MATERIAL PEDAGÓGICO

TECNOLOGIAS DIGITAIS
DE IMERSÃO NO
ENSINO DE SOCIOLOGIA

ROSILENE PEREIRA DA SILVA

APRESENTAÇÃO

#CULTURA DIGITAL
#ENSINO MÉDIO
#SOCIOLOGIA NA ESCOLA

Esse material tem como objetivo trazer exemplos
que inspirem e estimulem os professores a
construírem ideias inovadoras para o uso da
Realidade Virtual. Nosso foco está direcionado ao
ensino de Sociologia a partir dos conhecimentos
obtidos sobre a utilização das tecnologias em sala
de aula.

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

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

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

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

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

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

Óculos de Realidade Virtual

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

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

Preço médio: R$ 900,00

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

Fones de
ouvido
(opcional)

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

Giroscópio

Acelerômetro

FIGURA 1

FIGURA 2

8

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

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

ALÉM DO MAPA: UM DIA NA FAVELA

RIO DE LAMA

Esse documentário foi gravado (em

Produção realizada em parceria do

360º) após a tragédia do

Google com moradores de favelas
da cidade do Rio de Janeiro. A

deslizamento da barragem da

proposta foi possibilitar a imersão

empresa SAMARCO em 2015, na
cidade de Mariana, Minas Gerais. Seu
objetivo foi mostrar como ficou a

quais captaram imagens com
câmera 360º. Em aulas de Sociologia

cidade devastada por esse

na escola, o vídeo poderá abrir

acontecimento e tentar resgatar,

discussões a respeito dos espaços

através de entrevistas com os

sociais e desigualdades enfrentadas

sobreviventes, como eram o
cotidiano da cidade e a interação dos
moradores antes e depois do

pelos moradores das favelas.
O vídeo está disponível no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?

ocorrido.

v=wHYHe42VI7A

Nesse vídeo, vários temas da
Sociologia podem ser debatidos em
sala, principalmente a relação
indivíduo, sociedade e meio
ambiente.
O vídeo está disponível no YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=7zQZqqSkJq0

no cotidiano dos moradores, os
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PERSONAGENS
QUE HABITAM
A SALA DE AULA

INSPIRAÇÃO

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

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

A equipe do multiHlab quis saber
dos estudantes de ensino médio
quais "personagens" fazem parte de
toda sala de aula. A intenção desse
projeto é de fomentar o olhar
sociológico no debate sobre
indivíduo e sociedade.

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

O primeiro levantamento de
informações aconteceu no formato
de conversa com jovens estudantes
da Escola de Referência em Ensino
Médio Prof. Cândido Duarte,
localizada no bairro de Apipucos,
Recife. Com esse levantamento
inicial de possíveis personagens, foi
realizada uma segunda etapa de
diálogo, desta vez com estudantes

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

da Escola da Referência em Ensino
Médio Dom Vital, localizada no
bairro de Casa Amarela, Recife.

de uso de imagem e voz
assinadas por seus responsáveis
legais.
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PERSONAGENS

Os Atletas são estudante que praticam esportes na

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

As Famosinhas foram apontadas como aquelas

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

Os Odiados foram caracterizados como os alunos que

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

em situações que lhe causem constrangimentos ou
discordâncias.
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PERSONAGENS

Os Nerds são considerados tímidos, estudiosos e

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

As Antipáticas são egocêntricas e não se sentem

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

As Militantes combatem as injustiças, defendem

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

As Dorminhocas já chegam cansadas nas aulas por

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

Será que essas personagens também habitam a sua sala de aula?
Nossas personagens foram descritas no masculino ou feminino de acordo com a escolha dos
estudantes que os representariam no vídeo. Mas suas características poderiam ser identificadas
em ambos os sexos.
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PRODUÇÃO

Propomos para os atores

A disposição das bancas na sala

trabalharem com improvisação. Por

de aula na forma de "U"

isso, não produzimos um roteiro,

permitiu posicionar a câmera

passo que poderá compor a fase de

Gear360 no centro do espaço

pré-produção.

para assim captar todo o
movimento.

A atuação foi baseada em uma
situação: o primeiro dia de aula de

Como ensaio, nossos atores

uma turma de 1º ano, quando muitos

escolheram suas posições e

dos estudantes ainda não se

começaram a agir como suas

conhecem e vão chegando na sala

personagens, aplicando os

de aula antes da presença do

gestos, falas e atitudes que

professor no espaço.

imaginaram.

IMAGEM DO VÍDEO PERSONAGENS QUE HABITAM A SALA DE AULA
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CAPTAÇÃO DO VÍDEO 360º

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

Delimitamos também o
espaço para a circulação
das personagens em
torno de 1,50m da base
do tripé. Isso foi
necessário após alguns
testes para que as
imagens captadas
fossem visualizadas da
forma mais real possível
nos óculos RV.
FIGURA 3 - CAMERA 360º E TRIPÉ CENTRALIZADOS
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EQUIPAMENTOS PARA
PRODUÇÃO DE VÍDEO EM 360º
Câmera 360º
Tripé grande
Espaço amplo e bem iluminado
(sala de aula, por exemplo)

FIGURA 4: CÂMERA GEAR 360º

FIGURA 5: TRIPÉ GRANDE
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PÓS-PRODUÇÃO

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

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

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

Link

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

FIGURA 7
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PREPARAÇÃO DO
ARQUIVO PARA UPLOAD

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

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

IMAGEM ORIGINAL DA GRAVAÇÃO PELA CÂMERA EM 360º
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PREPARAÇÃO DO
ARQUIVO PARA UPLOAD

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

Seremos direcionados para outra janela em que estarão as informações
e links para instalação de 2 aplicativos (Python 2 e o código fonte de
metadados) que vão possibilitar adequar o arquivo gravado dentro do
formato RV. Primeiramente iremos clicar no link Python 2.
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INSTALANDO O PYTHON 2
Uma outra guia será aberta
para ser realizado o download
do Python (versão 3.10.0).

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

Pronto! Agora é só instalar o
Python.
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INSTALANDO O CÓDIGO
FONTE DE METADADOS

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

Após clicar no link do
código, escolher na opção
Ativos o link
correspondente com o
fabricante do equipamento.
No nosso caso foi escolhida
a opção referente ao
Windows. Os arquivos foram
salvos na pasta Download.
Finalizado esses
procedimentos iniciais,
daremos o próximo passo
que será realizar o upload
do vídeo no canal YouTube.
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VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO
EM 360º
Ao preparar o arquivo utilizando o Python e incluir os metadados,
você irá gerar um novo arquivo a ser salvo em sua pasta, o qual está
pronto para ser disponibilizado no YouTube. Agora é só seguir os
procedimentos padrões da plataforma, realizando o upload do vídeo
na biblioteca do canal para visualização pública.

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

FIGURA 8 - CENA DO VÍDEO PERSONAGENS QUE HABITAM A SALA DE AULA
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VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO
EM REALIDADE VIRTUAL
Para a sensação imersiva ficar ainda mais completa, podemos
assistir esses vídeos utilizando os óculos de RV e smartphone
compatível (ver Kit básico sugerido). Para isso, acesse o vídeo pelo
smartphone e posicione o aparelho na horizontal. Na parte superior
direita da tela, clique nos três pontos para acessar o menu
(conforme a sequência das imagens abaixo). Selecione a opção
Assistir em RV ou acione o ícone dos óculos RV. A imagem no
aparelho aparecerá de forma duplicada. Ao posicionar o
smartphone nos óculos de RV, a imagem responderá às funções
imersivas.
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USO DO VÍDEO
“PERSONAGENS QUE
HABITAM A SALA DE AULA”
NO ENSINO DE SOCIOLOGIA

Esta ideia, como inspiração, não pressupõe o conhecimento
prévio dos estudantes sobre os conceitos sociológicos que
serão trabalhados, pois o objetivo é provocar estranhamento
para então trabalhar a desnaturalização.
A cena poderá ser observada a partir de diferentes temas,
conceitos e teorias da Sociologia escolar. Neste material,
sugerimos trabalhar o conceito de estereótipo, e as relações
entre indivíduo e Sociedade, o eu e o outro.
Para começar a atividade na sala de aula, deverá ser
indicado pelo grupo um jovem que assistirá à cena
utilizando os óculos de RV. O professor irá contextualizar
para todo o grupo a situação, informando que se trata de
uma sala de aula em uma escola pública de ensino médio,
em seu primeiro dia de aula no 1º ano, no horário de
chegada dos alunos, quando o professor ainda não está na
sala. A intenção é que o jovem que visualiza a cena se sinta
como um observador daquela situação, como se estivesse
na sala, podendo olhar para cada um dos alunos, mas sem
ele ser notado ou observado de volta.
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Esperamos que o efeito de imersão na cena estimule a
imaginação sociológica, enriquecendo a experiência. Os
demais jovens terão acesso à cena apenas pela descrição
do colega, o que depois poderá evidenciar como são
construídos socialmente os estereótipos.
A partir da fala do jovem que assiste a cena, o grupo será
solicitado a identificar os personagens que habitam essa
sala de aula e caracterizá-los. Para isso, o professor
poderá fazer perguntas ao grupo para estimular a
percepção desses personagens no contexto escolar.
Com isso, pretendemos discutir, na perspectiva
sociológica, sua interpretação partindo da premissa do
senso comum e estimulando o pensamento sociológico
com intuito de desconstruir e desnaturalizar argumentos
e preconceitos que possam se manifestar durante o
processo.

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

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