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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo a apresentação de um material didático de apoio para o ensino de

Sociologia. Trata-se de um jogo que aborda três temas: “Cidadania”, “Democracia” e “Políticas Públicas”. A

iniciativa decorre durante a Residência Pedagógica, programa de formação à docência, na Universidade

Federal Fluminense, no período de agosto de 2018 a janeiro de 2020, em uma escola-campo localizada em

uma área rural do Município de Campos dos Goytacazes. A partir da observação participante nesta instituição,

surge a necessidade de idealizar um material didático direcionado ao encontro da realidade dos alunos ao

conteúdo abordado. Através deste material didático, o jogo Republicana, visamos despertar os discentes para

o exercício da imaginação sociológica.

Palavras-Chaves: Material Didático; Ensino de Sociologia; Jogos; Democracia.

ABSTRACT

This work aims to introduce a didactic material to support the teaching of Sociology. It is a game that

addresses three themes: "Citizenship", "Democracy" and "Public Policies". The initiative takes place during the

“Programa de Residência Pedagógica”, a teaching training program, at Universidade Federal Fluminense, from

August 2018 to January 2020, in a field school located in a rural area of the Municipality of Campos dos

Goytacazes. From the participant observation in this institution, the need arises to devise didactic material

aimed at meeting the students' reality with the content covered. Through this teaching material, the game

“Republicana”, we aim to awaken students to the exercise of sociological imagination.

Keywords: Didactic material; Sociology teaching; Games; Democracy.
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1-INTRODUÇÃO

“Importa ressaltar, finalmente, que o ensino de política
no ensino básico pode ser uma importante ferramenta
de estímulo ao interesse dos jovens pela política em
si, motivando-os ao envolvimento com questões
relacionadas à participação e a uma cidadania ativa de fato

Fernanda Feijó

Durante a observação participante realizada no Programa Residência Pedagógica, no período de

agosto de 2018 a dezembro de 2019, se apurou o distanciamento e, por vezes, a incompreensão por parte de

discentes, durante as aulas de Sociologia, quanto à importância da abordagem de temas referentes,

sobretudo, à temática política.

Tendo em vista a importância de tal conteúdo para a formação didática e social destes alunos, surge

a possibilidade de criar um material de apoio didático visando estreitar a realidade prática cotidiana e a

argumentação teórica dos discentes quanto ao tema proposto, mantendo, assim, por finalidade, gerar maior

compreensão dos conteúdos curriculares da Sociologia na educação básica.

Em virtude do Decreto nº 9099, de 18 de julho de 2017 o Programa Nacional do Livro e do Material 11

Didático – PNLD teve sua abrangência ampliada com a possibilidade de inclusão de outros materiais de apoio

à prática educativa para além das obras didáticas e literárias: obras pedagógicas, softwares e jogos

educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de formação e materiais destinados à gestão

escolar, entre outros (BRASIL, 2018).

Neste sentido, este trabalho orientar-se-á em fomentar a participação dos estudantes nas aulas

e flexibilizar a interação entre docente e discentes, de modo a servir como uma opção para avaliação e

melhoria das práticas educativas em sala de aula (ZABALA, 1998).

Dentro do cenário educacional nos deparamos com a constante necessidade de produzir novas

atividades e ações que venham captar a atenção dos(a) discentes junto ao tema proposto, necessidade esta

que recai sobre o(a) professor(a). Por outro lado, observamos alunos(as) que não sentem motivação em

participar das aulas, com a justificativa de não encontrarem significado e aplicabilidade aos temas referentes

(CHARLOT, 2013). Constantemente, muitos estudantes naturalizam e tomam por isolados os eventos sociais

1 1BRASIL. Decreto nº 9099, de 18 de julho de 2017. Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do Material
Didático. Brasília, 2017. Disponível em;
“http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9099.htm”> Acesso em 17/03/2021
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cotidianos, sem se darem conta de que os fatos que os cercam se relacionam a amplas questões de toda uma

sociedade, para além do "cenário próximo" que os cerca isoladamente (MILLS, 1959).

A partir destas considerações, através da elaboração do jogo como material didático no ensino de

Sociologia , visa-se possibilitar a aplicação de estratégias de avaliação e fixação no aprofundamento e2

compreensão do conteúdo didático por parte dos(as) alunos(s).

Na escola observada, notou-se o particular interesse dos(as) por jogos de carta que incentivassem a

interação dos pares e que permitissem competitividade e, ao mesmo tempo, fosse capaz de lhes captar a

atenção. Nesse contexto, a proposta de trabalho científico visa apresentar definições e aplicabilidade aos

alunos no que diz respeito aos conceitos referentes à disciplina das Ciências Sociais, baseando-se em

princípios apresentados pelas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNs):

Um dos grandes problemas que se encontram no ensino de Sociologia tem sido a simples transposição de

conteúdos e práticas de ensino do nível superior – tal como se dá nos cursos de Ciências Sociais – para o

nível médio. Esquecem-se as mediações necessárias ou por ignorância ou por preconceito: por ignorância

porque muitos professores de cursos superiores desconhecem metodologias de ensino, estratégias,

recursos, etc. que permitiriam um trabalho mais interessante, mais proveitoso, mais criativo e produtivo;

ignora-se mesmo que a aula expositiva seja um caso, talvez o mais recorrente, mas não o único, com que

se podem trabalhar os conteúdos de ensino; o preconceito deve-se à resistência a preocupações didáticas

e metodológicas no que se refere ao ensino, acreditando-se que basta ter o conhecimento – as

informações? – para que se possa ensinar algo a alguém. É necessário, mas não suficiente. (BRASIL,

2006, p. 109).

Visamos, assim, conciliar o observado interesse entre os(as) alunos(as) por jogos de cartas e o

conteúdo a ser aplicado em sala, com as informações obtidas através da observação participante, a fim de

criar ferramentas didáticas úteis para fixação de conhecimento.

A relevância desta produção está em contribuir para o engajamento em sala de aula viabilizando

estratégias que auxiliarão na fixação de conhecimento e, consequentemente, aprimorar a compreensão dos

estudantes. A pesquisa também tem como objetivo otimizar a interação do(a) docente ao entregar-lhe uma

opção auxiliar didática adicional.

2 A partir do segundo semestre de 2018 o curso de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense (UFF) em
Campos dos Goytacazes aprovou uma mudança no Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). No Art.
4 do Capítulo I, referente à conceituação, gêneros e objetivos passa a ser apresentado como gêneros discursivos não
apenas a monografia, mas a análise de políticas públicas; a produção audiovisual: charge, história em quadrinhos,
cartuns, ensaio fotográfico e vídeo; artigo, produção de material didático e paradidático. Estes novos gêneros
discursivos visam apresentar novas práticas e contribuições ao ensino de Sociologia, bem como uma discussão sobre
novas formas de produção à formação docente. Fonte: Regulamento de TCC – Licenciatura em Ciências
Sociais/2019.
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1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é a apresentação de um jogo enquanto material didático de apoio que

aborde o conteúdo programado, segundo as "Orientações Curriculares para o Ensino Médio" das Ciências

Humanas e Suas Tecnologias (2006), de maneira que incentive a curiosidade, a memorização, a prática e a

compreensão sobre tais conteúdos por parte dos(as) alunos(as) e venha contribuir na interação entre

discentes e docentes, além de despertar os discentes para o exercício da imaginação sociológica.

Neste sentido visamos: 1. Apresentar os fatores que deram origem ao tema; e 2. Expor como os

alunos receberam a disciplina durante o período de observação;

1.2 Justificativa e Hipótese

A justificativa de elaboração de um material didático surge com base na experiência e observação

participante ao longo da Residência Pedagógica. Partimos da hipótese de que o material de apoio didático

possa facilitar a compreensão do conteúdo por parte dos(as) alunos(as), auxiliando a encontrar sentido no

mesmo, a partir de abordagem mais próxima a sua linguagem, lhes possibilitando interação, reflexão e

demonstração atitudinal dos temas propostos.

1.3 Metodologia

Desta forma, para viabilizar o teste de hipótese, realiza-se uma observação participativa, sob o

método hipotético-dedutivo, com abordagem qualitativa e realizada com procedimentos bibliográficos e

metodologia pedagógica.

2- Desenvolvimento

2.1 Fatores que deram origem ao tema

Durante o período de observação participante nas aulas de Ciências Sociais, em minha atuação

como residente no "Programa da Residência Pedagógica" (PIRP 2018/2019), estive em contato direto com

alunos e professores de um colégio localizado na zona rural da cidade de Campos dos Goytacazes. Durante o

período de observação, estive em interação com o ambiente escolar, intra e extra sala de aula, na intenção de

conhecer melhor o dia a dia dos(as) professores de Sociologia do Ensino Médio e sua relação profissional

com a Instituição, com seus colegas e seus alunos(as).

Deparei-me com um ambiente receptivo e que transparecia certa expectativa sobre o grupo de
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observadores no qual eu estava inserida. Muitos momentos foram observados e compartilhados durante as

visitas semanais à escola-campo.

Para além da curiosidade que se estendeu ao decorrer dos primeiros meses de imersão, a cada

quarta-feira de manhã e sexta-feira à tarde, minhas observações se dirigiam às turmas do terceiro ano, último

segmento do Ensino Médio. Variados fatos me chamaram a atenção, porém, o que mais me intrigou de início

foi minha não compreensão a respeito das conversas entre discentes e docente sobre seriados de televisão e

eventos esportivos, exclamações como: "O episódio de ontem do Naruto foi muito bom, Professor!"

Confesso que me custou um tempo até perceber que além de criar vínculo com os(as) alunos(as),

esses momentos de aparente "descontração despretensiosa", seriam lembrados pelos(as) próprios(as)

alunos(as) durante a explanação dos conteúdos a fim de criar conexão e atribuição de sentido à disciplina

apresentada. Esta ação vem de encontro às reflexões de Zabala ao analisar que:

Promover a atividade mental auto-estruturante, que possibilita estabelecer relações, a generalização, a
descontextualização e a atuação autônoma, supõe que o aluno entende o que faz e por que o faz e tem
consciência, em qualquer nível, do processo que está seguindo. Isto é o que lhe permite dar-se conta de
suas dificuldades e, se for necessário, pedir ajuda. Também é o que lhe permite experimentar o que
aprende, o que, sem dúvida, o motiva a seguir se esforçando (ZABALA, 1998, p.91).

Assim, conforme o campo de pesquisa se revelava a cada dia mais passível de descobertas, e

os(as) estudantes cada dia mais desarmados aos olhos que os observavam, me recebiam em sua sala de

aula jogando cartas em grupos e conversando entre si enquanto aguardavam a aula começar.

Em uma das aulas de Sociologia, quarta-feira pela manhã, três alunos conversavam demonstrando

entusiasmo pelo debate promovido na aula de História ocorrida na semana anterior, na qual os(as) alunos(as)

foram divididos em dois grupos e convidados(as) a debater sobre suas preferências entre os tipos de

democracia. Um dos alunos fez o seguinte comentário, se dirigindo ao docente de Sociologia que escrevia no

quadro: "Hey, Professor! Depois explica melhor aquele negócio de democracia e república que eu não entendi

muito bem...", seus colegas de classe concordaram e o professor deu continuidade a sua aula adentrando

devidamente ao conteúdo solicitado pelos(as) alunos(as).

Na sexta-feira daquela mesma semana eu daria a última aula necessária, visando concluir as horas

do Projeto de Residência para uma pequena turma de terceiro ano. Escolhi temas como "Cidadania" e

"Democracia" por possuir pessoal afinidade com o conteúdo e por entender que seria interessante o desafio

de explanar tal matéria para uma das turmas menos participativas do Ensino Médio. Minha aula não ocorreu

como o ideal que imaginei, porém em meio a reviradas de olhos e expressões de constante incompreensão

por parte dos(as) estudantes, me ocorreu a ideia de acrescentar ao planejamento de minha próxima aula

alguns recursos capazes de despertar maior interesse dos(as) alunos(as) para com o tema, com a finalidade

de aguçar sua participação e conciliar uma abordagem lúdica apropriada para estimular a criação da

imaginação sociológica quanto ao conteúdo proposto, a fim de transpor sua percepção dos fatores e eventos

sociais já naturalizados em seu cotidiano no propósito de atribuir significado aos tópicos tratados em aula.

Conforme citado por Mills em seu conceito de imaginação sociológica:
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A imaginação sociológica permite-nos compreender a história e a biografia e as relações entre ambas
dentro da sociedade. Essa é a sua tarefa e a sua promessa. Nenhum estudo social que não se volte ao
problema da biografia, da história e de suas interligações dentro de uma sociedade completará a sua
jornada intelectual, pois essa imaginação é a capacidade de passar de uma perspectiva a outra (MILLS,
1982, p.12-3).

2.2 Como os(as) alunos(as) receberam a disciplina durante a observação

Após uma frustrada tentativa de apresentar aos(as) alunos(as) uma aula, possivelmente descrita

como desinteressante, e apesar das não muito bem sucedidas tentativas, nesse caso, de convencê-los(as)

através do diálogo a respeito de quão importante era compreender o cenário nacional e seu papel de cidadãs

e cidadãos, decidi por apresentar alguma atividade que pudesse despertar a curiosidade e a simpatia dos

discentes sobre como aplicar aquele conteúdo, descrito por eles como: "Tão distante da nossa realidade".

Assim, visando o exercício da imaginação sociológica, na aula seguinte, apresentei-lhes um meme como3

recurso didático que serviu então de base para a elaboração de uma redação com tema "democracia".

A atividade foi realizada e bem recebida pelos(as) alunos(as) presentes que demonstraram ao fim da

aula ter atribuído sentido de maneira mais concreta a respeito daquele tema em particular, através de sua

familiaridade com o recurso utilizado em aula. Ao fim dessa exposição, em particular, um dos comentários

recebidos por mim foi: "Entendi, eu sei que tudo isso é importante pra nós, eu só não gosto muito de política

porque nosso país não tem jeito! Mas gostei da sua aula.

3 Disponível em:
<https://www.facebook.com/cursovazafalsiane/posts/conselho-do-he-man-respeita-a-democracia-viva-a-democracia
httpbitlydialogocontr/710217726028377/>. Acesso em 17 de mar.2021.
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Despindo-me da armadura que pensei ser necessária, a fim de conquistar o respeito dos(as)

alunos(as), recordei-me do papel do "professor pesquisador", que caminha lado a lado com os diversos

aspectos da profissão, sendo inerente à própria definição de ensinar (FREIRE, 1996), compreendendo,

portanto, que o ato de ensinar se constrói por meio de uma via de mão dupla. Sendo potencialmente

dificultado pelo não conhecimento do meio e das particularidades que cercam os determinados ambientes

educacionais e os sujeitos nesses envolvidos.

O comentário previamente citado por uma aluna, ao fim daquela aula, despertou em mim a ideia de

criar um material didático de apoio capaz de combinar a atribuição de sentido quanto às aulas de política, por

meio da construção de imaginação sociológica e despertar então, a atenção dos estudantes para o fato de

que cidadania e democracia são temas vivos e que estão em constante relação com os indivíduos habitantes

do país e sua forma de enxergar seu lugar no jogo político. Desta forma, surge a elaboração do jogo como

material didático.

2.3 O Material Didático de Apoio - Republicana:

A importância dos jogos como recurso didático para o ensino de Sociologia manifesta nos(as)

alunos(as) a relevância dessa disciplina. Vale exemplificar a I Olimpíadas de Sociologia do Estado do Rio de

Janeiro que, como destaca Maçaira, foi a primeira no Brasil . O evento foi composto por três jogos cada qual4

representando uma das áreas disciplinares das Ciências Sociais (um jogo de sociologia – “Lutas Simbólicas”,

um jogo de antropologia – “Quiz Antropológico”, e um jogo de ciência política – “República em Jogo”).

O material didático de apoio em questão, trata-se de um jogo de cartas denominado “Republicana”,

que deve ser praticado em dupla ou em grupos compostos por até sete pessoas, o(a) vencedor(a) é o(a)

jogador(a) que primeiro conseguir eliminar todas as cartas de sua mão.

O nome “Republicana” faz referência ao adjetivo feminino análogo relativo ou próprio da República,

forma de governo na qual o chefe de Estado é escolhido através do voto ou do congresso para assumir a

função por um determinado tempo, diferente da monarquia, na qual o indivíduo fica até o fim da vida ou sua

abdicação podendo adquirir conotações diversas, conforme o contexto conceptual em que se insere (Bobbio,

1998).

Considerando o fato de que maioria das turmas é composta por mais de sete alunos, indica-se que

os(as) discentes se separem entre, no mínimo dois e no máximo sete grupos, cada um desses grupos deve

escolher, mediante voto, uma aluna ou aluno que será responsável por representá-los no jogo, enquanto

indicam as ações que acreditam ser as mais acertadas para seu representante. Para esta ação, traça-se um

4 Disponível em: < https://abecs.com.br/i-olimpiada-de-sociologia-do-rj-2019/> em: 31 jan. 2021.
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paralelo à noção do entendimento de democracia de Bobbio:

Afirmo preliminarmente que o único modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia,
entendida como contraposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la caracterizada
por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está
autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Todo grupo social está obrigado a
tomar decisões vinculatórias para todos os seus membros com o objetivo de prover a própria
sobrevivência, tanto interna como externamente. Mas até mesmo as decisões de grupo são tomadas por
indivíduos (o grupo como tal não decide). Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos (um,
poucos, muitos, todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja tomada com base em
regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que estabeleçam quais são os indivíduos autorizados
a tomar as decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos
(BOBBIO, 1986, p.16).

É indicado que o(a) docente atue como mediador(a) sempre que necessário, podendo decidir que os
representantes dos grupos sejam eleitos de outras formas, caso observe que as oportunidades se restrinjam
a poucos alunos(as).

O material didático proposto é composto por 100 (cem) cartas em sua completude, sendo:

19 Cartas brancas, numeradas de 1 a 10;

19 Cartas vermelhas, numeradas de 1 a 10;

19 Cartas verdes, numeradas de 1 a 10;

19 Cartas amarelas, numeradas de 1 a 10;

08 Cartas de inversão de sentido "Reeleição" (sendo duas de cada cor);

08 Cartas com poder de vetar o(a) jogador(a) seguinte "Veto" (sendo duas de cada cor);

04 Cartas coringas "Povo" com poder de decidir a cor da carta a ser jogada pelo(a) jogador(a)

seguinte;

04 Cartas coringas "O Voto" com poder da troca de cor, e levar o(a) seguinte jogador(a) a comprar

mais quatro cartas.

Conforme ilustrações a seguir:
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A criação deste jogo busca adequar-se à nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao

considerar a possibilidade de sua utilização tanto em aulas elaboradas por profissionais das Ciências Sociais,

como em oficinas ministradas por docentes das demais áreas correspondentes às Ciências Humanas e

Sociais Aplicadas. Contudo, entendo ser oportuno explicitar o momento de incertezas que se faz presente

diante do questionamento a respeito dos novos rumos tomados para com o ensino de Sociologia, levando em

consideração a lista de competências e habilidades presente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de

2018 que tem por proposta a “sociologização” , da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas, o que nos

leva a questionar por quais caminhos trilhar a fim de que não haja o enfraquecimento no ensino e pesquisa

das Ciências Sociais, nem tão pouco das demais disciplinas voltadas às Ciências Humanas (SILVA, 2020, p.

55).

2.4 As Regras do Jogo

O material utiliza-se da mesma mecânica de jogo do "Uno", jogo de cartas criado pelo estadunidense

Merle Robbins em 1971. Contudo, o jogo elaborado neste trabalho sofreu alterações e adaptações com a

finalidade de adequar suas ações à aplicação da disciplina de Sociologia.
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O jogo se constitui pelas seguintes regras: As 100 (cem) cartas componentes do jogo devem ser
viradas para baixo e embaralhadas por um(a) participante. Em seguida, uma das cartas deve ser escolhida
aleatoriamente, disposta para cima e colocada sobre a mesa. As características desta carta decidirão os
próximos passos a serem tomados no decorrer da partida.

Supõe-se, então, que a carta escolhida, aleatoriamente, por um(a) dos(das) participantes, seja uma

das cartas representadas pelo número "um" e pela cor "branca", conforme a ilustração seguinte:

Cabe a(o) participante encarregada(o) pela distribuição das cartas tomar a próxima ação do jogo.

Após disponibilizar a carta sobre a mesa, ainda com as demais cartas viradas para baixo, esta pessoa deve

entregar sete cartas a cada um dos seus oponentes, retirar sete cartas para si e reservar as demais cartas,

viradas para baixo. Cada jogador(a) deve olhar as sete cartas que estiverem sob seu domínio e mantê-las em

segredo para com os demais participantes.

Ao levar em consideração tal suposição, a próxima carta a ser posta sobre a carta "1 branca", deve

obedecer às suas características, ou seja, deve estar representada pelo número um e/ou pela cor branca.

Conforme demonstrado na ilustração seguinte:



21

Observação: Para que todos os participantes representantes tenham igual quantidade de

oportunidades no jogo, é indicado que o próximo indivíduo a jogar e o próximo encarregado(a) por

embaralhar e distribuir as cartas, seja ao longo da partida, o(a) jogador(a) ao lado esquerdo, obedecendo o

sentido horário, ou o jogador ao lado direito, obedecendo o sentido anti-horário.

Para as cartas coringas "Povo" e "O Voto", representadas ao lado direito da imagem acima (Figura

17), não é necessário que se combinem à carta "1 branca" disposta sobre a mesa, visto que o(s) indivíduo(s)

possuidor(es) de qualquer uma das citadas cartas "coringas" poderá (poderão) lançar mão delas em qualquer

momento do jogo, considerando sua vez de jogar.

É válido ressaltar aqui que as mesmas regras representadas na ilustração anterior (Figura 17),

aplicam-se às demais cartas, no que se refere às cores e/ou aos números, conforme ilustração seguinte:
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Ao considerar que a carta escolhida, de modo aleatório, pelo(a) participante encarregado(a) pela

distribuição de cartas daquela rodada seja uma das cartas "coringa", as demais regras são mantidas. Assim,

sete cartas devem ser distribuídas para cada participante, incluindo o(a) distribuidor(a) da rodada, e o(a)

jogador(a) seguinte deve sofrer as consequências representadas em cada uma das cartas "coringa"

disponibilizadas no tópico “2.2 O material didático de apoio - Republicana”, representadas pelas figuras de

número "12", "13", "14" e "15".

Durante as rodadas, eventualmente os participantes não terão nas mãos cartas que se combinem

àquela disposta sobre a mesa, quando tal fato ocorrer o participante da vez deve retirar uma nova carta do

montante de cartas reservadas, este montante recebe o nome de “Roda da Fortuna”, pois é um popular

símbolo de sorte, caso a nova carta retirada não se combine à carta da mesa, este deve passar a vez para o

jogador seguinte.

2.5 O jogo como recurso didático - Repensando novas formas didáticas para o ensino de Sociologia:

Expostas às devidas observações e dadas as regras do jogo, busco estabelecer relação entre o

material apresentado e suas atribuições como recurso didático para o ensino de Sociologia. Parte-se da

inicial consideração de que os(as) alunos(as) poderão, em grupo, estabelecerem conversas e discussões

baseadas no jogo, assim como, serem conduzidos à prática da interação e tomadas de decisões, o que

poderá ser utilizado pela(o) docente como meio para explanar os conteúdos referentes à cidadania,

democracia e políticas públicas proporcionando, assim:
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O papel e a importância que adquirem, nas diferentes formas de intervenção, os diversos instrumentos
para a comunicação da informação, para a ajuda nas exposições, para propor atividades, para a
experimentação, para a elaboração e construção do conhecimento ou para o exercício e a aplicação
(ZABALA 1998, p.21)

As cartas numeradas do jogo possuem escritos referentes a cada um dos temas previamente citados,

e suas cores estabelecem relação entre eles. De forma que as cartas de cor "vermelho" descrevem

características referentes à cidadania, as cartas de cor "verde" descrevem características referentes à

democracia e as cartas de cor “amarelo” estabelecem ligação referente às políticas públicas. A disposição

dessas informações tem por objetivo inteirar os(as) alunos(as) a respeito do conteúdo, e familiarizá-los quanto

sua aplicação na vida em sociedade.

Os escritos dispostos sobre as cartas poderão ser utilizados em futuros trabalhos de pesquisa ou

novos exercícios que se liguem ao tema. Assim, as informações a respeito das políticas públicas, em sentido

político, têm por objetivo representar uma forma de exercer e fazer valer as garantias da cidadania e de

expandir a democracia, em caráter introdutório, enquanto promove reflexão sobre a relevância de algumas

políticas públicas atualmente questionadas pela população e em discursos partidários, que buscam reduzir a

defesa de tais direitos à “ideologização do debate” (BARBOSA, 2020).

As cartas "coringa” representadas pelas cartas "Reeleição" (Figura 12), "Veto" (Figura 13), "Povo"

(Figura 14) e "O Voto" (Figura 15), são peças indispensáveis tanto para o funcionamento do jogo quanto para

sua aplicação didática e analítica sobre o tema.

Observe que os nomes atribuídos às cartas possuem relação com as ações dos(as) alunos(as) dentro

de cada partida. Assim, a cada vez em que a carta "Reeleição" (Figura 12) for lançada em jogo, o(a) seu(sua)

detentor(a) deverá jogar mais uma vez, impedindo que seus oponentes avancem naquela rodada, fazendo

uma alusão às eleições democráticas que acontecem a cada quatro anos em território nacional, por meio das

quais se possibilita a reeleição da(o) candidata(o) outrora eleita(o) por meio do voto popular.

Ainda assim, não necessariamente o jogo estará ganho ou perdido para os demais participantes.

Dessa forma, se algum dos jogadores possuir a carta "Veto" (Figura 13), este então poderá vetar o seguinte

oponente, esse então estará em momentânea desvantagem perante os demais jogadores que poderão seguir

colocando as cartas na mesa durante toda a rodada.

A carta "Povo" (Figura 14) poderá ser lançada por seu possuidor a qualquer momento do jogo,

respeitando sua vez de jogar. Seu poder é escolher qual cor será adotada pelos demais participantes. Aqui a

alusão é diretamente sobre o papel do povo em uma democracia que, ao exercer sua cidadania pode lutar

pelo fortalecimento do sistema vigente, ou participar da criação de uma nova forma de governo ao ter plena

consciência de seus direitos, deveres e de sua capacidade na geração de mudança no que diz respeito ao

âmbito social em uma república. Como analisa Manin:
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“[...] a arena política vem sendo progressivamente dominada por fatores técnicos que os cidadãos não
dominam. Os políticos chegam ao poder por causa de suas aptidões e de sua experiência no uso dos
meios de comunicação de massa, não porque estejam próximos ou se assemelhem aos seus eleitores. O
abismo entre o governo e a sociedade, entre representantes e representados, parece estar aumentando.”
(MANIN, 1995, p.1).

Para a carta "O Voto" (Figura 15), que igualmente à carta descrita anteriormente, poderá ser lançada

por seu(sua) possuidor(a) a qualquer momento do jogo, respeitando sua vez de jogar. Essa é a carta de

maior peso no jogo. Seu poder é escolher qual cor será adotada pelos demais participantes, além de fazer

com que o seguinte oponente tenha de comprar mais quatro cartas e fique uma rodada sem jogar. A

referência é estabelecida com o voto popular ao considerar tamanha importância e valor social do sufrágio

em uma democracia representativa.

É esperado que durante as ações do jogo, se torne explícito aos participantes a importância de sua

escolha inicial por um(a) representante, visto que as cartas que decidirão os rumos de cada partida estarão

nas mãos deste(a) indivíduo(a), encarregado(a) de lhes representar. As cartas coloridas são uma alusão às

cores estampadas nas urnas eletrônicas e na bandeira nacional. Elas têm por objetivo proporcionar reflexão a

respeito da relevância conferida ao sufrágio incorporado às democracias representativas (ARENDT, 2013).

“Roda da fortuna” é o nome atribuído ao montante, do qual os participantes devem retirar novas

cartas para manter o funcionamento da partida. No jogo essas cartas fazem referência à sorte como um fator

de influência na vida em sociedade e nas tomadas de decisão dos governantes (MAQUIAVEL, 2010).

Para a elaboração das regras e referências a respeito do tema “cidadania”, parte-se de constantes

lutas e conquistas populares, desde o período de sua colonização até a implementação da Constituição

Federal (BRASIL, 1988) vigente. É, portanto, relevante explicitar a especificidade desse longo processo que

historicamente antecipou os direitos políticos para indivíduos que ainda não possuíam por garantia, direitos

sociais e civis, permitindo assim que o voto fosse compreendido como uma verdadeira moeda de troca ou até

mesmo como algo sem importância e/ou utilidade social (CARVALHO, 2002).

Tais resquícios ainda podem ser percebidos em nossa sociedade, como por exemplo no comentário,

previamente citado, da aluna que justifica sua falta de interesse na disciplina por desconsiderar o valor de sua

participação civil no jogo político.

Ao considerar a fragilidade que tal pensamento coletivo impõe sobre a recente democracia nacional,

que procuro sustentar o mérito do estímulo à reflexão acerca do processo eleitoral por parte dos(das)

discentes.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao considerar a importância da disciplina de Sociologia para a formação didática e social dos
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estudantes que, apontamos a possibilidade de criar um material de apoio didático, capaz de estreitar a

realidade prática cotidiana de discentes e a argumentação teórica quanto ao tema proposto, com a finalidade

de gerar maior afinidade e compreensão quanto ao assunto componente curricular.

Por conseguinte, o presente trabalho trouxe, como objetivo, criar um material didático de apoio que

aborde o conteúdo programado, segundo as "Orientações Curriculares para o Ensino Médio das Ciências

Humanas e Suas Tecnologias", de maneira a fomentar a prática e a compreensão a respeito dos conteúdos

que se referem aos temas de cidadania e democracia, por parte dos estudantes, aptos a contribuir com o

processo de interação entre discentes e docentes da disciplina de Sociologia.

Durante o período de observação participante, avistou-se significativo afastamento dos discentes

para com o conteúdo abordado durante as aulas da referida disciplina, em específico no tocante aos temas

relacionados à cidadania e democracia. No decorrer do tópico “2.1” do presente trabalho foram apresentados

os fatores que deram origem à elaboração do tema, dentre eles, destacamos a percepção por parte da autora,

do fortalecimento no processo de compreensão e absorção de conteúdo por parte dos(as) alunos(as)

observados ao serem abordados por seu docente durante as aulas com assuntos que permeavam o cotidiano

e o interesse desses alunos(as), em forma de convite à criação da imaginação sociológica, ao

apresentá-los(as) diferentes formas de atribuir sentido aos conteúdos abordados em sala.

Em seguida, foram relatados comentários e percepções da autora a respeito das observações

participantes quando em campo, a fim de expor a recepção dos discentes para com uma aula elaborada sem

a utilização de recursos didáticos de apoio que se comunicasse com o cotidiano desses, em comparação com

uma aula de mesmo conteúdo, dessa vez incluindo, em sua elaboração, a inserção de um material didático de

apoio instruído a estabelecer o estreitamento e o conhecimento de teorias, temáticas e conceitos presentes

no ensino de Sociologia, mediando entre o cotidiano dos(as) alunos(as) e a disciplina.

O tópico seguinte reservou-se a apresentar o material didático de apoio que propõe dinamizar a

compreensão dos conteúdos referentes à cidadania, democracia e políticas públicas para discentes da

disciplina de Sociologia, com a finalidade de estreitar a interação entre o conteúdo programado e o cotidiano

desses discentes.

As análises se deram a partir da hipótese de que o material apontado venha ser utilizado como

recurso didático para futuras elaborações de aulas e abordagens de conteúdos ao considerar o observado

interesse dos(as) discentes por jogos de cartas, e assim, depositar na composição deste material,

informações concernentes aos temas programados atribuídos às peças do jogo responsável por representar o

material didático de apoio. Tendo em vista auxiliar reflexões e demonstração atitudinal por parte dos(as)

discentes no tocante aos temas abordados.

A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho foi composta por observação participativa,
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no decorrer da atuação da autora no Projeto de Residência Pedagógica na posição de residente bolsista,

durante o período letivo correspondente ao segundo semestre do ano de 2018 (dois mil e dezoito) até

segundo semestre do ano de 2019 (dois mil e dezenove) e sob o método hipotético dedutivo, com abordagem

qualitativa e realizada com procedimentos bibliográficos.

A elaboração deste trabalho no que abrange, inclusive, a criação do material didático de apoio

apresentado ocorreu durante o ano de 2020 (dois mil e vinte) em meio a pandemia de Covid 19, período em

que colégios e escolas não mantiveram seu funcionamento de forma presencial em todo o estado do Rio de

Janeiro. Desta forma, não foi possível a aplicação do material didático de apoio para os estudantes nem sua

utilização para a elaboração de aulas da disciplina de Sociologia. Tendo em vista o entendimento de que o

material deve ser utilizado em aulas presenciais, constitui-se uma limitação no decorrer do presente trabalho.

Como descrito anteriormente, a aplicação presencial do material didático de apoio não foi possível

durante a realização deste trabalho. Em função desta impossibilidade, recomenda-se para trabalhos futuros a

inserção de aparatos tecnológicos capazes de viabilizar a aplicação de materiais didáticos de apoio, tanto em

aulas presenciais como em aulas que dependam exclusivamente de interação remota.



27

4- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo; Companhia das Letras, 2013.

BARBOSA, Maria Valéria. Direitos humanos, o ensino de Sociologia e os:. In: BRUNETTA,
Antonio Alberto; BODART, Cristiano da Neves; CIGALES, Marcelo Pinheiro. Dicionário do Ensino
de Sociologia. Maceió, 2020. p. 95 - 99.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política, Brasília;
Editora Universidade de Brasília, 1998.

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1986. Acesso em 17/03/2021

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Ensino Médio. Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Básica, 2018. Disponível em <
http://portal.mec.gov.br/docman/abril-2018-pdf/85121-bncc-ensino-medio/file>. Acesso em: jan. 2019.

BRASIL. Decreto nº 9099, de 18 de julho de 2017. Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do
Material Didático. Brasília, 2017. Disponível em;
“http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9099.htm”>

BRASIL. Ministério da Educação Programa Nacional do Livro Didático- PNLD 2018. Brasília, 2018.
Disponível em;
“http://portal.mec.gov.br/pnld/apresentacao”> Acesso 17 de mar. 2021

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Ministério da Educação. Orientações Curriculares para o Ensino
Médio. Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Brasília, 2006. Disponível em;
"http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf"e_03_internet.p df > Acesso em 26 de
mar. 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro
Gráfico, 1988.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2002.

CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber às práticas educativas. São Paulo; Cortez Editora, 2013.

FEIJÓ, Fernanda. Política, o ensino de:. In: BRUNETTA, Antonio Alberto; BODART, Cristiano da Neves;
CIGALES, Marcelo Pinheiro. Dicionário do Ensino de Sociologia. Maceió, 2020. p. 320.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra,
2004.

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. São Paulo; Editora Record, edição 9, 2005

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Penguin Classics Companhia das. Letras, 2010

MANIN, Bernard. (1995), "As Metamorfoses do Governo Representativo". Revista Brasileira de Ciências
Sociais, nº 29, pp. 5-34



28

MILLS, Charles Wright. A imaginação sociológica. Rio de Janeiro; Editora Zahar, 1959.

SILVA, Ileize Fiorelli. BNCC, o ensino de Sociologia e a:. In: BRUNETTA, Antonio Alberto; BODART,
Cristiano da Neves; CIGALES, Marcelo Pinheiro. Dicionário do Ensino de Sociologia. Maceió, 2020.
p. 51 - 55.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.


