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Introdução 

A pesquisa para elaboração de material didático é relativamente recente no campo das 

ciências sociais. De acordo com Richardson (2012), a funcionalidade desse tipo de 

metodologia se dá quando direcionamos a pesquisa a um contexto específico que possa gerar 

qualquer produto essencial em benefício do ensino-aprendizagem.  Neste capítulo iremos 

apresentar a proposição de materiais didáticos especialmente produzidos para o ensino das 

ciências sociais no ensino médio. 

Toda a pesquisa se deu em torno de um processo desenvolvido na disciplina 

Laboratório de Ensino em Ciências Sociais III do curso de Ciências Sociais da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) no ano de 2019. Tal processo consistiu em 

pesquisa exploratória, observação de campo, relato da pesquisa, pesquisa experimental e roda 

de conversa com o objetivo essencial de elaborar os materiais didáticos que ora apresentamos. 

O objetivo da pesquisa não foi manter o controle de qualidade dos materiais didáticos 

já existentes na escola, tampouco desvalidar produtos educacionais já utilizados pelos 

docentes. Todavia, desde a construção do projeto de pesquisa, os objetivos específicos já 

deveriam prevê a produção final desse material. Portanto, a definição dos objetivos 

específicos do projeto estaria entrelaçada com os objetivos que o produto iria atingir. Assim, 

elaboramos os produtos de modo a alcançar os objetivos específicos relacionados ao processo 

de ensino-aprendizagem e às escolas pesquisadas, em suas situações quanto ao ensino de 

ciências sociais. 

Todo o processo da pesquisa foi acompanhado pelo relato oral nas rodas de conversa 

que ocorriam com a mediação da docente da disciplina e a presença de todos os alunos. Neste 

espaço, as angústias da observação de campo e seus resultados eram compartilhados 

                                                           
1 Graduado em Ciências Sociais e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas 

PPGCISH/UERN. 
2 Graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
3 Graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
4 Profa. Dra. do Departamento de Ciências Sociais e Política DCSP/UERN e professora permanente do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas PPGCISH/UERN 



coletivamente. De modo que, os produtos foram pensados com base nesses resultados e nas 

reflexões que suscitaram. O compartilhamento dos resultados e dos produtos em grupo 

configurou-se como experimentação prévia do produto final. 

No geral, as pesquisas tinham também o fito de atender a uma população específica, 

jovens iniciantes no conhecimento das ciências sócias. Procuramos compreender as carências 

e necessidades dessa população em se ajustar e absorver a transmissão do conhecimento nas 

ciências sociais. 

O final do processo conclui-se com a descrição do produto proposto, seus objetivos e 

modalidades de aplicação didática. Houve a preocupação de planejar o uso inserido num 

plano de aula ou sequencia didática, sugerindo temas do currículo a serem contemplados. 

Toda a validação foi realizada em grupo e pela docente mediadora/orientadora. 

A partir de agora, apresentamos de forma sucinta três dessas pesquisas realizadas, 

quais sejam, Concepção de Cidadania e do seu Processo de Construção a Partir da Visão dos 

Alunos do Ensino Médio; A Percepção dos Alunos da 1ª Série “C” Da Escola Estadual Prof. 

Abel Freire Coelho Sobre a Disciplina de Sociologia;  Violência de Gênero contra a Mulher: 

Entendendo os Mecanismos de Atendimento em Instituições Públicas no Município de 

Mossoró. Traremos ainda a descrição de um plano de aula e dos produtos finais gerados no 

processo, a fim de contribuirmos para confirmar a importância da pesquisa com material 

didático e do ensino das ciências sociais, seus contextos e possibilidades. 

Cidadania, o que é, como se faz? 

           Um projeto de pesquisa com este tema justifica-se pela necessidade de 

compreendermos, a partir de diferentes instituições, como os sujeitos que ali se encontram 

tomam noção e parte de um processo de cidadania. A Escola, no atual arranjo social 

brasileiro, encontra-se com a expectativa, seja do grupo que pensa a escola como uma 

instituição tecnicista que espera dela a formação dos futuros profissionais para o mercado de 

trabalho. Seja os que esperam da escola uma formação mais complementar, que formem 

sujeitos que tomam parte da participação para mudança social.  

Ir diretamente à escola para pesquisar junto aos alunos como eles se sentem diante o 

desafio de ser cidadão, dará pistas e caminhos para as mudanças sociais, pois é com o 

diagnóstico, é mais fácil a realização de intervenções. Assim, se no Brasil é observado o 

problema no ‘espírito cívico’, uma pesquisa que se aprofunda é de suma importância e de 

grande contribuição social.  



Desde o início do desenvolvimento de uma ciência social que volta seu olhar para o 

Brasil, os nossos sociólogos, antropólogos e politólogos voltaram seus olhares para o 

desenvolvimento da nação brasileira, sobretudo em elementos que se apresentam como raiz 

pra diversos problemas sociais que aqui encontramos. 

 Assim, cada área a partir do seu viés vem apresentando pesquisas sobre a cidadania. 

Ressaltando que não é necessário entrar em uma área específica para dar conta do tema, já que 

ele transpassa as barreiras e fronteiras postas pelo conhecimento científico. Logo, esta 

pesquisa procurou entender a cidadania de forma interdisciplinar (dentro das áreas das 

ciências sociais). 

O problema da pesquisa foi formulado com o seguinte texto: como os alunos do 1º ano 

‘D’ vêm a cidadania e seu processo de construção no Brasil? Tendo como objetivo geral 

compreender o entendimento dos alunos sobre ser um cidadão e objetivos específicos: 

Identificar qual o entendimento da turma sobre o conceito ‘cidadania’; Perceber se os alunos 

constroem o entendimento sobre a construção da cidadania; Compreender quais os elementos 

que fazem com que os mesmos entendam que o sujeito é cidadão ou não.  

Partiu-se do pressuposto que graças a Sociologia no ensino médio e ao Tema 

Transversal Ética e cidadania, os alunos têm acesso ao um debate estruturado no campo 

científico que pode ser aplicado no Ensino Médio. Porém, devido a problemas de cunho 

estrutural ou pessoal, os alunos não conseguem fazer a ligação entre o que está sendo visto e o 

seu exercício da cidadania, fazendo com que eles tenham apenas uma visão rasa sem bases 

práticas do que é ser um cidadão no Brasil. Tendo parte da noção conceitual, mas não 

transferindo-o para o campo político.  

 

E a Sociologia, para que serve? 

Tendo em vista o caráter intermitente da Sociologia enquanto disciplina do Ensino 

Médio e a pouca procura desta área nos cursos de graduação, faz-se necessário perceber de 

que forma esta disciplina está sendo vista pelos alunos da educação básica, além de 

compreender se os recursos didáticos utilizados pelos professores vêm exercendo algum tipo 

de influencia na percepção destes alunos. 

 Se propondo a fazer um levantamento geral dos conteúdos estudados na disciplina e a 

avaliação da Sociologia em geral, esta pesquisa configurou-se como uma tripla contribuição 

para as pesquisas realizadas nessa área de ensino: indicar quais são os conteúdos que os 

alunos mais se identificam, aproximando as teorias sociológicas à realidade cotidiana, 

tornando o debate e o conhecimento significativos; apontar os recursos metodológicos que 



mais se adequam as preferencias dos alunos a fim de melhorar o ensino; por último, 

apresentar a forma como os alunos veem a Sociologia e a importância desta área. 

Através deste conjunto de elementos, foi possível identificar recursos didático-

pedagógicos que promovem aproximação entre alunos e professor e potencializem o processo 

de ensino e aprendizagem. Para alcançar os resultados previstos, o problema da pesquisa foi 

definido assim: Qual a percepção dos alunos do 3º Ano do Ensino Médio da Escola Estadual 

Professor Abel Freire Coelho sobre a Sociologia e as temáticas que são debatidas por ela? 

Para responder a tal problema, foram elencados os seguintes objetivos: Perceber como os 

alunos do 3º Ano da E. E. Prof. Abel Freire Coelho analisam a disciplina Sociologia e os 

assuntos que são debatidos por ela; Realizar levantamento, por meio do livro didático 

utilizado na disciplina, dos conteúdos que estão sendo ministrados; Perceber se os alunos se 

identificam com as temáticas abordadas e quais são suas preferências; Identificar se os alunos 

reconhecem a importância das discussões da Sociologia para a compreensão da sociedade e 

dos problemas que são enfrentados por ela; Analisar se os recursos de ensino/didático-

pedagógicos influenciam de alguma forma na percepção que os alunos têm da disciplina. 

Partiu-se do pressuposto básico que a importância da Sociologia e das suas temáticas 

são reconhecidas pelos alunos, no entanto, faltam recursos que possam melhorar a abordagem 

da disciplina e de seus conteúdos. Falta, sobretudo tempo, uma vez que a disciplina dispõe 

apenas de duas horas/aula por semana. Em consequência disso, acredita-se que os conteúdos 

não são abordados de modo que desperte a curiosidade e participação dos alunos. Acredita-se, 

ainda, que muitas das temáticas debatidas na disciplina podem não despertar o interesse dos 

alunos, pois não fazem parte da realidade deles.  

Violência de Gênero e Cidadania 

A violência é um fenômeno complexo e está intimamente relacionada às relações 

humanas. Ela existe desde os primórdios da humanidade e provoca reações ambíguas entre 

aqueles que praticam e aos que sofrem. A violência tende a ser pensada de acordo com o 

contexto na qual está inserida, podendo assim ser considerada ou não como aceitável. Um 

exemplo disso foi o processo de escravidão que durou milhares de anos e que foi por muito 

tempo considerado como uma forma aceitável de dominação de alguns povos sobre outros. 

Quando relacionada à categoria de gênero o termo pode ser discutido sobre o âmbito 

da violência contra a mulher, que se caracteriza por uma centralidade de ações violentas sobre 

a mulher, quer sejam elas de cunho físico, sexual, psicológico, patrimonial ou moral, 

acontecendo tanto no âmbito privado-familiar como em espaços públicos como o trabalho. Os 



estudos acerca da temática não possuem um olhar vitimador, mas procuram antes de tudo um 

olhar crítico em relação a expressiva concentração desse tipo de violência que ocorre 

historicamente sobre os corpos femininos (BANDEIRA, 2018).  

A análise problemática da violência contra a mulher ocorreu na medida em que o 

movimento feminista desconstruiu a ideia corrente de que o fator sexual estava intimamente 

relacionado ao ser feminino e masculino, colocando as concepções fora do âmbito biológico e 

transformando-as em construção histórica. Foi fundamental a desconstrução do termo gênero 

relacionado a sexo, sob a qual se dava o senso comum, para que se começasse a refletir 

suposições relacionando a mulher a submissão e fragilidade (BANDEIRA, 2018). 

O movimento feminista brasileiro se ateve principalmente a questões relacionadas a 

violência contra a mulher, o que proporcionou que uma ampliação do diálogo sobre a 

temática para além dos espaços acadêmicos. A atuação da militância feminista e a 

reinvindicação dos movimentos sociais trouxe o reconhecimento necessário da gravidade da 

situação e a mudança de políticas públicas dentro do país. Uma grande conquista do 

movimento feminista foi a criação, através do estado, de delegacias especiais de atendimento 

às mulheres (DEAM) (BANDEIRA, 2018). 

Mais recentemente foi instituída a lei nº 11.340, mais conhecida como “lei Maria da 

Penha”, visando a erradicação, coibição, punição e prevenção da violência doméstica e 

intrafamiliar. Todavia, é preciso salientar que o problema da violência ainda se apresenta de 

forma latente na sociedade brasileira e que por mais que leis tenham sido impostas ainda há 

uma grande parte da população feminina que não presta queixa. Os motivos vão desde medo 

de retaliação por parte do parceiro/agressor até receio do julgamento da própria sociedade. 

Os estudos feministas entendem o patriarcado como uma das causas do problema da 

violência contra a mulher. Na medida em que o ser mulher é imbuído de significados como: 

ser mãe, esposa, filha, cuidadora, frágil, dentre outros, expectativas frustradas a respeito do 

papel social que é imposto a mulher geram atos violentos por uma parte dominante que 

chegam ao extremo em casos de morte (BANDEIRA, 2018). 

O papel do estado através de instituições públicas especializadas no atendimento de 

mulheres em situação de risco é justamente atender, dar apoio e direcioná-las aos mecanismos 

responsáveis por julgamento e punição dos agressores. O bom atendimento em um encontro 

inicial com as vítimas é essencial para que elas não se calem e entendam. 

Isto posto, o problema da pesquisa procurou compreender como instituições dentro da 

cidade de Mossoró acolhem, atendem e contabilizam vítimas de violência contra a mulher. O 

CRM (Centro de Referência da Mulher) como uma instituição pública de assistência social 



que atende pessoas em situação de risco se revela de extrema importância para a continuidade 

dessa pesquisa, pois, trabalha com um público amplo, prestando serviços de saúde, assistência 

jurídica e etc.  

A pesquisa teve como objetivo geral Compreender como funciona o acolhimento em 

instituições que atendem e dão suporte ás vítimas de violência de gênero contra a mulher no 

município de Mossoró. E objetivos específicos: Identificar quais os procedimentos específicos 

para um primeiro contato com a vítima de violência doméstica; Detectar qual a população 

econômica eles atendem com mais frequência; Analisar se há uma efetividade no atendimento 

em relação ao apoio psicológico e jurídico que promovam uma iniciativa de denúncia por 

parte das vítimas. 

 

Recursos Didáticos e Produto Final 

De acordo com a aplicação do grupo focal e dos resultados da pesquisa, a noção 

de cidadania dos alunos do 2º Ano ‘Info’, da Escola Estadual Professor Abel Freire 

Coelho é restrita a uma perspectiva individualista, uma cidadania que versaria sobre o 

pacto entre humanos para que sejam respeitados os direitos individuais, entendendo os 

outros como certa oposição. Assim, o direito individual ganha mais prestígio diante os 

políticos e sociais, que pouco foram citados e quando citados, foram vistos como Estado 

interferindo na vida das pessoas. Isso, guiado por uma ideologia Anti-Estadista, marcada 

na fala dos alunos quando mencionam impostos e problemas da democracia, por exemplo. 

Estes estudantes, que não são de classes privilegiadas e estudam em uma escola pública, 

se põem em oposição a um estado mais amplo, reproduzindo crítica da Nova Direita 

Brasileira aos problemas sociopolíticos brasileiros.Com base nestes dados, foi-se 

elaborada a seguinte estratégia didática: 

Temática: Cidadania  

 

Atividade dirigida a: Alunos do 2º Ano do Ensino Médio, da Escola Estadual 

Professor Abel Freire Coelho.  

 

1 Prática Social Inicial 

Para a parte social inicial, se faz uso dos resultados obtidos através da pesquisa sobre 

a concepção de cidadania e seu processo de construção, realizado junto a alunos do 

Ensino Médio. Graças a ela, tivemos o conhecimento que a concepção dos alunos 

sobre cidadania é visto de forma individual, uma cidadania de direitos individuais. 

Além disso, os mesmos apresentaram uma oposição entre indivíduo e sociedade, 

indivíduo e Estado, junto a concepções reacionárias. 

1.1 Objetivos 



Objetivo Geral: Dialogar sobre a cidadania em seu aspecto de dimensão coletiva. 

Específicos: Fazer entender a falsa oposição entre indivíduo e sociedade. 

Debater sobre como a cidadania enquanto a relação entre direitos Civis, Políticos e 

Sociais 

Dialogar sobre a necessidade de expansão da cidadania.  

1.2 Listagem de Conteúdos 

 Dialogar com os alunos sobre a cidadania coletiva. 

 Trazer o conceito de cidadão ativo, enquanto um agente da cidadania 

coletivamente. 

 Debater sobre a relação entre Indivíduo e Sociedade. 

 Conversar a respeito das desigualdades sociais no Brasil e sua relação com a 

cidadania. 

 Se fazer compreender sobre os 3 direitos que compõem a cidadania. 

 

 

1.3 Vivência Cotidiana do Conteúdo 

a. O que já sabem? 
Os alunos já compreendem a cidadania enquanto um pacto entre os indivíduos de 

uma mesma sociedade, pacto de respeito mútuo de consideração aos ‘direitos 

naturais’ sobre a vida e a segurança. Os alunos também já sabem a necessidade de ter 

documentos oficias para ser considerado um cidadão brasileiro e os mesmos 

apontaram que a cidadania está apenas nesse aspecto, pois não se implementam na 

prática. Reconhecendo assim a diferença entre direito legal e direito real. 

b. O que gostariam de saber a mais? 
A partir do contato anterior tido com os alunos, em suas respostas os mesmos 

pareceram convictos de sua ideologia, parecendo assim, que os mesmos não 

gostariam de saber mais sobre o conteúdo, mas sim expor aquilo que pensam sobre o 

tema. 

2 Problematização 

A partir do diagnóstico, viu-se a necessidade de se trabalhar a cidadania enquanto 

uma aspiração coletiva.  

A partir disso: 

2.1 Discussão sobre o Conteúdo 

É importante falar sobre a cidadania coletiva nas escolas, pois cada vez mais a 

educação formal vem perdendo espaço para outras linhas de explicação de mundo, 

que muitas vezes utilizam os argumentos para dominação das ideias, não para 

construir uma política emancipatória. Tal política só é possível ser alcançada a partir 

de uma discussão que permita os alunos obterem ferramentas de compreensão da 

cidadania em seus diferentes aspectos e dimensões.  

2.2 Dimensões do Conteúdo 
• Conceitual/ científica: Os conceitos que a ciência política aborda sobre a cidadania e as teorias do 

Estado. 
• Social: Nesse ponto, será abordado as desigualdades sociais e classes sociais. 
• Política: A aula diz respeito a noções diretamente ligado com a política, sendo ela no aspecto dos 

políticos e da sociedade civil organizada. 
• Legal: Trabalharemos diretamente com três direitos, civis, sociais e político além de uma carta 

magna, as leis permeiam nossa discussão, mesmo que não seja o objetivo central. 

3 Instrumentalização 
 

3.1 Ações Didático-Pedagógicas 

 Diálogo inicial para situar o conteúdo prévio dos alunos 



 Trabalhar o capítulo 8 do livro didático. 

 Reprodução das três músicas: Fermento pra Massa – Criolo, Cidadão – 

Emicida e Até quando? Gabriel, O pensador. Leitura da letra delas.  

 

3.2 Recursos Humanos e Materiais 

 O livro didático 

 Letra de músicas selecionadas que abordem o tema, sendo eles: Fermento pra 

massa – Criolo. Cidadão – Emicida.  Até quando? Gabriel, O pensador.  

 Entrevista de Luana Piovani, disponível no Youtube. 

 Computador com internet, equipamento de projeção e de som.  

4. Catarse 
4.1 Síntese Mental 

Entender quais eram as posturas iniciais dos alunos diante o tema trabalhado e quais 

foi a síntese obtida a partir dos conteúdos e os meios escolhidos para a aula. 

4.2 Expressão da Síntese 

Vídeo: “LUANA PIOVANI DESABAFA COMO É DIFÍCIL SER CIDADÃ!” 

Consiste na exibição do trecho de uma entrevista recente da atriz Luana Piovani sobre 

como é difícil ser cidadão no Brasil. Na referida entrevista, a mesma coloca como as 

demandas coletivas, sobretudo ambientais, atrapalha suas expressões individuais. O 

objetivo com isso é ver o resultado de trabalhar sobre a relação indivíduo/sociedade e 

como a coletividade oprime as expressões pessoais, nas problematizações dos alunos 

sobre o vídeo.  

5 Prática Social Final 
5.1 Nova Postura Prática 

Para a nova postura prática, será conversado para que os alunos na próxima aula traga  

pontos que avancem com a cidadania em sua dimensão coletiva e pontos que 

retrocedam na construção da cidadania coletiva. Assim, a partir dos pontos trazidos, 

será feito uma releitura do jogo de tabuleiro ‘Jogo da Vida’, onde nele, ganha quem 

tiver mais dinheiro, mas no nosso, os pontos que farão os alunos avançarem, são 

aqueles de cunho coletivo trazido por eles. 

Espera-se também uma postura reflexiva dos alunos, que graças a ela faça os alunos 

se entenderem e se portarem enquanto um cidadão ativo. 

 

Quanto à importância do ensino de Sociologia para os jovens, mediante a aplicação de 

questionários, uma das conclusões que se pôde chegar foi a de que, apesar de algumas 

insatisfações demonstradas, a disciplina é vista de maneira positiva pela maior parte dos 

alunos e atende um dos pilares da matéria Sociologia, que é proporcionar aos alunos um 

suporte teórico que os ajude a compreender e relacionar as suas discussões à prática cotidiana.  

Parte da hipótese que havia sido formulada a princípio foi negada antes mesmo da 

aplicação dos questionários. Partiu-se do pressuposto que não se fazia a relação entre os 

conteúdos e a realidade vivencial dos alunos, no entanto, a professora da disciplina buscava 

ilustrar as temáticas com exemplos do cotidiano dos alunos. Esta foi a parte da hipótese que 

foi negada. Em contrapartida, a segunda parte da hipótese que dizia respeito à insuficiência da 



carga horária da disciplina, foi confirmada pela maior parte dos alunos.  Por esta razão, este 

foi o material didático elaborado, tendo como sugestão temática meio ambiente: 

 

  

  

Sobre a violência de gênero, a pesquisa de campo realizada por meio de observação e 

entrevistas, constatou o CRM como instituição que presta um serviço essencial, 

principalmente a mulheres pobres que sofrem violência de gênero, precisa ser mais 

amplamente divulgada. É desleixe que o município não amplie a estrutura física e contrate 

mais funcionários para que mais bairros dentro de Mossoró possam ser alcançados. É preciso 

que se faça um trabalho essencialmente amplo de divulgação do que é o CRM e quais 

serviços ele realiza para que mulheres que sofrem a violência específica do ser mulher possam 

saber aonde e a quais mecanismos recorrer e que outras mulheres, não necessariamente em 

situação de risco, possam ter esse espaço como uma das fontes de conhecimento acerca das 

questões relacionados à violência de gênero. De modo que o material didático produzido para 

o ensino de Sociologia foi o seguinte: 



 

Esse fenômeno se caracteriza por uma 

centralidade de atos violentos direcionados as 

mulheres que podem ser de ordem física, 

moral, sexual, patrimonial e psicológica. 

“  

A problematização da violência contra a 

mulher ocorreu na medida em que o 

movimento feminista desconstruiu a ideia 

hegemônica que o fator sexual determinava 

biologicamente o que era feminino e 

masculino. Foi essencial uma “repaginação” 

do termo para que questões como 

feminilidade e fragilidade pudessem ser 

repensadas como sendo características fixas 

em todas as mulheres. 

“Há, em média 10 

estupros coletivos notific

ados todos os dias no 

sistema de saúde do país.”  

Os estudos feministas entendem o patriarcado 

como sendo um dos principais responsáveis pelo 

problema da violência contra a mulher. Na 

medida em que o ser mulher desde cedo é 

imbuído de significados como ser mãe, 

cuidadora, frágil, dentre outras expectativas 

impostas arbitrariamente por papéis sociais, 

expectativas frustradas a esse respeito geraram 

e ainda geram uma onda de violência a partir de 

uma parte dominante da sociedade que chega a 

casos extremos como a morte. 

 “Em 2013, 13 mulheres morreram 

todos os dias vítimas de 

feminicídio, isto é, assassinato em 

função de seu gênero. Cerca de 

30% foram mortas por parceiro ou 

ex.” 

 

. 

 
 

Criada em agosto de 2006 a lei visa criar 

mecanismos que coíbam, punam e previnam 

a violência doméstica e intrafamiliar. 

Uma conquista da militância feminista e dos 

movimentos sociais pode ser elencada com a 

criação de DEAM’S, que se caracterizam por 

serem delegacias especializadas em 

atendimento a mulheres que sofreram algum 

tipo de violência. Atualmente todos os 

estados do Brasil possuem no mínimo uma 

unidade. 

  



Uma mulher registra 
agressão sob a Lei 
Maria da Penha a 
cada 2 minutos 
 

  

 

 

 

 

 

Uma mulher é vítima de 
estupro a cada 9 
minutos 
 

Três mulheres são 
vítimas de feminicídio 
a cada um dia 
 



Considerações finais 

Diante dos resultados que foram alcançados, uma das conclusões que se pôde chegar 

foi a de que, apesar de algumas insatisfações demonstradas, a disciplina de Sociologia é vista 

de maneira positiva pela maior parte dos alunos e atende um dos pilares que é proporcionar 

aos alunos um suporte teórico que os ajude a compreender e relacionar as suas discussões à 

prática cotidiana.  

Ainda desta analise, pode-se afirmar que a forma como os alunos veem e se 

relacionam com a disciplina de Sociologia sofre influência dos recursos didáticos que são 

utilizados nas aulas. Portanto, a relação que os alunos estabelecem com a Sociologia pode ser 

aprimorada a partir da utilização de recursos que deem suporte e dinamize as aulas 

expositivas. Podem ser utilizados para isso, os próprios recursos apontados pelos alunos, 

sobretudo aqueles de caráter lúdico. É preciso então que o vínculo estabelecido entre a ciência 

e criatividade seja estimulado para que possa incentivar a participação e reflexão dos alunos.  
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