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Introdução 

 

A proposta desta pesquisa é realizar um estudo em relação ao ensino de 

Sociologia na perspectiva do uso de tecnologias da informação no processo de ensino-

aprendizagem dos jovens do Ensino Médio. O objetivo deste trabalho é buscar quais 

instrumentos podem ser inseridos na sala de aula, para ensinar Sociologia de modo mais 

significativo essas juventudes. 

Queremos, com esta pesquisa, mostrar alguns aspectos que envolvem o trabalho 

docente utilizando as tecnologias e problematizando os desafios da formação do 

professor quanto ao uso dessas ferramentas didáticas. Nesse contexto, se fará importante 

analisar também as condições estruturais das escolas, as políticas educacionais de 

incentivo à docência, o acesso dos jovens às tecnologias e o que dizem os principais 

documentos da área sobre a questão, tentando demonstrar, do mesmo modo, a 

importância da disciplina de Sociologia na formação desses jovens.  

Pretendemos também, na análise de uma realidade educacional específica, 

mostrar quais teorias abordam a relação entre educação e tecnologias e quais 

procedimentos já são utilizados em sala de aula de Ensino Médio, tentando perceber que 

resultados foram alcançados para melhor aproveitamento do aprendizado dos conteúdos 

sociológicos pelos alunos. 

Pensamos ser importante estudar este assunto porque a nossa sociedade está 

em constante transformação e cada vez mais estamos interligados. Na era da informação, 

a tecnologia além de influenciar as nossas relações sociais do cotidiano também está 

presente no âmbito escolar. O grande desafio é como integrar as novas tecnologias como 

parceiras para trabalhar a Sociologia no Ensino Médio, de modo a desenvolver melhor a 

imaginação sociológica dos estudantes.   

Por isso, a relevância desta pesquisa está pautada na elaboração de um estudo 

que venha colaborar, de algum modo, com os processos de ensino-aprendizagem dos 

alunos do Ensino Médio, especialmente nesta área. Assim, a pesquisa será construída a 
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partir de pesquisas bibliográficas e documentais e na busca de materiais na internet, 

acompanhamento de aulas de Sociologia em uma escola estadual do NRE/Londrina, no 

período noturno.  

A pesquisa pretende deixar como contribuição elementos que venham contribuir 

com a discussão do ensino de Sociologia através do uso de tecnologias e também alguns 

exemplos de ferramentas que possam ser usados por professores, estratégias estas que, 

de algum modo, no uso de novas tecnologias tenham contribuído com a melhoria do 

processo de ensino nesta área do conhecimento. 

 

Usando tecnologias no ensino de Sociologia 

 

Em um primeiro momento, antes de discutirmos o ensino de Sociologia e o uso de 

tecnologias, é necessário debater a inclusão das novas tecnologias nos currículos 

escolares, discutir as maneiras de introduzi-las no processo de ensino e como operar 

esse aparato tecnológico de maneira relevante para alcançar uma melhora considerável 

em relação à qualidade de ensino. 

Estamos em um momento que não podemos ignorar as tecnologias. A dimensão 

tecnológica ultrapassou muitas barreiras e está presente em quase todos os momentos 

da nossa vida cotidiana. Vivemos em um mundo interligado, estamos presos em um 

emaranhado de informações, vivemos em rede, conectados. Nós, como profissionais da 

educação, temos o papel de compreender essas transformações sociais e deste processo 

extrair elementos que possam contribuir com o processo educacional, ou seja, a partir 

desse contexto, extrair elementos e instrumentos que possam melhorar as formas de 

ensinar Sociologia hoje.  

Assim, o papel do professor frente às novas tecnologias é orientação. Devemos 

fazer o papel do mediador. Na prática, o professor deve observar o que pode ser usado 

como instrumento tecnológico para diversificar o processo de ensino-aprendizagem. Este 

é um trabalho complexo, que abre outras discussões, por exemplo, se esse professor está 

preparado para essa tarefa e se na sua formação ele recebeu orientações nesta direção. 

Em sua obra Adeus professor, adeus professora? José Carlos Libâneo também se remete 

a esta nova realidade. 

 



 

 

A escola continuará durante muito tempo dependendo da sala de 
aula, do quadro-negro, dos cadernos. Mas as mudanças 
tecnológicas terão um impacto cada vez maior na educação escolar 
e na vida cotidiana. Os professores não podem mais ignorar a 
televisão, o vídeo, o cinema, o computador, o telefone, o fax, que 
são veículos de informação, de comunicação, de aprendizagem, de 
lazer, porque há tempos o professor e o livro didático deixaram de 
ser as únicas fontes do conhecimento. Ou seja, professores, 
alunos, pais, todos precisamos aprender a ler sons, imagens, 
movimentos e a lidar com eles (LIBÂNEO, 1998, p.39-40). 

  

Vejamos que o uso de tecnologia na educação nos leva a questionar outros tantos 

desafios. Temos a responsabilidade de incorporar as tecnologias da informação, de 

diferentes modos, no âmbito nas nossas aulas, uma vez que as redes de informação 

possibilitam a “conexão” entre as pessoas praticamente a todo tempo.  

Assim, passa a ser uma oportunidade para os profissionais da educação 

aproveitarem esse contato mantido, quase que de forma ininterrupta, para também 

“conectar” informações relevantes para formação desses indivíduos nestas redes de 

informações. Assim, podemos fazer com o ensino da Sociologia. 

É preciso valorizar essas informações e estas novas estratégias de ensinar, sem 

temê-las. É preciso saber aproveitar este contexto e estas informações a favor da 

educação.  

Esse é nosso desafio! Essa rede com milhares de informações e canais de 

conhecimento é capaz de fornecer inúmeros instrumentos pedagógicos e metodológicos 

para o nosso trabalho. Isso exige de nós um trabalho de triagem, fazendo-nos selecionar 

o que pode ser usado ou não. 

Dentro dessa complexidade de redes, a possibilidade de troca de 

informações/conhecimentos simultânea seja umas mais importantes vantagens. 

Pensamos que, neste novo contexto, não ocorre somente uma troca de informações e de 

comunicações. Há, neste ambiente virtual e social, também um ambiente de trocas 

constantes de conhecimentos, de métodos, de teorias, de didáticas e de culturas. O que 

estamos percebendo é a grande possibilidade de integração de informações, mas 

precisamos passar a problematizar mais também as novas possibilidades de trocas e 

integração de pessoas, e, sobretudo, de culturas. 

Trabalhando nas escolas a partir das redes de informações e das novas 

tecnologias, podemos contribuir para uma escola mais significativa para os estudantes, 

uma vez que a escola é parte de uma continuidade do cotidiano dos alunos. Deste modo, 

seguindo os passos dá tecnologia, podemos fazer com que esses alunos não se sintam 



 

 

fora destas redes, que sempre permaneçam “conectados”. Aí, o nosso desafio é fazer 

com que também se conectem, com o mesmo entusiasmo, nos saberes específicos dessa 

ciência, no caso, a Sociologia.  Se aprendermos a conectar nossos recursos de ensino-

aprendizagem à realidade desses estudantes, provavelmente as aulas terão mais sentido 

para eles. Estes aprenderão seguindo uma linguagem que dominam facilmente. Em 

Novas tecnologias na educação: reflexões sobre a prática, podemos ver uma reflexão de 

Luís Paulo Leopoldo Mercado acerca da introdução de tecnologia nas escolas. 

 
O objetivo de introduzir novas tecnologias na escola é para fazer coisas 
novas e pedagogicamente importantes que não se pode realizar de outras 
maneiras. O aprendiz, utilizando metodologias adequadas, poderá utilizar 
estas tecnologias na integração de matérias estanques. A escola passa a 
ser um lugar mais interessante que prepararia o aluno para o seu futuro. A 
aprendizagem centra-se nas diferenças individuais e na capacitação do 
aluno para torná-lo usuário independente da informação, capaz de usar 
vários tipos de fontes de informação e meios de comunicação eletrônica 
(MERCADO, 2002, p.14).  

 

Para conseguirmos alcançar esse status de escola mais envolvente 

pedagogicamente, temos muitos desafios a enfrentar. Eis o paradoxo! É um processo 

lento e constituído de várias etapas, num contexto de extrema mudança social e cultural. 

Mas, o que temos que ter em mente neste primeiro momento, é superar o preconceito em 

relação ao ensino com o uso de tecnologias. Precisamos quebrar a barreira, que ainda há 

em nós, de que somente o ensino tradicional dá conta de educar os jovens de hoje.  

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

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

pedagógicos, entender como ensinar Sociologia dando conta das inquietações destes 

novos indivíduos, imersos numa socialização totalmente diferente das nossas.  

Esse novo cenário de ensino requer um professor cada vez mais comprometido, 

um profissional que além de ter que lidar com as dificuldades oriundas da sua formação 

terá que integrar ao sistema de ensino, muitas vezes tradicional, novas formas de ensinar 

e aprender sempre aberto às mudanças, superando preconceitos, ao mesmo tempo em 

que se organiza coletivamente para melhorar as questões estruturais. 

Durante os três últimos semestres da graduação realizamos acompanhamento de 

aulas de Sociologia na rede estadual de ensino, a disciplina de estágio requer que no 

primeiro semestre realizamos apenas observação das aulas, já posteriormente em 

algumas oportunidades somos responsáveis em reger algumas aulas. 



 

 

Esse período de estágio de praticamente um ano e meio, deu a nós a oportunidade 

de observar as inúmeras maneiras que a Sociologia pode ser trabalhada em sala de aula, 

e quais ferramentas se mostram mais práticas e funcionais para o ensino. A partir da 

minha vivência em sala de aula algumas experiências me chamaram a atenção, em um 

colégio o professor percebeu que reprimir o uso do celular seria uma tarefa complexa, 

quase todos os alunos possuíam aparelhos, e também se perderia muito tempo de aula 

pedindo a todo o momento para desligar o aparelho, consegui observar que o professor 

ao poucos foi introduzindo essa tecnologia no contexto da aula, de tal forma, que algumas 

atividades realizadas pelos alunos poderiam ser consultadas na internet utilizando-se do 

celular. A partir desta iniciativa parece que ficou estabelecido entre alunos e professor um 

“contrato pedagógico”, e os problemas com celulares durante as aulas diminuíram 

significadamente. 

Além disso, essa nova ferramenta de pesquisa faz com que o aluno enxergue mais 

significados na aula, uma vez que esse instrumento “fala” a linguagem deste aluno, a 

problematização sociológica pode ser feita a partir de sua linguagem e de inúmeros 

aspectos de sua vivência cotidiana. Os conceitos sociológicos serão construídos na 

relação da teoria e seu cotidiano, e a tecnologia vai ser a “ponte” que vai permitir a esses 

alunos enxergarem a realidade social de outra forma, desnaturalizada! 

Outra observação é que o professor passava por e-mail algumas atividades a 

serem realizadas, existia uma lista de e-mail dos alunos, e eram encaminhadas para esse 

e-mail algumas atividades a serem realizadas. Porém, quando chegava à aula o professor 

perguntava quem havia imprimido a lista de atividades, e ninguém tinha o feito! Diante do 

fato o professor também questionava quem possuía acesso a internet, todos na sala 

diziam ter acesso a mesma, contudo, ninguém tinha realizado a atividade proposta. 

Esse fato nos mostra também algumas dificuldades em trabalhar com tecnologia 

em sala de aula. Por isso, sempre o professor apresentava uma segunda opção, caso 

ninguém tivesse visto, ou imprimido a atividade, ele já havia preparado algo para 

substituí-la. De todo modo, não consigo definir por qual motivo as pessoas não imprimiam 

a atividade, e se analisarmos, até na universidade temos alguns problemas com 

atividades nesta modalidade. De qualquer forma, fica uma questão pra refletirmos a 

respeito da eficácia deste procedimento de ensino. 

Analisando o todo período de estágio retratado, o instrumento tecnológico que mais 

me surpreendeu com sua eficácia foi a tv pen drive, também foi que mais gostei de 

trabalhar. Talvez pelas inúmeras possibilidades que o equipamento permite ao professor, 



 

 

na tv é possível passar slides, vídeos, filmes, imagens, e etc. São inúmeros os recursos 

preciosos para o ensino de Sociologia, uma vez que ensinar sociologia a partir de 

imagens e exemplos é outra forma de ensinar.  Expondo uma reportagem ou uma música 

no começo da aula, você consegue mudar a “imagem” da mesma, de tal forma que o 

aluno vai querer saber o que vem logo mais. Sendo assim, o recurso tecnológico é 

importante para darmos o primeiro passo, para ser nosso auxilio na problematização e 

trazer os conceitos sociológicos próximos a realidade do aluno. 

Os alunos precisam “visualizar” algo, não basta colocar o conceito no quadro, e 

ficar falando, é preciso um auxilio do recurso tecnológico, que é o instrumento que fará 

essa “ponte” da realidade social com a teoria. Desta forma, o professor terá mais 

instrumentos, novas formas para problematizar os conceitos sociológicos. 

 

Considerações Finais 

 

 Enfim, o ensino de Sociologia vem sendo discutido cada vez mais, sempre 

buscamos novas estratégias e novas ferramentas como fim de melhorar a educação, e 

atingir os objetivos das diretrizes que orientam nossa disciplina. Sempre buscamos como 

“entender” esse novo aluno fruto das constantes transformações sociais e como tornar a 

aula mais significativa para a vida dele, estas são as inúmeras questões em debate. 

 Neste trabalho busquei encontrar alguns elementos da tecnologia da informação 

para serem trabalhados no ensino de Sociologia, alguns modelos, estratégias, 

instrumentos, enfim, algo que pudesse ser usado em sala de aula. A partir das leituras e 

minhas vivências em sala de aula, discutimos alguns modelos usados e seus resultados. 

 Mas quando comecei a realizar esse trabalho, foi possível estabelecer um contato 

com alguns materiais e refletir sobre a relação entre tecnologia e Sociologia. Em um 

primeiro momento, a pesquisa se concentrava no uso de tecnologias da informação no 

ensino de Sociologia, e os trabalhos foram se encaminhando, mas agora ao final essa 

reflexão despertou para um novo questionamento: Qual a relevância do uso de tecnologia 

da informação na preparação das aulas de Sociologia? Ou seja, tenho a hipótese de que 

nós professores usamos mais a tecnologia para preparar aulas, do que para ensinar 

Sociologia. 

 É muito comum nas redes sociais, nós professores compartilharmos materiais para 

as aulas. Parece que temos uma facilidade incrível para preparação dos materiais, mas 

na sala de aula ainda fazemos algumas coisas de forma tradicional. Talvez a tecnologia 



 

 

facilitou o trabalho do professor, mas para o aluno o que muda, são alguns 

questionamentos que só poderão ser respondidos com uma nova pesquisa. Para 

refletirmos podemos citar o pensamento de Arnaldo Niskier. 

 
Mas nada modifica o papel da escola como espaço de educação formal. 
Os alunos necessitam do contato com o professor para suprir o lado 
pessoal do conhecimento – a troca de experiências. Qualquer tentativa de 
utilização da tecnologia educacional deve ser integrada a um processo 
abrangente, que em nenhum aspecto diminui a importância da escola 
(NISKIER,1993, p.14) 
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