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RESUMO 

 

Esta monografia apresenta as percepções de docentes entrevistados de Sociologia 
Escolar sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC’s, no 
processo de transposição didática. Parte-se da suposição de que as TIC’s servem 
como instrumentos para a contextualização das temáticas abordadas nas aulas de 
sociologia em relação à realidade dos estudantes. A pergunta central da monografia 
verifica como as TIC’s podem beneficiar no processo de transposição didática nas 
aulas de sociologia da escola básica. Metodologicamente a pesquisa qualitativa 
fundamenta-se na revisão bibliográfica acerca da transposição didática e o uso das 
TIC’s na educação, a partir de autores como Geraldo Peçanha de Almeida, Raquel 
Goulart Barreto, Pierre Lévy, Vani Moreira Kenski, José Armando Valente, Jean-
Claude Verhaeghe. Os conceitos norteadores são transposição didática, tecnologia, 
globalização, socialização e instituição social. Quatro docentes da rede pública 
(estadual e federal) do estado do Rio de Janeiro são entrevistados. A pesquisa 
conclui que o emprego crítico das tecnologias de informação e comunicação 
possibilita o processo de transposição didática, viabilizando uma contextualização 
empírica das questões sociais, bem como o desenvolvimento da visão crítica da 
realidade por meio do acesso a diferentes visões de mundo apresentadas na 
internet como sites de jornalismo, blogs e nas redes sociais. Neste sentido, viabiliza 
o processo de estranhamento e de desnaturalização das dinâmicas sociais 
finalidades primordiais da Sociologia Escolar.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Sociologia; Transposição didática; Emprego de 
TIC´s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRATIC 

 

This monograph presents the perceptions of Faculty of Sociology School 
respondents about the use of information and communication technologies, ICT's in 
the didactic transposition process. It is the assumption that ICT's serve as 
instruments for the contextualization of topics addressed in sociology classes in 
relation to the reality of the students. The central question of the monograph checks 
as ICT's can benefit from the process of didactic transposition in sociology classes of 
elementary school. Methodologically the qualitative research is based on literature 
review about the didactic transposition and the use of ICT's in education, from 
authors such as Geraldo Peçanha de Almeida, Raquel George Barreto, Pierre Lévy, 
Vani Moreira Kenski, José Armando Valente, Jean-Claude Verhaeghe. The guiding 
concepts are didactic transposition, technology, globalization, socialization and social 
institution. Four teachers from public (State and federal) of the State of Rio de 
Janeiro are interviewed. The research concludes that the critical job of information 
and communication technologies enables the didactic transposition process, enabling 
an empirical context of social issues, as well as the development of critical view of 
reality by means of access to different worldviews presented in internet as journalism 
sites, blogs and social networks. In this sense, makes the process of estrangement 
and of social dynamics of primordial purposes denaturalization of sociology. 
 
KEYWORDS : Teaching Sociology; Didactic transposition; ICT job ´ s 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca captar as percepções dos professores sobre o uso 

dos atuais aparelhos tecnológicos, como computadores, celulares, vídeos, músicas, 

datashow com powerpoint. Além disso, o exame do uso dessas tecnologias da 

informação se vincularia ao processo denominado transposição didática, ou seja: 

concebida como a essência do ensinar (Almeida, 2007). Neste sentido, a 

transposição didática seria responsável por modelar e adequar o conhecimento 

científico contextualizado a realidade social dos alunos. As TIC’s viabilizam uma 

contextualização empírica dos fatos e casos ocorridos na sociedade, uma vez que 

seria possível acessar distintos meios como internet, sites de jornalismo, vídeos, 

músicas e outros recursos midiáticos, gerando ao aluno a oportunidade de 

estranhamento das dinâmicas sociais em que eles estão envolvidos. 

A ideia de relacionar o uso das tecnologias de informação e comunicação 

com a transposição didática surgiu através de indagações pessoais durante meu 

estágio no PIBID1 devido a questões que surgiram no cotidiano escolar. Esta 

monografia busca contribuir para os estudos acerca do tema e na compreensão das 

questões sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) na 

Sociologia Escolar na escola básica. Frente às alterações no cotidiano escolar com 

a introdução de aparelhos tecnológicos com base digital, as TIC’s se apresentam 

como um possível instrumento para a prática docente de contextualização e 

construção do conhecimento escolar. De acordo com esta indagação, duas 

perguntas foram delimitadas: 

 1. Como as TIC’s estiveram relacionadas à aprendizagem e aos diferentes 

modelos de educação ao longo da história? 

2. De que maneira os professores de sociologia usam e percebem as TIC’s e o 

processo de transposição didática nas aulas de sociologia na escola básica? 

A fim de discutir essas questões, propõe-se a suposição de que as TIC’s 

possibilitam o processo de transposição didática, visto que criam centros de 

interesse e chaves de leitura (Verhaege, 2010) para o ensino-aprendizagem. Em 

relação à primeira questão sugere-se que através da história por meio do processo 

                                                           
1Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), este programa oferece bolsas para 
estudantes da licenciatura para se dedicarem ao estágio em escolas públicas com a intenção de desenvolver 
trabalhos inovadores no processo de ensino-aprendizagem em parceria com docentes da rede pública. 
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de socialização as principais instituições sociais, como a família e a escola, 

preparavam os indivíduos a manusearem estas tecnologias com o fim exercerem 

funções diversas a partir do processo educativo sistemático ou não. 

A pesquisa realizada adotou como metodologia, em um primeiro momento 

uma revisão bibliográfica acerca do uso das tecnologias no ensino e mundo 

contemporâneo, com base nos seguintes autores Geraldo Peçanha de Almeida, 

Raquel Goulart Barreto, Pierre Lévy, Vani Moreira Kenski, José Armando Valente e 

Jean-Claude Verhaeghe, bem como a discussão do conceito de transposição 

didática. Em um segundo momento realizou-se quatro entrevistas semiestruturadas 

com docentes de sociologia da rede estadual e federal com a seguinte pauta:  

 Há quanto tempo leciona?  

 Como você entende o conceito de transposição didática? 

 O emprego de tecnologias é permitido em aula na escola X? 

 Quais são as mais frequentes? Quais os alunos preferem? Por quê? 

 Como a infraestrutura de sua escola beneficia o uso das tecnologias em aula?   

 Como trabalha o conteúdo da sociologia durante os tempos de aulas a partir 

do emprego dessas tecnologias? E como você elabora o planejamento das aulas 

com estas tecnologias? 

 Quais atividades são desenvolvidas em aula aliando as TIC’s e os conteúdos 

sociológicos?  

 Como os alunos reagem durante essas atividades? 

 Como você percebe o uso das tecnologias na educação básica? E a posição 

da escola? 

A monografia encontra-se estruturada em dois capítulos. O primeiro discute o 

processo de naturalização das tecnologias nas práticas sociais à luz de uma 

narrativa histórica, como também, suas conexões com o processo educativo, no 

Brasil. O segundo capítulo revela as percepções dos docentes entrevistados sobre o 

uso das TIC´s e o processo de transposição didática.  Por fim, as considerações 

finais apresentam uma síntese das principais ideias discutidas na monografia, 

tecendo algumas reflexões a respeito da relevância das TIC`s no processo de 

transposição didática dos conteúdos da Sociologia Escolar.  
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2 AS TECNOLOGIAS E A EDUCAÇÃO EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

 

 Durante a existência da raça humana o homem vem usando seu intelecto 

para compreender e viver no mundo que o cerca. Com o passar dos tempos o 

homem desenvolveu ferramentas e produtos com o fim de facilitar seu domínio e uso 

da natureza, ou seja, ele vem criando tecnologias. 

As tecnologias atualmente estão presentes em todos os momentos de nossa 

vida, seja na água encanada, na luz, no talher, na geladeira e etc. Chega a ser difícil 

imaginar como seria nossa vida sem utilizar alguma tecnologia para o nosso 

benefício diário. Entretanto, nos primórdios da sociedade os homens viviam em 

grupos pequenos e não tinham as ferramentas que utilizamos hoje em nosso 

cotidiano. Estas primeiras civilizações fabricavam e utilizavam ferramentas muito 

simples como pedras, ossos e galhos de árvores para se defenderem de animais 

selvagens, bem como para a busca de alimentos. Com a expansão destas 

civilizações estas ferramentas e seu modo de preparo foram sendo transmitidos para 

as gerações posteriores, e, durante todo esse período, estas ferramentas foram 

sendo sofisticadas. 

Este capítulo pretende discutir o processo de naturalização das tecnologias 

nas práticas sociais à luz de uma narrativa histórica, como também, suas conexões 

com o processo educativo, no Brasil. Assim também, busca responder como as 

TIC’s estiveram relacionadas à aprendizagem e aos diferentes modelos de 

educação ao longo da história. 

 

2.1. Processo de naturalização das tecnologias nas práticas sociais e sua 

relação com a educação. 

O tipo de tecnologia empregado em cada época histórica revela e condiciona 

o desenvolvimento da sociedade em suas dimensões econômica e científica, 

caracterizando o modo como às pessoas compreendiam e interagiam com o mundo. 

Por exemplo, na idade da pedra, do ferro, medieval e etc. quanto mais se criava 

tecnologias mais os homens as utilizavam para alterar alguma esfera da sociedade. 

Na busca de compreender como aconteceram estes avanços tecnológicos e 

como eles permearam toda a nossa vida é necessário esclarecer alguns conceitos 

essenciais. Quando se fala em tecnologia na maior parte das vezes nos vem à 

mente uma TV, um computador, um carro, um avião, até mesmo robôs, ou seja, nos 
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vem à mente a imagem de máquinas. No entanto, essas representações são a 

“forma concreta com que a tecnologia é popularmente reconhecida” (Kenski, 2006, 

p;15). As tecnologias não são somente máquinas, pois segundo Kenski o “conjunto 

de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à 

construção e a utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade 

nós chamamos de tecnologia” (2012, p.24). Em outras palavras: as tecnologias são 

todas as ferramentas, que demandaram planejamento e pesquisa para serem 

fabricadas, com o fim de ampliar ou beneficiar alguma prática cotidiana. Algumas 

ilustrações: água encanada, energia, remédios e etc. Assim as tecnologias são 

todos os equipamentos criados para potencializar as capacidades humanas ou 

suprir suas necessidades, com o fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Outra ideia ligada diretamente às tecnologias é o conceito de técnicas. Para 

Kenski “as maneiras, jeitos ou habilidades especiais de lidar com cada tipo de 

tecnologia, para executar ou fazer algo, chamamos de técnicas” (2012 p.24).  

Portanto as técnicas são os modos, as maneiras, de utilizar qualquer tipo de 

tecnologia para seus fins determinados. Por exemplo, o modo como se devem usar 

as ferramentas para o cultivo de uma horta, a maneira como se dirige um carro, o 

meio de se preparar um alimento com suas ferramentas especificas também exigem 

técnicas especificas para o seu êxito.  

Todas as coisas que usamos no nosso cotidiano como roupa, livro, talher, 

computador, escova de dente são formas diferentes de tecnologias que rodeiam 

nossa vida. Mas, as maneiras como cada indivíduo ou cultura usam estas 

ferramentas são denominadas de técnicas. Logo as tecnologias são uma soma das 

ferramentas ligadas às técnicas de uso. 

Atualmente em nosso cotidiano as pessoas se referem ao tempo atual como 

“sociedade tecnológica” ou “era tecnológica”. Mas essas pessoas têm como 

pressuposto o conceito de tecnologia apresentado anteriormente. É possível 

observar que durante toda história da humanidade diferentes culturas e civilizações 

foram sociedades tecnológicas, como por exemplo, durante a idade da pedra, do 

bronze, do ferro e etc. Quando os primeiros homens passaram a utilizar os recursos 

da natureza como pedras, madeira e ossos como ferramentas, utilizando-as de 

diferentes formas para ampliar suas capacidades visando à autodefesa ou uma 

melhor qualidade de vida. Neste sentido, estes homens já estavam criando as 
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primeiras tecnologias. Contudo, cada civilização e cultura utilizavam de modo 

diferente as tecnologias criadas por eles.  

Desde a infância as crianças possuem contatos diretos com as tecnologias e 

seu relacionamento com elas acontece através do processo de socialização. A 

socialização é o processo pelo qual os indivíduos são inseridos dentro de um 

determinado grupo social aprendendo suas normas, regras, valores e etc. Para 

Durkheim a sociedade está sempre acima do indivíduo, estabelecendo normas, 

valores, costumes, crenças e leis para garantir a permanência desta sociedade. 

Essas regras estão acima dos indivíduos construindo uma consciência coletiva 

garantindo um laço de permanência entre os indivíduos. Essas regras, valores e leis 

se perpetuam através das instituições sociais. 

As instituições sociais são padrões aceitos socialmente que tendem a suprir 

necessidades da sociedade e disseminar suas normas, como a família, a escola, o 

sistema jurídico e o Estado são alguns exemplos de instituições que transmitem 

essas normas sociais. A família, por exemplo, transmitem valores morais, crenças e 

costumes para as futuras gerações e isso se dá por meio da educação das gerações 

mais novas. Portanto, podemos entender como se dá o papel da educação no 

processo de socialização, além de legar conhecimento, a escola comunica normas 

sociais aos indivíduos em diferentes momentos da vida. 

Para Belloni (2001) o ensino e as tecnologias estão inteiramente ligados como 

processos sociais de integração dos jovens em suas respectivas sociedades e 

culturas, a fim de prepará-los para o manuseio de ferramentas, para a colheita até 

par o uso de aparelhos digitais mais avançados. Esta integração social acontece por 

meio do ensino.  Assim com o tempo, as ferramentas e sua forma de uso foram 

passadas as gerações seguintes e ao longo deste processo foram sendo 

aperfeiçoadas a fim de ampliar suas competências até chegar às atuais tecnologias. 

Um ponto que deve ser analisado é de que tecnologias não são apenas 

ferramentas ou produtos. Para Lévy (1993) existem outros tipos de tecnologias que 

estão ligadas intimamente com as ações humanas, denominadas de “tecnologias da 

inteligência”. A respeito dessas tecnologias, Kenski concebe como “construções 

internas ligadas nos espaços de memória das pessoas e que foram criadas pelos 

homens para avançar no conhecimento e aprender mais.” (2006, p.18). Ou seja, as 

tecnologias da inteligência são os próprios mecanismos de apreensão e reprodução 
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de conhecimento, fazendo parte do ser humano. Como o passar do tempo foram 

sendo desenvolvidos, a título de ilustração: a linguagem oral e escrita. 

Na visão de Kenski (2012) em cada momento da história humana o homem 

usa as tecnologias da inteligência para aprender e transmitir conhecimento sobre o 

mundo que o rodeia. Estas tecnologias possuíam, e ainda possuem um papel 

importante na organização da sociedade porque elas são o meio primário de 

construção de conhecimento e aprendizagem do ser humano. 

A primeira tecnologia da inteligência que podemos elencar é a fala, ou 

oralidade. A fala constitui o meio de transmissão e obtenção de conhecimento mais 

antigo do mundo que possibilitou a transmissão das informações, além de conceituar 

e estabelecer as primeiras formas de organização das sociedades, tendo como base 

os idiomas falados por cada grupo. Neste sentido o espaço de uma tribo ou cultura 

era delimitado pelo tipo de fala, ou idioma, que os indivíduos usavam para se 

relacionar, sendo necessário à proximidade entre os atores sociais para se formar 

estes grupos. 

A relação entre a tecnologia da inteligência e a aprendizagem se dá através 

de cantos, poesias, histórias da tribo e narrativas de lendas, com o fim de passar 

valores, hábitos e tradições para as gerações mais jovens. E assim por meio da 

memorização destes costumes era criada e mantida a identidade de uma tribo ou de 

um povo. Para estudiosos como Peter Berger (1994) as diferentes culturas e 

instituições sociais para fazerem sentido estão ligadas a uma instituição 

fundamental, que é a linguagem. De acordo com Berger, a linguagem é a principal 

instituição social entendida como padrão de controle. 

Assim também, Berger assevera que durante a socialização primária o 

principal vínculo da criança é com sua família, responsável pelo desenvolvimento de 

sua afetividade e de sua linguagem. É por meio da linguagem que a criança 

desenvolve suas primeiras percepções em relação à realidade e os papeis 

desenvolvidos pelos indivíduos dentro de uma determinada cultura. Além disso, por 

meio da linguagem que são transmitidos valores, normas, crenças de cada cultura 

possibilitando o processo de socialização primária do indivíduo nesta sociedade. 

O mecanismo da fala ainda é o mais utilizado atualmente para obter 

informação. Nas escolas, por exemplo, é o meio mais empregado para adquirir e 

trabalhar novos conhecimentos. Através de palestras, vídeos e aulas expositivas, 

espera-se que as informações transmitidas sejam assimiladas nas memórias dos 
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alunos e assim apreendidas. A característica base desta tecnologia é a 

memorização, repetição e a continuidade para a obtenção do conhecimento. 

Uma segunda tecnologia da inteligência muito usada pelo homem é a 

linguagem escrita. Para Mucheroni (2011) o surgimento da primeira forma de escrita 

tem sua origem nos desenhos rupestres em cavernas antigas. Ao passar do tempo e 

o estabelecimento das primeiras grandes comunidades estes desenhos foram sendo 

aperfeiçoados dando forma a escrita cuneiforme. Esta forma de escrita era feita em 

tábuas de pedra por outras ferramentas, muito utilizada para escrever leis e histórias 

de grandes conquistas com a intenção de perpetuar aqueles escritos para as 

gerações seguintes.  

Ao longo do tempo a forma de escrita cuneiforme foi substituída pelos 

papiros. Papiro é uma planta ribeirinha muita usada pelos povos egípcios, que o seu 

uso possibilitou a criação da profissão dos escribas responsáveis pelo registro das 

histórias dos reis, leis, costumes, e lendas daquelas culturas.  

Passados alguns séculos surgiram os pergaminhos. O pergaminho era o 

couro de um animal especificamente preparado para se escrever sobre ele, muito 

usado pelos copistas. Após 1450 com a invenção de Gutenberg surgiu a primeira 

máquina de impressão, este aparelho ampliou de uma forma mais significativa a 

produção de livros por todo o mundo.  

Com o desenvolvimento e disseminação da escrita e dos livros permitiu ao 

homem ampliar sua memória abrindo oportunidade de construir e se aprofundar em 

novos conhecimentos. Para Kenski (2012) a escrita promoveu uma nova lógica de 

aprendizado, em que não se fazia mais necessário a constante repetição das 

informações para se transmitir as informações de um determinado grupo, 

diferentemente das sociedades orais em que a repetição e a memorização eram os 

mecanismos principais para a obtenção do conhecimento. Mas agora, as 

informações estavam registradas e disponíveis para todos independente do tempo.  

Entretanto, a escrita deu origem a novos problemas. Com as informações 

sendo codificadas em livros é necessário que os indivíduos destas comunidades 

interpretem estes caracteres para se adquirir conhecimento, a partir disto aqueles 

que não conseguiam entender esta linguagem iam sendo “excluídos” da nova lógica 

social com base na escrita, sendo assim é preciso ao indivíduo buscar a escolar 

para ser “letrado”. 
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Durante a modernidade, que compreende o séc. XV até XVII, com o fim do 

sistema feudal e a crise do poder eclesiástico tornaram possível o aumento do 

conhecimento cientifico e filosófico. Durante o Renascimento cultural muitos filósofos 

e cientistas apresentaram suas descobertas e novas teorias pautadas no 

racionalismo, ideia que valoriza a razão em detrimento da fé, para a sociedade como 

um todo.  

Entre estes nomes estão Nicolau Copérnico (1473-1543) com a teoria 

Heliocêntrica, do sol como centro do nosso universo. Galileu Galilei (1564-1642) um 

dos fundadores da geometria moderna e da física. Também aperfeiçoou o 

telescópio, inventou o microscópio com duas lentes e o compasso geométrico. Isaac 

Newton (1643-1727) físico, matemático, astrônomo, alquimista e teólogo inglês, foi 

considerado o “Pai da Física e da Mecânica Modernas”. No campo filosófico temos 

René Descartes (1596-1650), considerado o “Pai do Racionalismo Moderno” e ainda 

da Filosofia Moderna. Sua obra mais conhecida é o “Discurso sobre o Método”, 

tratado filosófico e matemático propondo as bases do racionalismo. 

No final do século XVIII e durante o século XIX ocorreu à chamada 

Revolução Industrial e seus avanços tecnológicos mudaram a organização do 

trabalho, da vida e nos costumes. Muitos destes avanços se devem a descobertas 

cientificas e o desejo da burguesia de alcançar maior lucro através da 

industrialização. Nesta época houve inúmeros avanços na área tecnológica como o 

tear mecânico. Em 1800, na Itália, Alessandro Volta inventa a bateria elétrica. 

Alguns dos mais importantes avanços foram à embarcação a vapor, locomotivas e 

trens a vapor. Assim tanto mercadorias como pessoas eram transportados mais 

rápido em menos tempo, como também cartas e jornais eram impressos mais rápido 

e distribuídos amplamente. Nesta era a informação começou a se tornar cada vez 

mais pública, surgindo à necessidade do processo de escolarização laico e público 

nos países ocidentais.  

Outra invenção importante para os meios de comunicação da época foi à 

invenção de Samuel Morse inaugurando, em 1844, a primeira linha de telégrafo, de 

Washington a Baltimore, nos Estados Unidos da América, o que tornou possível 

posteriormente, ao Italiano Antonio Meucci a invenção do telefone, ampliando desta 

forma a comunicação em todo o mundo. 

Durante as Duas Grandes Guerras foram criados os primeiros 

computadores, com a intenção de estratégias de guerras. No entanto, após as 
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guerras foi visto que estes aparelhos tinham outros potenciais para a sociedade. 

Com o passar do tempo estes computadores se conectaram a rede digital. Através 

destes momentos históricos e com o advento da internet surgiu à terceira forma de 

tecnologia da inteligência a linguagem digital. 

A linguagem digital tem como alicerce as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) em que é possível acessar informações de maneiras diferentes 

através de imagens, áudio, vídeo e etc. A partir destas tecnologias qualquer 

indivíduo pode enviar ou acessar um variado número de informações por meio das 

redes digitais. Desta forma, a linguagem digital se tornou uma síntese da linguagem 

oral e escrita, por utilizar de ambas as formas de linguagem para transmitir 

informações. Entretanto, ela se difere das outras duas por sua característica 

dinâmica e não linear, como a linguagem oral que se utiliza da repetição e da 

memorização para passar o conhecimento, e da linguagem escrita que possui uma 

linearidade inerente de transmissão da informação registrada na folha de papel. 

A característica principal de acesso à informação na linguagem digital são os 

hipertextos. Para Kenski os hipertextos são “sequências em camadas de 

documentos interligados, que funcionam como páginas sem numeração e trazem 

informações variadas sobre determinado assunto” (2012, p.32). Ou seja, quando 

alguma pessoa busca por um determinado assunto em um site da internet essa 

página a direciona a outras sem necessidade de um conhecimento prévio para 

acessá-las. Assim todas as informações estão disponíveis livremente para o acesso 

de qualquer interessado. A cada nova página acessada a pessoa adquire um 

conhecimento mais aprofundado e é o próprio indivíduo que estabelece a 

quantidade de informação desejada para conhecer determinado assunto.  

É consenso entre os analistas que a linguagem digital é uma síntese de 

outras formas de linguagens com suas características próprias, o próprio hipertexto 

possui uma diferença: durante a navegação entre os hipertextos o indivíduo tem 

como possibilidade o acesso a textos que empregam o uso de imagens, sons, 

vídeos, jogos e etc. Estes textos com múltiplas formas de transmissão de 

conhecimento são chamados de hipermídias.  

Dentro da linguagem digital tanto os hipertextos como as hipermídias 

mudaram a forma de acesso e leitura das informações veiculadas por elas, por não 

ser mais uma leitura linear e estruturada. Na linguagem digital tudo é dinâmico e 

está em constante mudança. Desta maneira a aprendizagem ligada à linguagem 
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digital é rápida e não gradual, utilizando-se de diferentes meios para levar novos 

conhecimentos.  

A chegada da linguagem digital tornou possível acessar as informações de 

qualquer lugar ou momento, a partir de aparelhos ligados ou não a internet, para 

descobrir novas ideias, conceitos e conhecimentos. Segundo Santos (2010) o século 

XXI enaltece a economia do conhecimento com base na apropriação constante de 

informação. Neste contexto surge a chamada globalização2 da educação ou 

globalização do conhecimento, fundamentando-se nas redes principalmente ligadas 

a internet. Na maior parte do mundo pessoas de diferentes etnias, linguagens, 

classe, idade pode acessar e adquirir informações do mundo inteiro na velocidade 

de um “click”. Diferente de qualquer época um grande número de informação está 

disponível livremente. Entretanto este fenômeno causa efeitos em todos os 

seguimentos da sociedade, a escola e o professor não estão de fora destas 

mudanças. 

Neste cenário é possível apontar três efeitos em relação à influência das 

tecnologias sobre os alunos, a escola e o professor. O primeiro efeito diz respeito à 

capacidade dos jovens ao entrarem em contato com estas tecnologias de 

desenvolverem a “autodidaxia”. De acordo com Belloni (2001) os jovens ao lidarem 

com as “máquinas” ligadas a internet e com toda a informação possível disponível, 

eles passam a desenvolver maior autonomia na busca de informação e capacidade 

de aprendizagem de novos conteúdos. Para Belloni os jovens estão “voltados para a 

construção de um conhecimento mais ligado com a experiência concreta (real ou 

virtual), em contraposição à transmissão ‘bancária’ de conhecimentos pontuais 

abstratos, frequentemente praticados na escola”. (2001, p.120). Portanto os atuais 

meios tecnológicos com as suas mais variadas formas de apresentar e trabalhar o 

conhecimento exige de seu usuário maior autonomia para o acesso e uso da 

informação.  

O segundo efeito se refere ao estado constante de inovação e renovação do 

conhecimento aliado às formas de apreensão da informação. Segundo Kenski 

(1998) a obtenção de conhecimentos era feita inteiramente no espaço escolar, nas 

bibliotecas e nas universidades de forma gradual e sequenciada, com o termino 

                                                           
2 O conceito de globalização para Antony Giddens são “processos que intensificam cada vez mais a 
interdependência e as relações sociais a nível mundial” (2008, p. 51), ou seja, a globalização é a ligação entre 
sistemas econômicos, políticos, sociais e culturais a nível global que incidem diretamente na vida cotidiana. 
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desta série o aluno era considerado totalmente formado. Entretanto, com os avanços 

tecnológicos foram sendo estabelecidos novos ritmos de construção e de obtenção 

de conhecimento, resultando em um estado constante de aprendizagem. Segundo 

Santos (2010) esta situação de apreensão do conhecimento não é mais possível 

formar indivíduos para a vida toda, porque o conhecimento está aumentando e se 

modificando constantemente. Isto é, na atualidade, de certa forma, as escolas 

perderam o monopólio do conhecimento para as redes digitais por sua capacidade 

de transmissão do conhecimento em qualquer ambiente com acesso à internet. 

Assim a intensa produção de conhecimento impõe a todas as pessoas, 

independente de seu ramo de trabalho, a passarem por um estado de interminável 

aprendizagem e renovação do conhecimento.  

O terceiro efeito exemplifica as mudanças das tecnologias na educação para 

as mudanças na prática docente. Segundo Kenski (2006) com a aceitação do uso 

das novas tecnologias na educação, se faz necessário uma reorientação da prática 

docente com base em uma nova metodologia educacional. Nesta nova metodologia 

o professor não iria se apresentar como o detentor do monopólio do conhecimento, 

mas como um orientador do processo de pesquisa, apropriação, construção e uso 

do conhecimento. Portanto, nesta perspectiva o professor conduz o aluno na 

pesquisa e organização dos conhecimentos trabalhados dentro e fora da sala de 

aula. 

É possível verificar que a história do homem se atrela ao desenvolvimento 

das tecnologias. Entretanto, a tecnologia em si não determina a organização social, 

pelo contrário a sociedade é organizada a partir de como o homem estabelece o uso 

destas tecnologias. Logo, infere-se que a história o homem fundamenta-se na sua 

busca de entender o mundo, cria e usa as mais diferenciadas ferramentas para a 

manipulação da natureza e com decorrer do tempo transmite estas ferramentas e 

suas técnicas de uso para as gerações posteriores através do ensino. Sua cultura, 

história e educação foram transmitidas para os jovens por meio da linguagem, não 

obstante dependia da memorização para perpetuar a cultura. A escrita e a 

fabricação dos primeiros materiais impressos possibilitaram um avanço significativo 

na disseminação de informação por meio dos livros, resultando no ensino de 

milhares de pessoas para a leitura e escrita. Com a chegada das tecnologias digitais 

houve um salto na distribuição de informação que o homem não imaginava o acesso 
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a informação se tornou possível por meio destas novas ferramentas alterando, de 

certa forma, os meios de aprendizagem.  

Estas diferentes tecnologias da inteligência auxiliaram o homem a 

compreender e se aprofundar no conhecimento da natureza, da cultura e da 

sociedade. Com todo este conhecimento disponível a escola e os professores estão 

diante de uma nova lógica de acesso a informação em que os jovens estão 

inseridos. Portanto, conferem-se algumas das implicações que estes meios 

tecnológicos causaram tanto no modo como adquirir conhecimento como o papel da 

escola e do professor frente a atual realidade da sociedade. 

 
2.2.  Introdução das TIC’s na educação brasileira. 

A história das tecnologias está ligada ao ensino de diferentes formas como o 

giz, o quadro negro, o livro didático. Essas ferramentas são técnicas que o professor 

utiliza para dar uma aula expositiva. Entretanto com os avanços tecnológicos das 

últimas décadas as novas tecnologias foram entrando nos meios acadêmico e 

escolar, como TVs, rádios e posteriormente os computadores.  

Algumas destas iniciativas foram aceitas por visar uma melhora no processo 

de ensino e aprendizagem. Por isto, é relevante apresentar as articulações entre os 

modelos de educação e sua ênfase nas estratégias na educação brasileira ao longo 

da história e seus efeitos sobre o ensino. Iremos fazer algumas ponderações a partir 

das análises de Demerval Saviani e outros autores. 

Nos estudos de Demerval Saviani em torno das teorias pedagógicas 

demonstram suas variações e princípios fundamentais, iremos abordar três destas 

teorias da educação. A primeira delas é a chamada pedagogia tradicional, para 

Saviani (2008) os chamados “sistemas nacionais de educação” iniciaram durante o 

século XIX, sob o princípio da educação para todos sendo um dever do Estado 

disseminá-la. Para Saviani “tratava-se, pois, de construir uma sociedade 

democrática e de consolidar a democracia burguesa” (2008, p.6). A escola neste 

caso surgia como um remédio da ignorância tornando os servos agora cidadãos. 

Para Saviani o papel desta escola era: 

 

Difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela 
humanidade e sistematizados logicamente. O mestre-escola será o artífice 
dessa grande obra. A escola se organiza, pois, como uma agência centrada 
no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo 
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cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são 
transmitidos. (2008, p.6) 
 

No entanto a escola tradicional além de não conseguir se universalizar, nem 

todos ingressavam nela, e os que ingressavam não eram bem-sucedidos, e nem os 

bem-sucedidos se ajustavam ao modelo de sociedade burguesa. 

Como crítica a pedagogia tradicional, surgiu um tipo de teoria educacional 

que acreditava que a escola teria a função equalização social. Esta era a pedagogia 

nova ou, como conhecida, “escolanovismo”, tendo como influência teóricos norte-

americanos. No Brasil seu representante mais conhecido foi Anísio Teixeira, a 

escola nova pensava a educação através das experiências práticas dos estudantes 

e advogava sua implementação em todo o sistema educacional. Nas palavras de 

Saviani a Escola Nova tem como princípio fundamental a experiência prática, como 

se percebe a continuação: “Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que 

considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender.” (2008, p.9). 

Assim, a escola iria dividir os estudantes a partir de suas atividades e interesses 

pessoais comuns e o professor seria o orientador do aprendizado iniciado pelos 

estudantes. 

Todavia, a escola nova se organizou em núcleos bem equipados, mas foram 

mais utilizados por pequenos grupos da elite. Além disso, ocorreu o afrouxamento 

da transmissão de conhecimento nas escolas das camadas mais pobres em 

oposição ao aumento da qualidade de ensino ás elites. 

Devido à preocupação excessiva com os métodos pedagógicos na tentativa 

de aumentar a eficiência instrumental, foi elaborada a teoria da pedagogia tecnicista. 

Segundo Saviani seus fundamentos vêm “a partir do pressuposto da neutralidade 

científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, essa 

pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo 

objetivo e operacional” (2008, p.12).  

Neste tipo de educação tenta-se aumentar a eficiência e diminuir a 

subjetividade que poderia atrapalhar no processo educativo. Por isso começam a 

surgir as mais diversas propostas sobre o uso da tecnologia, microcomputadores, 

tele ensino, maquinas de ensinar. Assim, Saviani sublinha:  

 
Na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização 
racional dos meios, ocupando professor e aluno posição secundária, 
relegados que são à condição de executores de um processo cuja 
concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 
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especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A 
organização do processo converte-se na garantia da eficiência, 
compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os 
efeitos de sua intervenção. (2008, p.14) 

 

Entretanto, neste tipo de ensino a educação perde de vista sua relação com 

a construção dos indivíduos no mundo real e suas problemáticas. No entanto, 

algumas iniciativas ajudaram muitos indivíduos ao acesso à educação e 

conhecimentos variados. Por meio dos avanços das TIC’s no Brasil, a Educação a 

Distância (EAD), ganha força como modalidade de ensino. Para Lopes (2011) a EAD 

no Brasil começa a ser disseminada nos anos de 1930 como uma forma de atingir a 

grande massa de analfabetos, objetivando uma formação profissional para as 

indústrias modernas.  

Assim a autora elenca alguns investimentos feitos na EAD durante as 

décadas de trinta e quarenta, como o “Instituto Rádio-Técnico Monitor”, em 1939, em 

que podemos perceber a participação da oralidade envolvida no processo de ensino 

e aprendizado por meio destas tecnologias, até a implementação da TV no Brasil. 

Com a televisão durante os anos 50 até 70 surgiram programas como o “Telecurso 

2º grau” implementado em 1978. Em 1995, o “Telecurso 2º grau” foi reformulado 

para o “Telecurso 2000” incluindo cursos técnicos de mecânica em sua grade. Lopes 

(2011) também salienta que durante os anos de 1990 houve a criação do “Canal 

Futura” com uma programação inteiramente educacional. 

Para autores como Valente (1997) também é apresentado experimentos em 

torno do uso das TIC’s na educação brasileira durante os anos 70 nas universidades 

UFRJ, UFGRS, e UNICAMP sendo motivados pelas experiências ocorridas em 

outros países, como EUA e França. O autor ainda dar alguns exemplos destas 

iniciativas para o uso de tecnologias na educação brasileira que surgiram em 1971. 

Como a Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação Aplicada ao 

Ensino Superior (I CONTECE), realizada no Rio de Janeiro com especialistas do 

EUA na área de informática na educação. Também em 1982, houve o I Seminário 

Nacional de Informática na Educação, realizado em Brasília. 

Para Valente (1999) nos EUA o uso da informática foi descentralizado, o 

governo não tomou liderança nos projetos de informática na educação, mas surgiu 

principalmente pela pressão da competitividade do livre mercado e a população 

exigindo estes recursos nas escolas, ou seja, a introdução das TIC’s nos EUA não 
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surgiu pelo governo nem pela escola com fins de melhora no sistema educacional, 

mas para se adequar a fins comerciais.  

No caso francês é apresentado como o primeiro país ocidental o qual 

planejou para nação a implementação e o uso de programas das TIC’s na educação. 

O objetivo do uso de computadores nas escolas francesas nunca foi o de causar 

mudanças pedagógicas, mas de incentivar o seu uso como ferramentas para o 

ensino e a pesquisa. Neste caso,  

 

A informática na educação na França e nos EUA provocou um grande 
avanço na disseminação dos computadores nas escolas. Porém, esse 
avanço não corresponde às mudanças pedagógicas que essas máquinas 
poderiam causar na educação. As escolas nesses países têm mais recursos 
do que as escolas brasileiras e estão, praticamente, todas informatizadas, 
mas a abordagem ainda é tradicional (Valente, 1999, p.6).  

 

Com isso podemos perceber que muitos dos projetos implementados para 

uso das TIC’s na educação não pretendiam mudanças nas práticas pedagógicas das 

escolas, resultando na permanência do ensino tradicional “bancário” e não na 

formulação de um método de ensino que exercite a crítica e a autonomia dos alunos 

e dos professores. 

Como em outros países o uso da informática na educação brasileira teve 

seu início nas universidades através de pesquisa e testes, como aconteceu em 1973 

na UFRJ no Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde e o Centro Latino-

Americano de Tecnologia Educacional (NUTES/CLATES). Na UFRGS foi usado 

computadores para simular situações físicas no curso de graduação em física. E na 

UNICAMP em 1974 foi elaborado um software para o ensino de linguagens. 

Podemos observar com estes exemplos que o Brasil já na década de 70 dispunha 

de material aprofundado acerca do tema do uso das TIC’s na educação. 

Todavia, os computadores da época eram grandes, com custo de instalação 

e manutenção elevado, o que dificultava a disseminação destes aparelhos para as 

escolas. No entanto com a chegada dos microcomputadores da Apple estas 

dificuldades foram suprimidas por serem computadores mais baratos em relação aos 

de grande porte, bem como de fácil manuseio. 

Em 1981 e 1982 aconteceu o primeiro e o segundo seminário de informática 

na educação da universidade de Brasília e na Universidade Federal da Bahia. Com 

base nestes seminários foram sendo elaborados projetos como, EDUCOM (Projeto 
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de educação e computador). Esse projeto destinava-se a formação de professores 

das redes públicas e pesquisadores para o uso de computadores em seu campo de 

trabalho e atuando nos projetos do MEC. O EDUCOM foi implementado em 1983 

pela parceria da Secretaria Especial de Informática (SEI), e o MEC, durando cinco 

anos de vigência (1984 – 1989). Durante sua existência foram criados centros de 

informática em educação em várias instituições de 1º e 2º grau da escola básica. 

No ano de 1987, o MEC instituiu o projeto FORMAR para ajudar em cursos 

de especialização em nível de pós-graduação. Em 1989 foi implementado também 

pelo MEC o Proninfe (Programa Nacional de Informática Educativa) para a 

capacitação de professores para o uso de computadores na educação nos centros 

de informática na educação. Segundo Almeida este projeto tinha como objetivo a 

mudança na pedagogia apoiada na educação transformadora de Paulo Freire  

 

segundo as quais a construção do conhecimento deve ser baseada na 
realização de algo concreto decorrente de uma experiência conjugada à 
prática pedagógica crítico-reflexiva vinculada a realidade da escola e a 
finalidade de formar cidadãos que se percebam como sujeitos de sua 
história, comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária” (2008, p. 26).  

 

Dessa forma este projeto tinha o objetivo explícito de alterar as formas 

tradicionais de transmissão dos conteúdos para um arranjo mais voltado a 

construção do conhecimento com base na experiência do aluno. Em 1996, o 

governo brasileiro em parceria com o MEC criou a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED), com a intenção de disseminar o uso das TIC’s na educação e 

assim levar o estudo a regiões distantes democratizando o ensino.  

Assim também, no ano de 1996 foi criado a TV Escola, um canal de televisão 

que tem em vista o ensino a distância e especialização tanto de alunos como 

professores. No ano de 1997 foi desenvolvido Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (PROINFO), objetivando promover as tecnologias no processo 

pedagógico em escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

Conforme apresentado por Valente (1999) todos estes projetos 

governamentais implementados permitiu ao Brasil um grande acúmulo de 

experiência no que diz respeito ao uso de tecnologias em escolas. Esta vasta 

experiência deu a iniciativa brasileira uma série de diferenças em relação aos outros 

países como EUA e França.  
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Valente (1997) apresenta três características marcantes do projeto brasileiro. 

A primeira delas é a relação e o debate entre universidades, governo e escolas 

públicas na elaboração e implementação destes projetos, o que não se viu em 

outros países. Uma segunda diferença é a descentralização dos projetos e o sistema 

de trabalho desenvolvido pelo MEC e as instituições escolares. Todo o debate, 

formulação e pesquisas destes projetos não eram centralizadas no MEC, mas o 

MEC atuava como apoio a implementação e coordenação das diferentes iniciativas. 

A terceira salientada por Valente foi o debate acerca da questão pedagógica das 

tecnologias na educação, a maior preocupação girava em torno do papel que estas 

tecnologias iriam assumir no processo pedagógico, ou seja: se estas tecnologias 

iram servir como ferramenta de pesquisa e construção de conhecimento ou somente 

como um meio de armazenamento de informação. 

Tendo em mente todo esforço e debate ocorrido nestas últimas décadas por 

parte das universidades, governo e escolas na implementação das TIC’s na 

educação básica, podemos perceber que a simples implementação de aparelhos de 

aparelhos eletrônicos nas escolas não muda em si à prática pedagógica. 

É necessária uma compreensão ampla sobre o assunto avaliando todas as 

variáveis que estão em torno das tecnologias na educação, como o tempo de 

trabalho em aula, a infraestrutura escolar para beneficiar o acesso a estes recursos, 

o papel que o aluno ira desempenhar com as TIC’s, qual é a extensão da atuação e 

autonomia docente dentro destes projetos e o próprio papel que as TIC’s irão 

exercer nas escolas. Essas questões são eixos relevantes para que uma escola 

reflita sobre as possibilidades de mudanças na prática pedagógica articulada com as 

tecnologias de informação e comunicação. 

  



29 
 

 

3 PERCEPÇÕES DOS DOCENTES SOBRE O USO DAS TIC’S NO PROCESSO 

DE TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA. 

 

Este capítulo busca apresentar as percepções dos docentes entrevistados 

sobre o emprego das TIC´s no processo de transposição didática. Consideramos 

relevante iniciar nossa discussão resgatando o histórico do conceito de transposição 

didática. Segundo Geraldo Almeida o termo transposição didática foi introduzido por 

Michel Verret, em 1975, sendo apropriado e aprofundado por Yves Chevallard. 

Nesta reconstrução, Almeida afirma que este termo foi divulgado no âmbito brasileiro 

por Phillipe Perrenoud, concebendo a transposição como a essência do ensinar, ou 

seja, “a ação de fabricar artesanalmente os saberes, tornando-os ensináveis, 

exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de um ano, de um 

horário, de um sistema de comunicação e trabalho”. (Almeida, 2007, p.9).  

Esta essência de ensinar que envolve a construção de saberes foi 

compreendida como uma prática epistemológica por Verhaeghe, Simon, Wolfs e 

Compère. Para eles, “muito antes da escola, a teoria científica foi transformada, 

sofreu uma primeira transposição didática.” (Verhaege, Simon, Wolfs e Compère, 

2010, p.83). A transformação do conhecimento científico em conhecimento escolar é 

realizada pela transposição didática, responsável pela modelagem e adequação do 

conhecimento científico, o saber do sábio, em conhecimento escolar, o saber a 

ensinar. Este conhecimento recebe uma adequação na forma de reprodução para 

que possa ser transmitido e apropriado pelos estudantes. E este processo de 

transformação do conhecimento científico em conhecimento escola recebe o nome 

de transposição didática. 

É consenso entre os analistas consultados na revisão bibliográfica realizada 

que a transposição didática não é meramente uma “simplificação” do conhecimento 

científico, pois se trata de um processo mais complexo. Em suma, é o tipo de 

conhecimento didaticamente adequado à realidade e às atividades escolares. O 

trabalho do professor como o mediador deste conhecimento lida com algumas 

questões, por exemplo, lidar com interesses diversificados dos alunos, criando 

chaves de leitura, temáticas e ambientes de aprendizagem para trabalhar o 

conteúdo de sua disciplina. Desta forma, possibilitaria captar os interesses dos 

alunos, gerando um processo de aproximação entre os conceitos científicos da 

Sociologia como disciplina e a realidade contextual dos alunos.  
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O processo de mediação ou transposição didática é sutil, demandando 

conhecimento teórico e pedagógico do professor para construir os saberes e 

práticas artesanalmente. Portanto, é possível dizer que a mediação didática cria uma 

linguagem própria e maneiras peculiares de se trabalhar um conhecimento escolar 

com alunos da escola básica. 

A organização do capitulo terá como referência as questões da pauta da 

entrevista feita com os professores, a saber:  

 Há quanto tempo leciona?  

 Como você entende o conceito de transposição didática? 

 O emprego de tecnologias é permitido em aula na escola X? 

 Quais são as mais frequentes? Quais os alunos preferem? Por quê? 

 Como a infraestrutura de sua escola beneficia o uso das tecnologias em aula?   

 Como trabalha o conteúdo da sociologia durante os tempos de aulas a partir 

do emprego dessas tecnologias? E como você elabora o planejamento das aulas 

com estas tecnologias? 

 Quais atividades são desenvolvidas em aula aliando as TIC’s e os conteúdos 

sociológicos?  

 Como os alunos reagem durante essas atividades? 

 Como você percebe o uso das tecnologias na educação básica? E a posição 

da escola? 

Foram entrevistados quatro professores da rede pública de ensino, 

identificados respectivamente como professor A, B, C e D. Todos com formação 

dentro da área das ciências sociais, em específico, em licenciatura em universidades 

federais com pós-graduação em suas respectivas áreas de interesse. Atuam como 

docentes dentro de uma faixa de 6 a 16 anos somente na rede pública de ensino. 

Como o colégio Pedro II, Liceu Nilo Peçanha, ambos da região de Niterói, e do 

Colégio Estadual Deputado Pedro Fernandes, localizado no Jardim América, Rio de 

Janeiro. 

No que diz respeito ao processo de transposição didática (segunda pergunta 

da pauta) buscamos identificar a percepção dos entrevistados como eles entendiam 

este conceito em relação a sua vida prática e as implicações disto no cotidiano do 

ensino de sociologia na escola básica dando alguns exemplos práticos.  
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Dentro da perspectiva dos professores percebemos que houve consenso a 

respeito do que é a transposição didática. O professor C se expressou da seguinte 

maneira: “Eu entendo como sendo a transferência de conhecimento e adequação do 

conteúdo estudado na universidade para o espaço escolar do ensino médio”. O 

professor A entende a transposição didática dentro desta mesma linha de 

pensamento, mas se manifestou sobre o conceito refletindo a cerca de 

questionamentos ligados a prática cotidiana em sala de aula: 

 
A transposição do conteúdo deve ser feita de maneira muito cuidadosa. 
Porque nós temos um vício de linguagem que é adquirido na academia, o 
de conceituar tudo, e muitas vezes essa conceituação é excessiva. Neste 
sentido a transposição padece muito, porque esquece de um elemento 
fundamental para o jovem que é a ideia de você trazer o conteúdo para o 
jovem a partir de exemplos. Eu entendo a transposição que você tem que 
inegavelmente de se valer de vários exemplos e que sejam acessíveis, ou 
seja, exemplos que estejam situados na realidade do aluno e não na 
realidade de um outro país, de outra cultura, outra linguagem, e outra 
trajetória histórica. 

 

Esta fala do docente A revela que a transposição didática como arte de 

ensinar, respeitando e utilizando a linguagem e exemplos da realidade social dos 

alunos. Assim também, critica o vício da academia de conceituar exageradamente 

tudo sem articulação com a realidade prática. No entanto, o aspecto mais enfatizado 

pelos professores em suas falas é que a ferramenta para o êxito da transposição 

didática está na ligação do conteúdo da disciplina ao conhecimento cotidiano dos 

alunos, ou seja, deve haver uma contextualização acerca do que está sendo 

ensinado em aula, corroborado por Geraldo Peçanha de Almeida: “É que a 

transposição didática é necessária, é urgente, é imprescindível, mas ela precisa ser 

pensada dentro da realidade brasileira, com as características que nos são 

peculiares.” (2007, p. 25) 

Os professores entrevistados, bem como os analistas consultados, 

demonstram que a transposição para acontecer deve estar conectada à realidade 

social, cultural, política e econômica dos alunos, criando laços de afinidades entre a 

disciplina e os estudantes. Por vezes, esse processo de mediação didática positivo 

ocorre através de exemplos da vida cotidiano. 

Da mesma forma, o professor D ressalta que na transposição didática é 

importante entender o tema que está sendo trabalhado e usar exemplos para se 
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aproximar das diferentes realidades sociais. Assim sendo, são necessárias aulas 

diversificadas para cada contexto social, como mostra a fala do docente D: 

 

A transposição didática deve estar muito adequada a realidade do trabalho, 
não tem uma formula mágica ou um ideal. Acho que primeiro tem que ter 
sensibilidade de conhecer o que você está trabalhando para ver a melhor 
forma de selecionar e abordar aquele conteúdo. E um bom instrumento para 
se utilizar na transposição didática é o exemplo, o exemplo facilita a 
compreensão e visualização do tema, faz você trabalhar a partir da 
realidade do seu aluno, da sua vivência. Dentro de uma rede, como a 
estadual, nós temos diversas realidades de trabalho. Nós não podemos dar 
a mesma aula em todas as escolas em que trabalhamos, porque o público é 
diferente. 

 

 

Neste sentido, Almeida defende que o desenvolvimento da transposição 

didática deveria conformar ambientes de aprendizagem, como se depreende nesta 

passagem: 

 

Em se tratando de transposição didática é fundamental pensar que ela 
acontece, em grande parte, com base em um ambiente educador [...] um 
ambiente educativo pode ser um supermercado, aonde o professor leva os 
seus alunos, pode ser um bosque, pode ser um shopping, pode ser uma 
sala de aula ou pode ser simplesmente a própria cidade ou o campo. (2007, 
p. 28 e 29) 

 

 

De acordo Almeida, o professor se apropria dos espaços e de qualquer outro 

recurso que proporcione conectar a realidade do estudante ao conteúdo trabalhado 

em aula. Neste sentido que as TIC’s podem ser levadas em consideração por 

possibilitarem este tipo de aproximação dentro do contexto social dos discentes. 

No que tange a uma efetiva transposição didática no cotidiano escolar foi 

evidenciado que é relevante levar em consideração as condições particulares que 

cercam tanto a disciplina como: seu conteúdo, as condições sociais em que o 

professor e os estudantes estão inseridos e outros fatores pertinentes ao processo 

de ensino-aprendizagem. O professor para contextualizar o conteúdo da disciplina 

usa espaços externos à escola para a aprendizagem, como a própria cidade, ou, no 

nosso caso as TIC’s.  

A pauta da entrevista delineou indagações a respeito do desenvolvimento e 

planejamento das aulas, acerca da reação dos alunos com estes aparelhos, e como 

a própria escola recebe e se relaciona com estes recursos dentro do ambiente 

escolar.  
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A escola aceita os atuais aparelhos tecnológicos, de acordo com o 

posicionamento dos professores, de modo positivo. No entanto, um problema que 

predominou nas falas dos docentes é a infraestrutura das escolas como um fator 

importante para o uso pleno das TIC’s. O professor C foi mais objetivo a este 

respeito do uso de tecnologias nas escolas da seguinte forma: “Sim. Mas não temos 

a estrutura adequada.” O professor B já apresenta questionamentos sobre a 

infraestrutura, dando exemplos para superar alguns imprevistos: 

 

É complicado, um pouco, porque infraestrutura até tem, como as salas de 
vídeos mais do que as escolas as quais eu trabalhei, aqui temos 3 salas 
de vídeos e uma sala de informática, mas falta recurso, as vezes você 
chega e o computador não está funcionando, falta de cabos, o som foi 
levado para outra sala. Assim falta bastante recurso para todos, as vezes 
a gente fica até com a aula planejada por causa destes imprevistos. [...] 
Em relação aos problemas como eu resolvo, eu trago meu computador, 
cabo HDMI e duas caixinhas de som, então se tudo de errado junto toda a 
turma e passo no meu computador. 

 

 O professor D fala a respeito do uso no celular nas aulas e crítica algumas 

proibições como sendo influencias de um modelo escolar do século XIX. 

 

De tecnologias sim, menos o uso de celular do aluno durante a aula. Por 
causa de uma ideia que a tecnologia ou o celular pode distrair na aula, isso 
é uma influência da escola do século XIX ainda que não se adequou aos 
tempos. 

 

Estes comentários demonstram que é necessário não só a aceitação por 

parte das direções ao uso da informática e outros aparelhos eletrônicos no âmbito 

escolar, mas um planejamento que sirva de suporte para o uso pleno destes 

recursos na educação. Autores como Kenski defendem esse respeito: “Assumir o 

uso das tecnologias digitais no ensino pelas escolas requer que ela esteja preparada 

para realizar investimentos consideráveis em equipamentos e, sobretudo, na 

viabilização das condições de acesso e de uso dessas máquinas.” (2006, p. 59). 

O professor A apresentou um relato diferente com mudanças significativas 

na infraestrutura escolar, e, além disto, mostrou seu posicionamento em relação ao 

seu entendimento do conceito de tecnologia dentro das perspectivas dos autores 

trabalhados no capítulo anterior, a saber:   

 

Na condição de antropólogo, primeiramente, tenho que afirmar que 
tecnologia é tudo, até o ato de respirar é uma tecnologia, antes de mais 
nada, o próprio ato de falar é uma forma tecnológica de se comunicar. No 
que se refere a tecnologias ligadas, por exemplo, a microinformática, usos 
de imagens ou áudios, a gente usa sim. 
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Creio que na escola aonde eu trabalho possua uma infraestrutura mais 
elabora da em relação a outras escolas que existem. Eu trabalho em uma 
escola federal, Pedro II em Niterói, em que o prédio foi recém construído, 
em Abril, e sua arquitetura já foi pensada para incorporar uma série de 
tecnologias na sala de aula. Onde nós temos tela de projeção, aparelhos de 
Datashow individuais em pleno funcionamento, e esses aparelhos 
dispensam ouso do rádio, porque eles já possuem o próprio áudio. A escola 
ela já foi pensada para estas finalidades e o quadro branco, por exemplo, 
quase não é usado, e quanto a outros dispositivos, por exemplo, a caneta, 
só irei usar para criar anotações que me pareçam pertinentes a aula. 

 

Com estes relatos podemos observar que as mudanças e dificuldades 

estruturais das escolas para o acesso a estes aparelhos eletrônicos transcendem o 

âmbito escolar. Vale ressaltar que essas dificuldades constituem uma questão 

pública tanto para o ambiente escolar como para o processo pedagógico, como bem 

mostrado por Kenski:  

 

Em termos realísticos, essa questão é motivo de preocupação quando se 
sabe que muitas escolas no país não possuem as mínimas condições de 
infraestrutura para a realização das suas atividades de ensino. É preciso, no 
entanto, que os sistemas públicos, a sociedade em geral e as instituições de 
ensino, em particular, mobilizem-se para conseguir que todos possam dar 
um salto qualitativo em seu processo educativo, integrando às suas 
atividades o ambiente cibernético. (2006, p.60) 

 

 

Como podemos observar as dificuldades diferentes realidades nas quais os 

professores e estudantes estão inseridos. Outra pergunta da pauta de entrevista se 

refere ao modo como os professores percebem em sua prática cotidiana ao uso das 

TIC’s e o processo de transposição didática. Os docentes responderam como 

planejam diariamente suas atividades com essas tecnologias, oferecendo alguns 

exemplos do cotidiano escolar. Cabe lembrar que o uso das TIC’s nas salas de 

aulas de uma maneira eficaz é necessário um planejamento a respeito do conteúdo 

e de como estas tecnologias irá auxiliar no processo de transposição didática. 

Quando indagados a respeito do planejamento e de que forma trabalham os 

conteúdos de sociologia em suas aulas, o professor C informou a necessidade de se 

pensar questões a respeito do tempo de aula para se desenvolver atividades com a 

TIC’s. 

 

Para começar são dois tempos de aula por semana, o que é muito pequeno 
considerando que cada tempo tem 45 minutos, então você tem uma hora e 
meia por semana para tratar de temas absolutamente ásperos no que se 
refere ao entendimento mais correto possível. 
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O professor A também pensou a respeito do tempo relacionando o uso das 

TIC’s : “A questão tempo para se operacionalizar as tecnologias e esse já é o tempo 

que você deve pensar, como ligar a máquina, problemas de exibição e etc. e todos 

estes fatores devem ser levados em conta no planejamento da aula.” 

Assim também, o professor D enfatizou que as TIC’s entram no 

planejamento de acordo com o que será trabalhado em aula. Seu uso depende do 

tema e da oferta de matérias disponibilizados a respeito do conteúdo. Desta maneira 

são elaboradas atividades que estejam de acordo com o propósito da disciplina, 

como mostra seu depoimento: 

 

A utilização da tecnologia vai depender da aula, do bimestre, da escola, 
depende de muitas coisas.  Não tem nada muito fixo, existem assuntos que 
possuem uma oferta de materiais que permitem o uso da tecnologia e que 
vão ajudando na ilustração, então depende do tema que vai ser trabalhado. 
O uso da tecnologia é circunstancial ao tema, ao assunto e as dinâmicas 
das turmas. 
Com relação a elaboração do plano de aula, nós preparamos a aula com 
tópicos a serem abordados e ao você preparar a aula do bimestre você 
inclui as tecnologias que seriam utilizadas ali, como pesquisa, sala de 
informática, trabalhos com celular, vídeo, dinâmicas. 

 

 

As colocações dos docentes entrevistados se alinham a visão de Almeida 

sobre o planejamento diário das aulas:  

 

O planejamento diário precisa levar em conta, além dos objetivos e das 
intenções aqui colocadas, quais são os espaços que a instituição possui 
para que se possa desenvolver a aula, quais são os recursos físicos com os 
quais se pode contar, que tipos de suprimentos faltam e que são 
imprescindíveis, que tipo de prejuízo trará a falta disto ou aquilo. (2007, 
p.58)  

 

 

Ou seja, para se ministrar uma aula, seja com o uso das TIC’s ou não, é 

essencial uma reflexão a respeito de todo o material utilizável para essa aula e quais 

são as variáveis a respeito da falta de algum destes elementos para o seu 

desenvolvimento com êxito. Como foi exposto anteriormente um dos professores já 

trazia seu próprio equipamento caso houvesse algum problema em relação aos 

aparelhos que estão disponíveis na escola.  

No entanto o professore C apresentar de forma mais sistemática os passos 

percorridos para planejar e desenvolver a aulas com as TIC’s: “Em primeiro lugar, 

escolho o tema, depois pesquiso um vídeo ou páginas na internet que seja didático, 
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que tenha uma linguagem mais próxima da realidade dos alunos. Geralmente 

assistimos ao vídeo, depois abrimos para discussão e fico como mediador.” 

Nestes exemplos, observamos que o planejamento da aula não se baseia no 

uso das TIC’s por si mesma. Pelo contrário, elas são tomadas como ferramentas 

metodológicas para exemplificar e abrir caminhos para discussões a respeito do 

conteúdo da Sociologia. Em síntese: o papel das Tecnologias não é se tornar a aula, 

mas sim, auxiliar nos desdobramentos da aula a partir dos seus recursos 

informacionais. Verificamos isto a partir das ilustrações e reflexões feitas pelos 

professores a respeito da forma com a qual trabalham os conteúdos de sociologia 

com as TIC’s nas atividades em aula.  

No que se refere ao uso das Tecnologias de informação e comunicação no 

cotidiano escolar os professores demonstraram de forma prática como eles 

trabalham estes aparelhos para a transposição do conteúdo de sociologia, 

apresentando suas percepções sobre o papel das TIC’s no âmbito escolar. O 

docente A coloca:  

 

Hoje em dia está noção de tecnologia no sentido de uso de instrumentos 
para dinamizar sua aula é absolutamente inerente a prática de sala de aula 
e ela está quase obrigatoriamente nas demais disciplinas. Existe algo que 
considero fundamental, trazendo mais para a sociologia, não tem como 
você trabalhar algum tipo de tema, sobre tudo aquele tema que deva ser 
entendido pelo estudante pela via da conceituação, sem que você use 
algum tipo de metodologia de sustentação. Por exemplo a música, se você 
pensar de maneira bastante generalizada, ter um celular que possa tocar ou 
ter um aparelho de áudio que possa tocar uma música que espelhe e 
concretize aqueles conceitos já é usar uma tecnologia, eu diria mais 
rudimentar, já que isto está na vida de qualquer estudante, sobre tudo nas 
dos adolescentes.  

 

 

Nesta perspectiva do professor A as TIC’s são vistas e utilizadas como 

metodologias ou aparelhos de sustentação para se trabalhar os conteúdos em 

associação aos diferentes exemplos que podem ser analisados em aula em relação 

à disciplina. O relato do professor B sublinha:  

 
A minha aula utilizo computadores, projetores com vídeos e imagens, 
trabalho pouco com slides por tornar monótono a transmissão do conteúdo 
em um tempo de sociologia. O que os alunos mais gostam são vídeos 
curtos de 3 minutos que se aproximam mais da realidade do aluno e que 
torne o assunto mais palpável, e também faz parte da cultura deles a 
“cultura do youtube”.  
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Estes relatos são pertinentes para entendermos como os professores 

pensam e como organizam as aulas tendo em mente as variáveis em torno do uso 

das TIC’s em aula. Por exemplo, eles se preocupam tanto com os aparelhos 

utilizados, como irão utilizar o tempo de aula, que conteúdos trabalhar e a própria 

aceitação por parte dos estudantes.   

O planejamento com reflexão possibilita gerar uma boa transposição 

didática, uma vez que possivelmente essa transposição irá acontecer a partir de 

contextualizações dentro da própria realidade do aluno. E a partir dos exemplos os 

conteúdos e conceitos se desenvolvem de forma mais concreta para os estudantes 

que estão entrando em contato pela primeira vez com as reflexões sociológicas, 

demonstrando que este conhecimento é mais amplo do que imaginam. Almeida 

defende a relevância da contextualização dizendo: “É a contextualização que deixa 

claro para o aluno que o saber é sempre mais amplo, que o conteúdo é sempre mais 

complexo do que aquilo que está sendo apresentado naquele momento.” (2007, 

p.39) 

Dentro da reflexão do professor A sobre uso de aparelhos tecnológicos, é 

perceptível a preocupação com a reação e interação dos alunos em cada atividade, 

e que benefícios ou desvantagens as TIC’s podem trazer para o processo da 

transposição didática.  

 

As mais frequentes usadas são o Datashow, o aparelho de projeção de 
imagens na parede, e o recurso de áudio. Mas quais os alunos preferem 
mais, pensando nestes dois, eles preferem que você use pequenos vídeos, 
por exemplo, porta dos fundos, dependendo da temática que você está 
trabalhando você pode usar de maneira muito simples e compreensível 
pequenos vídeos de 2 a 3 minutos que toquem mais incisivamente nos 
temas trabalhados em aula. E esta preferência por serem adolescentes, do 
ensino médio regular de 15 a 18 anos, é de pequenas construções da 
indústria cultural e coisas que já são acessíveis a eles independentemente 
de sua integração ao universo da escola.  

 

 

Os relatos dos professores B e D também demonstram as mesmas 

estratégias de trabalho. 

 

Semana passada dei uma aula de etnia usando dois vídeos do cantor 
Emicida falando sobre racismo, achei interessante para a partir da li 
trabalhar alguns conceitos sobre a importância de se debater sobre o 
racismo. E em relação ao tempo de aula uso vídeos que considero 
interessante e curtos no máximo 10 minutos que eu consiga partir daquele 
vídeo para trabalhar os conceitos.  
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Nós tivemos um trabalho de jogos didáticos, já trabalhei com filme, 
campanhas no facebook, aula em slide, quiz, a atividade de jogo da 
memória com músicas em aula. Então ainda se compararmos com outras 
disciplinas o que tem de oferta de material é maior, como a sociologia 
escolar é algo novo tudo que nós fazemos é novo, mas já temos 
experiências nesta área. 

 

 

Nestes relatos a estratégia mais usada para se dar aulas com as TIC’s são a 

utilização de vídeos de tempos curtos para se apresentar conteúdos básicos 

relacionados com o tema para se iniciar a aula. Dallacosta menciona a importância 

de se usar estes vídeos em aulas. 

 

A linguagem do vídeo responde à sensibilidade dos jovens e da grande 
maioria da população adulta, cuja comunicação resulta do encontro entre 
palavras, gestos e movimentos, distanciando-se do gênero do livro didático, 
da linearidade das atividades da sala de aula e da rotina escolar. Os vídeos 
são dinâmicos, dirigem-se antes à afetividade do que à razão.  (2011, p. 
432) 

 

 

O professor B mencionou após a entrevista que não utilizava recursos como 

o PowerPoint porque gerava uma sensação de monotonia na aula, porque depois de 

alguns instantes os alunos se dispersavam em outros assuntos. Portanto, a 

estratégia do uso de vídeos curtos foi a mais aceitável para se iniciar e trabalhar 

alguns conteúdos de sociologia. O docente A possui outra abordagem, captada a 

continuação:  

 

Então o que eu faço em particular, e também outros colegas fazem uso uma 
aula que haja vídeos curtos, com informações curtas, para que estas 
informações dos vídeos não polarizem a aula, eles não são a aula, eles são 
partes da estratégia metodológica e pedagógica a ser trabalhada. Por 
exemplo, são vídeos muito pequenos quando se utiliza vídeos, são textos 
pequenos quando se trata basicamente a partir das leituras é que a gente 
vai construir as discussões pertinentes, o que eu chamo de discussões 
pertinentes nesse caso, são o uso dos conceitos e dos autores que 
norteiam as ideias sociológicas naquele tema. As tecnologias neste sentido 
são mecanismos através do qual as aulas iram se desenrolar.  

 

 

O professor B comentou a respeito de como usava as redes sociais em 

relação à organização das atividades e comunicação com os alunos. 

 

Eu já utilizei e utilizo como forma de organizar o trabalho, como meio de 
comunicação, transmitindo informações para o grupo. Mas não como 
trabalhar o conteúdo nas redes sociais. Na prática eu uso como forma de 
planejar meu trabalho e estreitar a relação com os alunos. 
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Aspecto interessante ressaltado pelo professor B foi o fato deque as redes 

sociais possibilitaram o estreitamento da relação entre professor aluno podendo até 

mesmo planejar e dialogar com os estudantes a respeito das atividades. O professor 

A apresentou outra experiência com o uso de música e vídeo em sala de aula. Neste 

caso era sobre uma aula a respeito de Karl Marx, o professor comentou da seguinte 

forma: 

 

Eu propus a eles uma música, que não era conhecida por eles chamada 
‘classe média’ do cantor Max Gonzaga e não somente ouvimos a música 
como vimos o clipe que o próprio cantor preparou feito de bonecos de 
marionetes ligando a ideia de alienação, mas é uma música extremamente 
incisiva no que se refere nos conteúdos trabalhados em aula. A partir 
daquela música eles fizeram uma parodia usando o ritmo da música, mas 
transformando a letra original da música, e ao fazer esta paródia eles 
podiam e deviam trabalhar os conceitos dos autores que trabalhamos em 
aula. Eles não somente trocariam a letra da música como incorporariam 
conceitos como mais-valia, alienação, ideologia e coisas do gênero para 
refazer a música, ou seja, eles se apropriaram da música de maneira 
autônoma, mas fizeram isso de um viés ligado a matéria com base nos 
conceitos e nos autores privilegiados naquele momento. 

 

 

Nesta experiência é possível verificar que uma música relacionada ao tema 

da aula pode desenvolver um trabalho em que os alunos reflitam acerca do 

conteúdo da aula de forma autônoma.  

O professor C disponibilizou uma lista contendo mais de 140 vídeos que usa 

e indica para seus alunos. Esta lista de documentários possui um conteúdo variado 

de temas para se abordar em salas de aulas, estando os vídeos acessíveis de forma 

gratuita no site do “youtube”. Cabe dizer que esta lista encontra-se no anexo da 

monografia para os interessados. A seguir, elaboramos uma tabela com os temas e 

a quantidade de documentários do anexo. 

 

SISTEMA 
PENITENCIÁRIO 

FEMININO NO 
BRASIL. 

SISTEMA 
PENITENCIÁRIO 

NO BRASIL. 

HOMOFOBIA GÊNERO, 
CLASSE E RAÇA 

4 
 

6 
 

17 10 

GUERRA ÀS 
DROGAS. 

ABORTO E 
VIOLÊNCIA 

OBSTÉTRICA. 

RACISMO. FEMINICÍDIO. 

14 
 

9 28 13 
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ISLAMOFOBIA CAPITALISMO QUESTÃO 
INDÍGENA. 

SAÚDE 
MENTAL. 

17 
 

14 15 16 

 

As estratégias de aulas empregadas pelos docentes permitem concluir que 

os professores percebem e trabalham os recursos tecnológicos, não como meio de 

fazer a aula, mas como meios de auxiliar na aula. Assim as TIC’s não se mostram 

como inovações que se impõem ao processo de transposição didática, mas 

simplesmente como meios de auxiliar neste processo trazendo formas de 

contextualizar diversas situações do mundo real. 

Também buscamos saber como é a reação dos estudantes nestas 

atividades e a opinião dos professores sobre o uso das TIC’s no ensino atualmente. 

A este respeito o professor B e D se posicionaram da seguinte maneira: 

 

Eles reagem muito bem porque há uma empatia com quem está ali na 
frente com quem está propondo, eles acabam abraçando a ideia porque 
eles entendem que está ideia possui um objetivo e propósito. E esta 
empatia é facilitada quando você fala de exemplos compreensíveis, 
exemplos do cotidiano deles, porque se você fala no plano das ideias o 
tempo inteiro sem exemplificar você perde o link de conexões com eles. 
 
Eles gostam, quando os tiram de uma situação passiva eles se envolvem 
mais, e essas atividades em que eles jogam e debatem é uma forma 
interessante deles se interessarem nas matérias. 

 

 

Em um primeiro momento é demonstrado que a aceitação por parte dos 

alunos é boa por saberem que essas atividades estão sendo desenvolvidas visando 

um objetivo para o processo educacional. Não obstante, esta aceitação só acontece 

quando ocorre uma empatia entre professor e estudante, isto é, uma aproximação 

dos alunos e do professor a respeito do processo de negociação das atividades 

aplicadas em aula. Assim também, as dinâmicas que levam os estudantes para o 

debate são aquelas que geram maior qualidade para o processo de transposição 

didática.  

Entretanto, o professor C expõe a reação dos alunos com algumas ressalvas 

em relação à turma: “Geralmente tem-se uma boa aceitação, mas isso pode mudar 

de acordo com a turma. Até hoje as turmas que respondem melhor são as dos três 

anos.”. Da mesma forma, o docente A concorda com essa colocação: “Depende, 

eles prestam atenção, como estamos no fim do ano os alunos já não estão se 
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empolgando muito, em geral eles gostam e ficam mais à vontade para falar, e isso 

dá uma amenizada na aula normal expositiva.”. 

Ao que parece durante todo o ano estas dinâmicas são proveitosas. Porém, 

ao término do ano letivo devido a questões de provas e notas finais estas atividades 

podem surtir efeitos contraditórios, ou seja: positivo ou negativo. Mas em grande 

medida, os estudantes se sentem mais abertos ao diálogo nestas aulas mesmo no 

final do ano. 

Por fim, captamos a percepção dos professores sobre o uso das tecnologias 

de comunicação e informação na escola básica atualmente. O professor C e D 

pronunciaram de maneira a ressaltar certos receios em relação ao uso destes 

aparelhos devido a uma visão mais tradicional, por parte da direção de ver o ensino 

ser somente o giz e a lousa.  

 
Fundamental, mas ainda precisam romper alguns paradigmas, já que 
muitos diretores ou diretoras ainda entendem que aula é apenas o professor 
ou professora passando o conteúdo na lousa. Uma vez ouvi a diretora 
perguntando ao inspetor se eu não dava aula, só passava filme. 
 
Ajuda sem dúvida, mas vários autores colocam que as instituições mudaram 
e a escola permanece como século XIX, e ai chamam de chata, enfadonha, 
parada no tempo, então quando utilizamos destas produções e 
desenvolvimentos da tecnologia e traz aquilo para uma melhor forma de 
ensinar e para o aprendizado e conhecimento é riquíssimo e facilita muito o 
nosso trabalho e é algo pouco trabalhado, mas tem o seu avanço e é algo a 
muito de se desenvolver. 

 

 

O professor B apresentou uma posição mais positiva da escola e dos 

professores em relação ao uso destes aparelhos, levantando a questão de que estas 

tecnologias devem ser usadas de forma crítica e planejadas. 

 
As tecnologias são benéficas, mas só acho que a escola não está tão 
aberta por falta de investimento, mas elas poupariam muito trabalho e 
dinamizariam muito as aulas, eu enxergo de maneira totalmente positiva. 
Mas quando eu olho para a escola pública e vejo seus problemas as vezes 
o que iria ajudar pode atrapalhar. Mas a escola como um todo está aberta e 
vejo mais colegas de outras áreas tem-se utilizado de recursos tecnológicos 
e os professores têm percebido que a distância do conteúdo com a vida 
prática é uma coisa que incomoda os alunos, e a tecnologia tem ajudado a 
contextualizar. 

 

 

Portanto, consideramos neste capítulo as diferentes questões que rodeiam o 

uso de aparelhos tecnológicos nas escolas de distintos contextos sociais e sua 

influência nas aulas. Os posicionamentos dos professores entrevistados sustentam 
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que as TIC’s “não são o centro da aula”, mas recursos que auxiliam no processo de 

transposição didática dos conteúdos sociológicos. Neste sentido, as TIC’s possuem 

o papel de ferramenta auxiliar, levando em consideração o contexto social nas quais 

estão inseridas e sua relevância naquele momento.  

Os relatos dos docentes possibilitam dizer que o uso das TIC’s por si só não 

pode fazer a aula, mas a aula é algo mais amplo que envolve uma série de fatores 

para a transmissão e desenvolvimento dos conteúdos da disciplina. Esta observação 

só aumenta a importância do professor frente a sua prática e as atuais mudanças no 

mundo contemporâneo para elaborar uma transposição didática clara que atenda 

aos objetivos a serem alcançados. 
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Considerações Finais 

 

Devido ao avanço e disseminação das tecnologias de informação e 

comunicação no mundo contemporâneo alterando diversas dinâmicas sociais como 

atuação política, entretenimento, relações sociais, trabalho e etc., a escola e o 

trabalho docente não ficaram de fora destas mudanças. O uso de computadores, 

vídeos, E-books, e outros aparelhos do campo da informática adentram o âmbito 

escolar ao longo dos últimos anos.  

Busquei entender ao longo deste trabalho como estes meios tecnológicos se 

relacionam dentro do processo educacional e de forma mais especifica sua relação 

com a transposição didática. Dentro de uma perspectiva histórica pude observar o 

processo de naturalização das tecnologias nas práticas sociais e sua relação com a 

educação de jovens, seja para cultivar um campo, seja para manusear 

computadores com diferentes softwares. Na visão de alguns autores as tecnologias 

vão além de ferramentas criadas pelos seres humanos. As tecnologias da 

inteligência como a oralidade, a linguagem escrita, e a última a linguagem digital que 

mescla as diferentes linguagens tendo como base a informática. Todas estas formas 

de linguagem se inserem dentro do âmbito escolar uma vez que estão relacionadas 

ao conhecimento do mundo em que vivemos. 

Assim também, observei que os usos das TIC’s começaram a se introduzir 

no seio escolar no contexto brasileiro por volta das décadas de trinta. Estas 

tecnologias começaram com através da TV, rádio e depois os computadores. Alguns 

autores mostram diferentes projetos elaborados tanto para a escola básica como em 

universidades com o fim de beneficiar o processo educacional, tendo uma 

preocupação com o papel que as tecnologias iriam desenvolver na educação 

brasileira. 

A prática docente no que diz respeito ao processo de transposição didática a 

partir do uso das TIC’s, foi o objeto de análise do segundo capítulo. Quatro docentes 

foram entrevistados a fim de captar suas percepções sobre a transposição didática 

concebida como a essência do ensinar. Percebi que existe um consenso entre os 

professores entrevistados acerca da adequação do conhecimento cientifico ao 

conhecimento escolar ligando esses conteúdos ao cotidiano dos estudantes. 
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Os docentes para utilizar as TIC’s precisam lidar com as condições de 

infraestrutura das diferentes realidades escolares. Foram levantadas questões sobre 

o planejamento diário das aulas para o uso destas tecnologias, como o fator tempo, 

e, pensando em estratégias alternativas no caso da principal falhar. Ademais, a 

partir de alguns exemplos percebi que os planejamentos das aulas não se 

baseavam no uso das TIC’s, pelo contrário, elas são tomadas como ferramentas 

metodológicas para se criar centros de interesse e chaves de leitura sobre os 

conteúdos sociológicos.  

Com base em exemplos cotidianos os professores demonstraram de forma 

prática como eles trabalham com estes aparelhos para a transposição do conteúdo 

de sociologia. Na perspectiva dos professores as TIC’s são vistas e utilizadas como 

metodologias ou aparelhos de sustentação para se trabalhar os conteúdos em 

associação aos diferentes exemplos que podem ser analisados em aula em relação 

à disciplina. Algumas estratégias de aulas com estes aparelhos, como o uso de 

vídeos curtos, uso de música, Datashow, PowerPoint e as redes sociais foram 

apresentadas como recursos que geram empatia e aproximam o diálogo entre o 

docente e seus alunos.  

Assim os usos das tecnologias na transposição didática, principalmente nas 

aulas de sociologia têm um potencial ainda a ser mais explorado na educação 

básica e este tema poderá ser discutido e ampliado ao longo do tempo por 

experiências que irão surgir no cenário educacional. 

  



45 
 

 

Referências 

 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. Transposição didática: Por Onde Começar? São 

Paulo: Cortez, 2007. 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcinide. Educação e tecnologias no Brasil e em 

Portugal em três momentos de sua história. Educação, Formação & Tecnologias, 

vol. 1 (1), Maio 2008. 

ALONSO, Katia Morosov. Tecnologias da Informação e Educação e Formação de 

Professores: Sobre rede e escolas. Educ. Soc. Campinas, vol. 29, n. 104 - 

Especial, p. 747-768, out. 2008. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. 

BARRETO, Raquel Goulart. Tecnologia e Educação: Trabalho e Formação 

Docente. Educ. Soc. Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1181-1201, Set. /Dez. 2004. 

Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. 

_____________. As tecnologias da informação e da comunicação na formação 

de professores. Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 31 jan./abr. 2006. 

BELLONI, Maria Luiza. Ensaio Sobre a Educação a Distância no Brasil. 

Educação & Sociedade, ano XXIII, n o 78, Abril/2002. 

BERGER, Peter; Berger, Brigitte. O que é uma instituição social? IN: FORACCHI, 

MARIALICE; Martins, José de Souza (ORG.). Sociologia e Sociedade: leituras de 

introdução à Sociologia. 21 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 

DOMINGUINI, Lucas. A Transposição Didática Como Intermediário Entre o 

Conhecimento Científico e o Conhecimento Escolar. Revista Eletrônica de 

Ciências da Educação, Campo Largo, v. 7, n. 2, nov. 2008. 

DALLACOSTA, Adriana. Os usos pedagógicos dos vídeos anotados. Educação e 

Tecnologia, Lisboa. 2011. 

FISCHER, Rosa Maria Bueno. Mídia, máquinas de imagens e práticas 

pedagógicas. Revista Brasileira de Educação v. 12 n. 35 maio/ago. 2007. 

GOMEZ, Margarita Victoria. Educação em rede: uma visão emancipadora. São 

Paulo: Cortez, 2004. Revista Brasileira de Educação v. 11 n. 31 jan./abr. 2006. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6º Edição, Fundação Calouste Gulbenkian. 2008. 

LÉVY, Pierre.  Cibercultura. 3ª Ed. São Paulo: Editora 34, 2010. 

________. As Tecnologias da Inteligência: O Futuro do Pensamento na Era da 

Informática. São Paulo: Editora 34, 1993. 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.cedes.unicamp.br/


46 
 

 

LOPES, Maria Cristina L. P. O Processo Histórico da Educação a Distância e 

suas Implicações: desafios e possibilidades. 2011. 

LUCENA, Carlos. O Pensamento Educacional de Émile Durkheim. Revista 

HISTEDBR On-line, Campinas, n.40, p. 295-305, dez.2010 - ISSN: 1676-2584 

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a Distância. 3ª Ed. 

Campinas: Papirus, 2006. 

_________. Novas tecnologias: O redimensionamento do espaço e do tempo e 

os impactos no trabalho docente. Revista Brasileira de Educação, Mai/Jun/Jul/Ago   

1998   N º 8. 

__________. Educação e Tecnologia: O novo ritmo da informação. 8ª Ed. 

Campinas: Papirus, 2012. 

MARINHO, Simão Pedro P. Convergências e tensões no campo da formação e 

do trabalho docente: Redes sociais virtuais teriam elas espaço na escola? Pag. 

197 – 213. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

MONTEIRO, Dilva Martins. As Tecnologias da Informação e da Comunicação 

nas Práticas Educativas: Espaços de Interação? Estudo de um Fórum Virtual. 

Educ. Soc. Campinas, vol. 28, n. 101, p. 1435-1454, set./dez. 2007. Disponível em 

http://www.cedes.unicamp.br. 

PORTO, Tania Maria Esperon. As tecnologias de comunicação e informação na 

escola; relações possíveis... relações construídas. Revista Brasileira de 

Educação v. 11 n. 31 jan./abr. 2006. 

SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. 4º edição, Editora Cortez, 2008 

VALENTE, José Armando. O Computador na Sociedade do Conhecimento. 

Campinas, SP: UNICAMP/NIED, 1999. 

______________. Visão Analítica da Informática na Educação no Brasil: A 

questão da formação do professor. Revista Brasileira de Informática na Educação 

– Número 1 – 1997. 

VERHAEGHE, Jean-Claude; WOLFS, José Luis; SIMON, Xavier; COMPÉRE, 

Dominique. Praticar a Epistemologia. Um manual de iniciação para professores 

e formadores. São Paulo: Edições Loyola, 2010. 

  

http://www.cedes.unicamp.br/


47 
 

 

Anexo 

Lista de documentários para as aulas. 

DOCUMENTÁRIOS PARA COMPREENDER O SISTEMA PENITENCIÁRIO 

FEMININO NO BRASIL 

1) Bagatela https://www.youtube.com/watch?v=VrgY_ol9lC4 

2) As mulheres e o cárcere 

https://www.youtube.com/watch?v=cTSgBhSU-dI 

3) O cárcere e a rua 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo 

4) Se eu não tivesse amor 

https://www.youtube.com/watch?v=TF8S5oGkL-c 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA COMPREENDER O SISTEMA PENITENCIÁRIO NO 

BRASIL 

1) Entre a luz e a sombra 

https://www.youtube.com/watch?v=rxCbhAQmfXM 

2) Justiça 

https://www.youtube.com/watch?v=94U2ypC4v0A 

3) Juízo (sobre adolescentes em conflito com a lei) 

https://www.youtube.com/watch?v=HfMcMIp_7Ao 

4) O prisioneiro da grade de ferro 

https://www.youtube.com/watch?v=2Oap5lUSp6w 

5) Sem pena 

https://youtu.be/2pctKmjMigQ 

6) Quanto mais presos, maior o lucro 

https://vimeo.com/96243525?width=1080 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER HOMOFOBIA, LESBOFOBIA E 

TRANSFOBIA 

1) Vestidas de noiva 

https://www.youtube.com/watch?v=B5lbwvyqb_A 

2) Leve-me pra sair 

https://www.youtube.com/watch?v=mFaV5wMw3Vs 

3) Protagonismo Trans 
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https://www.youtube.com/watch?v=k4yJ3ZoxaAg 

4) The Pearl ofAfrica 

https://www.youtube.com/watch?v=7RG6_vZEXwQ 

5) (Trans)parência 

https://www.youtube.com/watch?v=Tj0XflQXu0k 

6) Entre lugares: a invisibilidade do homem trans 

https://www.youtube.com/watch?v=kJrTqw2HOwg 

7) Negras lésbicas 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljmt-qGgBzo 

8) A vida que não cabe 

https://www.youtube.com/watch?v=pJYsrdJaByI 

9) Uma dama de ferro 

https://www.youtube.com/watch?v=zdtNOHia1qA 

10) Os tabus sociais na percepção de gêneros e papéis sexuais 

https://www.youtube.com/watch?v=8wDzXSlrs5Q 

11) Bichas, o documentário 

https://www.youtube.com/watch?v=0cik7j-0cVU 

12) Em defesa da família 

https://www.youtube.com/watch?v=apMVtUId4mA 

13) O riso dos outros 

https://www.youtube.com/watch?v=zqlRD3E72sI 

14) Não Fique Calado Diante da Homofobia 

https://www.youtube.com/watch?v=-gTc8IhzlQo 

15) Be LikeOthers: Transsexual in Iran 

https://www.youtube.com/watch?v=3rAaBJoOqpk 

16) "T" 

https://www.youtube.com/watch?v=0Sit-1ZEx40 

17) A Jihad for Love -Jihad do Amor: homossexualidade e islamismo  

https://www.youtube.com/watch?v=0pBOFC1M8Gg 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER GÊNERO, CLASSE E RAÇA 

1) Doméstica 

https://www.youtube.com/watch?v=NVl1wptZdS4 

2) Mucamas 
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http://www.videocamp.com/pt/movies/mucamas-2015 

3) The truecost 

https://www.youtube.com/watch?v=OaGp5_Sfbss 

4) 25 de julho: feminismo negro contado em primeira pessoa 

https://www.youtube.com/watch?v=J6ev2V-Ee3U 

5) Como se fosse da família 

https://vimeo.com/111841020 

6) Garapa 

https://www.youtube.com/watch?v=0HUW_MICVVg 

7) Meninas 

https://www.youtube.com/watch?v=92WaYgChtDo 

8) Dandaras: a força da mulher quilombola 

https://www.youtube.com/watch?v=RSW3uEfk4QU 

9) Mães de maio: um grito por justiça 

parte 1 - https://www.youtube.com/watch?v=Y4STk8g3uI4 

parte 2 - https://www.youtube.com/watch?v=yFwtI0C13Yw 

10) Catadora de sonhos 

https://www.youtube.com/watch?v=GK5-JdYxWjM 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA COMPREENDER A GUERRA ÀS DROGAS 

1) Dancing withtheDevil - Dançando com o Diabo 

https://www.youtube.com/watch?v=jWPWa5hdj4E 

2) Notícias de uma guerra particular 

https://www.youtube.com/watch?v=EAMIhC0klRo 

3) Falcão - Meninos do tráfico 

https://www.youtube.com/watch?v=w6PWF1u3rhc 

4) Morri na maré 

http://apublica.org/2014/03/morri-na-mare-assista-ao-minidoc/ 

5) Entre muros e favelas 

https://www.youtube.com/watch?v=sghpqM4g334 

6) O Estopim 

https://www.youtube.com/watch?v=fxNRBBWMq9c 

7) Eu sei que a polícia vai me matar 

https://www.youtube.com/watch?v=dVYGlrnT8vw 
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8) Cortina de fumaça 

https://www.youtube.com/watch?v=K_N1q5DAri4 

9) Helicoca - O helicóptero de 50 milhões de reais 

https://www.youtube.com/watch?v=i_hJDNvaeKM 

10) Sobre a falida guerra às drogas 

https://www.youtube.com/watch?v=gCHP25xTz8o 

11) Tráfico de drogas: A guerra que o mundo perdeu 

https://www.youtube.com/watch?v=0bhnJuy6vtA 

12) Histórias de uma guerra perdida 

https://www.youtube.com/watch?v=GYHQWGe3L7U 

13) Quando eu me chamar saudade 

https://www.youtube.com/watch?v=JS2u9v4gj38 

14) The House I Live In (Guerra contra as drogas) 

https://www.youtube.com/watch?v=a0atL1HSwi8 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER ABORTO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

1) Clandestinas 

https://www.youtube.com/watch?v=7nikE1c5-Wg Ok 

2) O aborto dos outros 

https://www.youtube.com/watch?v=de1H-q1nN98 

3) Fim do silêncio 

https://vimeo.com/6251893 

4) Violência obstétrica: a voz das brasileiras 

https://www.youtube.com/watch?v=eg0uvonF25M 

5) A dor além do parto 

https://www.youtube.com/watch?v=cIrIgx3TPWs Ok  

6) O renascimento do parto 

https://www.facebook.com/orenascimentodoparto/ 

7) Nascer no Brasil: Parto, da violência obstétrica às boas práticas 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9G5uyRKsyk 

8) Somoslo que hacemos para cambiar lo que somos 

https://www.youtube.com/watch?v=6B0qWB5fbOo 

9) Historias de genero: violência obstétrica 

https://www.youtube.com/watch?v=iaJZmZm1S88 
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DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER RACISMO 

1) Olhos azuis 

https://vimeo.com/67460531 

2) Chacinas nas periferias 

https://www.youtube.com/watch?v=53rQggrAouI 

3) The Colourof Money - A História do Racismo e do Escravismo 

https://www.youtube.com/watch?v=0NQz2mbaAnc 

4) Raça Humana 

https://www.youtube.com/watch?v=y_dbLLBPXLo 

5) O negro no Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=zJAj-wGtoko 

6) Ninguém nasce assim 

https://www.youtube.com/watch?v=6H_xfUCLWBY 

7) Racismo Camuflado no Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=zJVPM18bjFY 

8) Negro lá, negro cá 

https://www.youtube.com/watch?v=xPC16-Srbu4 

9) Vidas de Carolina 

https://www.youtube.com/watch?v=AkeYwVc2JL0 

10) Negros dizeres 

https://www.youtube.com/watch?v=yjYtLxiVQ7M 

11) Mulher negra 

https://www.youtube.com/watch?v=WDgGLJ3TPQU 

12) Negro Eu, Negro Você 

https://www.youtube.com/watch?v=lpT17VJpnX0 

13)A realidade de trabalhadoras domésticas negras e indígenas 

https://www.youtube.com/watch?v=s4UsjpFg2Vg 

14) Espelho, Espelho Meu! 

https://www.youtube.com/watch?v=44SzV2HSNmQ 

15) Open Arms, ClosedDoors 

https://www.youtube.com/watch?v=uXqpOFBXjBs 

16) The Braziliancarnivalqueendeemed 'too black'- A Globeleza que era negra 

demais 



52 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3yp4Fg_eT_c 

17) Boa Esperança - minidoc 

https://www.youtube.com/watch?v=3NuVBNeQw0I 

18) Você faz a diferença 

https://vimeo.com/27014017#at=70 

19) Memórias do cativeiro 

https://www.youtube.com/watch?v=_Hxhf_7wzk0 

20) Quilombo São José da Serra 

https://www.youtube.com/watch?v=f0asl1-SpP4 

21) 7% 

https://www.facebook.com/usp7doc/ 

22) Menino 23 

https://www.youtube.com/watch?v=4wmraawmw38 

23) Pele Negra, Máscara Branca 

https://www.youtube.com/watch?v=sQEwu_TJi0s 

24) Introdução ao pensamento de Frantz Fanon 

https://www.youtube.com/watch?v=mVFWJPXscm0 

25) Invernada dos Negros  

https://www.youtube.com/watch?v=TCyu-Tb6D1o 

26) A negação do Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=jJFCEpc7aZM&list=PLIZ9Dyq1zKSpZhKAvbk3Pa

-UxD9FoQ3Vw 

27) Sua cor bate na minha 

https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg 

28) História da Resistência Negra no Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=68AApIpKuKc 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER CULTURA DO ESTUPRO E FEMINICÍDIO 

1)Justiceiras de Capivari 

https://www.youtube.com/watch?v=49pUMIPABBY 

2) India'sDaughter 

https://www.youtube.com/watch?v=JoGtGv2KS48 

3) Índia, Um País Que Não Gosta De Mulheres 

https://www.youtube.com/watch?v=8BhojKJSrD8 

https://www.youtube.com/watch?v=68AApIpKuKc
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4) Canto de cicatriz 

https://www.youtube.com/watch?v=DHYt-a5say8 

5) The HuntingGround 

https://www.youtube.com/watch?v=GBNHGi36nlM 

6) A Guerra Invísivel 

https://www.youtube.com/watch?v=M_yZ9ywEOMk&feature=share 

7) Ghost Rapes ofBolivia - Os estupros fantasma da Bolívia 

Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=TSlc_Zib2nw 

Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=eCwMxAatmbg 

8) Entrevista Gabriela Manssur 

https://www.youtube.com/watch?v=bU9yOFvZNbU 

9) A cada 11 minutos, uma vítima 

https://www.youtube.com/watch?v=UdhlxCrx9Pc 

10) Desumanidades 

https://www.youtube.com/watch?v=NFPSS3qoWeU 

11) The breastironed girls 

https://www.youtube.com/watch?v=4Jwl7QPf_vU 

12) A Girl In The River 

https://www.youtube.com/watch?v=gRuYdzPpMWU 

13) It's a girl! É menina! 

https://vimeo.com/100378967 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER ISLAMOFOBIA E O RACISMO CONTRA 

ÁRABES* 

1) Filmes Ruins, Árabes Malvados Como Hollywood transforma um povo em Vilão 

https://www.youtube.com/watch?v=lI_qYcxe5_g 

2) Somos franceses 

https://vimeo.com/97124824 

3) ThisisPalestine – ShadiaMansour 

https://www.youtube.com/watch?v=wuj8lrE-9Qs 

4) Versos migrantes 

https://www.youtube.com/watch?v=hDGsbGHddYU 

5) Malala 

https://www.youtube.com/watch?v=cug1-eTOVSk 
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6) A Palestina Ainda é a Questão/PalestineIs Still The Issue 

https://www.youtube.com/watch?v=EYvOQHExhnY 

7) Os palestinos nos livros escolares de Israel (Como se faz a desumanização de um 

povo) 

https://www.youtube.com/watch?v=GCcV7AtYgwo 

8) Terror Sionista em Gaza 

https://www.youtube.com/watch?v=8N6ZLcoSnlU 

9) Tearsof Gaza 

https://www.youtube.com/watch?v=6LMAF1z4RiE 

10) Fogos Sobre o Mármara 

http://www.dailymotion.com/video/xj5bfw_fuego-sobre-el-marmara-xvid-parte-1-

legendado-portugues-br_news 

11) Budrus 

https://www.youtube.com/watch?v=ff7rScVrbos 

12) Atirar num elefante 

https://www.youtube.com/watch?v=3UxKkDv3CTE 

13) As crianças de Gaza 

Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=0lbz3ptEpPs 

Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=cwri-nDlu94 

Parte 3 https://www.youtube.com/watch?v=tgSydBW8fCw 

Parte 4 https://www.youtube.com/watch?v=8xBahIOoKMA 

14) Ocupação 101 

https://vimeo.com/23631320 

15) Promessas de um novo mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=YkQmb37fxts 

16) Islamophobia: Cause &Effect 

https://www.youtube.com/watch?v=XEXl_sYwW8U 

17) The Square 

https://www.youtube.com/watch?v=twB2zAOzsKE 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER CAPITALISMO 

1) Capitalism: A Love Story / Capitalismo: uma história de amor 

https://www.youtube.com/watch?v=FaMRSjiL4IE 

2) O Fim da Pobreza? / The EndOfPoverty? 
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https://vimeo.com/69464025 

3) Migrantes 

https://www.youtube.com/watch?v=Laf1BwcGpgI 

4) Man - Homem 

https://www.youtube.com/watch?v=5XqfNmML_V4 

5) História das Coisas 

https://www.youtube.com/watch?v=x_PmgSf3LSs 

6)Consumismo, Capitalismo e Neoliberalismo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhSBHmDlxs8 

7) 97% Owned - 97% Privado 

https://www.youtube.com/watch?v=XcGh1Dex4Yo 

8) Catastroika 

https://www.youtube.com/watch?v=RXYAJF9ZmkY 

9) A Corporação 

https://www.youtube.com/watch?v=Zx0f_8FKMrY 

10) O mundo global visto do lado de cá 

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM 

11) A Ascensão do Dinheiro 

https://www.youtube.com/watch?v=LPnn2OBYIRY&list=PL0VcnQ92XNVYQatJF5bB

ZIhmoOl2j7kgs 

12) A ponte 

https://vimeo.com/14814248 

13) Da servidão moderna 

https://www.youtube.com/watch?v=Up8tjRRne_0 

14) WalMart O Custo Alto do Preço Baixo 

https://www.youtube.com/watch?v=YvURUfKLeG0 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA COMPREENDER A QUESTÃO INDÍGENA - CULTURA, 

GENOCÍDIO E RESISTÊNCIA 

1) À Sombra de um Delírio Verde 

https://www.youtube.com/watch?v=c2_JXcD97DI 

2) Flor Brilhante e as cicatrizes de pedra 

https://www.youtube.com/watch?v=7UHCVMQioew 

3) A Nação Que Não Esperou Por Deus 



56 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1cEq7ETB200 

4) Índio cidadão? 

https://www.youtube.com/watch?v=t-GUcjbEAJA 

5) Indígenas digitais 

https://www.youtube.com/watch?v=T2I7ovB6E7k 

6) Povos Indígenas: Conhecer para valorizar 

https://www.youtube.com/watch?v=MwMEuK-DfEw 

7) Tribo Avá-Canoeiro: a história de um "povo invisível" nas matas do país 

https://www.youtube.com/watch?v=T9hSRn2UuF4 

8) Mitã 

https://www.youtube.com/watch?v=xiUbI17eNfE 

9) Ditadura Criou Cadeias para Índios com Trabalhos Forçados e Torturas  

https://www.youtube.com/watch?v=FwSoU3r1O-Q 

10) Vale dos esquecidos 

https://www.youtube.com/watch?v=bmaaGjC4-Kg 

11) Índios no Brasil 

https://www.youtube.com/watch?v=QQA9wuGgZjI 

12) Indígenas, a luta dos povos esquecidos 

https://www.youtube.com/watch?v=iOSUYeCD4tw 

13) Terra Vermelha 

https://www.youtube.com/watch?v=nOCFZWF_Wb4 

14) Corumbiara 

https://www.youtube.com/watch?v=QiBh5jNGSpI 

15) Mbyá Reko Pyguá, a luz das palavras 

http://curtadoc.tv/curta/comportamento/mbya-reko-pygua-a-luz-das-palavras/ 

 

DOCUMENTÁRIOS PARA DEBATER SAÚDE MENTAL E A LUTA 

ANTIMANICOMIAL 

1) Saúde Mental e Dignidade Humana 

https://www.youtube.com/watch?v=Ult9ePwpvEY 

2) A Casa dos Mortos 

https://www.youtube.com/watch?v=noZXWFxdtNI 

3) Vozes da voz  

http://curtadoc.tv/curta/direitos-humanos/vozes-da-voz/ 
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4) Holocausto Brasileiro : O impacto refletido na sociedade 

https://www.youtube.com/watch?v=aqXd7k9fT6I 

5) Em nome da Razao - O Holocausto Brasileiro  

https://www.youtube.com/watch?v=Hya1u-bRn8s 

6) Profissão Repórter – Saúde Mental  

https://www.youtube.com/watch?v=1SG1g-7vSIc 

7) Protagonistas- Tratamento Antimanicomial 

https://www.youtube.com/watch?v=nxu8bfRMvpc 

8) Caminhos da reportagem 

https://www.youtube.com/watch?v=6zaOfJpOZMk 

9) Dos Loucos e das Rosas 

https://www.youtube.com/watch?v=dQMIUqj6tPw 

10) Esta é minha casa 

https://www.youtube.com/watch?v=zVrx7gPegek 

11) Esquizofrenia – Entre o Corpo e a Alma 

https://vimeo.com/20449439 

12) Um encontro com Lacan 

https://www.youtube.com/watch?v=S-QtbFaZjmw 

13) Epidemia de Cores 

https://www.youtube.com/watch?v=7YpW52hbTW4 

14) Pára-me de repente o pensamento 

https://www.youtube.com/watch?v=7pbgZz_fEBo 

15) Estamira 

https://www.youtube.com/watch?v=KFyYE9Cssuo 

 

 

 

 


