APRESENTAÇÃO
Este Guia Didático é fruto do projeto de
extensão Pergunta ao Prof, realizado pelo
multiHlab/Fundaj em parceria com o
Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em
Sociologia (LENPES), os programas PIBID e
Residência Pedagógica do curso de Licenciatura
em Ciências Sociais da Universidade Estadual de
Londrina e a colaboraçao do Profº Rogério
Mendes como supervisor do PIBID no Colégio
Estadual José de Anchieta, localizado em
Londrina/PR.
O projeto aconteceu entre maio/2021 e
maio/2022, ou seja, durante um longo período
de exigência de isolamento físico devido a
pandemia de Covid-19.
A partir desta vivência, o documento traz nossa
reflexão sobre a ação e faz circular as ideias
entre pesquisadores do campo do ensino de
Sociologia, professores da educação superior e
básica e licenciandos em Ciências Sociais.
Nosso objetivo foi documentar e compartilhar
uma experiência de desenvolvimento coletivo
de metodologia de ensino-aprendizagem
utilizando a produção audiovisual para o ensino
de Sociologia na escola.
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MULTIHLAB

O multiHlab - Laboratório Multiusuários em
Humanidades - realiza atividades de pesquisa,
ensino e extensão para o desenvolvimento e
aperfeiçoamento de práticas pedagógicas e
conteúdos didáticos multimodais voltados à
formação de professores e à formação de
redes de conhecimento entre pós-graduação,
graduação e educação básica.
O laboratório é um equipamento do Mestrado
Profissional de Sociologia em Rede Nacional
(ProfSocio) na Fundação Joaquim Nabuco,
Recife/PE. Sob a coordenação da Dra. Viviane
Toraci, atua desde 2018 para ampliar os
letramentos científico, pedagógico e digital
dos participantes de seus Projetos Coletivos
em Humanidades.
www.multiHlab.com.br
@multiHlab
Canal multiHlab no YouTube
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Metodologia de trabalho do multiHlab

As atividades desenvolvidas no multiHlab estão
baseadas em abordagens qualitativas, de natureza
aplicada, utilizando como procedimento a pesquisaação. A articulação entre a prática e a reflexão sobre a
prática (PERRENOUD, 2000) é construída a partir da
pesquisa-ação colaborativa, aplicando o movimento
sugerido por Schön (2000): conhecimento na ação,
reflexão na ação, reflexão sobre a ação e metareflexão. Assim, temos a experiência como formadora
e auto-formadora, como afirma Machado (2013, p. 37):

o mundo da vida como aquele que se
apresenta à interpretação e
experimentação dos sujeitos;
a experiência, vista em retrospectiva
como significativa pela operação da
consciência dos sujeitos;
e a experiência formadora,
que permite a interpretação do que
foi aprendido de acordo com as
relações entre saber-fazer,
saber pensar e saber situar-se.
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Essas experiências formadoras expandem-se para fora
do sujeito e recriam-se para ele e para o grupo, ao
mesmo tempo em que se realiza o trabalho
colaborativo. Por isso, são centrais nessa proposta “as
experiências de participação de uma comunidade
de formAção [...] que envolvem o aprender juntos,
o compartilhamento e a agência” (SANTOS, 2016).

Na perspectiva de “mobilidade comunicacional,
propomos uma matriz de arquiteturas pedagógicas
que têm como processo estruturante as práticas
multiletradas do professor que em comunidade de
formAção participa, discute, cria estratégias, reelabora
atividades e propõe desafios mediados pelas
tecnologias digitais” (SANTOS, 2016, p. 84).

Como o trabalho pedagógico exige transformação
constante, os envolvidos necessitam ressignificar suas
práticas e ajudar outros a fazerem o mesmo porque a
contemporaneidade coloca-nos diante de questões
de complexidade crescente. Desta forma, ao integrar
pós-graduação, graduação e educação básica,
trabalhamos com três vertentes para alcançar o
multiletramento:
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Multiletramento

de natureza acadêmica para o
desenvolvimento da racionalidade
argumentativa, com base em
evidências, que sustenta o
letramento científico.

de natureza instrumental e, ao
mesmo tempo, crítica, solicita uma
série de habilidades e competências
encapsuladas no conceito de
letramento digital.

de natureza escolar para o
desenvolvimento de práticas
pedagógicas, ressaltando a importância
em criar espaços de fala e produção
coletiva, característico do letramento
pedagógico.
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O PROJETO

O Projeto Pergunta ao Prof reuniu uma grande
equipe com o objetivo de pensar como
experiências de produção audiovisual podem
se tornar uma estratégia pedagógica da
Sociologia no ensino médio. O projeto
contemplou uma ação formativa, com o grupo
de licenciandos em Ciências Sociais da UEL;
e outra pedagógica, no desenvolvimento de
planos de ensino com as(os) bolsistas do
PIBID-UEL.
Utilizamos para documentar a trajetória do
projeto o blog
www.perguntaaoprof.wixsite.com/multiHuel,
no qual todos os participantes puderam
colaborar registrando as ações em
desenvolvimento. A partir de seus posts,
refletimos sobre o processo vivenciado e
trazemos agora o resultado na forma
deste Guia Didático.
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O blog torna-se ferramenta de
reflexão na ação, pois enquanto se
registra o que está acontecendo os
envolvidos passam por uma
reflexão para construção dos
textos.
Ao documentar a ação, o blog
também permite posteriormente
uma reflexão sobre a ação, em um
espaço temporal distanciado da
sua própria realização.

Sugestão de
ferramenta

Wix é uma
plataforma
online gratuita
para criar,
publicar e
gerenciar sites e
blogs de forma
simples e
acessível.

Para ter acesso ao blog é só digitar na janela de navegacao:
www.perguntaaoprof.wixsite.com/multihuel/blog
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Etapas do projeto

1
Experienciar a criação coletiva de roteiro e
produção de um vídeo de divulgação científica

como método para discutir o conceito de “Política” a
partir das contribuições teóricas das Ciências Sociais.

2
A experiência coletiva gerar como produto um
vídeo a ser disponibilizado no Canal multiHlab no

Youtube e no IGTV. Ao mesmo tempo, proporcionar a
experimentação da prática que queremos levar para a
escola.

3
A partir desta experiência, os licenciandos
desenvolverem planos de aula de modo a realizar a

transposição didática para o ensino médio.

4
Construção de um Guia Didático a partir da reflexão

coletiva do processo vivenciado.
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Elementos do projeto

FERRAMENTAS UTILIZADAS

EQUIPES

multiHlab - Laboratório Multiusuários em Humanidades
LENPES - Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão em Sociologia
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência- PIBID/UEL
Residência Pedagógica UEL
Colégio Estadual José de Anchieta (CEJA - Londrina/PR)

Reuniões virtuais via Google Meet
Produção de blog com uso da Plataforma Wix
Produção de imagens para o blog e storyboard no Canva
Compartilhamento de arquivos pelo Google Drive
Produção textual compartilhada pelo Google Docs
Gravação de imagens com Vidma Recorder Lite
Edição

audiovisual

com

Adobe

Premiere

e

Adobe

Photoshop
Bancos de imagens de uso livre na internet: pngtree,
pixabay e o GIPHY
Banco de áudios Free SFX e biblioteca de áudios gratuitos
do Youtube Studio

PRODUTOS GERADOS

Uma turma do curso multiHexperiências
Blog - Diário coletivo da experiência
Roteiro escrito
Storyboard no Canva
Vídeo disponibilizado no YouTube Canal multiHlab
Guia Didático

ESTE GUIA É
COMPOSTO POR:
MOMENTO 1 - FORMAÇÃO
Processo de formação na ação envolvendo as
equipes multiHlab e os licenciandos -bolsistas
da Universidade Estadual de Londrina. A
reflexão acerca da experiência pode inspirar
outros envolvidos em processos formativos de
professores.

MOMENTO 2 - PLANOS DE AULA
Sequência didática produzida pelos bolsistas
PIBID/UEL com colaboração da equipe do
projeto. Composta por seis planos de aula,
sugere a transposição didática da experiência
para o ambiente escolar.
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MOMENTO

FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS

1

1. Curso multiHexperiências

multiH as
nci
experiê
O curso multiHexperiências foi ofertado pelo multiHlab
para professores e licenciandos do campo das
Humanidades interessados em compartilhar experiências
e praticar o uso de ferramentas digitais na Educação
Básica.
Apresentamos e vivenciamos as metodologias e as
técnicas utilizadas pelo laboratório em seus projetos. Para
isso, tivemos reuniões quinzenais pelo Google Meet e
compartilhamento do material dos projetos no Drive.

Na escola, pode ser formada uma "força tarefa". Além
do professor responsável pelo projeto, estudantes
com conhecimentos técnicos de produção e edição
audiovisual podem atuar como monitores, ensinando
os colegas. O importante é reservar um momento
para este compartilhamento de experiências.
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Temas dos encontros e técnicas
compartilhadas:

As TDIC na Educação Básica

Sociolab Fundaj - Laboratório de pesquisa no
ensino médio

Teatro como método - Arte, pesquisa e
tecnologias

Oficinas de produção audiovisual - Escola
como espaço político

Redes Sociais - Engajamento e produção de
conteúdo

Gamificação - uma experiência durante a
pandemia

MOMENTO
MOMENTO
1 1
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2. Conceito sociológico
Para início da criação do roteiro audiovisual, nossa primeira
decisão em grupo foi escolher um entre tantos conceitos
trabalhados pela Sociologia na escola. Optamos pelo
conceito de POLÍTICA.
Para embasar a discussão, a coordenadora do PIBID\UEL Dra. Renata Schevisbiski - selecionou um texto para leitura
individual e uso em nosso processo de brainstorm.
Mesmo contando com o letramento científico da equipe
acerca do conceito, foi importante este momento de
compartilhamento de conhecimentos teóricos de modo a
associar a prática de produção audiovisual ao processo de
ensino-aprendizagem da Sociologia.
Considerando que na escola os grupos poderão ser formados
por estudantes de diferentes séries do ensino médio, é
importante que a escolha do conceito, tema ou teoria seja
de interesse da equipe, estimulando assim a leitura e
discussão de textos para uma aproximação teórica. Para isso,
a indicação de referências com qualidade científica pelo
professor faz-se necessário.

MOMENTO
MOMENTO
1 1

FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS
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3. Criação do roteiro
3.1 Brainstorm
Compartilhamento de
conteúdos de referência
selecionados pela equipe
da ação, entre textos,
vídeos, áudios, imagens,
como fontes de interesse

Sugestão de
ferramentas
Indicamos as
plataformas Miro ou
Google Jamboard
como lousas
interativas digitais e

capazes de auxiliar na

gratuitas. Nelas as

definição do tema,

equipes podem

conceito ou teoria que será
abordado no vídeo.
A equipe realiza um

colaborar durante a
chuva de ideias ,
anotando
colaborativamente

processo de brainstorm,

textos, inserindo

definindo um responsável

imagens ou outras

em anotar as ideias e

referências.

depois organizá-las.

O brainstorm é uma

O processo de brainstorm

técnica utilizada para

conta com um importante

estimular a criatividade,

elemento: o texto

alinhar e organizar ideias
em trabalhos coletivos.
Utilizamos esta técnica
para fazer "chover
ideias" em torno do

conceito, tema ou teoria a
ser abordado no vídeo.

MOMENTO
MOMENTO
1 1

selecionado para discussão e
a condução a ser tomada ao
comentá-lo. Esse é um
importante papel do
professor: orientar para que
haja uma discussão baseada
nos conhecimentos das
Ciências Sociais.

FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS

14

Sobre o que
gostaríamos de
saber mais?

Pergunta: o que é Política?
CONCEITO

Elementos para o Brainstorm

PROVOCAR

O diálogo pode ser
estimulado com base em
referências científicas.
Exposição livre de ideias,
relações,textos, imagens,
vídeos.

As ideias geradas coletivamente
devem ser registradas e depois
organizadas em documento a ser
compartilhado com a equipe

DIALOGAR

ABORDAGEM

ORGANIZAR

Diálogo para alcançar um foco
para a abordagem do vídeo,
definindo o objetivo do roteiro a
ser produzido.

O conceito deve ser contextualizado e
problematizado a partir da realidade atual e
vivência dos estudantes,

Abordagem: Política no cotidiano dos jovens

MOMENTO 1
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3.2 Organização das ideias
Apresentação organizada das ideias advindas do brainstorm para
definição pelo grupo da abordagem do conceito a ser roteirizado.
Nosso ponto de partida para iniciar a construção do roteiro.
A organização das anotações colhidas durante o brainstorm é
realizada na base do “copiar e colar”, gerando uma sequência
lógica de argumentos. Neste processo, algumas ideias serão
abandonadas e outras selecionadas. Quais ideias contribuem
para explicar o conceito de Política dos cidadãos? Quais
situações são mais representativas de possíveis ações
políticas dos jovens em seu cotidiano? É um trabalho que

objetiva refletir ao máximo o pensamento coletivo.
Simultaneamente, enquanto discutimos sobre o conceito
sociológico a ser trabalhado, também circulam as ideias de como
abordá-lo tendo como público-alvo estudantes do ensino médio,
trazendo referências de situações cotidianas, músicas, filmes. Isso
auxiliará na tradução do conceito para a linguagem audiovisual.

Ferramentas utilizadas

Google Docs: registro do brainstorm
Google Drive: compartilhamento de pasta com
conteúdo utilizado
Google Meet para reuniões remotas com as equipes

MOMENTO 1
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Resultados do brainstorm

Os desafios
encontrados
pelos jovens ao
permanecer nos
estudos

Democracia
como garantia
de direitos

O que é
política?

Fake News

POLÍTICA
De quais
“comunidades”
o jovem faz
parte?

Como a
juventude
pensa a
política?

MOMENTO 1

Educação,
pandemia e
política
Juventude:
colaboração
com os
espaços
políticos

Pandemia –
relações entre
a família,
escola e
amigos

FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS
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3.3. Escrita do roteiro
Definido o conceito (Política) e a abordagem a ser trabalhada
no produto audiovisual (Política no cotidiano dos jovens), é
preciso criar as ações vividas pelas personagens da nossa
narrativa. Para isso, usamos o modelo de roteiro apresentado
na próxima página, tendo em mente os elementos que
compõem uma narrativa:
Enredo

Sobre o que estamos falando?
Tempo

Quando acontece nossa história? Nos
dias de hoje, no passado, no futuro?
Espaço

Onde acontece nossa história? No
Brasil, em Recife, em outro país, em
outro planeta?
Personagens

Quem participa da história?
Ação

Como começa? O que acontece?
Como termina?
Mensagem

Qual a mensagem final que
queremos transmitir para quem nos
assiste?

MOMENTO 1
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Construção da narrativa
Para começar nosso roteiro, definimos cada elemento da narrativa.

Enredo
A Política dos cidadãos como ações
realizadas pelo jovem em seu cotidiano.

Tempo

Hoje, durante o isolamento físico
exigido pela pandemia.
Espaço

Sala de aula virtual de turma do
ensino médio de escola pública
brasileira.

Qual a
relação entre
política e
pandemia?

Personagens

Mariana, nossa protagonista
Mãe da Mariana
Amigos de turma de Mariana
Professor de Sociologia da escola
Ação

a

a!
ian
ar
M

Mariana quer entender como a

Olá, eu s
ou

Política faz parte da sua vida.
Mensagem

Os jovens podem assumir posições
políticas em ações cotidianas.

MOMENTO 1
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Nosso arquivo de roteiro usa a estrutura básica dividida em
imagem e áudio, formando esta tabela:

Imagens

Áudio

Mariana conversando pelo
Whatsapp com amigos sobre
estar a tanto tempo confinada
em casa.

Na coluna áudio,
incluímos o que estará
sendo ouvido no

Imagem de Mariana olhando
para o celular

Som de digitação
BG. musical.

Tela de celular de Mariana
Grupo da turma de Mariana:

momento em que
aquela imagem estará
na tela, como uma

Galera Massa Primeirão
Amanda: gente não vou
conseguir participar da aula hoje.
minha net tá bugada. avisa ao
prof.

Som de chegada de
mensagem.

background (BG), fala
de um locutor ou

Mariana: blz. nem vou abrir o mic,
meu irmão tá aqui comigo.
Barra de mensagem com nova
mensagem:

música em

entrevistado, efeitos
Som de notificação

sonoros.

Grupo Família Silva
Mãe: já fez o almoço de hoje?
Volta para o Grupo Galera Massa
Primeirão:

João: o trabalho de Soc é para hj?
Mariana: é te vira nos 30 aew
João: manda as respostas…
Mariana: (meme comunicando
“te vira”)

BG engraçado

(Diálogo de figurinhas)
João: (implorando)
Mariana: (boneca sambando)
vou pro Meet. a aula de Soc
começa agora.
Tela do Meet sem ninguém abrir
a câmera.

Na união destas
duas camadas de
informação
formamos o
produto
ÁUDIOVISUAL
(pan!).

BG sonoro do meet

Na coluna imagem, descrevemos o que estará aparecendo
na tela, compondo com fotos, imagens captadas em vídeo,
textos, ilustrações.
O roteiro completo você encontra no blog do Pergunta ao Prof.

MOMENTO 1
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4. Pré-produção do vídeo:
pesquisa de imagens e efeitos sonoros
Na pesquisa de imagens e efeitos sonoros de uso livre para
composição

do

vídeo

utilizamos

bancos

online

que

disponibilizam arquivos de uso livre de direitos autorais. É preciso
atentar para a qualidade dos arquivos selecionados.
Imagens:
Uma boa definição/resolução da
imagem deve ser o primeiro passo,
pois quanto maior o número de pixels,
melhor será a sua qualidade.

Dê preferência às resoluções
Full HD (1920 x 1080 pixels)
e HD (1280 x 720 pixels).
Redobrar os cuidados sobre os
Direitos Autorais das imagens.
Portanto, sugerimos realizar as buscas
de imagens em sites que
disponibilizam de forma variada e
gratuita sem burocracias.

Sugestão de
ferramentas

Plataformas de
banco de
imagens
gratuitas
Pinterest e
Freepik

Caso deseje utilizar imagens fora
desses sites gratuitos, não se esquecer
de considerar os créditos/fonte da
pesquisa. Em alguns casos o uso de
imagens requer autorização dos
responsáveis/envolvidos (nesses casos
podem ser solicitadas taxas).

MOMENTO 1
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músicas de
fundo

sons que
comovem

Som

Buscar sites e/ou
aplicativos que ofereçam
conteúdos sonoros que
possam ser baixados de
forma livre e sem limites

instigar
sentimentos
no
espectador

de uso. Sites como Dig
CC Mixter, Free Music
Archive, Incompetech,
YouTube Audio Library,
são bons exemplos.

prender a
atenção do
espectador

o áudio é a
alma da
produção
audiovisual

MOMENTO 1
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5. Pré-produção: storyboard

Como uma pré-produção do vídeo
aproveitando o banco de dados de
imagens pesquisadas construímos
coletivamente o Storyboard. E para isso
utilizamos o Canva como plataforma
compatível para colaboração online.
O storyboard não é tão detalhado
quanto esta no roteiro, pois sua função
é indicar para o diretor/editor a
concepção visual da produção. Mas no
final, será papel deste profissional
eleger as imagens que irão compor o
vídeo.
Então, mas o que é um Storyboard?

Um storyboard nada mais é do que uma
sequência de imagens organizadas de
forma que seja possível narrar uma
animação, uma história, um meme ou
um gráfico animado. Se parece muito
com uma história em quadrinhos.

MOMENTO 1
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Storyboard

O que é preciso para fazer um
Storyboard?

1. Roteiro
2. Papel e caneta (desenho a
mão) ou a plataforma Canva
(nossa sugestão);
3. Pesquisa de imagens e efeitos
sonoros;
4. Montar as cenas na ordem
com as imagens e texto;
5. Descrever os detalhes sonoros
de cada imagem.

Sugestão de
ferramenta

Canva

é uma plataforma
de design gráfico
que permite a
criacao de
conteúdos visuais,
gratuito, e online.

MOMENTO 1
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8. Produção do vídeo: edição

Utilizamos softwares de edição
para montagem do roteiro
aprovado. Todo o trabalho foi
realizado com Adobe Premiere
e Adobe Photoshop.
É importante seguir a risca o
roteiro com a descrição
detalhada das cenas, pois, ainda
que ele aborde conteúdos
imagéticos com humor, é
importante reforçar a seriedade
do conteúdo educativo,
A edição do vídeo é a etapa do
trabalho que nem toda a equipe
participa, é demorada e
minuciosa. Para isso é preciso
dedicação! Na produção de

PRONTO, AGORA JÁ
TEMOS NOSSO
PRODUTO FINAL!

vídeos curtos, recomendamos
plataformas básicas de uso fácil
e gratuito como: Inshot, Vímeo
Create, YouCut, entre outros.

9. Pós-produção: finalização e disponibilização

É necessário realizar a exportação do vídeo em qualidade
compatível para disponibilização no Canal multiHlab no Youtube e
no IGTV do Instagram oficial do multiHlab.

MOMENTO 1
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10. Avaliação da experiência

As equipes envolvidas avaliarão a
experiência formativa, preparando as/os
bolsistas do PIBID para a produção de uma
sequência didática.

Nesse momento de reflexão sobre a ação,
definem-se os instrumentos pedagógicos
capaz de criar a passagem de uma
atividade estritamente acadêmica para
transposição didática da experiência. Esta

atividade requer planejamento, plano de
aula e métodos pedagógicos.
Inspiradas(os) nas atividades já realizadas
até aqui as/os bolsistas PIBID construíram a
sequencia didática composta por seis
planos de aula, direcionados aos alunos e

alunas do CEJA.

MOMENTO 1
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MOMENTO

RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA
PARA O ENSINO MÉDIO

2

No segundo momento as equipes multiHlab
e PIBID/UEL realizaram a transposição didática
do

projeto

Pergunta

ao

Prof

junto

aos

alunos(as) do CEJA, em Londrina (PR). A ideia é
construir uma sequência didática direcionados
à (re)produzir com os estudantes da escola um
Storyboard sobre um tema sociológico, com o
objetivo de aprofundar e explorar temas,
autores e teorias das Ciências Sociais,
O PIBID se organizaram em duas equipes
para melhor formulação e divisão de tarefas: o
primeiro grupo ficou responsável pelos planos
1, 3 e 5, o segundo

ficou responsável pelos

planos 2 e 4. Este momento teve orientação
pedagógica

e

técnica

do

professor

de

sociologia do CEJA Rogério Nunes (supervisor),
a pesquisadora e professora da UEL Renata S.
Schevisbiski (coordenadora do PIBID/UEL), e
equipe multiHlab Fundaj.
Os planos de aula foram construidos
utilizando

a

proposta

de

Gasparin,

e

a

sequência didática foi inspirada na estratégia
pedagógica

da

Oficina

de

Roteiros

e

Storyboard.

23

Etapas

para

Oficina

de

Roteiros

e

Storyboard

1

Escolha do tema (mobilização de temas de
interesse do grupo).

2 Problematização (apresentação de imagens,

referências e possíveis abordagens do tema
escolhido anteriormente).
3 Apresentação e produção do roteiro.

4 Apresentação e produção inical do Storyboard.

5

Finalização do Storyboard.

6

Mural Sociológico - o Storyboard virar um
mural.
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1. Escolha do

tema

-

temas

discutidos pelas

Ciências Sociais (estranhamento)
Tarefa: pesquisa sobre o tema escolhido, leitura de texto
escolhido pelos orientadores (produção de texto didático
pelos bolsistas)
2. Brainstorm - sob qual ângulo sociológico abordaremos o
tema escolhido (podemos começar o brainstorm com um
vídeo que ajude a pensar o tema)
Tarefa: Organizar o brainstorm
3. Roteiro
Tarefa: pesquisa inicial de imagens (leitura de imagens a
partir de um olhar sociológico, Sociologia Visual, instruções
para pesquisa de imagens de uso livre)
4. Início do storyboard - a partir das referências visuais,
construção da sequência com locução
5. Fechamento do storyboard (identificar se a locução pode
ser adaptada para podcast)
6. Mural Sociológico - o storyboard virar um mural.

MOMENTO 2

RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO

29

Modelo utilizado para plano de aula
Pedagogia histórico-crítico

Referência: Gasparin (2002)

1 Prática Social Inicial do Conteúdo
1.1 Conteúdo
1.1 Vivência cotidiana do conteúdo
a) O que os alunos já sabem sobre o conteúdo
b) O que os alunos gostariam de saber a mais
Iniciar as atividades apresentando aos alunos os
objetivos, os tópicos e subtópicos da unidade que se
pretende estudar, e em seguida, dialogar com os
alunos sobre os mesmos, Os alunos mostram sua
vivência do conteúdo, isto é, o que já sabem sobre o
tema a ser trabalhado e perguntam tudo que
gostariam de saber sobre o novo assunto em pauta, e
tudo será anotado pelo professor. A prática social
inicial pode ser feita como um todo no início da
unidade e retomada, em seus aspectos específicos, a
cada aula, conforme o conteúdo a ser trabalhado. Ou,
a cada aula, o professor destaca a prática social
específica do conteúdo que vai trabalhar naquele dia.
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2. Problematização
2.1 Discussão sobre problemas significativos
2.2 Dimensões do conteúdo a serem trabalhadas
• Conceitual/ científica
• Histórica
• Econômica
• Social
• Política
• Legal
• Ideológica
• Filosófica
• Religiosa
• Ética
Identificar os principais problemas postos pela prática
e

pelo

conteúdo

curricular,

seguindo-se

uma

discussão sobre eles, a partir daquilo que os alunos já
conhecem; Explicar que o conhecimento (conteúdo)
vai

ser

construído

(trabalhado)

nas

dimensões

conceitual, científica, social, histórica, econômica,
política,

estética,

religiosa,

ideológica,

etc.,

transformadas em questões problematizadoras.
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3 Instrumentalização
3.1 Ações didático-pedagógicas
3.2 Recursos Humanos e materiais
É a apresentação sistemático-dialógica do conteúdo
científico,

contrastando-o

com

o

cotidiano

e

respondendo às perguntas das diversas dimensões
propostas. É o exercício didático da relação sujeitoobjeto pela ação do aluno e mediação do professor. É
o

momento

da

efetiva

construção

do

novo

conhecimento.
4 Catarse
4.1 Síntese Mental do aluno
4.2 Expressão da síntese
Representa a síntese do aluno, sua nova postura
mental;

a

demonstração

do

novo

grau

de

conhecimento a que chegou, expresso pela avaliação
espontânea ou formal.
5 Prática Social Final
5.1 Nova postura prática
5.2 Ações dos alunos
É

a

manifestação

da

nova

atitude

prática

do

educando em relação ao conteúdo aprendido, bem
como do compromisso em pôr em execução o novo
conhecimento. É a fase das intenções e propostas de
ações dos alunos.
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Planos de aula

Bolsistas PIBID/UEL
Equipe I

Ana Beatriz Silva Migliari
Luana Maria Batista Amâncio da Silva
Luana Queiroz Romano
Maria Clara Gomes Tagliacolli
Natally Murback

Equipe II

Duane Sorge C
Julia Oliveira Cebulski
Isabella de Souza do Nascimento
Henrique Adamoli Gomes dos Santos
Luana Ribeiro Polido
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Plano de aula 1

Tema
Discussão coletiva para escolha do tema a ser trabalhado na
Oficina de roteiro e storyboard.
Objetivo geral
Trabalhar o olhar crítico e reflexivo a partir da mobilização
para um tema sociológico escolhido em grupo.
Objetivos específicos
Recursos audiovisuais como alternativa educacional na
disciplina curricular;
Escolher um tema para a construção do storyboard com os
estudantes que participarão da oficina;
Pensar os temas com um olhar sociológico e crítico.
Listagem dos Conteúdos
Imaginação sociológica;
Storyboard no audiovisual.
Vivência Cotidiana do Conteúdo
a) O que os alunos já sabem?
Pressupõe-se que os alunos/as venham para a oficina com
conhecimento pré-existente acerca de alguns temas
sociológicos de acordo com a série que se encontram no
Ensino Médio. É possível que os alunos saibam também um
pouco sobre a produção de vídeos curtos como “reels” do
Instagram ou Tiktok, conhecimento que pode ser aproveitado
durante a construção do roteiro e storyboard.
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b) O que gostariam de saber a mais?
Acredita-se que os alunos/as se interessem sobre as
plataformas, ferramentas e suas utilizações que compõem o
universo audiovisual, além de explorarem, a partir dos critérios
das Ciências Sociais e utilizando a imaginação sociológica, o
tema que escolherem.
Descrever a Prática Social Inicial
Ato 1: Trabalhar na acolhida e interação com os estudantes
participantes da oficina.
Ato 2: Apresentar vídeos para exemplificar apresentações de
assuntos que envolvem temas sociológicos e diferentes
trabalhos audiovisuais.
Ato 3: Interação com os alunos no Jamboard para ajudá-los a
escolherem o assunto que será desenvolvido durante a oficina.
O encontro se iniciará com o momento de acolhida, em que
as equipes do PIBID-UEL e MultiHab/FUNDAJ, após breve
apresentação, vão convidar os estudantes para participar de
até duas rodadas de Stop online para quebrar o gelo e
permitir uma descontração com eles. Ao final da última
partida, os alunos também serão convidados a se
apresentarem seguindo a ordem (decrescente) do vencedor
do jogo aos demais participantes a partir das informações:
nome, idade, ano/série e qual o canal do Youtube ou conta no
Instagram e/ou Tiktok que gosta de seguir ou qual tipo de
conteúdo gosta de acompanhar nas redes sociais.
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Plano de aula 1

Para ilustrar como os temas da Sociologia aparecem em
alguns dos mais variados tipos de plataformas virtuais, será
apresentado na sequência, vídeos de diferentes produções
como draw my life e com figuração/personagens, charges,
desenhos, podcasts, entre outros. Assim encaminhando para a
explicação de Imaginação sociológica a partir de Anthony
Giddens (1938), tomando este conceito como
Fundamento para o primeiro encontro da oficina, onde os
alunos terão que refletir e começar o processo de
desnaturalizar e estranhar aquilo que gostariam de abordar
como temática.
Para decidir, portanto, qual será o assunto da Sociologia a ser
trabalhado durante os seis encontros programados,
utilizaremos a plataforma Jamboard, cujo ambiente
proporciona àqueles que tiverem acesso ao link a
possibilidade de inserirem um post it com anotações no
quadro indicado para tal. Dessa forma, os pibidianos podem,
ao passo que conversam com os estudantes, incluírem post its
com o tema sugerido por eles ou os estudantes – caso se
sintam confortáveis - poderão inserir livremente suas
sugestões no quadro do Jam.

MOMENTO 2

RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO

36

Plano de aula 1

Problematização

Discussão sobre os Conteúdos
Considerando as diversas formas de expor e discutir os
conteúdos propostos na disciplina curricular, damos ênfase na
utilização dos recursos audiovisuais para causar
estranhamento, desnaturalização e cultivar o conceito de
imaginação sociológica formulado pelo sociólogo americano
Wright Mills. Para tal exercício procuramos discutir o que eles
conhecem dentre os conceitos sociológicos e incitar o
interesse nas ferramentas e produção de roteiro e storyboard.
Dimensões dos Conteúdos

Dimensão política: ao avançar nas reflexões, é possível
comprometer-se com questões públicas e observar e/ou
participar atento às pautas políticas (a partir da imaginação
sociológica)
Dimensão histórica: a contextualização histórica faz parte da

imaginação sociológica, sendo um dos estágios que se deve
passar a investigação.
Dimensão social: compreensão de contexto e dinâmica social

permite um olhar que estranha o familiar, potencializando
seus questionamentos.
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Plano de aula 1

Catarse
Síntese mental

A partir da explicação do funcionamento da oficina, bem
como datas, o que será produzido durante e como resultado
final, esperaseque os estudantes compreendam o projeto em sua
totalidade, tendo a oportunidade de aprender sobre o
universo das produções audiovisuais e um pouco mais de
Sociologia.
Expressão da Síntese

Espera-se que os alunos se apropriem do processo reflexivo a
partir do debate sobre imaginação sociológica, sendo possível
analisar, através de suas pesquisas para os encontros
seguintes, a temática que for decidida.
Prática social final

Após o momento de interação com os estudantes pelo
Jamboard para a deliberação do tema, informaremos sobre a
tarefa para o próximo encontro, que consiste em: assistir aos
vídeos que serão enviados pelo e-mail e WhatsApp, e pela
realização de pesquisas para se aprofundarem no assunto.
Caminhando para o encerramento do encontro, será
transmitido uma música/apresentação musical- relacionada a
temática escolhida ou não -, permitindo finalizar o primeiro
contato com os alunos de uma forma leve e descontraída.
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Plano de aula 1

Referências

OLIVEIRA, Natália Braga. A Imaginação Sociológica em
Sala de Aula. Programa de Pós-Graduação em Sociologia

e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ROCHA, Professora Larissa. Imaginação Sociológica em
Sociologia. Disponível em:

https://descomplica.com.br/d/vs/aula/imaginacaosociologica/. Acesso em: 15 set. 2021.
YASHINISHI, Bruno José. O uso de filmesem aulas de
sociologia. Revista Perspectiva Sociológica, n.º 25, 1º sem

2020, p. 27-35.

MOMENTO 2

RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO

39

Plano de aula 2

Tema
Iniciar as discussões sobre as problemáticas de gêneros,
sexualidades e liberdades com base a indicar caminhos
sociológicos para a construção do roteiro.
Objetivo geral
Trabalhar o olhar crítico e reflexivo do tema inicialmente prédelimitado construindo os caminhos necessários para a
construção de um roteiro para conteúdos sociológicos
audiovisuais
Objetivos específicos
Recursos audiovisuais como base para estruturar o debate;
discutir as principais ideias sociológicas; pensar os temas com
um olhar sociológico e crítico.
Listagem dos Conteúdos
Imaginação sociológica; Orientalismo e Ocidentalismo.
Vivência Cotidiana do Conteúdo
a) O que os alunos já sabem?
Pressupõe-se que os alunos/as venham para a oficina com
conhecimento pré-existente acerca dos temas de
ocidentalismo, orientalismo, e alteridade. É possível que os
alunos saibam também sobre a produção de roteiros e
storyboard.
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b) O que gostariam de saber a mais?
Acredita-se que os alunos/as se interessem sobre as questões
de gênero, sexualidades e desempenho de costumes a partir
das diferenças que existem entre a cultura ocidental e oriental.
Descrever a Prática Social Inicial

Ato 1: Apresentação dos bolsistas aos alunos e começo do
diálogo com o grupo 2.
Ato 2: Apresentar contrastes imagéticos entre a cultura
ocidental e oriental.
Ato 3: Finalização indicando uma construção do roteiro.
O momento inicial servirá de apresentação do segundo grupo
aos alunos participantes do Ensino Médio. Dessa forma, os
alunos conhecerão os bolsistas que compõem o grupo dois, de
forma espontânea e rápida.
Em seguida, o grupo iniciará uma discussão inicial sobre os
conceitos de alteridade, ocidentalismo e orientalismo,
tomando por base os conhecimentos prévios que foram
construídos com as aulas de Sociologia ministradas pelo Prof.
Rogério Nunes, assim como do pensamento difundido por
Edward Said. Portanto, as discussões a partir da
problematização inicial serão balizadas através de uma lógica
de trocas intensas, ainda que iniciais, entre a visão que os
alunos carregam de suas vivências anteriores, em contraste
com os direcionamentos dados pelo grupo formalizador do
debate.
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Plano de aula 2

Problematização

Discussão sobre os Conteúdos
A partir da compreensão de que o processo fundamental
sobre o qual a oficina será realizada é a imaginação
sociológica, de Wright Mills, sendo amplamente enriquecidas
pelos autores fundamentais do pensamento antropológico já
apresentados no currículo base do ensino básico, estes que
foram ministrados pelo Prof. Rogério Nunes, e, em fechamento
conclusivo com as ideias de Oriente e Ocidente suscitadas por
Edward Said, realizaremos as discussões teóricas do objeto de
interesse dos roteiros, storyboards e conteúdos audiovisuais, já
previamente esboçados pelo pelo grupo no primeiro encontro.
Dimensões dos Conteúdos
Dimensão política: Compreender a importância do

pensamento, posicionamento e reflexão crítica acerca das
conjunturas que transformam ou mantém as formas de se
pensar e posicionar com relação às causas culturais e como
estas se correlacionam com a visão de liberdade, gênero e
sexualidades.
Dimensão histórica: a contextualização histórica faz parte

fundamental da compreensão do processo que nos faz chegar
até expressões distintas que culturas podem apresentar sobre
as mesmas questões.
Dimensão social: compreensão de contexto e dinâmica social

permite um olhar que estranha o familiar, potencializando
seus questionamentos
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Instrumentalização
Ações Didáticas Pedagógicas

Aula construída a partir do diálogo com os/as alunos/as,
utilizando recursos didáticos como slides, imagens e vídeos.
Recursos Humanos e Materiais

Uso do Google Meet como plataforma principal, e
apresentação de slides e vídeos para expor o conteúdo.
Catarse
Síntese mental

A partir da construção de uma oficina que apresenta os
pontos fundamentais de um debate sociológico, histórico e
antropológico que é bem desenvolvido dentro das Ciências
Humanas e Sociais, mas que ao mesmo tempo é atual e
suscita muitas inquietações entre os alunos, buscamos
desenvolver visões problematizadores entre os participantes
da oficina que estarão a compreender a sua própria cultura
através do processo de estranhamento, reflexão e debate.
Expressão da Síntese

Espera-se que os alunos se apropriem do processo reflexivo a
partir do debate de modo que consigam direcionar seus
roteiros, atividades e conteúdos audiovisuais para
compreender as especificidades e complexidades das
pluralidades culturais.
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Plano de aula 2

Prática social final

Após os debates candentes sobre o tema já anteriormente
pré-estabelecido, iremos deliberar qual conteúdo
audiovisual consegue combinar duas questões
fundamentais:
1. Recursos Humanos e Materiais para realizar.
2.Vontade/ interesse dos alunos
Dessa forma, encerra-se o encontro com a proposta de que
os alunos comecem a pensar em suas atividades de
construção do roteiro, tomando por base que eles tenham
liberdade para apresentar um pré-projeto de roteiro, seja em
grupos ou individualmente, porém relacionando o tema
estabelecido, a plataforma audiovisual e os debates e
conhecimentos sociológicos fornecidos ao longo do
encontro.
Referências

Mills, C. W. [1959]A Imaginação Sociológica. 1.ª ed. Tradução
de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro, Zahar,1965.
SAID, Edward. Orientalismo São Paulo: Companhia de Bolso,
2007
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Tema

Os estigmas de gênero acerca das mulheres Afegãs
Objetivo geral
Trabalhar o olhar crítico e reflexivo dos alunos, para a temática
da construção da imagem do Oriente Médio sob o ponto de
vista Ocidental.
Objetivos específicos

Apresentar a realidade afegã em confronto as ideias prédefinidas dos alunos; Utilizar o conhecimento prévio dos
alunos para levantar discussões e opiniões acerca do tema a
ser trabalhado;
Instigar os alunos ao exercício do relativismo;
Debater os conceitos apresentados sobre o Afeganistão;
Fazer o uso da linguagem audiovisual utilizando os conceitos
apresentados na Oficina.
Listagem dos Conteúdos

Relativismo cultural;
Discussões de gênero;
Storyboard sociológico no audiovisual;
Construção de Storyboards.
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Vivência Cotidiana do Conteúdo

a) O que os alunos já sabem?
Pressupõe-se que os alunos/as venham para a oficina com
conhecimento prévio acerca do Afeganistão e o contexto no
qual o aplicamos. Através das Oficinas anteriores, é possível
que os alunos tenham um conhecimento acerca da produção
de conteúdos audiovisuais, para a realização da construção de
um Storyboard.
b) O que gostariam de saber a mais?
Acredita-se que os alunos/as se interessem sobre as temáticas
envolvendo o Oriente Médio, pois foram os mesmos que
levantaram o debate em Oficinas anteriores, além disso, os
alunos demonstram ter interesse acerca do funcionamento da
produção de conteúdos audiovisuais, como o roteiro no
storyboard.
Descrever a Prática Social Inicial

Ato 1: Trabalhar na retomada do tema com os alunos a partir
de imagens utilizadas nas oficinas anteriores.
Ato 2: Fomentar uma discussão com os alunos acerca do tema.
Ato 3: Construção de um Storyboard juntamente com os
alunos.
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O encontro se iniciará com uma apresentação de imagens
expostas em encontros anteriores pela equipe do PIBID-UEL e
MultiHlab/FUNDAJ para relembrar o tema. Essas imagens
serão compostas por mulheres no Afeganistão, antes e depois
da tomada do poder do Talibã. O intuito é relembrar o tema
escolhido e as discussões que culminaram no presente
encontro para assim dar continuidade na proposta para a
finalização das atividades da Oficina.
Considerando o formato on-line da Oficina, escolhemos
organizar as imagens em slides para melhor organização de
tempo e espaço, pois a otimização do tempo é de extrema
importância para melhor aproveitamento do mesmo no
segundo ato, quando a discussão será apresentada. Outrossim,
visualizando oficinas realizadas presencialmente, seria
interessante distribuir imagens impressas para os alunos
compartilharem e trocarem ideias sobre o tema e já
começarem a discussão de forma prévia.
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Posteriormente, a equipe regente do encontro iniciará a
discussão sobre o tema pontuando a contextualização
histórica, social e política sobre as mulheres no Afeganistão.
Ademais, será fomentada essa discussão de uma forma que os
alunos participem ativamente, pois o objetivo, além de inserir
conceitos importantes presentes em materiais sobre o tema, é
extrair e compartilhar o máximo de informações possíveis
neste ato, para que o Storyboard seja construído de maneira
prática e sucinta. Neste momento serão utilizados diversos
materiais pedagógicos, como a apresentação de imagens e
vídeos conforme a discussão vai tomando forma para o ato
final.
Em seguida, será montado o Storyboard com a colaboração de
todos os estudantes. A plataforma utilizada para tal
construção será o Canva, e os alunos poderão contribuir via
áudio ou chat do Google Meet, ou pelo próprio Canva, pois
enviaremos o link no chat da plataforma citada. Portanto, para
oficinas realizadas de forma presencial, indicamos que o
Storyboard seja feito na lousa ou no Canva, se a escola tiver
recursos como internet, computador e projetor de imagem.
Dessa forma, a Oficina será encerrada com a construção do
Storyboard e a conclusão da discussão dos alunos sobre o
tema.
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Problematização
Discussão sobre os Conteúdos

Trabalhando com a utilização de imagens, vídeos e slides ao
decorrer da Oficina, não será diferente nessa finalização. Esses
materiais estarão presentes em todos os momentos da prática
inicial. Ademais, serão apresentados nos slides alguns enxertos
de artigos e pequenas transcrições de podcasts que abordam
a presente discussão. Durante a ocorrência dessa demanda,
será pontuada de maneira recorrente a volta do Talibã ao
poder no Afeganistão e as consequências deste fato para as
mulheres, principal abordagem do tema escolhido e discutido
anteriormente.
Dimensões dos Conteúdos
Dimensão política: ao avançar na discussão, é possível

comprometer-se politicamente com algum lado da história
das guerras vivenciadas pelo Afeganistão, sobretudo no que se
refere à vida das mulheres muçulmanas.
Dimensão histórica: a contextualização histórica faz parte do

processo de entendimento dos eventos que levaram às crises e
guerras no Afeganistão, por isso é importante que seja
contemplada na discussão e, consequentemente, em algum
momento no storyboard.
Dimensão social: compreensão de contexto e dinâmica social
permite um olhar que estranha o familiar ao analisar como o
conceito de liberdade deve ser aplicado sobre a vida das
mulheres muçulmanas.
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Instrumentalização

Ações Didáticas Pedagógicas
Aula construída a partir de discussão com os/as alunos/as
sobre o tema, e as pesquisas de imagens e vídeos que
realizaram para então construirmos o storyboard . Faz-se uso
de recursos didáticos como slides, imagens e vídeos. Recursos
Humanos e Materiais
Uso do Google Meet como plataforma principal, apresentação
de slides e vídeos para expor o conteúdo, e Canva para
elaboração do storyboard.
Catarse
Síntese mental

A partir do debate, o que será produzido durante o encontro,
dando sequência ao calendário de atividades, é um storyboard
retratando a conclusão acerca do tema, explicitando o retorno
do Talibã ao Governo Afegão e os riscos que se apresentam
para as mulheres do Afeganistão, e o que seria a liberdade que
ocidente quer conquistar para as mulheres orientais.
Expressão da Síntese
Espera-se que os alunos se apropriem do processo reflexivo da
discussão, para que seja possível entender mais da realidade e
contexto das sociedades do Oriente Médio, principalmente no
Afeganistão, durante e após a construção coletiva do
storyboard.
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Prática social final

Após o momento de interação com os estudantes pelo Meet e
Canva enquanto elaboramos o storyboard, os alunos serão
informados sobre a atividade para o próximo encontro, que
consiste em dar continuidade nas pesquisas visuais e
informativas sobre o tema.
Caminhando para o encerramento do encontro, será
transmitido uma música/apresentação musical - relacionada a
temática escolhida ou não -, permitindo finalizar o encontro
de uma forma leve e descontraída.
Referências
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Tema
Produção de roteiro
Objetivo geral
Explicar características de um roteiro e construir
coletivamente roteiro da equipe a partir das ideias
apresentadas pelos estudantes e do tema escolhido e
problematizado na oficina anterior.

Objetivos específicos
Explanar os conceitos que integram um roteiro;
Construir um roteiro de maneira pedagógica e coletiva;
Estimular os estudantes a esboçar projetos de forma
organizada e de fácil entendimento.

Listagem dos Conteúdos
Apresentação de conceitos;
Construção do roteiro;
Sociologia da Imagem
Vivência Cotidiana do Conteúdo
a) O que os alunos já sabem?
Com os encaminhamentos indicados nos dias anteriores da
Oficina de Roteiro e Storyboard, identificamos que os alunos
tenham conhecimentos introdutorios sobre o tema que será
trabalhado e as questões sociológicas intrínsecas ao mesmo
para melhor organizar e compreender a construção do
roteiro. Além disso, eles já foram estimulados a pensarem em
personagens e possíveis enredos para a peça narrativa,
portanto, espera-se que venham algumas ideias de começo,
meio e fim do roteiro.
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b) O que gostariam de saber a mais?
Neste momento os alunos desejam conhecer mais sobre um
roteiro, quais elementos compõem e como produzir, além
disso também será importante relembrar os temas
sociológicos levantados em encontros passados e aplicá-los no
roteiro que será construído.
Descrever a Prática Social Inicial

Ato 1: Trabalhar na acolhida e interação com os estudantes
participantes da oficina.
Ato 2: Alinhar expectativas: em que momentos estamos na
oficina e quais serão nossos próximos passos.
Ato 3: Apresentar a importância de um roteiro na produção de
uma ideia e os conceitos principais que o compõem.
Ato 4: Apresentação de um exemplo de roteiro enviado pelos
alunos ou selecionado da internet.
Ato 5: Interação com os alunos na construção do roteiro
compartilhando ideias.
Ato 6: Finalização do terceiro dia da oficina.
Nossa sugestão é que o terceiro dia da oficina tenha início
com um momento de acolhida, assim como nos anteriores,
com uma música, um vídeo, um clipe ou uma frase para
reflexão. Independentemente do formato, é necessário que a
peça escolhida para ilustrar a acolhida tenha alguma conexão
com a temática que vem sendo trabalhada.
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Na sequência, indicamos realizar um alinhamento de expectativas. Nesse momento os
alunos relembraram o que fizeram até essa oficina e onde pretendem chegar. Esse
momento é importante para alinhar também os objetivos daquele roteiro que será escrito,
ajudando a tangenciar toda a atividade.
Após o alinhamento, chega o momento de apresentar o conceito de roteiro e os
elementos que o compõem. Para exemplificar e gerar reconhecimento sugerimos que
sejam apresentados alguns roteiros. Esses podem ser um roteiro prévio que eles realizaram
em uma atividade anterior, exemplo retirado da internet ou algum roteiro de acervo
pessoal.
A partir dos exemplos se encerra a exposição da oficina e inicia-se um momento de
prática. Nossa sugestão é trabalhar com um papel pardo colado na lousa ou com uma
ferramenta como o Jam Board, caso seja uma atividade online. Para iniciar a produção
coletiva do roteiro é necessário um segundo momento de alinhamento geral, neste
momento, a ideia é de que o grupo entenda o roteiro e sai com algumas definições
básicas como: teremos um personagem? teremos uma narração? será um vídeo em stop
motion? será interpretado por alguém? será um compilado de imagens da internet?. É
importante que a participação seja muito estimulada nesse momento, uma sugestão é
criar grupos menores de trabalho para que eles pensem em conjunto uma estrutura do
roteiro.
Posteriormente aquelas ideias serão agrupadas, organizadas e deve-se partir para o
momento de lapidar e de fato construir o roteiro, utilizando os conceitos exibidos, a
organização das ideias e o tema anteriormente escolhido na Oficina com o objetivo de
expor a estrutura visual do roteiro.
Essa parte produtiva do roteiro pode ser iniciada em sala, em um ambiente conjunto e
depois se concentrar em uma equipe de trabalho menor, que tenha esse interesse, ou,
podem surgir mais roteiros a partir desse roteiro inicial coletivo. Aqui pode ser adaptado a
cada realidade escolar e ao interesse dos alunos.
Ao final dessa oficina, esperamos que o roteiro tenha sido explicado de forma didática, a
partir de sua importância, seu uso e seus principais conceitos e que os participantes
consigam utilizar essa mesma ideia futuramente em seus projetos acadêmicos e/ou
pessoais.
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Problematização

Discussão sobre os Conteúdos
Para essa oficina sugerimos que sejam mobilizados os
conceitos de Roteiro, Organização de ideias, sociologia da
Imagem e Imaginação Sociológica. Eles devem aparecer nas
explicações expositivas, nos materiais didáticos e no discurso
dos aplicadores.
Dimensões dos Conteúdos

Conceituação:
Segundo Field (2001), roteiro é uma estrutura com começo,
meio e fim responsável por dar escopo a uma peça,
geralmente, audiovisual contada por meio de imagens,
diálogos e descrições. Um roteiro é descritivo, informativo e
passa todos os guias do que se imagina do cenários, dos
personagens, do enredo e das cenas.
Para entender os componentes de um roteiro sugerimos as
leituras de Field e Gomes [colocar link clicável aqui].
Já imaginação sociológica, segundo Wright Mills (1869) pode
ser entendida como a conexão feita para além da vivência
pessoal, é um ato imaginativo que permite ir além das
experiências e observações pessoais para compreender temas
sociais amplos, além disso, Mills entendia a imaginação
sociológica como um meio de entender o que acontece no
mundo e em suas realidades como conexões biográficas,
históricas, econômicas e sociais.
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Dimensão política, histórica e social:

Reflexão de dimensões políticas, históricas e sociais a partir do
tema previamente escolhido e utilizado para construir o
roteiro, e ao avançar, espera-se que também seja possível que
os alunos exercitem imaginação sociológica a partir da
autoconstrução de uma peça que precisa conter a dimensão
política, histórica e social assim como, chamar a atenção do
público alvo.
Instrumentalização
Ações Didáticas Pedagógicas

Sugerimos que a aula seja construída a partir do diálogo com
os/as alunos/as, utilizando recursos didáticos como slides,
imagens, vídeos, músicas, plataformas digitais como o
Jamboard ou recursos interativos como papel pardo, post-it,
canetões, cartolinas.
Recursos Humanos e Materiais

Para essa oficina é necessário ao menos dois aplicadores e
uma estrutura física ou acesso a internet para utilização de
plataformas e apresentação de slides, músicas e vídeos para
expor o conteúdo.
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Catarse
Síntese mental

A partir da explicação dos conceitos do roteiro, esperamos que
os estudantes compreendam o objetivo de utilizar o roteiro
como documento para organizar a estrutura de ideias para
materiais audiovisuais.
Expressão da Síntese

Espera-se que os alunos utilizem os conceitos exibidos e as
ideias apresentadas para seguir com um projeto futuro,
utilizando, principalmente, a criticidade e a imaginação
sociológica para trabalharem com temas sociológicos.
Prática social final

Após a construção conjunta do roteiro, é importante informar
sobre a tarefa do próximo encontro.
Ao fim, sugerimos que seja transmitida uma
música/apresentação musical para despedida da equipe e das
pessoas participantes.
Materiais

Powerpoint;
Jam board;
Excel com estrutura de roteiro.
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Tema
Apresentacao do Storyboard
Objetivo geral
Trabalhar o olhar crítico e reflexivo a partir da sensibilização
para um tema sociológico escolhido em grupo.
Objetivos específicos
Utilizar recursos audiovisuais e técnicas como a produção de
roteiros como alternativas educacionais para o ensino de
Sociologia;
Escolher um tema sociológico para a construção do
storyboard com os estudantes que participarão da oficina;
Instigar os alunos a pensarem os temas com um olhar
sociológico e crítico através do estranhamento e
desnaturalização.
Listagem dos Conteúdos
Imaginação sociológica;
Storyboard no audiovisual;
Vivência Cotidiana do Conteúdo
a) O que os alunos já sabem?
Pressupõe-se que os alunos/as venham para a oficina com
conhecimento pré-existente acerca de alguns temas
sociológicos de acordo com a série que se encontram no
Ensino Médio. É possível que os alunos saibam também um
pouco sobre a produção de vídeos curtos como “reels” do
Instagram ou Tiktok, conhecimento que pode ser aproveitado
durante a construção do roteiro e storyboard.
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b) O que gostariam de saber a mais?
Acredita-se que os alunos/as se interessem sobre as
plataformas, ferramentas e suas utilizações que compõem o
universo audiovisual, além de explorarem, a partir dos critérios
das Ciências Sociais e utilizando a imaginação sociológica, o
tema que escolherem.
Descrever a Prática Social Inicial

Ato 1: Trabalhar na acolhida e interação com os estudantes
participantes da oficina.
Ato 2: Apresentar vídeos para exemplificar apresentações de
assuntos que envolvem temas sociológicos e diferentes
trabalhos audiovisuais.
Ato 3: Interação com os alunos no Jamboard para ajudá-los a
escolherem o assunto que será desenvolvido durante a oficina.
O encontro se iniciará com o momento de acolhida, em que as
equipes do PIBID-UEL e multiHab/FUNDAJ, após breve
apresentação, vão convidar os estudantes para participar de
até duas rodadas de Stop on-line para quebrar o gelo e
permitir uma descontração com eles. Ao final da última
partida, os alunos também serão convidados a se
apresentarem seguindo a ordem (decrescente) do vencedor do
jogo aos demais participantes a partir das informações: nome,
idade, ano/série e qual o canal do Youtube ou conta no
Instagram e/ou Tiktok que gosta de seguir ou qual tipo de
conteúdo gosta de acompanhar nas redes sociais.
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Em seguida, será abordado o programa da oficina, sendo os:
Passos necessários para produzir o Storyboard:

Escolha do tema - temas discutidos pelas Ciências Sociais
(estranhamento)
Tarefa: pesquisa sobre o tema escolhido, leitura de texto
escolhido pelos orientadores (produção de texto didático
pelos bolsistas)
Brainstorm - sob qual ângulo sociológico abordaremos o
tema escolhido (podemos começar o brainstorm com um
vídeo que ajude a pensar o tema)
Tarefa: Organizar o brainstorm
Roteiro
Tarefa: pesquisa inicial de imagens (leitura de imagens a
partir de um olhar sociológico, Sociologia Visual, instruções
para pesquisa de imagens de uso livre)
Início do storyboard - a partir das referências visuais,
construção da sequência com locução
Fechamento do storyboard (identificar se a locução pode ser
adaptada para podcast)
Mural Sociológico - o storyboard virar um mural
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Para ilustrar como os temas da Sociologia aparecem em
alguns dos mais variados tipos de plataformas virtuais, será
apresentado na sequência, vídeos de diferentes produções
como draw my life e com figuração/personagens, charges,
desenhos, podcasts, entre outros, que possuam ligações com
temas sociológicos atuais, para despertar ideias de temas aos
alunos. Os vídeos, e os outros materiais, além de servirem
para exemplificar o que são temas sociológicos
contemporâneos, são apresentadas para demonstrar a
estrutura que o storyboard pode ter em sua fase final. Assim
encaminhando para a explicação de Imaginação sociológica
a partir de Anthony Giddens (1938), tomando este conceito
como fundamento para o primeiro encontro da oficina, onde
os alunos terão que refletir e começar o processo de
desnaturalizar e estranhar aquilo que gostariam de abordar
como temática.
Para decidir, portanto, qual será o assunto da Sociologia a ser
trabalhado durante os seis encontros programados,
utilizaremos a plataforma Jamboard, cujo ambiente
proporciona àqueles que tiverem acesso ao link a
possibilidade de inserirem um post it com anotações no
quadro indicado para tal. Dessa forma, os pibidianos podem,
ao passo que conversam com os estudantes, incluírem post
its com o tema sugerido por eles, ou os estudantes – caso se
sintam confortáveis - poderão inserir livremente suas
sugestões no quadro do Jamboard.
Para a realização da oficina de modo presencial, pode-se
utilizar a lousa da sala de aula para anotar as sugestões dos
estudantes. Outra maneira, é distribuir papéis para os
estudantes, para que possam escrever suas sugestões de
forma
Dessa maneira,
os estudantes
maisMÉDIO
MOMENTO
2 anônima.
RECONTEXTUALIZAÇÃO
PEDAGÓGICA
PARAterão
O ENSINO
liberdade para realizarem suas sugestões, sem se sentirem
envergonhados, assim como acontece quando as sugestões

63

Plano de aula 5

Problematização
Discussão sobre os Conteúdos

Considerando as diversas formas de expor e discutir os
conteúdos propostos na disciplina curricular, damos ênfase na
utilização dos recursos audiovisuais para causar estranhamento,
desnaturalização e cultivar o conceito de imaginação
sociológica formulado pelo sociólogo americano Wright Mills.
Para tal exercício procuramos discutir o que eles conhecem
dentre os conceitos sociológicos e incitar o interesse nas
ferramentas e produção de roteiro e storyboard.
Dimensões dos Conteúdos
Dimensão política: ao avançar nas reflexões, é possível

comprometer-se com questões públicas e observar e/ou
participar atento às pautas políticas (a partir da imaginação
sociológica)
Dimensão histórica: a contextualização histórica faz parte da

imaginação sociológica, sendo um dos estágios que se deve
passar a investigação.
Dimensão social: compreensão de contexto e dinâmica social
permite um olhar que estranha o familiar, potencializando seus
questionamentos.

MOMENTO 2

RECONTEXTUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO

64

Plano de aula 5

Instrumentalização
Ações Didáticas Pedagógicas

Aula construída a partir do diálogo com os/as alunos/as,
utilizando recursos didáticos como slides, imagens, vídeos e
jogo para interação inicial.
Recursos Humanos e Materiais
Uso do Google Meet como plataforma principal, e apresentação
de slides e vídeos para expor o conteúdo.
Catarse
Síntese mental

A partir da explicação do funcionamento da oficina, bem como
datas, o que será produzido durante e como resultado final,
espera-se que os estudantes compreendam o projeto em sua
totalidade, tendo a oportunidade de aprender sobre o universo
das produções audiovisuais e um pouco mais de Sociologia.
Expressão da Síntese
Espera-se que os alunos se apropriem do processo reflexivo a
partir do debate sobre imaginação sociológica, sendo possível
analisar, através de suas pesquisas para os encontros seguintes,
a temática que for decidida.
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Prática social final

Após o momento de interação com os estudantes pelo
Jamboard para a deliberação do tema, informaremos sobre a
tarefa para o próximo encontro, que consiste em: assistir aos
vídeos que serão enviados pelo e-mail e WhatsApp, e pela
realização de pesquisas para se aprofundarem no assunto. Os
vídeos e textos serão escolhidos após a realização do encontro,
pois, deverão ter relação com o tema escolhido durante a
oficina.
Caminhando para o encerramento do encontro, será
transmitido uma música/apresentação musical - relacionada a
temática escolhida ou não -, permitindo finalizar o primeiro
contato com os alunos de uma forma leve e descontraída.
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Tema:

Construção coletiva para finalização do storyboard sobre os
estigmas de gênero acerca de mulheres do Oriente Médio;
com foco nas mulheres afegãs.
Objetivo Geral:

Finalizar o storyboard a partir de um olhar crítico e reflexivo,
em conjunto com os conteúdos trazidos pelos estudantes.
Objetivos Específicos:

Utilizar o tema previamente escolhido pelos alunos para criar
um storyboard
Utilizar o conhecimento previamente adquirido durante os
encontros
Debater os temas e conceitos apresentados durante os
encontros
Listagem dos Conteúdos:

Relativismo cultural;
Discussão gênero;
Imaginação sociológica;
Storyboard no audiovisual;
Elaboração e construção do Storyboard;
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Vivência Cotidiana do Conteúdo:

a) O que os alunos já sabem?
Pressupõe-se que os alunos/as saibam o que é um storyboard
e como construir um, além de conhede conhecimento préexistente sobre o oriente médio, gênero e relativismo cultural.
b) O que gostariam de saber a mais?
Acredita-se que os alunos/as queiram entender como inserir
temas das Ciências Sociais, em especial o tema escolhido —
estigmas de gênero acerca das mulheres afegãs — em um
storyboard.
Descrever a Prática Social Inicial:

Ato 1: Fazer uma apresentação com um resumo sobre as
etapas de um storyboard, além de uma breve recapitulação
dos conteúdos trabalhados anteriormente e das decisões
tomadas por todos da oficina para a história que será escrita:
tema, local, personagens.
Ato 2: Interação com os alunos no Google docs para a
construção do storyboard - faremos com colagens e desenhos
dos próprios alunos. O encontro se iniciará com um momento
de acolhida. Mostraremos um slide com uma recapitulação do
assunto escolhido por todos/as, reunindo as informações de
tema, local e personagens. Em seguida disponibilizarems um
link do Google docs para que os alunos/as acessem. Nós do
grupo 2 seremos os mediadores, iniciando com uma fala ou
um ato e em seguida pedindo para que um aluno/a continue
a história.
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Problematização

Compreendendo as listagens de conteúdos dados na oficina,
desde a contextualização geopolítica a questões acerca das
ciências sociais para uma contextualização sobre o tema, os
alunos serão levados a construir e finalizar o Storyboard,
juntando os conhecimentos práticos e teóricos adquiridos ao
longo da oficina. Durante a realização da oficina a
problemática das questões de gênero dentro do Oriente
Médio, em conjunto com a aplicação dos conhecimentos
audiovisuais serão de extrema importância para a
aplicabilidade do ensino das Ciências Sociais.
Discussão sobre os Conteúdos
Dimensão política: abordar a discussão do Oriente Médio

compreendendo as amarras dos estigmas sociais do Ocidente
acerca das mulheres, e as questões de gênero, de países como
costumes e vestimentas distintas.
Dimensão histórica: apontar questões que façam com que os
alunos reflitam e compreendam os fatores que contribuíram
para o estabelecimento dos estigmas de gênero existentes no
Oriente Médio, assim como o desenvolvimento de
movimentos que possibilitam mudanças e defesas da
liberdade.
Dimensão social:

Compreensão dos processos audiovisuais e da problemática
das questões de gênero dentro do Oriente Médio.
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Instrumentalização
Ações Didáticas Pedagógicas

Aula construída a partir do diálogo com os/as alunos/as,
utilizando recursos didáticos como slide e Google Docs.
Recursos Humanos e Materiais
Uso do Google Meet como plataforma principal, do Google
Docs para a construção do roteiro e apresentação de slides
para expor o conteúdo; Canva, slides e desenhos apresentados
pelos alunos.
Catarse
Síntese Mental

Em conjunto produziremos um storyboard que permite aos
alunos entender não só das produções audiovisuais, mas
também das ciências sociais - nosso maior objetivo aqui.
Expressão da Síntese

Espera-se que os alunos/as tenham se apropriado de tudo que
foi debatido e discutido durante os encontros realizados, para
que se utilizem da imaginação sociológica e coloquem isso
em prática no storyboard.
Prática Social Final Assim que nós do grupo 2 identificamos
que o storyboard está coerente, revisaremos o trabalho e
faremos uma leitura de revisão, só então realizaremos as
mudanças finais e adequações com os estudantes.
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REFLEXÕES

Sobre a producao do Guia didático como
processo de meta-reflexão, permitindo a
divulgação dos resultados da ação e
retroalimentação das atividades do multiHlab. O
Ebook gerará um modelo que poderá ser
aplicado com novas equipes e em diferentes
contextos, sendo acompanhadas as
necessidades de adaptações e os resultados
obtidos.
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