ao uso de ambientes digitais
online, vimos o quão se tornou imprescindível utilizá-los para podermos retomar e dar
continuidade, dentro do possível, às atividades que foram interrompidas de forma abrupta. Os
jovens que anteriormente se encontravam imersos no uso das tecnologias digitais
principalmente para atividades de lazer, a exemplo dos aplicativos de interação social como
as redes sociais e jogos online, durante a pandemia tiveram as telas como único espaço
(virtual) de socialização e meio para acesso às atividades escolares.
Aulas online, de forma híbrida, encontros através de aplicativos de reunião online,
começaram a fazer parte do seu cotidiano e o ambiente coletivo da escola foi ressignificado.
Portanto, passou a ser dividido com o espaço residencial, tanto para alunos quanto para
professores e gestores escolares. A adaptação a esse novo formato de interação e aprendizado
escolar à distância proporcionaram um grande impacto na vida desses sujeitos. Muitos
tiveram dificuldades iniciais, porém, com o passar do tempo, foram se adaptando dentro dos
seus limites estruturais. Ressaltamos que alguns problemas foram enfrentados, principalmente
pelos alunos da rede pública, no que se refere a aquisição de equipamentos tecnológicos,
acesso a internet de qualidade e espaços adequados para o aprendizado, problemas que não
podem ser esquecidos ou minimizados.
De acordo com a “Pesquisa de sentimento e percepção dos professores brasileiros nos
diferentes estágios do Coronavírus no Brasil” (INSTITUTO PENÍNSULA, 2020), no
momento inicial da pandemia as preocupações iniciais dos profissionais da educação foram
de cuidar de si e do seu entorno, ajudar nas notícias que dissemina pesquisando em fontes
seguras e interagir com seus alunos de forma remota. As ações prioritárias tomadas pelas
escolas (Particular, estadual e municipal) no início da pandemia foram, na sequência, a
suspensão das aulas (79%), suporte à distância aos estudantes (32%), antecipação das férias
escolares (30%) e apoio a disseminação de informações sobre o combate do vírus (24%). Os
professores e professoras se viram em um momento em que suas rotinas escolares e pessoais
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estavam prestes a darem passos ao desconhecido, necessitando de adaptações rápidas para o
momento que estava por vir.
Os desafios dessa nova fase de adaptação atingiram a todos que pertenciam à
comunidade escolar. Para os professores, os principais desafios a serem enfrentados seriam de
como viabilizar aulas no formato remoto8 de forma eficiente para um grupo muitas vezes sem
acesso adequado à internet, além de encontrar meios de como contornar a situação do déficit
de aprendizado com o distanciamento social, principalmente para alunos dos anos iniciais.
Outra preocupação era a de encontrar medidas para evitar ou minimizar a ampliação dessa
desigualdade educacional; e como adaptar e preparar os professores para o uso das
tecnologias em ambientes com infraestrutura deficiente.
De acordo com Saviani; Galvão (2020), a adoção do ensino remoto dependia
fundamentalmente do atendimento de certas condições primárias, entre as quais o acesso aos
recursos tecnológicos (equipamentos, internet, treinamento etc.) 9, o que infelizmente não
ocorreu. Muitos estudantes não tiveram condições de acompanhar as aulas de forma remota
devido a falta dos equipamentos tecnológicos e/ou acesso a internet de qualidade. Os que
tinham acesso precisaram se adaptar ao novo formato de utilização desses equipamentos para
a educação, pois antes, na maioria das vezes, eram utilizados como forma de comunicação e
entretenimento.
Para os estudantes, a escola e professores devem estar preparados para acolher as
novas formas de aprendizagens da geração de Nativos Digitais. O termo foi usado por
Prensky (2001 apud COELHO, 2012) para falar dessa familiaridade das crianças, que
vivenciam o mundo digital desde seu nascimento, com as diversas formas de tecnologias,
possuindo grande destaque no desenvolvimento das competências e habilidades na realização
de várias tarefas ao mesmo tempo. Essas tecnologias digitais estão naturalizadas no seu
cotidiano, pois fazem parte do seu dia a dia. Por outro lado, o desafio agora é inserir e agregar
conteúdos escolares às tecnologias digitais para melhor compor o formato atual do ensinoaprendizagem. São imprescindíveis para se obter resultados satisfatórios no desenvolvimento
das competências e habilidades dos alunos. Para intensificar a aprendizagem desse jovem
8

Diferentes daquelas ministradas em educação à distância - EaD, modalidade de ensino já estabelecida. O ensino
remoto, por sua vez, é orientado pelas concepções do ensino presencial, sendo um substituto temporário no
período pandêmico (SAVIANI; GALVÃO, 2020).
9
Segundo o IBGE (2020), 40,6% dos domicílios brasileiros possuíam microcomputador em 2019 e a banda larga
móvel (3G e 4G) era a principal forma de acesso à internet nos domicílios.
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conectado, o professor deverá se adequar ao meio tecnológico trazendo para sala de aula
situações a serem trabalhadas de forma a se integrar com a realidade deles.
Ocorre que o uso de tecnologias, seu aprendizado, depende da forma como é ensinado
e aprendido. Trata-se de uma habilidade cognitiva e como tal precisa ser desenvolvida. O
jovem que nasceu após os anos 2000 experimentou um acesso até então inédito aos artefatos
da era digital: computadores e outros periféricos, celulares, games, dentre outros. Porém, o
acesso não implicou em diferentes maneiras de se apropriar do conhecimento viabilizado
pelas novas tecnologias, uma vez que seu uso geralmente era feito de modo repetitivo,
automático e, na maioria das vezes, recreativo. A pandemia mostrou que faltava aos
estudantes as habilidades digitais básicas para realizar atividades de estudo. Mostrou que
faltava aos estudantes e professores a prática de uso das TDIC, em suas diferentes interfaces.
Segundo a pesquisa da 3ª edição do painel TIC Covid-19 do Comitê Gestor da Internet
do Brasil (CGI.br)10, divulgada em novembro de 2021, constatou que 54% dos estudantes
entrevistados (maiores de 16 anos das classes DE)

fizeram uso do celular como meio

primordial durante as aulas remotas. Mesmo assim, as dificuldades enfrentadas nesse período
foram destacadas no que se refere ao acesso dessas ferramentas, prejudicando uma parcela
desse grupo específico.
Além disso, a pesquisa registrou também que 35% tiveram o acesso precário ou
inexistente da internet, prejudicando a comunicação desses alunos com a escola em geral.
Outra insatisfação apontada na pesquisa foi com relação às dificuldades para tirarem dúvidas
sobre os conteúdos abordados nas aulas, as limitações do diálogo com o professor afetaram
cerca de 38% desses. Na pesquisa também podemos ter acesso aos dados sobre o aumento da
evasão escolar devido a outros fatores correspondente com a acentuada crise financeira das
famílias, devido ao isolamento social brusco no início da pandemia. Muitos jovens precisaram
abandonar a escola para conseguir algum trabalho e auxiliar na complementação da renda da
casa, já que o nível de desemprego teve um grande impacto negativo, e nos cuidados
familiares.
Os desafios continuam ainda com a volta gradual do ensino presencial. A escola e os
educadores têm a missão de além de trazer os seus alunos de volta para o ambiente escolar,

10

Disponível em: https://cetic.br/pt/noticia/celular-e-o-dispositivo-mais-utilizado-por-usuarios-de-internet-dasclasses-de-para-ensino-remoto-e-teletrabalho-revela-painel-tic-covid-19/
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buscar soluções práticas para renovar os estímulos do ensino-aprendizagem. Isso com o apoio
massivo do uso de ferramentas tecnológicas, mas para isso é necessário o acesso a estes.
Portanto, desenvolver trabalhos utilizando ferramentas tecnológicas para estimular o
pensamento sociológico de forma interdisciplinar pode fazer parte do atual contexto no
ensino-aprendizagem dos jovens no ensino médio. Despertar a compreensão complexa da
sociedade e construir estímulos para reflexão consciente desse processo e sobre conteúdos
com reprodução do senso comum ajudará através do uso da imaginação sociológica na
desnaturalização dos fenômenos sociais.
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2. APROXIMAÇÕES COM AS TECNOLOGIAS DE IMERSÃO: REALIDADE
VIRTUAL NA ESCOLA

Vimos no capítulo 1 como a pandemia de Covid-19 influenciou diretamente nos usos
dados às tecnologias digitais, tornando-as ainda mais presentes nos ambientes educacionais
obrigados a migrar para plataformas digitais. Com o avanço da vacinação no Brasil e o
retorno gradual às atividades presenciais, permanece a percepção de que não voltaremos ao
ponto anterior à pandemia, pois a perspectiva é a de barateamento das tecnologias e
ampliação de sua adoção em processos educativos. Com isso, vislumbramos oportunidades
para explorar as linguagens digitais, a exemplo das Tecnologias de Imersão. Assim, no
presente capítulo, realizaremos aproximações com essas tecnologias de forma a compreender
as diferenças entre duas modalidades de imersão - Realidade Aumentada e Realidade Virtual
- focando na segunda como estratégia pedagógica para o ensino de Sociologia na escola.
2.1 Para compreender as diferenças
As Tecnologias de Imersão são ferramentas utilizadas para trazer ao usuário uma
experiência subjetiva de estar inserido em um ambiente virtual reproduzindo ou não espaços
que fazem parte da realidade. A palavra imersão já nos remete a ideia de mergulho, ou seja,
estar dentro de um espaço e interagir com ele de forma mediada por hardwares e softwares. É
possível atingir diferentes níveis de imersão do usuário de acordo com as tecnologias e
linguagens utilizadas. Queremos falar aqui de duas possibilidades: a Realidade Aumentada
(RA) e a Realidade Virtual (RV), ambas já utilizadas em processos educacionais.
A experiência da Realidade Aumentada é capaz de produzir aprofundamento no
conteúdo de interesse. Com uso de telas como tablets, smartphones e computadores é
possível se obter um “mergulho” no conteúdo. Possui a característica de transpor, de forma
parcial, o indivíduo permitindo contemplar com detalhes outros lugares e objetos através da
manipulação da tela do equipamento utilizado. Aplicativos para leitura de QR Codes (Quick
Response Code), obras de arte, pontos turísticos, informações comerciais, Google Earth e
Google Street View (Imagem 1) e outros com visitas virtuais a museus fazem parte desse
processo de visualização de informações com uso de Realidade Aumentada.
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Imagem 1 - Telas do Google Street View e Google Earth

Fonte: Google Street View e Google Earth (acesso em 07.10.2021)

Nas visitas a sites de museus, por exemplo, podemos através de um QR Code à
descrição de um quadro no museu, o visitante poderá acessar informações sobre o processo
de criação do artista, quem foram os proprietários da obra, qual movimento artístico integra.
Outro exemplo de uso de Realidade Aumentada por instituições responsáveis por
documentos históricos, mas sem uso de QR Code, vem do Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia10, com o projeto Repensar Guernica (Imagem 2). Este site exibe um
aprofundamento histórico sobre o quadro Guernica, de Pablo Picasso (1937). Esta obra foi
inspirada em episódio ocorrido durante a Guerra Civil Espanhola, quando a cidade de
Guernica sofreu bombardeios dos exércitos alemão e italiano, que apoiaram os que se
revoltaram contra o governo da Segunda República. Anteriormente a isso, Picasso havia
recebido do Governo da República uma encomenda para pintar uma grande tela para o
pavilhão espanhol que faria parte da Exposição Internacional de Paris. Como não conseguiu
concluir no prazo devido a questões pessoais, o artista retomou a obra de forma intensa
durante os ataques a Guernica concluindo o processo em quase dois meses. Podemos
perceber que antes de visualizarmos a obra em sua totalidade, existe um contexto histórico de
como foirealizado todo o procedimento até a conclusão e divulgação da obra.
Além de narrar o momento histórico e os vários acontecimentos e personagens
envolvidos, o site permite a visualização da obra em vários detalhes e níveis utilizando para
isso a linguagem em hipermídia. Na aba Detalhes da Obra, por exemplo, podemos visualizar
de forma aprofundada os “diferentes aspectos técnicos de Guernica: processo de composição,
principais alterações ou impactos das várias transferências no seu estado de conservação”
(site). A aba Mapa de Alterações disponibiliza de forma detalhada um esquema gráfico das
alterações sofridas e “técnicas pictóricas” da arte. O visitante também pode visualizar a obra a
partir de diferentes técnicas fotográficas. Além disso, oferece um mapa cronológico que
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disponibiliza de forma interativa dados sobre os caminhos percorridos pela obra até os dias de
hoje.
Imagem 2 - Telas do projeto Repensar Guernica, do Museu Reina Sofia.

Fonte: Site Repensar Guernica, acesso em 22.07.2021

A Realidade Virtual (RV) também cria um ambiente interativo para aprofundamento
no conteúdo, mas aumenta a sensação de imersão ao fazer uso de equipamentos específicos
de estimulação visual e auditiva. A Realidade Virtual (RV), expressão que surgiu ao final dos
anos 1980, foi criada pelo então cientista da computação e artista Jaron Lanier com o objetivo
de distinguir a ideia de simuladores.
Os ambientes simulados surgiram como proposta de reprodução de situações
cotidianas específicas para treinamento de militares no período Pós-Segunda Guerra.
Situações simuladas não exigem equipamentos como computadores, podendo ser campos de
batalha simulados, conversas interpessoais simuladas, júris simulados. Esta técnica foi
bastante difundida, inclusive em ambientes educacionais, quando professores simulam a
realização de uma prova de vestibular ou uma situação em que o estudante deve apresentar
sua capacidade de argumentação oral.
Já a Realidade Virtual quer provocar a imersão do indivíduo em ambientes
reproduzidos eletronicamente, onde não há riscos à sua integridade física. Inicialmente teve
seu uso pelas Forças Aéreas Americanas aplicada na forma de simuladores de vôos para
treinamento de pilotos, mas foi com o uso na área do entretenimento que essa ferramenta se
tornou mais popular e acessível com o avanço tecnológico ao passar dos anos. Segundo
Rodrigues (2014):
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A RV é um ‘espelho’ da realidade física, na qual o indivíduo existe
em três dimensões, têm a sensação do tempo real e a capacidade de
interagir com o mundo ao seu redor (RODRIGUES; PORTO, p.100,
2014).

Pela compreensão do mesmo autor, a Realidade Virtual apresenta três características
básicas: Imersão, Interação e Envolvimento. A imersão é provocada com a inserção visual e
sonora do usuário em um ambiente eletrônico projetado. Esse processo é realizado com a
utilização de equipamentos específicos, como os óculos de realidade virtual. Os modelos que
propomos apresentar neste trabalho são os que suportam a visualização através de aparelhos
de Smartphones com tamanhos compatíveis a cada modelo de óculos.
Para a utilização dos Óculos de Realidade Virtual é necessário um aparelho de
Smartphone que deve ser encaixado na parte frontal do equipamento (conforme a sequência
apresentada na Imagem 3). Para isso, são necessários alguns elementos essenciais do aparelho
para que a experiência de imersão seja bem sucedida, dentre eles, são obrigatórios os recursos
instalados de fábrica como os Giroscópio e Acelerômetro, no mínimo. O primeiro é
primordial durante o uso das ferramentas imersivas, pois é responsável por reconhecer de
forma precisa a posição do objeto no espaço quando se faz o movimento do giro no próprio
eixo, por exemplo. Já o sensor de acelerômetro complementa o primeiro identificando e
medindo a intensidade desses movimentos, aumentando a sensação imersiva em tempo real.
Imagem 3 - Óculos de Realidade Virtual

Fonte: produção da autora, 2021.

Para identificar se o aparelho de Smartphone possui os sensores listados, podemos
fazer uma consulta rápida do modelo do aparelho através do site Tudo Celular 11, digitando o
“nome/modelo” do aparelho na barra Pesquisar e verificar a presença dos sensores na ficha
11

Disponível no site: www.tudocelular.com
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técnica (Imagem 4). Outra opção é fazer uma busca por vídeos em 360º no canal YouTube.
Ao visualizar, se o vídeo (Imagem 5) mexer durante os movimentos realizados com o celular,
pode ter certeza que o aparelho possui esses sensores.
Imagem 4 - Consulta no site Tudo Celular para verificação dos sensores no aparelho

Fonte: Acervo pessoal, 2021.
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Imagem 5 - Print tela canal Youtube

Fonte: Acervo pessoal., 2021.

A Interação envolve tecnologias que permitem influenciar a ação no ambiente virtual
por meio de interfaces sensíveis ao toque e ao movimento. Para isso são utilizados alguns
dispositivos como a luva de dados (Imagem 6). Ainda, os óculos de realidade virtual
reconhecem os movimentos da cabeça do usuário, apresentando as imagens de forma
tridimensional.
Imagem 6 - Luva de dados

Fonte: Pinterest, 2021.

O Envolvimento proporcionado pela RV é de caráter exploratório, também utilizando
os óculos virtuais, porém considera que o indivíduo interage com o ambiente de forma
passiva, sem interferir na ação, agindo como um observador das imagens mostradas de uma
determinada cena ou situação.
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Foi na indústria do entretenimento que esse artefato se popularizou com a
comercialização dos equipamentos em larga escala e desenvolvimento de produtos como
jogos e filmes capazes de usufruir das qualidades de imersão, interação e envolvimento. O
barateamento das soluções possibilitou a expansão de seu uso, atingindo novos segmentos,
como por exemplo as propostas para uso educacional.
A autora Janet Murray (2003), na obra “Hamlet no Holodeck”, associa as tecnologias
imersivas a novas possibilidades narrativas, vislumbrando no início do século XXI as
mudanças nos campos da literatura, do cinema e dos jogos com o crescimento da Realidade
Virtual. Nesse processo, segundo Murray:
Quanto mais persuasiva for a representação de sensações no ambiente
virtual, mais nos sentiremos presentes no mundo virtual e maior será a
gama de ações que procuraremos realizar nele (MURRAY, 2003,
p.125).

Portanto, para se trabalhar a Realidade Virtual no ambiente educacional, deve-se
construir “Narrativas participativas" (MURRAY, 2003) das representações que serão
visualizadas e que busquem envolver o aluno mais profundamente no processo. O choque
inicial do ambiente imersivo é previsível, portanto requer um determinado tempo para que o
usuário se acostume com ele e interaja de forma consciente conforme o tipo da atividade e
resultados que o professor pretende alcançar.
A nossa proposta de material didático visa aplicar as qualidades de imersão e
envolvimento para trabalharmos conteúdos das Ciências Sociais, mas precisamente da
Sociologia. Iremos estimular o olhar sociológico a partir da imersão em ambientes ao mesmo
tempo familiares ao aluno, mas externos a sua vivência para construção de uma dinâmica em
sala de aula com uso de Óculos de Realidade Virtual. Com isso, pretendemos desenvolver o
pensamento crítico e ampliar a reflexão de conceitos estudados na disciplina de Sociologia
trazendo as contribuições do uso de Tecnologias Digitais.
2.2 Realidade Virtual na escola
A presença das tecnologias de Realidade Virtual na escola hoje se dá com mais
frequência em atividades das áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Defendemos aqui a
ideia de que também as Humanidades desenvolvam propostas de uso das Tecnologias de
Imersão em seus processos de ensino-aprendizagem. Por isso, realizamos um levantamento de
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experiências realizadas em escolas brasileiras para então apresentar nossa proposta de
trabalho.
Identificamos uma experiência realizada em 2016 em aula de Sociologia envolvendo o
uso de RV em uma escola particular 12 do Estado de São Paulo com exibição do documentário
Rio de Lama13 (2016), dirigido por Tadeu Jungle. Este documentário foi totalmente gravado
com uso de câmera 360º e foram utilizados os óculos de realidade virtual para proporcionar a
sensação de projeção ao local físico de uma forma realista, possibilitando inclusive ver-se no
lugar do outro, os atingidos pela tragédia, de modo a estimular a imaginação sociológica e o
debate. O mesmo documentário também fez parte de outro trabalho na área das narrativas
jornalísticas em realidade virtual, cuja análise foi desenvolvida por Luciano Costa (2017).
Outras experiências, envolvendo o uso da Realidade Virtual, também contribuíram
para o desenvolvimento educacional e ampliaram o debate de forma interdisciplinar. Em
2019, a Recode14, cujo trabalho envolve a inclusão digital em vários segmentos da sociedade,
divulgou alguns dos trabalhos desenvolvidos nesse formato na educação dos jovens. Dentre
os trabalhos de quatro professoras, destacamos o da professora Elcyane Miranda, da Escola
Estadual Tiradentes, em Macapá (AP)15. Ela fez uso dessa tecnologia para criação, junto com
os alunos, de 4 (quatro) vídeos gravados em 360º como produtos do projeto “Espanhol em
fábulas tecnológicas na contemporaneidade”. A atividade proporcionou o aprendizado da
língua espanhola de forma interdisciplinar com outras disciplinas (Geografia, História,
Sociologia e Filosofia).
Sabemos que o uso de equipamentos para captação e visualização de imagens em
Realidade Virtual ainda não é acessível na maioria das escolas. Para incentivar seu uso,
empresas de grande porte criaram projetos para ofertar ferramentas alternativas e de baixo
12

Projeto organizado pela Coordenação de Tecnologias Educacionais e o Grupo Methodix e realizado com a
turma do 10º do Colégio Humboldt, em parceria com a Beenoculus.
Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/sociologia-m%C3%ADdias-realidade-virtual-marcelo-milani.
Acesso em 20 de agosto de 2020.
13
“Documentário de curta-metragem realizado em Realidade Virtual sobre o rompimento da barragem da
Samarco em Mariana, MG. O filme mostra o que restou da vila de Bento Rodrigues e contrapõe a paisagem
arrasada com as alegres memórias de seus moradores”. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=7zQZqqSkJq0&feature=emb_title. Acesso em 21 de agosto de 2020.
14
“A Recode é uma organização social que promove o empoderamento digital. Por meio da criação e
disseminação de metodologias de formação empreendedora e do uso de ferramentas digitais, busca ampliar o
impacto de facilitadores em comunidades, escolas e bibliotecas e estimular o uso ético, consciente e cidadão da
tecnologia.
Assim,
empodera
indivíduos
para
reprogramar
realidades”.
Disponível
em:
https://recode.org.br/quem-somos/. Acesso em 21 de agosto de 2020.
15
Disponível em: https://recode.org.br/4-professoras-que-usaram-a-realidade-virtual-para-transformar-a-sala-deaula/. Acesso em 21 de agosto de 2020.
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custo. Uma dessas empresas foi o Google, que possui várias plataformas direcionadas a área
de educação, principalmente na orientação e treinamento de docentes para o uso das
tecnologias digitais em sala de aula. A plataforma Google for Education fornece um leque de
recursos de ensino com o objetivo de habilitar os educadores a desenvolverem trabalhos
inovadores e criativos na sala de aula. Segundo a empresa, uma das missões dessa plataforma
é oportunizar
[...] aos professores a liberdade de passar mais tempo personalizando
a experiência de aprendizagem e menos tempo a gerenciando. Os
alunos podem aprender a resolução de problemas do século XXI e as
habilidades que usarão nas carreiras futuras, com recursos de
acessibilidade que ajudam todos os alunos a terem o melhor
desempenho possível (GOOGLE FOR EDUCATION, 2021).

Em se tratando do uso da Realidade Virtual na educação, uma das possibilidades
oferecidas pela plataforma, de forma gratuita, é o acesso ao site e aplicativo Google Arts &
Culture. Trata-se de “uma grande coleção de histórias e objetos culturais do mundo”
funcionando como um Tour Virtual e estão disponíveis para os alunos e professores terem a
oportunidade da experiência imersiva dessa tecnologia. Para mediação desse processo, a
Google lançou o dispositivo Google Cardboard (Imagem 7), que barateou equipamentos para
que o acesso a essas experiências de imersão atinjam o maior público possível.
Imagem 7 - Dispositivo de imersão Cardboard

Fonte: Pinterest, 2021.

Esse equipamento foi construído em papelão e acrescido de duas lentes que oferecem
a visualização de imagens no formato de Realidade Virtual através do uso do smartphone
acoplado em sua parte frontal. Outros fabricantes também já comercializam esse tipo de
produto feito com papelão, porém, para tornar a imersão possível, são necessárias instalações
ou acessos a sites e aplicativos que ofereçam essa tecnologia para serem visualizadas nos
aparelhos. Podemos encontrar também tutoriais, em sites de vídeo, para construção caseira
desse equipamento utilizando material reciclável. Também, há marcas que disponibilizam no
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mercado diversas alternativas de óculos de Realidade Virtual com preços acessíveis, a
depender do material utilizado.
Com o intuito de estimular o uso da RV no ensino de Sociologia na escola, realizamos
o mapeamento das soluções hoje disponíveis no tocante a hardwares de baixo custo,
plataformas gratuitas e vídeos produzidos em 360 graus, o qual apresentaremos no próximo
capítulo. Entretanto, sabemos que uma boa aula não é constituída por equipamentos
tecnológicos, mas pela definição clara de objetivos pedagógicos e a escolha adequada das
melhores estratégias de ensino. Por isso, refletimos também sobre possíveis contribuições da
RV em processos de ensino-aprendizagem da Sociologia na escola, construindo uma sugestão
de atividade em sala de aula como inspiração capaz de demonstrar as potencialidades trazidas
pelas tecnologias de imersão para o desenvolvimento do olhar sociológico.
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3. TECNOLOGIAS DIGITAIS DE IMERSÃO PARA O ENSINO DE SOCIOLOGIA
NA ESCOLA

Este capítulo tem como objetivo descrever o trabalho de pesquisa que gerou as
soluções indicadas no nosso material pedagógico para professores. Para selecionar as
tecnologias digitais imersivas acessíveis aos docentes e estudantes de Sociologia na educação
básica pública brasileira, foram realizadas buscas na internet e testes de equipamentos e
plataformas, resultando no acúmulo de conhecimentos sobre as possibilidades de uso.
Para a escolha das soluções, atentamos para os custos envolvidos na aquisição de
hardwares, facilidade de manuseio, oferta de soluções online de acesso livre e gratuitas por
plataformas de produção e visualização de imagens em Realidade Virtual. A partir da leitura
deste capítulo, será possível compreender nossas escolhas, as quais aparecem diretamente
citadas em nosso recurso didático, o qual exige uma linguagem mais rápida e fluida para
aplicação das soluções na escola.
Dividimos o texto em duas partes: Transpiração e Inspiração. Lembrando da célebre
afirmação de Thomas Edison de que o “sucesso é constituído de 10% de inspiração e 90% de
transpiração”, começamos o duro trabalho de pesquisa e análise das alternativas tecnológicas,
apresentando aqui um quadro comparativo e justificando as escolhas. E como Inspiração,
trazemos a proposta construída pela equipe do multiHlab “Personagens que habitam a sala de
aula”, trabalhando os conceitos de Identidade e Estereótipos com alunos do ensino médio.
Essa seria apenas uma possibilidade testada neste trabalho, mas que tem o verdadeiro objetivo
de inspirar os professores a desenvolverem outras práticas pedagógicas com uso das
tecnologias imersivas em sala de aula.
3.1 Transpiração
Ao nos depararmos com o desafio de pesquisar sobre tecnologias imersivas acessíveis
e de baixo custo, pensando em sua utilização em sala de aulas das redes públicas de ensino,
tínhamos como referência as experiências e equipamentos disponíveis no multiHlab. A partir
disso procuramos investigar em algumas fontes (sites, blogs, artigos, entre outros) quais
soluções se colocam como mais acessíveis para o desenvolvimento de trabalhos com
conteúdos imersivos no ambiente escolar. Nosso intuito foi sugerir um kit didático de baixo
custo que possibilite ao professor o uso de RV na sala de aula.
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Como vimos no capítulo 2, a Realidade Virtual envolve o uso de equipamentos para
imersão, interação e envolvimento do usuário. Queremos demonstrar aqui que tal exigência
não se coloca como impeditivo do uso de RV na sala de aula, visto que estão disponíveis
soluções de baixo custo. Para formação de um kit, será necessário contar com: 1. Óculos de
Realidade Virtual; 2. Fones de ouvido (opcional); 3. Smartphone com especificações mínimas
de fábrica (sensores de giroscópio e acelerômetro) e de tamanho compatível com o encaixe
dos óculos de RV; 4. Aplicativos gratuitos para smartphone (opcional); 5. Vídeos captados
em 360 graus (disponíveis em plataformas gratuitas). Apresentamos a seguir os resultados de
nossas pesquisas e a indicação das melhores soluções para a nossa sugestão de kit para o uso
de Realidade Virtual na sala de aula.
3.1.1 Óculos de Realidade Virtual
Ao pesquisar por modelos de óculos de Realidade Virtual, nos deparamos com uma
grande variedade de opções e preços no mercado. Para dar início a esse procedimento,
usamos como parâmetro inicial o modelo disponível do multiHlab - o kit Gear VR da
Samsung (Imagem 8), composto pelos óculos de RV com controle e aparelho de smartphone
da mesma marca. Esse kit específico gerou comparativos quanto aos quesitos: conforto,
praticidade, facilidade no uso e preço acessível.
Imagem 8 - Kit Gear VR Samsung

Fonte: produção da autora, 2021.

O modelo dos óculos Gear VR (Imagem 9) tem um dos custos mais elevados entre os
aparelhos pesquisados. Entretanto, apresenta um dos melhores níveis de conforto, praticidade
e facilidade no uso, colocando-se em nosso quadro comparativo como o referencial de maior
qualidade. Possui um controle remoto que possibilita a interação com algumas funções do
aplicativo que realiza a comunicação entre os óculos e o smartphone. Mas seu uso requer a
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utilização de smartphones de modelos específicos da mesma marca, pois somente estão
disponíveis quando instalados de fábrica. Estes aparelhos apresentam valores que superam a
média proposta neste trabalho.
Imagem 9 - Óculos Gear VR

Fonte: produção da autora, 2021.

Iniciamos apresentando uma tabela (Quadro 1) do resumo da pesquisa realizada em
sites de e-commerce brasileiros, indicando os modelos, compatibilidade com aparelhos e seus
respectivos valores, pesquisados entre os meses de maio e outubro de 2021. Em seguida,
comentamos alguns modelos informando seus pontos positivos e negativos, de modo a
subsidiar a escolha do professor para formação do seu kit.
Quadro 1 - Modelos de Óculos de RV pesquisados
Pesquisados entre Maio e Outubro de 2021
Marca/Modelo

Recursos e compatibilidade

Xaomi - Virtual Xiaomi
VR: Modelo Play 2
Samsung - Gear VR
SM-R323

Compatível com modelos IOS e Android com tamanhos
entre 4.7 e 5.7 polegadas
Galaxy S6, S6 edge e S6 edge+; Galaxy Note5, Galaxy
S7 e S7 edge; Galaxy S8 e S8+

VR SHINECON 10.0

Aparelhos iOS 5 / SE / 6 / 6s / 7/7 mais; S5, S6, S6, S7,
S7, Note 4, 5; LG G3, G4, G5, G6, V10, V20; Nexuus 5,
6P entre outros

VR SHINECON 6.0
ZEISS VR One Plus
Warrior Multilaser Óculos VR Glaas 3D
VR BOX
Google Cardboard

iOS 5 / SE / 6 / 6s / 7/7 mais; S5, S6, S6, S7, S7, Note
4, 5; LG G3, G4, G5, G6, V10, V20; Nexuus 5, 6P entre
outros.
Compatível com modelos IOS e Android com tamanhos
entre 4.7 e 6.9 polegadas
Compatível com modelos IOS e Android com tamanhos
entre 3.5 e 6 polegadas
Compatível com modelos IOS e Android com tamanhos
entre 4 e 6 polegadas
Android 4.1 ou superior/iOS 8.0 ou superior

Valor
Médio
R$
442,00
R$
399,00

Fonte/Site
Mercado
Livre
Amazon

R$
302,00

AliExpress

R$
181,99

Amazon

R$
145,00
R$
88,90
R$
39,90
R$
20,00

Americanas
Americanas
Shopee
Shopee

Fonte: produção da autora, 2021.
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Cientes do alto custo dos equipamentos da marca Samsung, buscamos outros modelos
compatíveis, como o Xiaomi Play 2. Mesmo apresentando um valor até mais alto que o
modelo Samsung (vide Imagem 9), ele possui o formato leve e confortável, mas não vem com
controle remoto. Na parte superior dos óculos há um botão que pode ser utilizado para ativar
os comandos, independente do que se está visualizando. Recomenda-se utilizá-lo em
ambientes mais escuros, pois sua vedação não é 100%.
Outro modelo é da marca Zeiss, também importado, e o qual possui algumas
características que podem ser importantes para alguns perfis de usuários. Uma delas é o fato
de poder ser utilizado por pessoas que usam óculos de grau, pois seu espaço interno não
interfere no conforto dependendo do modelo da armação. Porém, não possui uma regulagem
de profundidade para ajustar as lentes, podendo trazer um desconforto visual inicial. Como os
demais equipamentos, também exige requisitos mínimos do smartphone (acelerômetro e
giroscópio) para se obter uma melhor imersão. Assim como o anterior, não possui controle
remoto, mas pode ser comprado separadamente, identificando se é compatível com o
smartphone. Seu custo de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) é mais baixo que do
equipamento Xiaomi Play 2 e, portanto, pode ser uma opção para quem busca um modelo
mediano.
Existem também modelos que possuem o fone de ouvido integrado nos próprios
óculos, como no caso, por exemplo, dos modelos da marca VR SHINECON. Esses modelos
são bastante utilizados para visualização de vídeos/filmes e possuem regulagem manuais de
profundidade para adaptar as lentes na proximidade certa da necessidade do usuário. A
experiência imersiva com o uso dos fones é maior devido a não interferência dos ruídos
externos. Realizamos a pesquisa desses dois modelos que se diferenciam pelo formato e
qualidade das lentes.
Mesmo que os óculos não possuam fones de ouvidos vinculados, podemos utilizá-los
separadamente nos demais equipamentos e obter também a experiência imersiva almejada.
Testamos alguns fones de ouvido e headphones com bluetooth proporcionando uma
experiência individual sem interferências de ruídos externos. Por possuírem um baixo custo,
dependendo do modelo e fabricante, sugerimos também o uso desse equipamento.
Dentre os vários óculos RV pesquisados, listados anteriormente, e que apresentaram
custos mais baixos de aquisição, dois modelos nos chamaram a atenção pela sua
funcionalidade e preços acessíveis: Google Cardboard (mostrado na Imagem 7) e o VR BOX
(Imagem 10). Este segundo foi o escolhido para compor o kit de baixo custo.
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Imagem 10 - Óculos VR BOX e Smartphone

Fonte: produção da autora, 2021.

A escolha considerou a funcionalidade e o valor para compra do equipamento. Os
óculos de Realidade Virtual da marca VR Box, dentre os modelos pesquisados e testados,
apresentaram o melhor custo-benefício. Seu material feito em plástico e espuma é bem mais
resistente e confortável do que o modelo de papelão do Google. Ele suporta aparelhos de
smartphones de até 6,5 polegadas. As funções básicas de visualização dos aplicativos e sites
que fornecem o formato em RV obtiveram êxito através dos ajustes manuais na parte superior
do equipamento, podendo regular as lentes adaptando a melhor experiência. O espaço interno
favorece quem utiliza óculos de grau, dependendo do modelo da armação, e seu controle
remoto (que deve estar conectado ao smartphone via bluetooth) funciona de forma limitada
como regulador de volume e aciona as funções de avançar e voltar no vídeo.
Portanto, a escolha desse modelo de óculos de RV foi identificada como uma escolha
viável para uso em sala de aula pelo professor da rede pública. A seguir, mostraremos que
modelo de smartphone pode ser usado nesses equipamentos.
3.1.2 Smartphones
Ao dar início a pesquisa de um modelo ideal de aparelho de smartphone de baixo
custo para ser utilizado nos óculos de RV, verificamos que eles devem possuir os requisitos
mínimos para que os vídeos sejam executados no formato imersivo. Na elaboração do kit teria
como possível vantagem sua compatibilidade com vários smartphones que contenham no
mínimo dois recursos básicos instalados de fábrica: sensores de giroscópio e acelerômetro
(definidos no capítulo anterior). Durante a pesquisa dos aparelhos, nos deparamos com vários
modelos, marcas e preços que possuem os recursos mínimos citados anteriormente.
Limitamos o valor em até R$ 1.000,00 (mil reais).
A princípio, utilizamos o equipamento do multiHlab: smartphone Samsung Galaxy S8
(não listado por estar fora da faixa do limite de preço pesquisado). Portanto, buscamos por
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outros aparelhos compatíveis e com as funções básicas para o uso dos óculos RV. Alternamos
a visualização nos óculos de Realidade Virtual VR BOX (Imagem 11) e o Gear VR Samsung
(Imagem 12). Este último utilizamos como referência inicial da pesquisa, pois focamos na
utilização do primeiro por fazer parte dos equipamentos considerados de baixo custo,
conforme tabela citada anteriormente.
Imagem 11 - Óculos VR BOX

Fonte: produção da autora, 2021.
Imagem 12 - Óculos Gear VR

Fonte: produção da autora, 2021.

Para os testes nos óculos do kit proposto, utilizamos o aparelho smartphone Motorola
G9 Plus, cujo preço estava dentro do delimitado e que possui esses recursos disponíveis. A
qualidade das ações executadas na utilização do equipamento de imersão é extremamente
visível. Resumindo a experiência com esse aparelho, tivemos as seguintes impressões: o
tamanho do aparelho (6,5 polegadas) é o encaixe limite dos óculos RV e isso contribui para
melhor vedação dos óculos em ambientes externos mais iluminados; as funções básicas de
visualização dos Apps e sites que fornecem o formato em RV obtiveram êxito através dos
ajustes manuais do equipamento.
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Para melhor aproveitamento na visualização imersiva dos óculos RV, instalar no
smartphone alguns aplicativos, a exemplo dos óculos Google Cardboard. Para uma melhor
comunicação entre os óculos e o smartphone, é necessário realizar sua configuração
utilizando um QR Code (Quick Response Code) específico para cada modelo. Isso
proporcionará uma melhor visualização a partir da adaptação do modelo dos óculos RV ao
aparelho. Porém, nem todos os modelos de óculos possuem esse código em suas embalagens
de origem, colocando-se como alternativa obter o QR Code específico para o seus óculos no
site Hypergrid Business16. O site tem como objetivo informar sobre as pluralidades e
tendências do uso da Realidade Virtual, “mundos virtuais” e outras tecnologias,
principalmente as imersivas. Ademais, o site disponibiliza um catálogo contendo uma grande
variedade de modelos de óculos RV disponíveis no mercado e seus respectivos QR Code. Ao
abrir o Aplicativo Google Cardboard instalado no aparelho smartphone, devemos selecionar a
opção “alternar visualizador” e localizar no site especificado o QR Code compatível com
modelo disponível apontando a câmera do aparelho. Para a utilização do equipamento
escolhido para os testes, selecionamos um QR Code correspondente ao modelo dos óculos
(conforme Figura 1). Isso proporcionará que a experiência imersiva seja mais completa
evitando falhas recorrentes quando não se tem acesso a esse tipo de configuração.
Figura 1 - Lista de QR Code disponíveis para óculos RV

Fonte: Site Hypergrid Business

No decorrer das pesquisas, realizamos alguns testes de aplicativos que poderiam ser
instalados em aparelhos que não possuíam os sensores listados nesse trabalho. A princípio,
16

Site para configurar os Óculos VR através do QR Code: https://www.hypergridbusiness.com/faq/vr-headsetqr-codes/
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alguns testes foram realizados em um smartphone (Samsung Galaxy J5 Prime). Foi instalado
um aplicativo (Rotation Control) que reproduzia essa função de forma básica, mas na prática,
ao acessar sites nesse formato em RV, não tinha eficiência na visualização devido a alguns
bugs (falhas do sistema do aparelho) que impediam realizar essa etapa de imersão. A partir
disso, instalamos alguns outros aplicativos, disponíveis na loja de Apps Android, voltados
para a visualização em Realidade Virtual (VR Vídeos, Sites in VR, VR Store, VR FPS) e
compatíveis com o equipamento, porém, até então, só foram encontrados Apps de imagens e
pequenos vídeos de lugares e museus, alguns jogos de gráficos simples e bem limitados.
Portanto, reforçamos que o uso desse tipo de tecnologias de imersão requer também que o
aparelho possua - além dos requisitos mínimos de fábrica - um processador e memória
suficientes para evitar falhas e bugs durante os movimentos.
Para a utilização dos Óculos de Realidade Virtual (Cardboard do Google e similares),
nem sempre é necessária a instalação de aplicativos para ter acesso aos conteúdos de
visualização em RV. Lembrando que, para isso, é essencial que o aparelho smartphone possua
especificações mínimas instaladas de fábrica para que a experiência de imersão seja a mais
realista possível. Essas funções promovem uma visualização em todos os sentidos e lados aos
movimentos da cabeça e corpo simulando as ações reais de movimento do indivíduo quando
está em um determinado ambiente.
3.1.3 Aplicativos gratuitos
Dentre vários aplicativos voltados para interação e visualização em Realidade Virtual,
tivemos acesso e os testamos com o intuito de explorar as funcionalidades da experiência
imersiva, podemos citar nossas impressões ao utilizá-los: Fulldive17 e o Within18. Esses
aplicativos disponibilizam imagens diversas, cenas cinematográficas dentre elas, curtas,
documentários e vídeos que abordam diversos conteúdos para serem visualizados com uma
boa qualidade na resolução no formato RV.
Ao pesquisar alguns aplicativos oferecidos pelo Google de forma gratuita, lembramos
frisar que o Street View e o Google Earth não disponibilizam mais o formato RV. Já o
aplicativo Youtube VR ao ser instalado no aparelho, solicita o uso dos óculos Daydream
Headset do Google. Este teve seu uso desativado no ano de 2019 devido a baixa procura pelo
17

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.fulldive.shell&hl=pt_BR&gl=US
Disponível em:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shakingearthdigital.vrsecardboard&hl=pt_BR&gl=US
18

51

equipamento que, por sua vez, tinha um alto custo. Ou seja, este aplicativo não possui
utilidade neste trabalho. Usamos, além de outros recursos, o próprio site do Youtube para
obtermos experiências imersivas através de buscas direcionadas.
Esse Canal disponibiliza também a visualização de conteúdos no formato de 360° e
RV (nos smartphones). Nele são encontrados vários vídeos que em sua maioria funcionam
como simuladores de ambientes, como por exemplo: montanha russa, cavernas assombradas,
lugares pelo mundo, documentários, curtas, entre outros. Porém, em alguns vídeos a
qualidade de imersão não é tão boa devido a sua resolução das suas imagens.
Podemos encontrar vários conteúdos que podem ser aproveitados em atividades na
sala de aula da disciplina de Sociologia.

Testamos a visualização com dois

documentários/curtas que caberia uma ampla discussão sobre as temáticas indivíduo e
sociedade, meio ambiente, desigualdades sociais, entre outros. Rio de Lama 19, produzido em
2016 (Imagem 13) e Além do Mapa: um dia na favela20, produzido em 2016 (Imagem 14) são
documentários que servem como exemplos para trabalhar diversos conteúdos e estimular o
debate em sala de aula. Estes estão disponíveis gratuitamente no Canal do Youtube em vários
formatos, inclusive em RV.
Imagem 13 - Documentário Rio de Lama (2016)

Fonte: Plataforma Youtube, 2021.

19
20

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YoG_msiQsKU&t=148s
Disponível em: https://www.yout ube.com/watch?v=wHYHe42VI7A
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Imagem 14 - Documentário Além do Mapa: Um dia na favela (2016)

Fonte: Plataforma Youtube, 2021.

O primeiro documentário foi gravado por uma câmera totalmente no formato de 360°,
portanto podemos visualizar de forma imersiva em sua totalidade através da utilização dos
óculos. Esse documentário foi gravado (em 360º) após a tragédia do deslizamento da
barragem da empresa SAMARCO em 2015, na cidade de Mariana, Minas Gerais. Seu
objetivo foi mostrar como ficou a cidade devastada por esse acontecimento e tentar resgatar,
através de entrevistas com os sobreviventes, como era o cotidiano da cidade e a interação dos
moradores antes e depois do ocorrido. Nesse vídeo, vários temas da Sociologia podem ser
debatidos em sala, principalmente a relação indivíduo, sociedade e meio ambiente.
O segundo documentário foi realizado em 2016 através da parceria do Google com
moradores de favelas da cidade do Rio de Janeiro. A proposta foi possibilitar a imersão no
cotidiano dos moradores, os quais captaram imagens com câmera 360º. Em aulas de
Sociologia na escola, o vídeo poderá abrir discussões a respeito dos espaços sociais e
desigualdades enfrentadas pelos moradores das favelas.
Esses vídeos são só alguns exemplos de conteúdos que podemos encontrar de forma
gratuita. Assim, temos uma variedade de temas que podemos usar ao nosso favor para
enriquecer as aulas de Sociologia debatendo de forma dinâmica os fatos sociais existentes na
sociedade.
3.1.4 Produção e disponibilização de vídeos no formato 360º
Para obtermos conteúdos no formato RV imersivo é essencial realizar captações de
imagens utilizando equipamentos específicos, um exemplo é o equipamento de filmagem,
mas precisamente uma Câmera de 360 graus (Imagem 15). Nesse caso, utilizamos a Câmera
que compõe o kit Gear 360 (modelo 2017) da marca Samsung. Esse instrumento tecnológico
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consegue captar, ao mesmo tempo, as imagens em todas as direções e sentidos. Sua
visualização é equivalente a uma perspectiva humana, tornando a experiência mais realista
quando utilizamos os Óculos de RV.
Imagem 15 - Câmera 360 graus

Fonte: acervo multiHlab, 2021.

O processo de captação de imagens com esse tipo de câmera requer alguns elementos
e cuidados para que o resultado seja o mais realista possível. Dependendo de quais imagens
serão captadas, podemos fazer o uso de alguns equipamentos de apoio para nos ajudar nesse
trabalho. Para captação de ambientes para visualização “estática”, o seja, através de um ponto
fixo visualizar o que acontece ao redor, por exemplo, podemos fazer a utilização de um tripé
fixado na câmera (Imagem 16) em um ponto estratégico para que a captação das imagens em
movimento transmita a sensação de estar fazendo parte do ambiente. Esse tipo de captação é
bastante utilizado em museus, pontos turísticos, salões, entre outras opções. No caso do
multiHlab, utilizamos esse formato para captação das imagens do vídeo Personagens que
habitam a sala de aula21, que nos serviu de inspiração para a próxima etapa.

21

Vídeo Personagens que habitam a sala de aula, produzido pela equipe multiHlab e disponibilizado no site do
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5k8RRfdh8DY
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Imagem 16 - Tripé + Câmera 360º

Fonte: acervo multiHlab, 2021.

Existem também os formatos em movimento que podem ser captados em diferentes
formas e com equipamentos específicos. Um exemplo é utilizar a câmera fixada em um
capacete de um ciclista, ou em cima de um veículo (o Google Street View utiliza esse formato
para captar imagens das ruas) ou até mesmo em um capacete de alguém caminhando em
diversos locais. Essas imagens darão a sensação simulada de espaços e lugares que podem ser
visualizados virtualmente, porém com uma sensação imersiva. Existem também formatos de
visualização aérea fazendo a fixação da câmera em Drones para captação dessas imagens.
Após a captação dessas imagens podemos disponibilizar esses conteúdos de forma
gratuita e acessível em variados formatos no site do Youtube. O processo para realizar upload
de vídeos no formato de 360° no site não foi uma tarefa fácil, porém não impossível. A
princípio foi realizada uma pesquisa rápida no site do Youtube que me levou a um tutorial no
próprio canal através da aba Ajuda (Imagem 17). Ao seguir os passos, foram verificadas as
informações de como realizar uploads de arquivos na plataforma, incluindo arquivos de
imagens no formato de 180º.
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Imagem 17 - Tutorial para fazer uploads de vídeos 360º

Fonte: Plataforma Youtube, 2021.

Para dar início ao processo de upload de arquivo de vídeo no formato de 360º
(Sequência representada na Imagem 18), foi preciso instalar dois programas (tanto no
computador como no celular) cuja função é transformar o arquivo de vídeo (gravado em 360º
e já salvo no aparelho) em um disponível na plataforma do Canal Youtube com acesso livre.
Para isso, utilizamos o vídeo Personagens que Habitam a Sala de Aula (multiHlab) para
ilustrar. De início instalamos o programa Python 2 e após sua conclusão, inserimos o
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programa 360.Video.Metadata.Tool.win.zip 22. Para cada equipamento/software existe uma
configuração específica de instalação que são relatadas no passo a passo. Nesse trabalho, a
instalação desses foi baseada nas especificações técnicas do notebook que utilizei para
realização deste trabalho (Idealpad 330, 81FE0002BR - Lenovo). Lembramos que todo esse
procedimento pode ser realizado pelo smartphone.
Imagem 18 - Passo a passo para upload de arquivos em 360º

Fonte: produção da autora (Material didático), 2021.

22

Disponível em: https://github.com/google/spatialmedia/releases/download/v2.0/360.Video.Metadata.Tool.win.zip
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Ao término da instalação e preparação do vídeo para visualização em 360º no Canal, o
mesmo foi salvo em uma pasta, de escolha livre, para posteriormente ser realizado o upload
desse arquivo já formatado seguindo o procedimento padrão do Youtube. Após isso, o vídeo
(Imagem 19) ficou disponível no formato previsto e podendo ser “explorado” na tela do
notebook através da utilização do mouse e/ou no touch screen, no caso dos aparelhos de
smartphone e/ou tablets, para que sua visualização seja mais interativa.
Imagem 19 - Visualização em 360° no Youtube

Fonte: Canal multiHlab, 2021.

Para a sensação imersiva ficar ainda mais completa, podemos assistir a esses vídeos
no formato de Realidade Virtual através da utilização dos equipamentos compatíveis e
específicos. Para obter esse formato, utilizaremos o smartphone (com as especificações
mínimas para visualização de conteúdos no formato RV) selecionando o vídeo apresentado no
canal Youtube. Na parte superior à direita no ícone dos três pontos (conforme a Imagem 20),
selecionar a opção Assistir em RV ou acionar o ícone dos óculos RV. A imagem no aparelho
aparecerá de forma duplicada e o próximo passo será inseri-lo nos óculos de realidade virtual
para dar início ao procedimento de imersão.
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Imagem 20 - Visualização no formato de Realidade Virtual no Smartphone

Fonte: Canal multiHlab, 2021.

Nossa missão nesse tópico foi de demonstrar na prática (de forma simplificada), que
podemos sim realizar trabalhos imersivos e disponibilizá-los nas principais plataformas de
forma gratuita. Precisamos explorar os conteúdos e tutoriais disponíveis no próprio site e
colocar a mão na massa para atingir o objetivo almejado. Realizar esse tipo de atividade
envolvendo os alunos contribuirá e muito em todo o processo de ensino e aprendizagem.
3.2 Inspiração
O multiHlab possui um arsenal de equipamentos tecnológicos que são utilizados para
criação e construção de protótipos educacionais que são testados e disponibilizados em
parceria com as instituições escolares. Dentre eles o kit de Realidade Virtual composto pelos
óculos RV, smartphone e câmera 360º. A equipe sentiu a necessidade de explorar mais essas
tecnologias além de apenas captar imagens, mas de construir uma proposta pedagógica que
envolvesse a escola e alunos para estimular o olhar sociológico.
O desenvolvimento da proposta contou inicialmente com uma pesquisa exploratória
realizada com um grupo de estudantes do ensino médio da Escola de Referência Prof.
Cândido Duarte, localizada no bairro de Apipucos, na cidade do Recife. Em conversa
informal e individualizada com sete jovens, estudantes dos 2º e 3º anos do ensino médio,
foram levantados possíveis “personagens” que circulavam no ambiente escolar e suas
características. Dentre vários personagens citados, destacaram-se: estudiosos (as),
barraqueiras (os), dorminhocos (as), inconvenientes, o que gosta de esportes e pessoas que
gostam de chamar a atenção.
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Os personagens evidenciados nesse primeiro momento da pesquisa exploratória
possuíam as seguintes características, resumidas de acordo com as falas dos jovens: Os
estudiosos foram relacionados a alguns grupos que possuem os mesmos gostos e perfis e são
ótimos alunos, porém introspectivos com os demais colegas; os (as) barraqueiros (as)
possuem características fortes devido a sua expressão ao se posicionar ou discordar de
algumas situações, são provocativos; os dorminhocos (as) se destacam pela aparência sempre
cansada e sem energia no dia a dia da escola, sentam sempre nas últimas carteiras para
poderem cochilar em alguns momentos; os tipos inconvenientes são os destaques da escola e
muito mimados pelos professores devido a suas notas altas, porém se tornam arrogantes pelo
excesso de segurança; os que gostam de esporte vivem fazendo alguma prática esportiva nos
espaços da escola ou conversando sobre o tema, mas nem sempre são fáceis de conviver e; os
tipos que gostam de chamar atenção são vaidosos, preocupando-se bastante com a aparência
e seu ciclo de amizades é mais alto nas redes sociais do que na escola.
Com esse levantamento inicial de possíveis personagens, foi realizada uma segunda
etapa de diálogo com jovens, desta vez com alunos e ex-alunos da Escola de Referência Dom
Vital, localizada no bairro de Casa Amarela, em Recife. O grupo foi composto por 8 jovens,
com idades entre 16 (dezesseis) e 19 (dezenove) anos, todos participantes do projeto Teatro
como Método, anteriormente realizado com participação da equipe multiHlab no período de
01 de setembro a 30 de outubro de 2019. A princípio houve uma conversa aberta para que os
jovens pudessem falar sobre alguns personagens que eles estavam familiarizados em ver
dentro da escola. Os personagens evidenciados nessa conversa foram os seguintes: o atleta, a
famosinha, o odiado, a barraqueira, o nerd, a antipática, a militante e a dorminhoca.
O personagem Atleta foi destacado devido a existirem grupos que praticam esportes na
escola e que circulam por vários grupos por serem pessoas geralmente carismáticas e bem
humoradas. As Famosinhas foram apontadas como aquelas meninas que se destacam nas
redes sociais, divulgando seu dia a dia atrás de curtidas e com um número acima da média de
seguidores, uma espécie de “blogueirinha”, porém possuem características que incomodam
algumas pessoas devido ao excesso de exposição nesse meio. Os Odiados foram
caracterizados como os alunos que são os queridinhos dos professores e da gestão por seu
perfil fiscalizador e por se destacarem em algumas atividades da escola; sentem-se acima dos
outros alunos por reproduzir o discurso repreensivo dos adultos em algumas situações. A
Barraqueira é um personagem comum na escola por ser explosiva quando está diante de
algumas situações que lhe causem constrangimentos ou discordância. O Nerd é um
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personagem que circula bastante na escola por possuir características de timidez, estudioso e
ser reservado; interage pouco ou apenas com as pessoas que compartilham dos mesmos
interesses. A Antipática foi definida como um perfil bastante egocêntrico e não se sente
confortável na presença de algumas pessoas, e quando interage quer sempre monopolizar a
fala. A militante já atua no embate de algumas situações que causem injustiças para
determinados grupos sociais e encara as situações tentando argumentar de forma esclarecida
os seus posicionamentos. A dorminhoca é uma personagem que chega cansada nas aulas
devido a ter outras atividades fora da escola ou que não consegue dormir bem à noite e fica
cochilando durante as aulas, sem energia.
Após identificação e caracterização, foi proposto aos jovens sua participação no
projeto interpretando esses personagens citados por eles (e bastante coincidentes com o
levantamento anterior realizado com estudantes da outra escola) para gravação de um vídeo
em formato 360 graus (Realidade Virtual) de uma situação típica em escolas públicas de
ensino médio: um primeiro dia de aula de uma turma de 1º ano, quando muitos dos alunos
ainda não se conhecem, e vão chegando à sala de aula antes do início da aula e presença do
professor no espaço.
Como os jovens já haviam participado do projeto Teatro como Método, o qual contou
com atividades de construção de personagens e trabalhos corporais, as técnicas foram úteis
para a construção do gestual dos personagens para o vídeo. No intervalo de uma semana, os
jovens atores construíram seus personagens e retornaram no dia agendado para gravação do
vídeo com as respectivas autorizações de uso de imagem e voz assinadas por seus
responsáveis legais.
A cena foi construída em uma sala de aula estrategicamente organizada para que a
câmera (modelo 360º) pudesse captar todos eles de forma individualizada interagindo entre si
e interpretando os personagens que cada aluno escolheu dentro do ambiente escolar. A
utilização desse recurso tecnológico foi de fundamental importância para que o resultado final
seja a projeção do ambiente da sala de aula e a interação dos personagens.
Ao terminarmos todo o procedimento técnico de instalação e posicionamento da
câmera, como também teste e direção de cena, demos início a gravação que durou
aproximadamente 4 (quatro) minutos. Todos os personagens interagiram ao mesmo tempo.
As situações interpretadas foram bastante dinâmicas: o nerd estava sentado em sua carteira
estudando e interagindo com seu objeto favorito, o cubo mágico, e praticamente não interage
com os colegas. Enquanto isso, o atleta estava circulando pela sala de forma agitada,
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debatendo e interagindo com outros colegas sobre seus feitos atléticos. A personagem da
dorminhoca estava sonolenta debruçada em sua carteira e alheia aos acontecimentos ao seu
redor. O odiado, queridinho dos professores e da gestão, implicava com os demais colegas
que não aceitavam suas instruções e intervenções. A famosinha chega à sala registrando com
o celular seus momentos do primeiro dia de aula, incomodando alguns colegas que evitam
serem filmados. A barraqueira atua discutindo com alguns colegas ao se sentir incomodada
com alguns de seus comportamentos, como no caso do odiado. A antipática é uma
personagem que não interage muito com os colegas e os trata com desdém por não se sentir
confortável com sua proximidade, sua expressão corporal demonstra muito isso. E a militante
atua discutindo com os colegas sobre alguns discursos e ações de intolerância que são
praticados dentro do espaço escolar.
3.2.1 Aplicação em sala de aula
Esta ideia, como inspiração, não pressupõe o conhecimento prévio dos estudantes
sobre os conceitos sociológicos que serão trabalhados, pois o objetivo é provocar
estranhamento para então trabalhar a desnaturalização. A cena poderá ser observada a partir
de diferentes temas, conceitos e teorias da Sociologia escolar. Neste material, sugerimos
trabalhar o conceito de estereótipo, e as relações entre indivíduo e sociedade, o eu e o outro.
Para começar a atividade na sala de aula, deverá ser indicado pelo grupo um jovem
que assistirá à cena gravada em realidade virtual. O professor irá contextualizar para todo o
grupo a situação, informando que se trata de uma sala de aula em uma escola pública de
ensino médio, em seu primeiro dia de aula no 1º ano, no horário de chegada dos alunos,
quando o professor ainda não está na sala. A intenção é que o jovem que visualiza a cena se
sinta como um observador daquela situação, como se estivesse na sala, podendo observar
cada um dos alunos, mas sem ele ser notado ou observado de volta. Esperamos que o efeito
de imersão na cena estimule a imaginação sociológica, enriquecendo a experiência. Os
demais jovens terão acesso à cena apenas pela descrição do colega, o que depois poderá
evidenciar como são construídos socialmente os estereótipos.
A partir da fala do jovem que assiste a cena, o grupo será solicitado a identificar os
personagens que habitam essa sala de aula e caracterizá-los. Para isso, o professor poderá
fazer perguntas ao grupo para estimular a percepção desses personagens no contexto escolar
visualizado. Com isso, pretendemos discutir, na perspectiva sociológica, sua interpretação
partindo da premissa do senso comum e estimulando o pensamento sociológico com intuito
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de desconstruir e desnaturalizar argumentos e preconceitos que possam se manifestar durante
o processo.
No último momento, seria propor um encontro com os alunos participantes e o
professor que tenha acompanhado o trabalho. O intuito é observar as impressões de como
trabalho contribuiu para o desenvolvimento de uma perspectiva sociológica e crítica dos
conceitos trabalhados, possibilitando uma análise comparativa do nível de compreensão sobre
o tema. Isso pode ser registrado através de um questionário aplicado no primeiro encontro e
na conversa após a realização dessa intervenção.
A presença das TDIC’s é constante no processo da trajetória juvenil. Essas práticas
digitais contribuem com a diversidade das trajetórias individuais e suas sensibilidades juvenis
fornecem ferramentas necessárias para expressão de suas contradições com relação à
sociedade, seus confrontos sobre a reprodução e/ou modificação de valores.
Esse trabalho serve como orientação e inspiração para que o professor possua
ferramentas adequadas de como trabalhar com tecnologias de imersão de baixo custo e
proporcionar uma experiência marcante na sala de aula. Sugerimos ao professor a
visualização do material pedagógico (Apêndice) desenvolvido nesse trabalho para
compreender melhor a proposta e as considerações realizadas na testagem. A variedade das
temáticas da disciplina de Sociologia que podem ser executadas nesse formato vai depender
de como o professor irá conduzir o debate de forma criativa e participativa.
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4. TESTAGEM E ANÁLISE DO MATERIAL PEDAGÓGICO

O material didático construído como complemento deste trabalho foi testado de forma
online por alguns/as professores/as através de um questionário construído no Google Forms.
O convite foi iniciado através do aplicativo WhatsApp com o intuito de apresentar a proposta
informalmente e sondar o interesse do/a o/a professor/a em participar da testagem do material
pedagógico. Na ocasião, solicitou-se o e-mail para envio do material e do link do questionário
para ser respondido no prazo de até 10 (dez) dias. Foram contactados 12 docentes, 10
responderam positivamente e 4 responderam ao questionário no prazo indicado.
Os/as docentes que aceitaram participar na análise do material são professores/as da
rede estadual de ensino. Apenas um leciona em escola particular. O perfil de formação desses
são as seguintes: Licenciaturas em História, Geografia e Ciências Humanas – com habilitação
em Sociologia. Todos eles lecionaram ou lecionam a disciplina de Sociologia nos últimos três
anos, mesmo não possuindo a formação na área.
Após as perguntas sobre a formação, os/as docentes foram questionados sobre se
faziam uso de artefatos tecnológicos para auxiliar sua prática docente na sala de aula na
disciplina de Sociologia. Dos quatro que responderam, apenas um não fazia uso desses
artefatos nas suas aulas. Ao questionarmos sobre a existência de laboratório de informática
na escola, apenas um respondeu que não havia. Aos que responderam sim, quando
questionados sobre a estrutura e funcionamento do laboratório, tivemos respostas entre bom e
ótimo.
Todos foram unânimes de forma positiva na resposta sobre o uso de tecnologias
digitais em sala de aula. Dentre os equipamentos utilizados estão na sequência: computador,
celulares e datashow. No questionamento sobre se já havia trabalhado com tecnologias de
imersão, nenhum deles trabalhou e apenas um não conhecia essa modalidade. Ao analisarem
a viabilidade da proposta do Kit de Realidade Virtual, todos responderam positivamente. Não
obstante, alguns comentários foram tecidos quanto ao que pode tornar inviável. O docente,
aqui identificado como A, relatou acreditar “ser viável sim, mas sabemos que infelizmente o
fomento que é passado para algumas escolas não dão essa possibilidade”. Outro docente,
identificado como D, relatou que a inviabilidade pode existir sem a conexão com a Internet.
Ao analisarem as contribuições das atividades propostas no material pedagógico, com
o uso da Realidade Virtual no ensino de Sociologia na escola, todos eles responderam de
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forma positiva. E ao avaliarem a clareza da linguagem do material didático, em uma escala de
0 a 10 (em que 0 representa pouco clara e 10 muito clara), as respostas ficaram divididas entre
9 e 10. Seguindo essa mesma escala, mas agora medindo o nível de satisfação da proposta
trazida pelo material didático (em que 0 representa muito insatisfeito e 10 muito satisfeito), o
resultado obteve empate entre 9 e 10.
Sobre a viabilidade de a proposta ser aplicada na realidade escolar onde estão
inseridos, todos responderam positivamente; indicaram também que os ajudariam a
desenvolver um olhar sociológico dos estudantes seguindo os temas sugeridos pelo material.
Além disso, todos confirmaram que não haveria resistência por parte da equipe gestora para
implantação dessa proposta na escola.
Na questão aberta sobre quais limites do material apresentado, o docente A relatou
que “de forma geral não, o problema são algumas dificuldades de algumas escolas públicas.
Mas a proposta é fantástica”. O docente B pontuou que o material apresentou limites com
relação as poucas sugestões de vídeos no formato RV que debatem temas voltados para o
ensino de Sociologia. Questionou também sobre as dificuldades que podem ser enfrentadas
por alguns docentes na utilização dessas ferramentas de imersão, necessitando de uma
capacitação prévia para isso. Destacou por último que as ferramentas digitais de imersão
devem ser usadas como “auxiliares, portanto, não devendo ser utilizadas como muletas ou
elemento final do processo de ensino-aprendizagem”.
Ao questionarmos sobre a identificação das possibilidades de uso do material didático
apresentado, dois docentes manifestaram suas opiniões. O primeiro, identificado como A,
respondeu de forma positiva destacando o “maior desempenho dos alunos (sempre gostam do
uso da tecnologia) maior facilidade para o professor passar o assunto e conseguir o objetivo
(compreensão dos alunos)”. O segundo docente, identificado como B, relatou que “entre as
inúmeras possibilidades em relação ao material apresentado, se pudéssemos apontar somente
uma, gostaríamos de frisar o impacto positivo para o processo de ensino-aprendizagem,
sobretudo no que tange à utilização de uma novíssima metodologia auxiliar ao fazer docente
em sala de aula. Identifica-se a real possibilidade de dinamização do referido processo de
ensino-aprendizagem”.
Sobre a possibilidade de a equipe multiHlab realizar em sua aula a atividade
“Personagens que habitam a sala de aula”, dois dos docentes apresentaram interesse e
disponibilizaram contatos. Ao finalizarmos o questionário, perguntamos se gostariam de
deixar algum comentário. Todos manifestaram suas opiniões de forma positiva com elogios
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do trabalho e equipe envolvida. Alguns dos relatos: “Excelente projeto. Com certeza vai
ajudar bastante nas aulas de sociologia e áreas afins. Ampliar horizontes” (Docente C); Muito
bom!!! No momento que vivemos a tecnologia faz parte do nosso dia a dia” (Docente D).
Após as contribuições dos docentes participantes da análise do Material Didático,
podemos perceber de forma positiva suas impressões e possibilidades de aplicação na sala de
aula. Verificamos também que necessitam de capacitação para se sentirem mais seguros na
utilização dessas ferramentas imersivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A trajetória vivenciada nesse período de construção deste trabalho percorreu diversas
barreiras antes de chegarmos a sua conclusão. A princípio, vivenciamos um período bastante
conturbado no país, destacando a questão da saúde devido a pandemia da COVID-19 e a crise
política que dificulta, dentre outras demandas, o investimento na Educação.
Esse trabalho foi desenvolvido com a proposta final de produzir um material didático
que contribuísse como uma das possibilidades de trabalhar os conteúdos da sociologia no
ensino médio utilizando tecnologias de imersão como sugestão. Durante o processo, fizemos
uma contextualização sobre conceitos de alguns teóricos relacionados a juventudes, educação
básica e demais temas associados. Realizamos pesquisas abordando os conteúdos atuais da
BNCC no ensino médio e destacamos as dificuldades enfrentadas na educação no período
pandêmico. Sugerimos a utilização das tecnologias digitais de imersão como uma
possibilidade de ferramenta de apoio no ensino de sociologia através do Kit de Realidade
Virtual, com preços acessíveis, no qual desenvolvemos uma pesquisa mais ampla para relatar
as formas de utilização, bem como sugestões de construção e divulgação de conteúdos nos
formatos de 360°.
Antes de ser finalizado, nosso trabalho passou por várias etapas até chegar ao formato
da modalidade da linha de pesquisa Práticas de ensino e conteúdos curriculares, definido pelo
ProfSocio. No início das pesquisas nos direcionávamos para realizar uma intervenção
pedagógica fazendo o uso da experiência da Realidade Virtual utilizando como
recurso/metodologia o protótipo “Personagens que habitam a sala de aula”, vídeo produzido
pelo multiHlab. Seguimos um cronograma de atividades que precisou ser interrompido devido
a pandemia, como não podíamos mensurar a gravidade disso - com aumento significativo do
número de casos, isolamento social, fechamento das escolas e instituições em geral, vítimas
em óbito, entre outros -, redirecionamos nosso trabalho, passamos a desenvolver um material
didático com o objetivo de orientar os professores na utilização de ferramentas tecnológicas
de imersão como apoio nas suas aulas. Apresentar possibilidades de acesso a equipamentos de
baixo custo e orientar sobre o uso de aplicativos e canais gratuitos que disponibilizam
material nesse formato, foram uma das nossas contribuições.
Evidenciamos que é possível construir coletivamente com os alunos os próprios
vídeos no formato de 360º, podendo disponibilizá-los nos canais gratuitos para que outros
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professores e alunos se inspirem a construir os seus. As pesquisas e testes realizados que
antecederam o desenvolvimento deste trabalho nos possibilitou desenvolver conteúdos com
intuito de debater na escola temas relacionados à Sociologia.
Durante a pesquisa seguimos com uma sequência das orientações iniciais do que
viemos

propor.

Relatamos

algumas

das

experiências

vivenciadas

no

multiHlab,

principalmente quanto a utilização dos seus equipamentos para fins educacionais. Exploramos
suas funcionalidades com o objetivo de criar protótipos que pudessem ser testados e
replicados em parceria com as escolas. Exemplo dos protótipos é o projeto Personagens que
habitam a sala de aula.
No decorrer do texto falamos de todo o processo de construção e execução, dentre
eles, ideias iniciais baseadas nas demandas do debate sociológico de forma interativa e
pedagógica. Tudo isso utilizando as ferramentas tecnológicas como um apoio fundamental na
construção de ideias e produção de maneira coletiva entre alunos e professores. Buscamos
com isso ampliar os horizontes desse projeto.
Para a testagem do material didático, convidamos alguns professores que lecionaram
durante os últimos 3 anos a disciplina de sociologia no ensino médio, e esta não foi uma
tarefa fácil. Como sabemos, a disciplina não tem ainda estabilidade no currículo, o que
demanda professores de outras disciplinas ministrando sociologia gerando rotatividade de
professores a lecionando. Para além disso, o período pandêmico, o aumento das demandas no
final do ano letivo com provas e atividades programadas para cumprimento dentro do prazo
do calendário escolar, limita os professores disponíveis a ter tempo para analisar com calma o
material, isso reduziu nossa expectativa de uma quantidade maior de análises. De todo modo,
dentre os que aceitaram participar dessa testagem e os que responderam ao questionário
enviado por e-mail, podemos perceber que o material “Tecnologias Digitais de Imersão no
Ensino de Sociologia” teve boa aceitação. Os resultados apresentaram também que, para os
professores, as tecnologias imersivas ainda não são conhecidas como um recurso pedagógico
nas escolas. Contudo, a partir da análise do material didático, foi aprovado como
possibilidade de ser estudado e agregado nas aulas dos professores que responderam o
questionário.
Estamos esperançosos que em pouco tempo as tecnologias imersivas estarão
disponíveis de forma massiva, principalmente nas escolas públicas. Acreditamos que, com a
os avanços tecnológicos, novos equipamentos e atualizações de softwares, esse custo estará
mais acessível e seu uso se popularizará em todas as esferas da sociedade. Bem sabido que
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em algumas plataformas, sobretudo as redes sociais, já trazem o uso da Realidade Virtual
como uma de suas novidades, conhecida como Metaverso, por exemplo. Esse tipo de
tecnologia já está em desenvolvimento e traz a proposta de interação social através da
construção de avatares digitais. Mas esse assunto ficará para um próximo trabalho.
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Apêndice I – Formulário de pesquisa para testagem do material didático
Testagem do material didático Tecnologias Digitais de Imersão para o Ensino de
Sociologia
Esse questionário integra o trabalho de conclusão de curso de Rosilene Pereira da Silva, sob a
orientação da Profa. Dra. Darcilene Gomes, no Mestrado Profissional de Sociologia em Rede
Nacional na Fundação Joaquim Nabuco. Seu objetivo é realizar a testagem de material
pedagógico tendo como público alvo docentes das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na
Educação Básica. Após sua leitura do material pedagógico enviado por e-mail em formato
PDF intitulado Tecnologias Digitais de Imersão para o Ensino de Sociologia, solicitamos sua
avaliação sobre alguns aspectos do documento. Os dados coletados por esse questionário
serão de uso restrito da equipe do projeto sendo garantido o anonimato aos respondentes.

Você aceita responder este questionário? *
Sim
Não
1 - Você se formou em qual(is) licenciatura(s)? *

2 - Você atua como docente na: *
Marque todas que se aplicam.
Rede Municipal de Educação Básica
Rede Estadual de Educação Básica
Rede Federal de Educação Básica (IF, Aplicação, CM)
Rede Privada de Educação Básica

3 - Você ministra ou ministrou nos últimos 3 anos a disciplina Sociologia
no Ensino Médio? *
Marcar apenas uma oval.

Sim
Não
4 - Costuma utilizar algum artefato tecnológico para auxiliar sua
prática docente na disciplina de Sociologia? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
5.1 - Na escola em que você trabalha tem laboratório de informática? (se
trabalhar em mais de uma escola responder também a pergunta seguinte) *
Marcar apenas uma oval.
Sim e encontra-se em funcionamento (com aulas sendo ministradas)
.Sim, mas está fechado
Não tem
Não sei
5.2 - Na escola em que você trabalha tem laboratório de informática?
(responder APENAS se trabalhar em mais de uma escola)
Marcar apenas uma oval.
Sim e encontra-se em funcionamento
Sim, mas está fechado
Não tem
Não sei
6. Em geral, como você avalia a estrutura e o funcionamento destes
laboratórios de informática? (se trabalhar em mais de uma escola
responder também a pergunta seguinte) *
Marcar apenas uma oval.

Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Não sei

6.1 - Em geral, como você avalia a estrutura e o funcionamento destes
laboratórios de informática? (responder APENAS se trabalhar em mais de
uma escola)
Marcar apenas uma oval.
Ótimo
Bom
Regular
Ruim
Péssimo
Não sei
7 - Em suas aulas presenciais costuma utilizar as tecnologias digitais? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
8 - Se sim, quais ferramentas tecnológicas costuma utilizar em sala de aula? *
Marque todas que se aplicam.
Computador
Celular
Tablet

Datashow
Câmera
Óculos de Realidade Virtual
Outros
Nenhum
9 - Já trabalhou com alguma tecnologia de imersão em sala de aula? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
Não conhecia

10 - Na sua opinião, a sugestão de kit de Realidade Virtual proposto
no material pedagógico é viável? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

11 - Caso não, o que o torna inviável? *

12 - Na sua opinião, as atividades propostas com o uso de Realidade Virtual
contribuem para o ensino de Sociologia na escola? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

13 - Em uma escala de 0 a 10, em que 0 representa pouco clara e 10
representa muito clara, qual o nível de clareza da linguagem do
material pedagógico? *
Marcar apenas uma oval.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14 - Considerando a proposta trazida pelo material pedagógico, em
uma escala de (0) a (10), em que o 0 representa muito insatisfeito e o 10
representa muito satisfeito, seu nível de satisfação com o material
apresentado é: *
Marcar apenas uma oval.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 - A aplicação da proposta do material pedagógico é viável para a
realidade escolar em que você se insere? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não
16 - Você acredita que a ferramenta apresentada ajudaria a desenvolver
um olhar sociológico dos seus estudantes sobre temas sugeridos no
material? *
Marcar apenas uma oval.

Sim
Não

17 - A equipe gestora de sua escola ofereceria resistência para implantar este
projeto? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

18 - Você identifica limites no material apresentado? *

19 - Você identifica possibilidades no material apresentado? *

20 - Você gostaria de receber a equipe do multiHlab para realizar em sua
aula atividade "Personagens que habitam a sala de aula"? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

21 - Caso sim, informe um telefone ou e-mail para contato da
equipe multiHlab.

Você gostaria de comentar algo sobre o assunto deste questionário?

Apêndice II – Material pedagógico

MATERIAL PEDAGÓGICO

TECNOLOGIAS DIGITAIS
DE IMERSÃO NO
ENSINO DE SOCIOLOGIA

ROSILENE PEREIRA DA SILVA

APRESENTAÇÃO

#CULTURA DIGITAL
#ENSINO MÉDIO
#SOCIOLOGIA NA ESCOLA

Esse material tem como objetivo trazer
exemplos que inspirem e estimulem os
professores a construírem ideias inovadoras
para o uso da Realidade Virtual. Nosso
foco está direcionado no ensino de
Sociologia a partir dos conhecimentos
obtidos sobre a utilização das tecnologias
em sala de aula.

Espera-se que o nosso texto para formação
de professores discuta possibilidades para o
uso da Realidade Virtual. Tudo isso de
modo a estimular a participação e
interação dos jovens de forma a mobilizar
os conhecimentos das Ciências Sociais para
análise de fenômenos sociais. Ao inserir um
recurso tecnológico novo no ambiente
escolar não propomos uma situação de
“deslumbramento”, mas o uso consciente,
permeado de intencionalidades, por
professores dispostos a dialogar com a
Cultura Digital em benefício da educação .

ESTE MATERIAL É
COMPOSTO POR:

INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
COMPOSIÇÃO DE KIT BÁSICO
DE REALIDADE VIRTUAL PARA USO NA ESCOLA

SEQUÊNCIA DE AÇÕES PARA PREPARAÇÃO DE
ATIVIDADE COM USO DE REALIDADE VIRTUAL
NA SALA DE AULA

INDICAÇÃO DE VÍDEOS EM 360º
DISPONÍVEIS NA INTERNET PARA USO EM
AULAS DE SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO E
DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DE VÍDEO
EM 360º PARA USO NA ESCOLA

TRABALHO COLETIVO

Esse material foi desenvolvido como Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) no Mestrado
Profissional de Sociologia em Rede Nacional
(ProfSocio), associada Fundação Joaquim Nabuco
(Recife-PE), e contou com o apoio da Facepe com
a concessão de bolsa de fixação de técnico da
autora no Laboratório Multiusuários em
Humanidades - multiHlab.
O multiHlab realiza atividades de pesquisa,
ensino e extensão para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de práticas pedagógicas e
conteúdos didáticos multimodais voltados à
formação de professores e à formação de redes
de conhecimento entre pós-graduação,
graduação e educação básica.
Para desenvolvimento do vídeo "Personagens que
habitam a sala de aula", foram utilizados os
equipamentos disponíveis no laboratório, a
participação de sua equipe técnica e de
estudantes convidados da Escola de Referência
em Ensino Médio Dom Vital, localizada no bairro
de Casa Amarela - Recife - Pernambuco.
Agora, convidamos professores e professoras a
imaginarem conosco novos usos da Realidade
Virtual no ensino de Sociologia escolar.

EQUIPAMENTOS

SUGESTÃO DE KIT BÁSICO

Óculos de Realidade Virtual

Sugestão: VR Box
Preço médio: R$ 40,00

Nossa sugestão considerou a funcionalidade e o valor para
compra do equipamento. Os óculos de Realidade Virtual da
marca VR Box, dentre os modelos pesquisados e testados,
apresentou o melhor custo-benefício. Suporta aparelhos de
smartphones de até 6,5 polegadas. As funções básicas de
visualização dos aplicativos e sites que fornecem o formato em
RV obtiveram êxito através dos ajustes manuais do equipamento.
O espaço interno favorece quem utiliza óculos de grau,
dependendo do modelo da armação, e seu controle remoto
funciona como regulador de volume e aciona as funções de
avançar e voltar no vídeo.

Smartphone

Preço médio: R$ 900,00

Para a utilização dos óculos de Realidade Virtual é necessário
um aparelho de smartphone para ser encaixado na parte frontal
do equipamento (conforme as figuras abaixo). Indicamos para
uso com o VR Box um aparelho com tela de 6,5 polegadas para
melhor vedação e visualização das imagens. Para que a
experiência de imersão seja bem sucedida, são obrigatórios dois
recursos instalados de fábrica: Giroscópio e Acelerômetro. O
primeiro é responsável por reconhecer de forma precisa a
posição do objeto no espaço quando se faz o movimento do giro
no próprio eixo. O segundo corresponde à identificação da
intensidade dos movimentos, atuando sob a velocidade de
resposta de visualização.

Fones de
ouvido
(opcional)

A adição de fones de ouvido e/ou
headphones (com ou sem
bluetooth) é opcional, porém o seu
uso proporciona uma experiência
imersiva sem interferências de
ruídos externos.

POSSO USAR MEU
CELULAR?
Para usar seu celular para atividades com Realidade Virtual, verifique se o aparelho
possui os requisitos mínimos: sensores de giroscópio e acelerômetro.
VERIFIQUE SE O SEU CELULAR
POSSUI OS SENSORES NECESSÁRIOS
1 - Você pode fazer uma consulta no site
www.tudocelular.com (Figura 1). É só
digitar o "nome/modelo" do aparelho na
barra Pesquisar e verificar a presença dos
sensores na ficha técnica.
2 - Outra opção é fazer uma busca por
vídeos em 360º no YouTube. Ao visualizar, se
o vídeo (Figura 2) mexer durante os
movimentos que você fizer com o celular,
pode ter certeza que seu aparelho possui
esses sensores, representados pelas figuras
abaixo.

Giroscópio

Acelerômetro

FIGURA 1

FIGURA 2

PREPARAÇÃO DA
ATIVIDADE

INTENCIONALIDADE
DOCENTE
O uso da Realidade Virtual em sala de aula deve responder a
intenções pedagógicas. A depender do tema, conceito ou teoria
a ser trabalhado, cada docente poderá identificar as
potencialidades do uso de tecnologias de imersão. Neste
material, trazemos algumas sugestões quando apresentamos os
vídeos 360º. Para utilizar essa ferramenta, sugerimos atentar para
as seguintes decisões e encaminhamentos didáticos:
Qual tema, conceito ou teoria será trabalhado?
O que os estudantes já sabem? O que mais gostariam de
saber?
Como um ambiente de imersão poderá contribuir para sua
compreensão ?
Usarei um vídeo disponível na internet ou produziremos um
vídeo em 360º ?
A atividade com uso de Realidade Virtual terá qual função
didática?
Quais serão os possíveis desdobramentos em aulas
posteriores a atividade com RV?

VÍDEOS EM 360º

VÍDEOS NO YOUTUBE
Identificamos dois vídeos disponíveis no YouTube gravados em formato RV e
com acesso gratuito que trazem conteúdo pertinente ao ensino de Sociologia.
Queremos com este material estimular a produção na escola de novos vídeos
a partir das reflexões e da criatividade surgida do trabalho colaborativo entre
professores e estudantes, trazendo esses exemplos como potenciais
inspirações.

RIO DE LAMA

ALÉM DO MAPA: UM DIA NA FAVELA

Esse documentário foi gravado (em
360º) após a tragédia do
deslizamento da barragem da
empresa SAMARCO em 2015, na
cidade de Mariana, Minas Gerais. Seu
objetivo foi mostrar como ficou a
cidade devastada por esse
acontecimento e tentar resgatar,
através de entrevistas com os
sobreviventes, como eram o
cotidiano da cidade e a interação dos
moradores antes e depois do
ocorrido.
Nesse vídeo, vários temas da
Sociologia podem ser debatidos em
sala, principalmente a relação
indivíduo, sociedade e meio
ambiente.
O vídeo está disponível no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=7zQZqqSkJq0

Produção realizada em parceria do
Google com moradores de favelas
da cidade do Rio de Janeiro. A
proposta foi possibilitar a imersão
no cotidiano dos moradores, os
quais captaram imagens com
câmera 360º. Em aulas de Sociologia
na escola, o vídeo poderá abrir
discussões a respeito dos espaços
sociais e desigualdades enfrentadas
pelos moradores das favelas.
O vídeo está disponível no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=wHYHe42VI7A

PERSONAGENS
QUE HABITAM
A SALA DE AULA

INSPIRAÇÃO

Para a construção desse material didático
tivemos como inspiração o protótipo
desenvolvido pelo multiHlab "Personagens
que habitam a sala de aula".
Com o objetivo de estimular a produção de
experiências com uso de Realidade Virtual
nas escolas para o ensino de Sociologia,
descrevemos o passo a passo realizado pelo
protótipo. Professores e estudantes poderão
imaginar novas situações, a partir das várias
preocupações do campo da Sociologia
escolar, e desenvolverem suas próprias
experiências.
O trabalho contou com três fases:
Pré-produção: levantamento de informações
com estudantes, definição das personagens
e preparação dos atores;
Produção de vídeo 360º na escola;
Pós-produção: Disponibilização do vídeo no
YouTube.

O vídeo pode ser acessado no Canal
multiHlab no YouTube para uso em sala de
aula. Esperamos que o nosso relato seja
inspirador!

PRÉ-PRODUÇÃO

A equipe do multiHlab quis saber
dos estudantes de ensino médio
quais "personagens" fazem parte de
toda sala de aula. Como
personagens, estamos considerando
as representações sociais dos
colegas de escola que levam à
produção de estereótipos. A
intenção desse projeto é de
fomentar o olhar sociológico no
debate sobre indivíduo e sociedade.
O primeiro levantamento de
informações aconteceu no formato
de conversa com jovens estudantes
da Escola de Referência em Ensino
Médio Prof. Cândido Duarte,
localizada no bairro de Apipucos,
Recife. Com esse levantamento
inicial de possíveis personagens, foi
realizada uma segunda etapa de
diálogo, desta vez com estudantes
da Escola da Referência em Ensino
Médio Dom Vital, localizada no
bairro de Casa Amarela, Recife.

A partir das conversas com os dois
grupos foi possível identificar
características em comum,
nomeando-se as personagens
como: o atleta, a famosinha, o
odiado, a barraqueira, o nerd, a
antipática, a militante e a
dorminhoca.

Formamos com oito estudantes da
escola Dom Vital nosso grupo de
atores e tivemos a autorização da
Direção da escola para utilizar
uma sala de aula como locação. A
equipe discutiu as características
de cada personagem e cada ator
ficou com a responsabilidade de
pensar sobre os gestos, figurinos e
atitudes que sua personagem iria
representar no vídeo, que seria
gravado na semana seguinte. No
próximo encontro, retornaram
com as respectivas autorizações
de uso de imagem e voz
assinadas por seus responsáveis
legais.

PERSONAGENS

Os Atletas são estudante que praticam esportes na

escola e que circulam por vários grupos por serem
pessoas geralmente carismáticas e bem humoradas.

As Famosinhas foram apontadas como aquelas

meninas que se destacam nas redes sociais,
divulgando seu dia a dia atrás de curtidas e com um
número acima da média de seguidores. Possuem
características que incomodam algumas pessoas
devido ao excesso de exposição nas mídias.

Os Odiados foram caracterizados como os alunos que

são os queridinhos dos professores e da gestão por seu
perfil fiscalizador e por se destacarem em algumas
atividades da escola. Sentem-se acima dos outros por
reproduzirem o discurso repressivo dos adultos em
algumas situações.
As Barraqueiras são explosivas quando se encontram

em situações que lhe causem constrangimentos ou
discordâncias.

PERSONAGENS

Os Nerds são considerados tímidos, estudiosos e

reservados. Interagem pouco ou apenas com as
pessoas que compartilham dos mesmos interesses.

As Antipáticas são egocêntricas e não se sentem

confortáveis na presença de algumas pessoas. Quando
interagem geralmente querem monopolizar a fala.

As Militantes combatem as injustiças, defendem

determinados grupos sociais e encaram as situações
tentando argumentar de forma esclarecida os seus
posicionamentos.

As Dorminhocas já chegam cansadas nas aulas por

terem outras atividades fora da escola ou por não
conseguirem dormir bem à noite. Ficam cochilando
durante as aulas, sem energia.

Será que essas personagens também habitam a sua sala de aula?

Nossas personagens foram descritas no masculino ou feminino de acordo com a escolha dos
estudantes que os representariam no vídeo. Mas suas características poderiam ser identificadas
em ambos os sexos.

PRODUÇÃO

Propomos para os atores
trabalharem com improvisação. Por
isso, não produzimos um roteiro,
passo que poderá compor a fase de
pré-produção.
A atuação foi baseada em uma
situação: o primeiro dia de aula de
uma turma de 1º ano, quando muitos
dos estudantes ainda não se
conhecem e vão chegando na sala
de aula antes da presença do
professor no espaço.

A disposição das bancas na sala
de aula na forma de "U"
permitiu posicionar a câmera
Gear360 no centro do espaço
para assim captar todo o
movimento.
Como ensaio, nossos atores
escolheram suas posições e
começaram a agir como suas
personagens, aplicando os
gestos, falas e atitudes que
imaginaram.

IMAGEM DO VÍDEO PERSONAGENS QUE HABITAM A SALA DE AULA

CAPTAÇÃO DO VÍDEO 360º

O vídeo foi gravado em uma sala de aula disponibilizada pela
gestão escolar, estrategicamente organizada para que a câmera
do modelo Gear 360º (Figura 1) ficasse posicionada no meio da
sala. A câmera foi acoplada em um tripé de tamanho grande
(Figura 2) para que pudesse captar todos os movimentos das
personagens. O objetivo foi captar todo o ambiente da sala de
aula e a interação entre as personagens.
Ao terminarmos todo o procedimento técnico de instalação e
posicionamento da câmera, como também teste e direção de
cena, demos início a gravação que durou aproximadamente
quatro minutos. Todos os personagens interagiram ao mesmo
tempo.

Delimitamos também o
espaço para a circulação
das personagens em
torno de 1,50m da base
do tripé. Isso foi
necessário após alguns
testes para que as
imagens captadas
fossem visualizadas da
forma mais real possível
nos óculos RV.
FIGURA 3 - CAMERA 360º E TRIPÉ CENTRALIZADOS

EQUIPAMENTOS PARA
PRODUÇÃO DE VÍDEO EM 360º
Câmera 360º
Tripé grande
Espaço amplo e bem iluminado
(sala de aula, por exemplo)

FIGURA 4: CÂMERA GEAR 360º

FIGURA 5: TRIPÉ GRANDE

PÓS-PRODUÇÃO

Após a captação das imagens, precisamos transferir o arquivo da câmera para
o computador ou celular. No nosso caso, utilizamos um cabo USB. Como essa
gravação (take/tomada - na linguagem audiovisual) foi realizada de forma
contínua e sem cortes, foi armazenada em apenas um arquivo no formato
MP4.
Após salvar o arquivo em pasta virtual (Figura 6), foi utilizado o APP gratuito
InShot para editar o vídeo, retirando-se partes iniciais e finais devido aos ruídos
externos, e gerando assim um novo arquivo para disponibilização pública.

FIGURA 6
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COMO DISPONIBILIZAR
SEU VÍDEO NO YOUTUBE
Após a captação e edição das imagens podemos disponibilizar o vídeo de
forma gratuita em canal do YouTube. Assim, tanto seus estudantes quanto
outros interessados poderão utilizar o material.
O próprio YouTube oferece um tutorial em sua aba Ajuda (Figura 7),
auxiliando desde a criação do vídeo em 360º até sua preparação e envio. A
gente resumiu aqui o passo a passo para você disponibilizar seu vídeo na
plataforma.

Ao seguir os passos,
foram verificadas as
informações de como
realizar uploads de
arquivos na plataforma,
incluindo arquivos de
imagens no formato de
180º. Selecionar na
Etapa 2 o link 360º
graus. Após isso, será
aberta outra janela
https://github.com/goo

Link

gle/spatialmedia/releases/tag/v2.
0.

FIGURA 7

PREPARAÇÃO DO
ARQUIVO PARA UPLOAD

Para realizar o upload de vídeo gravado em 360º para o YouTube,
transformando o formato original da gravação (figura X ) em formato
para visualização em 360º, precisamos da instalação de dois
aplicativos que o próprio Youtube oferece: o Python 2

( https://www.python.org/ ) e o 360.Video.Metadata.Tool.win.zip
(específico para o Sistema Operacional Windows). Detalhamos abaixo
como realizamos o procedimento em computador (usamos um
notebook Idealpad 330, 81FE0002BR - Lenovo, Sistema Operacional
Windows 10), mas isso também pode ser feito no smartphone.

IMAGEM ORIGINAL DA GRAVAÇÃO PELA CÂMERA EM 360º

PREPARAÇÃO DO
ARQUIVO PARA UPLOAD

Ao selecionarmos a opção em
destaque será aberta outra janela
que nos levará ao passo a passo do
procedimento de upload de vídeos
no formato escolhido.

Seremos direcionados para outra janela em que estarão as informações
e links para instalação de 2 aplicativos (Python 2 e o código fonte de
metadados) que vão possibilitar adequar o arquivo gravado dentro do
formato RV. Primeiramente iremos clicar no link Python 2.

INSTALANDO O PYTHON 2
Uma outra guia será aberta
para ser realizado o download
do Python (versão 3.10.0).

Antes da instalação, será
aberta outra guia, pois
teremos que selecionar o local
para instalação compatível
com o equipamento usado.
Selecionamos a opção
recomendada para o Sistema
Operacional Windows

Pronto! Agora é só instalar o
Python.

INSTALANDO O CÓDIGO
FONTE DE METADADOS

Após instalar o Python, o
próximo passo é voltar para a
tela inicial
(https://github.com/google/s
patialmedia/releases/tag/v2.0) e
instalar o código fonte do
injetor de metadados
clicando no link em
destaque.

Após clicar no link do
código, escolher na opção
Ativos o link
correspondente com o
fabricante do equipamento.
No nosso caso foi escolhida
a opção referente ao
Windows. Os arquivos foram
salvos na pasta Download.
Finalizado esses
procedimentos iniciais,
daremos o próximo passo
que será realizar o upload
do vídeo no canal YouTube.

VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO
EM 360º
Ao preparar o arquivo utilizando o Python e incluir os metadados,
você irá gerar um novo arquivo a ser salvo em sua pasta, o qual está
pronto para ser disponibilizado no YouTube. Agora é só seguir os
procedimentos padrões da plataforma, realizando o upload do vídeo
na biblioteca do canal para visualização pública.

O vídeo "Personagens que habitam a sala de aula" (Figura 8) está
disponível no Canal multiHlab no YouTube e pode ser “explorado” em
notebooks e PCs com uso do mouse e/ou touch screen; e também nas
telas de smartphones e tablets com reconhecimento do movimento
dos aparelhos.

FIGURA 8 - CENA DO VÍDEO PERSONAGENS QUE HABITAM A SALA DE AULA

VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO
EM REALIDADE VIRTUAL
Para a sensação imersiva ficar ainda mais completa, podemos
assistir esses vídeos utilizando os óculos de RV e smartphone
compatível (ver Kit básico sugerido). Para isso, acesse o vídeo pelo
smartphone e posicione o aparelho na horizontal. Na parte superior
direita da tela, clique nos três pontos para acessar o menu
(conforme a sequência das imagens abaixo). Selecione a opção
Assistir em RV ou acione o ícone dos óculos RV. A imagem no
aparelho aparecerá de forma duplicada. Ao posicionar o
smartphone nos óculos de RV, a imagem responderá às funções
imersivas.

USO DO VÍDEO
“PERSONAGENS QUE
HABITAM A SALA DE AULA”
NO ENSINO DE SOCIOLOGIA

Esta ideia, como inspiração, não pressupõe o conhecimento
prévio dos estudantes sobre os conceitos sociológicos que
serão trabalhados, pois o objetivo é provocar estranhamento
para então trabalhar a desnaturalização.
A cena poderá ser observada a partir de diferentes temas,
conceitos e teorias da Sociologia escolar. Neste material,
sugerimos trabalhar o conceito de estereótipo, e as relações
entre indivíduo e Sociedade, o eu e o outro.
Para começar a atividade na sala de aula, deverá ser
indicado pelo grupo um jovem que assistirá à cena
utilizando os óculos de RV. O professor irá contextualizar
para todo o grupo a situação, informando que se trata de
uma sala de aula em uma escola pública de ensino médio,
em seu primeiro dia de aula no 1º ano, no horário de
chegada dos alunos, quando o professor ainda não está na
sala. A intenção é que o jovem que visualiza a cena se sinta
como um observador daquela situação, como se estivesse
na sala, podendo olhar para cada um dos alunos, mas sem
ele ser notado ou observado de volta.

Esperamos que o efeito de imersão na cena estimule a
imaginação sociológica, enriquecendo a experiência. Os
demais jovens terão acesso à cena apenas pela descrição
do colega, o que depois poderá evidenciar como são
construídos socialmente os estereótipos.
A partir da fala do jovem que assiste a cena, o grupo será
solicitado a identificar os personagens que habitam essa
sala de aula e caracterizá-los. Para isso, o professor
poderá fazer perguntas ao grupo para estimular a
percepção dessas representações no contexto escolar.
Com isso, pretendemos discutir, na perspectiva
sociológica, sua interpretação partindo da premissa do
senso comum e estimulando o pensamento sociológico
com intuito de desconstruir e desnaturalizar argumentos
e preconceitos que possam se manifestar durante o
processo.

Este material foi elaborado com o intuito de ampliar as
possibilidades do professor debater temas relacionados
aos conteúdos da Sociologia com um propósito inovador
e autônomo, diversificando e ressignificando as formas
do ensino e aprendizado utilizando as ferramentas
tecnológicas disponíveis e de baixo custo. Agora é sua
vez de construir suas novas possibilidades!

ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES E
MATERIAIS NA INTERNET

VÍDEOS GRAVADOS EM 360º
Vídeo Rio de Lama: https://www.youtube.com/watch?v=7zQZqqSkJq0
Vídeo Além do Mapa: Um dia na Favela:
https://www.youtube.com/watch?v=wHYHe42VI7A
Vídeo Personagens que Habitam a Sala de Aula:
https://www.youtube.com/watch?v=5k8RRfdh8DY
Robôs atendentes eles vão fazer parte da sua vida! Vídeo 360 graus
VR: https://www.youtube.com/watch?v=fpwPA_srEtA
Webdoc interativo 360 graus Jovens e as Imagens:
https://www.youtube.com/channel/UCvlWJETKv2IOjNJbG2IgLdA/videos
LEONARDO DA VINCI – 500 ANOS DE UM GÊNIO VÍDEO 360°:
https://www.youtube.com/watch?v=mB1ETYrE6e8&t=12s
VÍDEOS INFORMATIVOS
A Realidade Virtual na Educação: https://www.youtube.com/watch?
v=5aElrP1ziq4
Google Expedições: a realidade virtual na sala de aula:
https://www.youtube.com/watch?v=Ep-yonOT7uU
Realidade Virtual 360 - Como fazer Upload / Subir para o YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=cIENXqVJOro
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