
 

 

 

 
 
 
 
 
 

PRODUTO FINAL – PRD 2016 
 
 
 
 
 
 

Carolina de Souza Amorim 
 
 
 
 
 
 

O USO DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS NAS AULAS DE SOCIOLOGIA: 
contribuições na apresentação do conceito de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Maio/2017 

 
 
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 

CULTURA - PROPGPEC 



 
 

 
Carolina de Souza Amorim 

 
 
 
 

 

 

O USO DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS NAS AULAS DE SOCIOLOGIA: 
contribuições na apresentação do conceito de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenador: Lier Pires Ferreira 
 
Orientador/Supervisor: Afrânio de Oliveira Silva 
 
Campus de atuação no Colégio Pedro II: Humaitá II 
 
Área/Disciplina: Sociologia 
 
Instituição de Origem: Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Maio/2017 

Produto final apresentado ao Programa de 
Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura do Colégio Pedro II, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Especialista em Docência da Educação 
Básica na Disciplina Sociologia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

COLÉGIO PEDRO II / BIBLIOTECA DA PROPGPEC  

 A524  Amorim, Carolina de Souza 
          O uso dos recursos audiovisuais nas aulas de sociologia: 

contribuições na apresentação do conceito de trabalho / Carolina 
de Souza Amorim. - Rio de Janeiro, 2017. 

                36 f. 
                    

Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 
na Disciplina Sociologia) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.  Programa de 
Residência Docente. 
    Orientador: Afrânio de Oliveira Silva. 

                                        
1. Sociologia – Estudo e ensino. 2. Recursos audiovisuais. 3. 
Trabalho. I. Silva, Afrânio de Oliveira. II. Colégio Pedro II.           
III. Título. 

 
                                                                                                           
CDD: 301 

 
Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Andre Gomes Dantas – CRB7 5026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Carolina de Souza Amorim 
 
 
 
 
 

O USO DOS RECURSOS AUDIOVISUAIS NAS AULAS DE SOCIOLOGIA: 
contribuições na apresentação do conceito de trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprovado em: _____/_____/_____. 
 
 
 

Prof. Dr. Afrânio de Oliveira Silva (Orientador); Colégio Pedro II 
 
 

Prof. Ms. Marcelo Costa da Silva; Colégio Pedro II  
 
 

Prof. Dr. Rodrigo de Souza Pain; UERJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Produto final apresentado ao Programa de 
Residência Docente, vinculado à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Especialista em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Sociologia. 



AGRADECIMENTOS  
 
 

Agradeço, primeiramente, aos meus pais, por sempre acreditarem em mim e investirem nos 

meus estudos. Aos meus familiares e amigos, pelo incentivo ao longo dessa jornada. Ao 

meu namorado, que com seu amor e carinho esteve ao meu lado compartilhando ideias, 

dúvidas e alegrias. Aos meus amigos, com os quais, construí uma amizade sincera e dividi 

experiências e momentos de descontração. Aos colegas do grupo PRD 2016, onde obtive os 

conhecimentos que influenciaram na escolha da temática abordada ao longo deste trabalho. 

Ao meu orientador, o Prof. Dr. Afrânio de Oliveira Silva, pela dedicação e paciência.  

                  A todos, gratidão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RESUMO 
 

AMORIM, Carolina de Souza. O uso dos recursos audiovisuais nas aulas de Sociologia: 
contribuições na apresentação do conceito de trabalho. 2017. 36f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Sociologia) – Colégio Pedro 
II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
O presente trabalho visa apresentar uma reflexão sobre a utilização dos recursos 
audiovisuais na apresentação do conceito ‘trabalho’ nas aulas de Sociologia no Ensino 
Médio. As aulas ocorreram em duas turmas da 2ª série da formação de professores em nível 
Médio, na modalidade Normal, no Instituto de Educação Clélia Nanci, colégio da rede 
estadual localizado no município de São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro. O objetivo é 
analisar aspectos envolvidos no uso de filmes, vídeos e imagens, além de ressaltar 
experiências de sala de aula a fim de compreender como o uso do recurso audiovisual pode 
se tornar uma estratégia didático-pedagógica para auxiliar na construção do conhecimento 
sociológico no contexto escolar, problematizando-o como um modo de conhecer, ensinar e 
aprender que transcende a linguagem oral e escrita. A metodologia das aulas e atividades 
respaldou-se no planejamento e na divisão dos recursos audiovisuais conforme a seleção 
de pontos nodais que são importantes para compreensão do eixo sobre ‘trabalho’, dentro da 
perspectiva sociológica. Os resultados apontam que o uso dos recursos audiovisuais pode 
contribuir para a aprendizagem e atenuar as dificuldades para a compreensão da realidade 
social quando se trata do conceito ‘trabalho’. Tendo em vista que auxiliou as alunas, por 
meio do processo de apropriação desses recursos para a construção do conhecimento, da 
reflexão e do diálogo sobre o que viram, ouviram e sentiram ao longo das aulas e no vínculo 
à dimensão cognitiva e significativa na vida social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Sociologia; Ensino Médio; Audiovisual; Trabalho. 
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O debate em torno das práticas de ensino e dos recursos didáticos nas aulas de 

Sociologia na Educação Básica, que se propõe abordar no presente trabalho, é algo 

particularmente sutil e difícil de observar, por causa da historicidade diversa à de outras 

disciplinas do currículo escolar devido à intermitência e à baixa carga horária da Sociologia 

na Educação Básica. Além disso, após sua consolidação na grade curricular, por meio da 

Lei nº 11.684 de 02 de Junho de 20081, que determinou a inclusão da Sociologia como 

disciplina obrigatória no currículo escolar e de manutenção da sua obrigatoriedade, enfrenta 

uma luta para essa continuidade diante da aprovação no Senado Federal da Medida 

Provisória 746/2016 que estabelece a reforma do Ensino Médio e reduz a disciplina para 

estudos e práticas.  

A Sociologia, por ter todas essas especificidades, enfrenta a falta de sistematização 

didático-pedagógica em relação às outras disciplinas, pois quanto ao ensino desta como 

disciplina escolar no Ensino Médio “não tem produzido consensos a respeito de conteúdos, 

metodologias, recursos” (BRASIL, 2006, p.103). Além disso, a solidão que assola muitos 

professores2 não permite que encontrem espaços de diálogo na escola para refletirem suas 

práticas o que acaba resultando em angústias e tensões nas escolhas, diante de 

concordâncias e convergências a respeito de conteúdos e metodologias de ensino. 

As Orientações Nacionais Curriculares (OCN’s) para o Ensino Médio na seção sobre 

Conhecimento de Sociologia apresenta uma breve discussão acerca de sugestões 

metodológicas e recursos didáticos para orientar professores. No que concerne à utilização 

de linguagens audiovisuais na sala de aula, segundo as OCN’s, “não é apenas buscar um 

novo recurso metodológico ou tecnologia de ensino adequados aos nossos dias, mais 

palatáveis aos alunos [...] é submeter esses recursos a procedimentos escolares” (Ibid, p. 

129). Os procedimentos mencionados correspondem ao duplo papel da Sociologia, o 

estranhamento e a desnaturalização3, que podem auxiliar na compreensão dos conceitos, 

temas e teorias e modificar as concepções dos modos de pensar, tornando a aprendizagem 

significativa e duradoura. 

                                                 
1
  Para informações complementares, consultar: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decreto-Lei nº 11684/2008, 

de 02 de Junho de 2008. Inclusão da Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do 
Ensino Médio. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm>. 
Acesso em: Julho/2016. 
2
  Nas escolas básicas da rede estadual fluminense, às vezes, há somente um professor de Sociologia por 

colégio. 
3
  Estranhar: problematizar as explicações dadas pelo senso comum sobre situações já conhecidas, construindo 

um distanciamento para analisar os dados, pois o que nos é familiar, que pensamos já saber, não nos apresenta 
problema e não desperta curiosidade (BRASIL, 2006). 
Desnaturalizar: as explicações dadas pelo senso comum, questionando as explicações e comprovando que os 
fenômenos não são naturais, mas que eles são construídos socialmente e historicamente por meio das relações 
sociais (Ibid). 

1  I NTRODUÇÃO   
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Assim como o duplo papel do pensamento sociológico, o uso de filmes, vídeos e 

imagens4 tem uma dupla disposição, pois entram na escola para chocar e rever as práticas 

de ensino expositivas e bancárias e saem de outro modo, com aspectos envolvidos por sua 

mensagem que contribuem para a construção e desconstrução da visão de mundo (BRASIL, 

2006). Entretanto, é necessário observar que os resultados que a implementação dos 

recursos audiovisuais tem em potencial nas aulas só são alcançados por meio de um 

planejamento que se adeque ao perfil de cada turma e ao objetivo da aula.  

 
2 OBJETIVOS 

 

 

Ao realizar este estudo, sustenta-se a busca em compreender: Como é possível 

abordar o conceito ‘trabalho’ a partir do uso de recursos audiovisuais como estratégia 

pedagógica nas aulas de Sociologia para o Ensino Médio? De que forma os recursos 

audiovisuais contribuem na explicação e na compreensão do conhecimento sociológico 

sobre ‘trabalho’ no âmbito escolar? A partir dessas indagações e a fim de respondê-las, a 

pesquisa empreendida objetiva refletir sobre os aspectos envolvidos no uso dos recursos 

audiovisuais e ressalta algumas possibilidades de seu uso, como um caminho possível nas 

aulas de Sociologia na Educação Básica, para a compreensão da realidade social no que 

tange ao processo de ensino e aprendizagem de temas e teorias relacionados ao conceito 

‘trabalho’, tendo em vista o eixo norteador ‘Trabalho, Sociedade e Capitalismo’ proposto pelo 

Currículo Mínimo elaborado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro.  

 
3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A razão da escolha do recurso didático e do eixo sobre ‘trabalho’ justifica-se por três 

motivos. O primeiro é a possibilidade de interessar aos envolvidos e às envolvidas com o 

campo de ensino de Sociologia na Educação Básica, pelo fato de ser uma análise com o 

uso dos recursos audiovisuais não como um mero instrumento complementar de ensino, 

naturalizando-o como prática pedagógica que sai da rotinização, mas problematizando-o 

como um modo de conhecer, ensinar e aprender que transcende a linguagem escrita. De 

acordo com Babin e Kouloumdjian:  

Diferentemente da linguagem escrita, que desenvolve mais o espírito de 
análise, de rigor e de abstração, [...] a linguagem audiovisual treina múltiplas 
atitudes perceptivas, constantemente solicita a imaginação e reinveste a 
afetividade com um papel de mediação primordial no mundo. (BABIN; 
KOULOUMDIJAN, 1989, p. 107 apud ALVES, 2001, p. 6). 

                                                 
4
  Nas aulas não foram utilizadas músicas. 
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Portanto, observa-se que a dimensão afetiva, tal como a dimensão cognitiva, é 

fundamental no contexto escolar, pois a escola não é apenas os conteúdos, mas também os 

vínculos que se constroem e que podem contribuir para a aprendizagem e atenuar as 

dificuldades. Sendo assim, cabe ressaltar a necessidade de uma orientação docente na 

relação entre os estudantes e o recurso audiovisual utilizado, pois é um meio que fica aberto 

a uma pluralidade de interpretações, caso não tenha uma instrução cognitiva inicial para 

estruturar o pensamento dos alunos, sem limitá-lo, no momento da apropriação desses 

recursos para a construção do conhecimento. Além disso, a razão de escolha da linguagem 

audiovisual como recurso didático, mostra-se importante no sentido de ser uma linguagem 

universal e didática que atende ao perfil do público-alvo observado: estudantes que estão 

mais focadas no ver, ouvir e sentir do que na linguagem escrita. Como afirma Morán:  

O jovem lê o que pode visualizar, precisa ver para compreender: Toda a sua 
fala é mais sensorial-visual do que racional e abstrata. Lê, vendo. [...] A 
linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas: solicita 
constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com um papel de 
mediação primordial no mundo, enquanto que a linguagem escrita desenvolve 
mais o rigor, a organização e a análise lógica. (MORÁN, 1995, p. 29). 

Outro ponto relevante, por fim, que justifica o eixo norteador da pesquisa é o fato do 

conceito ‘trabalho’ e, os temas e as teorias relacionados a ele, permitir identificar as 

transformações que ocorrem na sociedade devido ao modo de produção capitalista e às 

constantes mudanças no mercado de trabalho. Por ser esse tema um aspecto que desperta 

ansiedade e preocupação nos estudantes dos anos finais da Educação Básica, a relevância 

desta pesquisa elucida-se na possibilidade de contribuir para despertar também a 

curiosidade epistemológica, pois a curiosidade já integra a vida, porém a curiosidade crítica 

que supera a curiosidade ingênua “tem que ser produzida pelo próprio aprendiz em 

comunhão com o professor formador” (FREIRE, 1996, p. 39). Então, o estímulo à 

curiosidade epistemológica ocorreu a partir da desnaturalização e do estranhamento para 

compreensão das relações de trabalho, de produção e as consequências da precarização 

do trabalho na sociedade atual, além dos demais pontos nodais a seres estudados a partir 

dos recortes dentro da perspectiva sociológica. 

O contexto de aplicação desse trabalho desenvolveu-se com o acompanhamento de 

duas turmas constituídas por estudantes do sexo feminino da 2ª série da formação de 

professores em nível Médio, na modalidade Normal5, no turno da manhã, no Instituto de 

Educação Clélia Nanci (IECN), colégio de classificação A pertencente à rede pública 

estadual do Rio de Janeiro. O IECN localiza-se na Avenida Brasilândia, s/n - Brasilândia, no 

centro do município de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A escolha do 

colégio para a realização desse trabalho ocorreu devido ao diferencial do IECN referente à 

                                                 
5
  O ensino de Sociologia nas três séries do nível Médio da modalidade Normal, diferente da modalidade de 

ensino Regular, possui dois tempos semanais de cinquenta minutos na grade curricular. 
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estrutura do ambiente escolar, que impressiona, a meu ver, quem já frequentou outros 

colégios estaduais da região, pois possui sala própria para projeção de filmes, vídeos, 

imagens e quatro projetores portáteis para serem utilizados em sala de aula.  

 

4 METODOLOGIA 
 

 

Para realização desse trabalho, a metodologia utilizada para construção das 

reflexões respalda-se:  

a) na observação e reflexão sobre o cotidiano escolar;  

b) na pesquisa bibliográfica em busca de autores que se debruçam sobre a temática;  

c) na leitura dos capítulos sobre ‘trabalho’ dos livros didáticos Sociologia para jovens 

do século XXI (OLIVEIRA & COSTA, 2013) e Sociologia em movimento (SILVA et al, 2013); 

d) na seleção dos pontos nodais que são importantes para compreensão do eixo 

‘Trabalho, Sociedade e Capitalismo’, de acordo com as orientações do Currículo Mínimo da 

rede estadual fluminense; 

e) na seleção de filmes, vídeos e imagens para planejamento das aulas e das 

atividades desenvolvidas. 

Portanto, no primeiro momento foi necessário observar e refletir sobre qual turma da 

2ª série do Ensino Médio seria escolhida para desenvolver a proposta do trabalho. Todavia, 

concluiu-se que não seria necessária essa seleção, pois as duas turmas com a qual 

trabalhava deveriam ter acesso a essa prática didático-pedagógica.  

Além disso, por meio de sites de pesquisa como SciELO, Google Acadêmico e anais 

de encontros e congressos sobre o ensino de Sociologia - como o Encontro Nacional sobre 

o Ensino de Sociologia na Educação Básica (ENESEB), o Congresso Brasileiro de 

Sociologia (CBS) e o I Seminário de Ciências Sociais e Educação Básica (SECSEB) do 

Colégio Pedro II - pesquisei publicações que abordassem o uso de vídeos, imagens ou 

filmes como prática didático-pedagógica. 

A terceira parte consistiu na leitura das competências e das habilidades que constam 

no eixo ‘Trabalho, Sociedade e Capitalismo’ do Currículo Mínimo de Sociologia da rede 

estadual fluminense para a 2ª série da formação de professores em nível Médio, na 

modalidade Normal. Além da leitura de capítulos de livros didáticos6, que abordam a questão 

do ‘trabalho’, para definição da sistematização do conteúdo e para seleção dos pontos 

nodais a serem abordados nas aulas. Sendo assim, para fins metodológicos, as aulas foram 

divididas em sete etapas: 1) O que é trabalho?; 2) Os modos de produção e divisão do 

                                                 
6
  Para informações complementares, consultar: Sociologia para jovens do século XXI (OLIVEIRA & COSTA, 

2013) e Sociologia em movimento (SILVA et al, 2013). 
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trabalho nas diferentes sociedades; 3) As formas de organização do trabalho na sociedade 

moderna; 4) Produção de mais-valia no processo de exploração e alienação capitalista; 5) 

Processos de regulação e flexibilização das relações de trabalho; 6) Precarização do 

trabalho no Brasil e 7) Apresentação do trabalho das alunas. 

A seleção de filmes, vídeos e imagens para exibição na sala de aula, foram retiradas 

de sites e páginas da Internet, pela facilidade de acesso, mas também ocorreu preocupação 

com a qualidade do arquivo a ser espelhado pelo projetor. Então, as imagens com baixa 

nitidez e os arquivos audiovisuais com áudio baixo não foram selecionados.  

No que tange a seleção das imagens, o acesso se deu por meio do Google Imagens 

que foi a ferramenta onde se digitava as palavras-chave relacionadas ao ponto nodal a ser 

abordado na aula, em seguida no ‘menu ferramentas’ selecionava o tamanho e o tipo do 

arquivo. Ao longo do processo, também se teve o cuidado de utilizar audiovisuais que 

despertassem curiosidade ou sensibilizassem as alunas; que permitissem partir da relação 

com práticas ou saberes do senso comum para a construção do conhecimento sociológico.  

Os recursos audiovisuais foram utilizados como fator introdutório das aulas, mas em 

algumas também se acrescentou perguntas para fomentar o debate e direcionar o olhar para 

estabelecer uma relação das alunas com o objeto de análise (filme, vídeo ou imagem) e, por 

fim, estabelecer relação com o objetivo da aula.  

O detalhamento dos procedimentos, da descrição das aulas e do desenvolvimento da 

experiência de uma prática de ensino do conceito ‘trabalho’, além dos temas e das teorias 

relacionadas a ele, nas aulas de Sociologia no Ensino Médio com o uso de recursos 

audiovisuais encontra-se na seção resultados do presente trabalho.      

 
5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

Com o intuito de promover neste trabalho uma reflexão sociológica sobre a utilização 

de recursos audiovisuais nas aulas de Sociologia no Ensino Médio e para, além disso, 

refletir sobre a sua contribuição para a apresentação do conceito trabalho’, o aporte teórico 

que norteou a tessitura das discussões em torno da questão do ‘trabalho’, parte de reflexões 

embasadas na literatura de autores como Karl Marx (2001), Émile Durkheim (1999), Max 

Weber (2004), Richard Sennett (1999), Suzana Albornoz (1988) e na leitura dos capítulos 

sobre ‘trabalho’ nos livros didáticos Sociologia para jovens do século XXI (OLIVEIRA & 

COSTA, 2013) e Sociologia em movimento (SILVA et al, 2013). No que tange aos 

referenciais metodológicos para o desenvolvimento das aulas e das atividades com o uso 

dos recursos audiovisuais, dentre os pensadores estudados estão Barbosa e Cunha (2006), 

Freire (1996), Junior (2015), Martins (2007) e Morán (1995). 
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Cabe aqui refletir inicialmente de maneira breve sobre o conceito ‘trabalho’, que no 

cotidiano e nas diferentes sociedades tem distintos significados, mas segundo a concepção 

de Karl Marx: 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a 
natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 
impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. [...] a 
fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 
vida humana. (MARX, 2001, p.211). 

De acordo com o exposto, podemos considerar que o fato do indivíduo modificar a 

natureza ou o mundo material condiciona formas de compreensão das relações e dos 

fenômenos sociais e, sob o ponto de vista da Sociologia, essa visão não se refere apenas a 

bens e benefícios, considera-se tanto os aspectos econômicos como os técnicos, os 

políticos, as relações sociais de poder, hierarquia, conflito e solidariedade.  

 Nesses termos, o que podemos entender por ‘solidariedade’? Segundo Émile 

Durkheim, a solidariedade deriva da interdependência que ocorre entre os indivíduos e que 

explica os laços que os unem à coletividade, sendo fundamental para a coesão social. 

Portanto, define dois tipos de solidariedade: 1) a ‘solidariedade mecânica’, que acontece 

devido às semelhanças de consciências diante de um conjunto de crenças, lendas, 

tradições e costumes, valores familiares e religiosos; 2) a ‘solidariedade orgânica’, produzida 

pela divisão social do trabalho onde as pessoas realizam diferentes tarefas que se 

complementam e que gera a interdependência entre os indivíduos. 

Seguindo a mesma perspectiva teórica clássica, ao iniciar uma reflexão sobre as 

concepções e a valorização do trabalho nos diferentes contextos históricos, à luz de Max 

Weber (2004), aborda-se a ideia do trabalho como uma cultura enraizada na religião, sendo 

considerado por alguns como uma dádiva divina para a prosperidade e que reforça a fé, 

enquanto o desperdício de tempo é considerado um pecado. 

A partir dos estudos sobre as diferentes formas de organização do trabalho e suas 

características – taylorismo, fordismo, acumulação flexível – cabe o seguinte 

questionamento:  

São as relações de produção e trabalho (entendidas como econômicas) as 
que condicionam a vida social ou é a vida em sociedade a que constrói e 
modifica as relações de produção e trabalho? (BARBOSA; QUINTANEIRO; 
RIVERO, 2012, p. 93).  

Neste sentido, quando se aborda a flexibilização e a precarização do trabalho, o 

sociólogo Richard Sennett em seu livro A corrosão do caráter (1999) descreve as diferentes 

relações com o trabalho com membros da mesma família: o pai, trabalhador fordista e o 

filho, trabalhador do mundo do trabalho flexível. Com isso, conclui que a forma como o 

trabalho é organizado está no centro das mudanças de comportamento e valores da 
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sociedade contemporânea e gera consequências na família, na ética pessoal e nos valores 

individuais. 

Em linhas gerais, ao pensarmos os conceitos, as teorias e os temas norteadores 

para apresentação do eixo sobre ‘trabalho’, percebemos como estes termos estão 

intimamente relacionados, ou seja, fazem parte de três dimensões necessárias para o 

ensino da Sociologia. 

Convém salientar que esse estudo apresenta a concepção da utilização dos recursos 

audiovisuais ancorado na ideia de que não é uma mera ilustração do conteúdo de ensino, 

mas sim objeto de análise, pois estimula operações cognitivas. Portanto, o presente estudo 

não será sobre mostrar imagens, filmes e vídeos, mas ensinar por esses meios como 

instrumentos de conhecimento. Como afirma Barbosa e Cunha: 

As linguagens audiovisuais definem formas específicas de apreensão do 
mundo e proporcionam estilos cognitivos e modos de compreensão e 
interpretação próprios. Elas oferecem alternativas para a construção de 
modos de ver, elaborar e construir o conhecimento. (BARBOSA; CUNHA, 
2006, p. 53). 

Dessa forma, a incorporação da imagem, seja ela fixa ou em movimento, ao 

processo de ensino da Sociologia no Ensino Médio, constitui não só um método, mas uma 

questão epistemológica e que permite, dado o seu caráter polissêmico, estabelecer formas 

de compreensão e interpretação distintas daquelas a que se expressa através da linguagem 

verbal e escrita. 

O uso dos recursos audiovisuais não é uma concepção da imagem como 

reconstrução ou representação do real (JUNIOR, 2015; MARTINS, 2007), mas “uma 

modalidade de pensamento” (BRASIL, 2006, p.130). Dessa maneira se concorda, portanto, 

com a proposta de Junior (2015) que menciona uma abordagem construtivista no uso dos 

recursos audiovisuais na sala de aula que deve ser acompanhada de um método de análise 

que seja coerente com o objetivo da mesma e que incentive a reflexão sobre a realidade a 

ser estudada, possibilitando o favorecimento de diálogos com os estudantes e seus 

múltiplos saberes. 

No sentido de uma abordagem construtivista no uso da imagem - seja ela fotográfica, 

fílmica, televisiva ou informática - Martins ressalta: 

As implicações cognitivas do trabalho com imagem são grandes, pois não 
só aumenta a intensidade do olhar como também a qualidade da 
imaginação. “a descoberta do significado da imagem não existe 
independente do espectador e a cautelosa tarefa do professor consiste em 
não impor interpretações, mas em favorecer comparações e diálogos”. 
(MARTINS, 2007, p. 5). 

Valendo-nos das ideias de Paulo Freire (1996) que enfatiza o respeito à autonomia 

dos educandos, no uso dos recursos audiovisuais deve-se adotar a melhor maneira para 

aprenderem os conteúdos propostos, abordar a teoria articulada à realidade, baseado nos 
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problemas e conhecimentos prévios - escolares ou não – das alunas, pois estes respaldam 

para o entendimento do recorte debatido em sala de aula. Deste modo, a educação para 

Freire, não pode ser a de modelo bancário, onde os professores realizam “depósitos” de 

conhecimento e informação aos educandos, que passam só então a ter acesso aos saberes. 

A tarefa do educador na concepção freiriana não é a de subestimar conhecimentos 

produzidos por meio da interação social ao conhecimento tipicamente científico, mas 

estabelecer uma forma de relacionar os saberes constituídos a partir das experiências de 

seus alunos ao saber científico.  

Portanto, o aporte teórico escolhido segue uma proposta didático-pedagógica que 

tem como interlocutores autores que, referente ao uso dos recursos audiovisuais, rejeitam a 

mera transmissão de conteúdos e interpretações (educação bancária) e concordam que a 

aprendizagem se dá através da mediação construída em situação de interação com o outro, 

com o meio e com o professor, indo além dos aspectos cognitivos, pois abrange todas as 

dimensões do ser humano. O ato de ensinar vai além da transmissão do conhecimento a 

ponto de ser um espaço de idéias e sentimentos a serem disputados e compartilhados. 

No presente estudo, a afetividade é entendida como um sentimento e ancora-se na 

ideia de que não é unicamente um fenômeno psicológico ou fisiológico, mas um fenômeno 

social, sendo então uma categoria histórica, social e culturalmente configurada. Aborda-se 

que a afetividade no contexto escolar pode alterar o estado das relações em questão no 

processo de ensino-aprendizagem. Como afirma Rezende & Coelho “a presença dos afetos 

foi sempre notada como parte da dinâmica da vida” (2010, p.13) e os afetos sofrem 

variações de acordo com o ambiente e estímulos em que emergem. Assim, sendo 

construída através da vivência, a expressão da afetividade depende das práticas e relações 

desenvolvidas. Desse modo, na sala de aula quando professores e alunos estão afetados, 

ou seja, quando a comunicação entre eles é sensível, mais complexa do que a simples troca 

verbal (FAVRET-SAADA, 2005), que eles expressam e estabelecem uma relação onde se 

permitem mobilizar e modificar uns aos outros de acordo com o contexto escolar, sem 

representações prescritas socialmente, pois impelem a falar por estarem afetados. Neste 

momento, há o que Freire denomina de “dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos 

dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela” (FREIRE, 1996, 

p. 67).  

Por fim, cabe mencionar que o aspecto dialógico e afetivo vinculado à percepção do 

processo escolar como um projeto político de formação de cidadãos dá novo sentido às 

relações que se passam dentro da sala de aula por meio do uso dos recursos audiovisuais, 

pois altera a qualidade destas relações, abrindo um leque de significações que encontra no 

aluno o principal sujeito através das suas experiências de vida e da sua capacidade de 

significação. Portanto, no campo afetivo é que se estabelecem também as representações e 
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significações do mundo, as ligações que os estudantes constroem entre os conteúdos 

disciplinares e suas próprias referências de experiência social. Desconsiderar este fator 

seria pender para um modelo educativo onde se pensa o aluno não como um sujeito, mas 

antes como um receptáculo de informações. 

 

6 RESULTADOS 
 

O processo de desenvolvimento que resultou no presente trabalho, onde os recursos 

audiovisuais foram utilizados como estratégia didático-pedagógica para apresentação de 

temas e de teorias relacionados ao conceito ‘trabalho’ nas aulas de Sociologia, ocorreu em 

26 tempos de aula, onde foram utilizadas 15 imagens (fotografias, charges e tiras), 1 vídeo, 

1 curta-metragem, 1 filme e 2 apresentações em PowerPoint. As aulas de Sociologia foram 

ministradas no período de Julho a Outubro de 20167, sendo planejadas e divididas de 

acordo com a seleção de pontos nodais que são importantes para compreensão do conceito 

‘trabalho’, dentro da perspectiva sociológica. A proposta referente ao planejamento e 

encaminhamento das aulas seguiu o esquema abaixo (Figura 1):  

Figura 1 - Conteúdo das aulas 

 

    Fonte: Elaborada pela autora 

A seleção do recurso audiovisual8, projetado nas aulas, partiu do pressuposto de 

despertar a curiosidade e gerar sensações de estímulo à participação das alunas para 

colocar em pauta o que se pretendia abordar. Sendo assim, no início de cada aula 

mencionou-se o título da mesma e projetou-se algum filme, vídeo ou imagem. A partir disso, 

as estudantes faziam a leitura do que estavam olhando, diziam o que estavam sentindo e 

partiam das explicações do senso comum para relacionar com o tema da aula. O 

entendimento dos conceitos, temas e teorias relacionados ao ‘trabalho’ se deu por meio da 

orientação docente durante o processo mencionado acima.  

No IECN existe uma sala de multimídia. Portanto, nos dias em que não foi possível o 

                                                 
7
  O calendário escolar do IECN foi modificado devido à ocupação da escola por estudantes. Sendo assim, o 

terceiro bimestre ocorreu durante o período de 01/07/2016 a 04/10/2016 e as atividades da qual esse trabalho é 
fruto ocorreram durante o período de 19/07/2016 a 04/10/2016. 
8
   Todos os recursos audiovisuais utilizados ao longo desse trabalho foram retirados da Internet. 
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uso dessa sala, devido à utilização por outro professor ou alguma atividade da escola 

agendada com antecedência para acontecer nesse espaço, o projetor multimídia portátil foi 

utilizado na sala de aula. Entretanto, o uso na sala de aula, apesar do IECN ter uma 

quantidade de projetor portátil considerável em relação a outras unidades escolares que 

conheço do município, encontrou alguns obstáculos por não ser esse espaço estruturado 

para a projeção. Entre as dificuldades destacam-se: agendar o uso do aparelho portátil que 

fica guardado na sala da direção e no dia da utilização buscar para levar para a sala de aula, 

conseguir uma extensão de tomada ou adaptador de tomada para conectá-lo e montar em 

um local adequado devido à luminosidade e a condição acústica da sala de aula não ser 

adequada para a projeção. Estes fatos reduzem o tempo de interação com a turma. 

Para melhor entendimento sobre os resultados obtidos faz-se necessário relatar a 

dinâmica na sala de aula. Desta maneira, optei por descrever aqui, algumas experiências 

realizadas que tiveram maior relevância durante as aulas para apresentação do conceito de 

‘trabalho’, além dos temas e das teorias relacionados a ele. Portanto, a demonstração dos 

resultados, a seguir, será apresentada de forma gradual de acordo com o avanço da 

realização das etapas metodológicas em sala de aula.  

 

Aula 1: O que é trabalho? 

Com o objetivo de introduzir o conceito e discussões sobre o ‘trabalho’, a abordagem 

partiu da seguinte pergunta: O que é trabalho? Na linguagem cotidiana, o trabalho tem 

diversos significados, logo, as alunas relacionaram ao dinheiro, à obrigação, à desigualdade, 

ao cansaço, ao meio para alcançar algo material, à realização humana. Em seguida, foram 

projetadas as três imagens a seguir (Figura 2): 

Figura 2 - Plantas baixa e 3d de casas projetadas por engenheiros (1 e 2)                         
e aranha na sua teia (3) 

1      2                                 

3  
               Fonte: Google Imagens 
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 O debate em torno das imagens acima se iniciou por meio do seguinte 

questionamento: O trabalho é apenas desenvolvido pelo ser humano ou o animal 

irracional/aranha também trabalha? Em relação a essa pergunta, transcrevo abaixo o que 

relatou duas alunas: 

Nas plantas 1 e 2 mostram o trabalho humano, o trabalho dos engenheiros 
mostra que eles usam a inteligência, o raciocínio e a criatividade para criar 
algo. Já na teia de aranha o animal é guiado pelo instinto a fazer sempre a 
mesma atividade. (Relato da aluna N.K.) 

 
A diferença do trabalho humano para o animal é que o humano está sempre 
inovando, sempre mudando seu modo de trabalhar e o trabalho animal 
continua sempre no mesmo ritmo, não muda. (Relato da aluna E.M.) 

 Portanto, nesses relatos podemos observar que as alunas ressaltaram, com base 

nas imagens, que o trabalho humano tem características diferentes e é planejado antes de 

concretizar enquanto a teia das aranhas sempre tem o mesmo formato e são feitas por 

questão de sobrevivência. 

  Diante desse pensamento, solicitei a leitura do trecho abaixo do livro ‘O Capital: 

crítica à economia política’ de Karl Marx: 

Uma aranha executa operações que se assemelham às do tecelão, e a 
abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que 
distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua 
construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do 
trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na 
imaginação do trabalhador. (MARX, 2001, p. 211-212). 

Portanto, o ser humano é capaz de imaginar o que deseja produzir antes de 

executar. Inclusive, no pensamento marxista em que o método de análise dos fenômenos 

sociais caracteriza-se pelo materialismo histórico, esse processo ocorre a partir das 

experiências que teve e das condições materiais de seu contexto para construir o que cria 

condições para sua existência. Então, o ser humano desenvolve um trabalho que é 

consciente, criativo e transformador para satisfazer uma necessidade. Já o animal irracional 

é diferente, pois todos de uma determinada espécie realizam alguma atividade 

instintivamente e o resultado não muda. Os exemplos dados nesse caso - casas dos joões-

de-barro e as colmeias - esclareceram como os animais constroem por instinto, mesmo que 

alguns também utilizem instrumentos.  

Após a exposição das alunas sobre experiências de trabalho de familiares e o 

impacto na vida cotidiana, a partir da definição dada pelo senso comum sobre o conceito 

‘trabalho’, concluímos com a definição segundo a concepção de Karl Marx. 

Durante os dois tempos de aula, notou-se que o uso das imagens despertou maior 

participação das alunas por meio da discussão em grupo sobre o que estava sendo 

projetado e devido à forma como trouxeram experiências de familiares para agregar na 
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construção do conhecimento, o que ocorria de modo diferente nas aulas apenas expositivas 

onde apenas algumas alunas se manifestavam. 

 

Aula 2: Os modos de produção e divisão social do trabalho. 

O objetivo é compreender a maneira pela qual as sociedades produzem seus bens e 

serviços, como os utiliza e os distribui. Para tanto, partimos da leitura de imagens (Figura 3) 

a fim de ilustrar o modo de produção das sociedades tribais, feudais, escravistas e 

capitalistas. 

 

Figura 3 - Modo de produção em diferentes sociedades 

  
                                 Tribal                      Escravista 

           
                                    Feudal                         Capitalista 
        Fonte: Google Imagens 

O ponto de partida foi análise da imagem referente às sociedades tribais. Em termos 

gerais, concluíram que é uma cultura de caça e de pesca, com especialização de funções, 

mas todos compartilham entre si os conhecimentos essenciais para desenvolver atividades 

de subsistência, para satisfazer necessidades materiais e sociais do grupo. Então, introduzi 

o conceito de ‘solidariedade mecânica’ de Émile Durkheim que acontece em uma sociedade 

onde as relações de produção são de cooperação e o que os une à coletividade não é o fato 



22 

 

de depender do trabalho do outro, mas as semelhanças de consciências diante da aceitação 

de um conjunto de crenças, lendas, tradições e costumes, valores familiares e religiosos.  

No que tange às sociedades escravistas, as alunas definiram como um trabalho onde 

a pessoa é obrigada, independente da vontade individual, a realizá-lo. Ressaltei que as 

terras, os instrumentos de produção e as pessoas escravizadas são considerados 

propriedades que podem ser vendidas, trocadas ou doadas. Há negação completa da 

liberdade e dignidade humana, pois o trabalho era algo que tornava o homem incapaz da 

prática da virtude, tendo um sentido negativo. No bojo dessa explicação, informei a 

etimologia da palavra ‘trabalho’ que remete a ideia de sofrimento, punição e desgaste devido 

a sua origem no latim do vocábulo tripalium (tri= três; palus= pares) que é um instrumento 

que era usado para tortura de escravos.  

Ainda hoje, expliquei a elas, existem pessoas exploradas em situação análogas à 

escravidão e grupos que se unem na luta para a erradicação desse tipo de violação de 

direitos humanos. Portanto, em seguida, fizemos a leitura de três reportagens9 de jornais 

sobre auditores do Ministério do Trabalho e Emprego que após denúncias encontraram pessoas 

nessa situação. As reportagens mostravam imagens e informações sobre alojamento, saúde, 

saneamento, alimentação, maus tratos e violência de indivíduos que em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica foram enganadas por falsas promessas. Então, traçamos a 

comparação entre a antiga escravidão – antes da assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio 

de 1888 - e a escravidão contemporânea e concluímos que apesar dos avanços 

institucionais, ainda é necessária maior atenção em relação à assistência, à prevenção e à 

punição para esses casos. 

Nas sociedades feudais, diante da imagem e do conhecimento que já haviam 

adquirido nas aulas de História, mencionaram algumas características do trabalho nesse 

contexto. Então, diante da mudança de relações de produção ressaltei que a explicação 

para os laços entre os indivíduos à coletividade é a interdependência que ocorre entre eles e 

que pode ser denominada, de acordo com Durkheim, de ‘solidariedade orgânica’.  

Por fim, na imagem escolhida para representar as sociedades capitalistas 

começaram a perceber como a especialização das funções se tornou algo mais patente e as 

características do mundo do trabalho que resultaram em mudanças na vida do trabalhador 

quando comparado às outras sociedades. Então, na transição da cultura agrária para a 

industrial, ressaltei como foi necessária uma transformação da visão negativa do trabalho e 

                                                 
9
  As três reportagens foram retiradas da página do Facebook do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo 

Contemporâneo (GPTEC) que faz parte do faz parte do NEPP-DH do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Para mais informações acessar os links abaixo: 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/fiscalizacao-flagra-trabalho-escravo-e-infantil-em-marca-de-roupas-
de-luxo-em-sp.html 
http://www.tudocelular.com/apple/noticias/n77351/Apple-trabalho-escravo-Pegatron.html 
http://www.mtagora.com.br/cidades/vitimas-de-trabalho-analogo-a-escravidao-sao-resgatadas-de-fazenda-em-
tapurah/158599400 
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surgiu, então, uma nova concepção com a ideia de que “o trabalho dignifica o homem” e que 

perdura até hoje. À luz da teoria de Max Weber (2004), foi abordada a ideia do trabalho 

como uma cultura enraizada na religião, sendo considerado por alguns como uma dádiva 

divina para a prosperidade e que reforça a fé, enquanto o desperdício de tempo é 

considerado um pecado.  

Durante os quatro tempos de aula utilizados para abordar o modo de produção em 

diferentes sociedades, na utilização das reportagens sobre trabalho escravo contemporâneo 

com imagens reais foi alcançado maior envolvimento e participação das estudantes. 

Algumas expuseram e refletiram coletivamente sobre as condições atuais de trabalho de 

parentes que são, por exemplo, costureiras terceirizadas de fábricas de marcas de 

vestimentas, que para conseguirem concluir a produção no prazo estimado cumprem uma 

jornada de trabalho de mais de 8h diárias e não recebem os benefícios trabalhistas. 

 

Aula 3: As formas de organização do trabalho na sociedade moderna. 

Diante do objetivo de compreender as diferentes formas de organização social do 

trabalho como o taylorismo, fordismo e acumulação flexível (processos de trabalho e de 

produção e no mercado de trabalho), foram selecionadas imagens, filme, vídeo e, para 

aprendizagem sobre o que menciona o método da Administração Científica foi efetuada uma 

demonstração prática para verificação. 

Antes de entrar propriamente no campo teórico sobre Taylorismo e Fordismo, as 

alunas aceitaram a proposta de realizarem uma análise comparativa sobre o que viam nas 

fotografias e charges (Figura 4) a fim de descobrirem as características de cada forma de 

organização do trabalho.  

Figura 4 - Formas de organização – taylorismo (1) e fordismo (2) 

(1)  

 

 

 

(2) 

 

 

 

                                                                   Fonte: Google Imagens 
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 A fim de direcionar o olhar sobre as imagens partiu-se de duas perguntas: Como está 

a distribuição dos trabalhadores no processo de produção de cada uma das imagens? É 

possível identificar a mercadoria que estão produzindo? Por quê? 

 No que se refere às imagens da fileira 1, chegaram a seguinte análise: trabalhadores 

enfileirados, todos fazem o mesmo movimento - é repetitivo, não é possível saber onde a 

corrente será utilizada. Já na imagem 2, obteve-se como resposta a identificação imediata 

que se trata da montagem de carros, cada funcionário desempenha uma função, cada um 

encaixa uma peça de um carro, uma equipe para cada carro e tem um supervisor. 

 A partir das respostas das alunas foram ensinadas as principais características do 

Taylorismo e do Fordismo. Além disso, a partir da tira da linha 1 (Figura 4) aprenderam o 

conceito ‘alienação’.  No entanto, para melhor entendimento sobre o método da 

Administração Científica realizamos uma dinâmica de produção de brigadeiro na sala 

multimídia (Figura 5). 

Figura 5 - Dinâmica do brigadeiro 

 

                    Fonte: Elaborada pela autora 

  Antes de iniciarmos a dinâmica, as alunas decidiram quem ficaria responsável por 

cada etapa e o que deveria fazer (movimentos) para acelerar o tempo da montagem. As 

etapas foram divididas em: 1) Passar a manteiga na mão, enrolar e colocar no prato com o 

granulado; 2) passar granulado em todo o brigadeiro; 3) colocar o brigadeiro já com o 

granulado na fôrma de papel e 4) separar as fôrmas de papel. Uma aluna desenvolveu 

todas as etapas sozinha e conseguiu finalizar 1 brigadeiro na fôrma no tempo de 36 
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segundos e 47 décimos. Já o trabalho desenvolvido em grupo com especialização das 

tarefas concluiu todas as etapas em 17 segundos e 02 décimos. 

Por meio da demonstração sobre como enrolar brigadeiros para uma festa, podemos 

considerar que as alunas aprenderam-fazendo sobre o método desenvolvido por Taylor, 

pois definiram estratégia para não desperdiçar tempo e produzir de forma mais rápida. 

A fim de diferenciar Taylorismo e Fordismo do processo de Acumulação Flexível, 

planejei a exibição do filme Tempos Modernos10 (Figura 6) e a exibição de um vídeo sobre o 

processo de fabricação do refrigerante Coca-Cola11, onde foi possível as alunas 

compararem e notarem as diferenças sobre a forma de organização do processo de 

produção e na relação dos operários com o trabalho entre os dois. 

               Figura 6 - Alunas assistindo ao filme Tempos Modernos 

 

                              Fonte: Elaborada pela autora 

O filme Tempos Modernos, como uma crítica às relações e às condições de trabalho 

do modelo taylorista-fordista no modo de produção capitalista, fomentou nas alunas diversos 

sentimentos e reações e, com isso, após a exibição as alunas destacaram alguns 

momentos: a máquina que alimentava o operário para reduzir tempo de intervalo; Carlitos 

sendo engolido pela máquina - o trabalhador como extensão da máquina; Carlitos após ser 

libertado da prisão não conseguir outro emprego, pois está acostumado apenas a apertar 

parafusos, sempre fez a mesma função; o empregado não tem voz apenas o dono da 

fábrica; a cena em que Carlitos dança ao trabalhar como garçom. Já durante a exibição do 

                                                 
10

  Filme: Tempos Modernos. EUA: 1936. Direção: Charles Chaplin.  
11

  Vídeo: Processo de fabricação do refrigerante Coca-Cola. Canal do Youtube: Fatos curiosos. Publicado em 06 
agosto de 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1s4G2A23_jY>. 
Canal do Youtube: ReviewVídeo. Publicado em 24 de outubro de 2013. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=ZuIg6cD4cHw>. 
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vídeo, sobre o processo de fabricação do refrigerante, destacaram diversas características 

sobre o fordismo e a acumulação flexível, como o fato de ingredientes virem de outro lugar, 

existência de um supervisor para as máquinas e maior parte do trabalho é executado por 

máquinas com interferência de pessoas apenas quando ocorre alguma falha mecânica 

enquanto no filme havia muitos trabalhadores e a maior parte do processo era manual. 

 

Aula 4: Produção da mais-valia no processo de exploração. 

Durante a aula 4, foram exibidas charges e tiras (Figuras 7 e 8) além de uma 

apresentação em PowerPoint a fim de associar os processos e as relações de trabalho com 

os conceitos ‘exploração’, ‘alienação’ e ‘mais-valia’ a partir do embasamento teórico de Karl 

Marx. O questionamento inicial feito às estudantes foi: Como o burguês enriquece? (Figura 

7). 

Figura 7 - Charges – Como o burguês enriquece? 

 

Fonte: Google Imagens 

Segundo Karl Marx (2001), para entender o indivíduo na sociedade é necessário 

entender a qual classe social ele pertence e isso é definido pela posição ocupada pelo 

indivíduo no processo de produção. No momento em que as alunas analisaram as charges 

acima, definiram burguesia como “quem explora”, “patrão” e proletariado como “pessoa 

explorada”, “empregado”, “trabalhador”. Em seguida, analisamos e interpretamos a figura 8 

onde mencionei às alunas que se tratava do conceito chamado de ‘mais-valia’ e retratava 

como ocorre a exploração do trabalhador no modo de produção capitalista, que resulta na 

mais-valia. 
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Figura 8 - Tira ilustrativa sobre Mais-valia 

 

                                   Fonte: Google Imagens 

Após leitura e análise, as alunas concluíram que a mais-valia é o dinheiro que o dono 

da empresa não paga aos trabalhadores, não divide com eles de forma igualitária, como 

ilustra a tira acima. Expliquei, também, o conceito a partir de um exemplo de produção de 

cadeiras, sendo este:  

Um operário é contratado por uma empresa que produz cadeiras para 
trabalhar 8h diárias em troca de um salário de R$40,00 por dia. Durante 1 
dia de trabalho, ele produz 10 cadeiras e cada uma será vendida por 
R$30,00. Então, ao final do dia o empregado terá gerado R$300,00. Desse 
valor: R$40,00 lhe será pago em forma de salário; R$60,00 serão usados 
para pagar impostos e despesas da produção; R$200,00 será o lucro do 
dono da fábrica. (Elaborado pela autora). 

Sendo assim, a partir do exemplo acima, concluímos que para Marx (2001), esses 

R$200,00 de valor que cresce resultam da exploração do empregado que trabalha além do 

necessário e a maior parte do tempo da sua jornada de trabalho alavanca os lucros do 

empresário. Este valor excedente que não é pago ao trabalhador e o burguês se apropria 
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que é chamado de mais-valia. Em seguida apresentei a definição das duas formas de 

produzir mais-valia (mais-valia absoluta e mais-valia relativa12). 

 

Aula 5 e 6: Processos de regulação e flexibilização das relações de trabalho & 

Precarização do trabalho no Brasil. 

Os objetivos das atividades da aula 5 foram: a) a identificação dos processos de 

regulação e flexibilização das relações de trabalho e b) compreender a dinâmica e a 

precarização no mercado de trabalho no Brasil. Sendo assim, os pontos nodais foram: 

trabalho formal e trabalho informal; formas de trabalho (assalariado (CLT, terceirizado e 

temporário-contrato), autônomo, voluntário, compulsório (exploração do trabalho infantil, 

trabalho análogo à escravidão).  

Nessa aula, por meio do uso do laboratório de informática, solicitei que as alunas 

acessassem o Google Imagens e colocassem no campo de pesquisa cada uma das 

palavras correspondentes a um processo de flexibilização por vez. A partir da imagem 

selecionada, era feita a descrição do que estavam olhando e uma análise coletiva sobre o 

significado do conceito e o impacto sobre cada processo na vida do trabalhador. Durante 

essa primeira parte, o pensamento que ficou marcante foi o fato da flexibilização no mercado 

estar levando à precariedade dos direitos trabalhistas e, que apesar de ser uma questão 

macroeconômica e coletiva, o que resulta disso é o sentimento de culpa individual: “Se está 

desempregado a culpa é sua e não do sistema econômico e do mercado”. 

Cabe ressaltar, na maioria dos colégios da rede estadual fluminense não há aula de 

informática como parte da grade curricular, mas existem unidades que possuem o 

laboratório de informática. Todavia, um dos problemas que abrange esse espaço diz 

respeito à ausência de profissionais especializados para auxiliar na utilização e na resolução 

de adversidades que podem surgir. Hoje em dia, quando ocorre algum problema é 

necessário contratar o serviço de uma empresa terceirizada para comparecer na unidade e 

realizar a manutenção. Além disso, no período de aplicação desse trabalho, não havia no 

colégio computadores suficientes para atender a demanda, muitos apresentavam defeitos e 

não ligavam. Então, na atividade mencionada acima para cada computador havia três 

alunas pesquisando. No que tange o acesso à Internet, foi necessário solicitar a senha na 

secretaria, pois a senha não fica salva nos computadores ou exposta no laboratório de 

informática. Nessa única experiência que desenvolvi, pude perceber que o laboratório de 

informática pode ter a capacidade de cumprir o requisito de incluir o estudante no contexto 

digital, cuja nossa sociedade está inserida e também de ser uma ferramenta pedagógica no 

                                                 
12

  Mais-valia absoluta é o valor excedente gerado pela extensão da jornada de trabalho e mais-valia relativa é 
gerada pelo aumento da intensidade na execução das tarefas devido a inclusão do desenvolvimento tecnológico 
para produzir mais em menor tempo (MARX, 2001). 
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processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, para tal fim é necessária a manutenção 

constante e a presença diária de profissionais especializados, para auxiliar tanto os alunos 

como os docentes. 

Na aula seguinte, a fim de abordar a precarização das relações de trabalho, 

selecionei o curta-metragem El empleo13 (O emprego), que ilustra a rotina de trabalho em 

uma sociedade onde os indivíduos são vistos como objetos de outros, tendo empregos 

como ser um abajur, um tapete, uma mesa ou cadeira (Figura 9). Para nortear a reflexão das 

alunas sobre o curta-metragem, solicitei que assistissem com o seguinte questionamento: 

Como reflete a desumanização que o mundo do trabalho pode provocar e as relações de 

trabalho atuais? 

Figura 9 - Cena do curta-metragem El empleo 

 

         Fonte: Curta-metragem: El empleo. Argentina-2008. Direção: Santiago Grasso. 

A partir da reflexão sobre o curta-metragem e da pergunta que norteou o olhar ao 

longo da exibição, destaco abaixo alguns trechos apresentados pelas alunas: 

O curta-metragem mostra o poder que o trabalho exerce sobre os operários, 
que horas ele dorme, acorda, vai comer e marcar seus compromissos 
pessoais. (Relato da aluna N.K.) 
 
As pessoas são vistas como objetos e sem mesmo seus patrões se 
importarem em demitir elas, que são exploradas, ficam exaustas, 
desgastadas. (Relato da aluna N.G) 
 
 

                                                 
13

  Curta-metragem: El empleo. Argentina-2008. Direção: Santiago Grasso. 
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Reflete sobre a sobrecarga que é jogada nas costas do trabalhador. O 
capitalismo nos torna escravos e objetos, perdemos até o tempo livre de 
lazer. (Relato da aluna L.B.) 
 
As pessoas mesmo esgotadas do que fazem deixa serem “usadas” por 
necessidade de dinheiro. A mais-valia entra nessa relação de trabalho e as 
pessoas trabalham mais horas do que deveriam. (Relato da aluna B.B.) 

Diante dos relatos expostos acima e do debate gerado em sala de aula, a conclusão 

foi que algumas pessoas tornam seus empregos a razão da sua própria vida, dentro de tudo 

que usamos existe um trabalhador sendo explorado por trás em um sistema que o anula 

completamente e o trata como objeto descartável, algo que pode ser trocado por outro caso 

não atenda os interesses da empresa. A palavra ‘usado’ foi repetida muitas vezes pelas 

alunas a fim de refletir a não valorização das pessoas no trabalho, a baixa remuneração 

diante do peso das funções que o trabalhador tem que desenvolver e, com isso, acaba 

prolongando a jornada de trabalho para casa e perdendo tempo de vida social e lazer sem 

receber hora extra.  

 

Aula 7: Apresentação dos trabalhos das alunas. 

De forma a destacar a autonomia das alunas e a importância de construírem 

conhecimento coletivamente e, após pensar em diferentes maneiras para avaliação escolar, 

para que as alunas se sentissem responsáveis pelo processo e dispostas a participarem da 

experiência, optei por um dos métodos avaliativos consistir na proposta de realização de 

uma pesquisa com familiares tendo como objetivo identificar as mudanças nas relações de 

trabalho e produção entre as diferentes gerações e, depois em sala de aula, apresentação 

dos resultados em slides que deveriam conter imagens relacionadas a entrevista ou o 

‘trabalho’ das pessoas entrevistadas. Deste modo, o método avaliativo poderia ser uma 

ferramenta para a aproximação da teoria com a vida prática. 

A pesquisa como proposta pedagógica no ensino-aprendizagem da Sociologia no 

Ensino Médio, segundo as OCN’s para o Ensino Médio na seção sobre Conhecimento de 

Sociologia, “pode ser um instrumento importante para o desenvolvimento da compreensão e 

para explicação dos fenômenos sociais” (BRASIL, 2006, p. 126) quando parte de conceitos, 

de temas ou de teorias. Entretanto, no presente trabalho considerou-se relevante abordar os 

três recortes mutuamente como uma ferramenta de verificação sobre o que foi estudado ao 

longo do bimestre letivo.  

Portanto, a pesquisa foi realizada a partir do livro “A corrosão do caráter” (1999) de 

Richard Sennett, onde embasadas por conceitos, temas e perspectivas teóricas já 

estudadas, as alunas realizaram entrevistas individuais com membros de duas gerações de 

uma mesma família (ex.: avós, pais e filhos e com empregos com relações de trabalho e 

produção diferentes) com perguntas que pudessem identificar as mudanças nas relações de 
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trabalho e produção entre as diferentes gerações.  

Todo o processo ocorreu a partir das minhas orientações. O roteiro base da 

entrevista foi realizado de acordo com as singularidades de cada dupla ou trio. Entretanto, 

obrigatoriamente tinha que conter a identificação dos entrevistados: nome, idade, sexo 

biológico, nível de escolaridade, qual a relação de parentesco entre os entrevistados. 

Contudo, como a proposta da pesquisa era estabelecer as alunas como sujeitos da ação, 

elas também contribuíram na formulação de questões para obter informações como: quando 

a pessoa começou a trabalhar (idade), quantos empregos já teve e com o que a pessoa 

trabalha/trabalhava, se o trabalho é carteira assinada; contrato ou outro tipo (especificar e 

explicar), a função e as atividades que desenvolve ou desenvolvia (com destaque sobre 

como é a fragmentação das atividades, como se dá o ritmo da produção e as relações 

hierárquicas no trabalho).  

Na sala de aula, uma semana antes da apresentação dos resultados e após a 

realização da pesquisa com familiares, para auxiliar na análise das respostas coletadas, 

cada grupo teve um tempo comigo para o esclarecimento de dúvidas e ajuda na 

identificação e inclusão de conceitos e fundamentações teóricas para embasar a pesquisa 

realizada. Assim, as alunas conseguiram concatenar os conceitos, os temas e as teorias 

com os dados coletados e elaborar os resultados finais.  

Nesse período também solicitei que as alunas relatassem como foi o uso dos 

recursos audiovisuais nas aulas de Sociologia e se ajudou a pensar e a compreender o 

conteúdo sobre ‘trabalho’ (Ver anexo). 

Durante a apresentação (Figura 10) que foi uma prática partindo de um tema atual 

associada aos conceitos e as teorias aprendidas, as alunas ressaltaram trechos das 

entrevistas, fotos dos entrevistados e identificaram como ocorre a exploração, a alienação e 

a extração de mais-valia nas experiências e práticas de trabalho mencionadas pelos 

entrevistados. Além de identificar as mudanças nas relações de trabalho e no modo de 

produção capitalista entre as diferentes gerações, como a entrevista foi feita com membros 

da própria família das estudantes, ao longo da apresentação algumas enfatizaram como 

essa experiência fez terem conhecimento sobre a dura realidade do trabalho dos parentes.  
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Figura 10 - Apresentação do resultado das entrevistas 

 

                 Fonte: Elaborada pela autora 

Dessa forma, a pesquisa pautada no aprendizado das aulas de Sociologia articulada 

com questões presentes no cotidiano das alunas para facilitar a compreensão e para que 

tivessem uma postura ativa em relação ao seu aprendizado, possibilita mencionar que ao 

longo da realização dessa avaliação, as alunas refletiram sobre o conteúdo aprendido em 

sala de aula para realizar a leitura sociológica dos dados coletados através da observação e 

problematização das questões presentes na realidade, fortalecendo, assim, a autonomia na 

construção do conhecimento.  

 
 
 
7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A utilização dos recursos audiovisuais no processo de ensino do conceito de 

trabalho, além dos temas e das teorias relacionados a ele, durante as aulas de Sociologia 

no ambiente escolar demonstra que, além do planejamento e das estratégias de ensino para 

construção do conhecimento, é necessário considerar a afetividade para o estabelecimento 

de vínculos positivos. Tendo em vista que a relação que elas constroem na análise das 

imagens, dos filmes e dos vídeos pode mobilizar dimensões emocionais por meio da escuta 

de vivências, fato que pode contribuir na relação que estabelecem com o conhecimento e 

possibilitar maior envolvimento das alunas na construção do conhecimento. Observa-se que 

em situações onde esta dinâmica obteve sucesso, afetou e contagiou as alunas. Deste 

modo, o ato de ensinar por meio dos recursos audiovisuais vai além da questão cognitiva a 



33 

 

ponto de ser um espaço de ideias e afetividade a serem compartilhadas, principalmente nos 

temas que se aproximam da realidade vivenciada por elas.  

Cabe mencionar também, um obstáculo enfrentado, mas vencido: o fato de poucas 

alunas, nas primeiras aulas, tomarem o lugar de fala e participarem da análise das imagens, 

dos vídeos e dos filmes. Entretanto, ao longo das aulas ocorreu a consciência desse 

protagonismo das estudantes devido ao método que estava sendo utilizado, onde 

perceberam que era uma relação dialógica e que seus saberes não seriam silenciados ou 

negados no processo de construção do conhecimento. Deste modo, podemos concluir que a 

dinâmica das aulas e os recursos audiovisuais utilizados podem interferir nesta perspectiva 

das alunas, sendo a utilização das imagens, filme e vídeo uma ação que pode despertar a 

disposição para a execução das atividades propostas, quando utilizados como objeto de 

análise sociológica. O fato das alunas dialogarem, ainda que inicialmente não embasada em 

uma perspectiva sociológica, foi considerável. 

Portanto, frente aos aspectos abordados, é possível a análise de que o uso dos 

recursos audiovisuais pode contribuir para o ensino da Sociologia no contexto escolar e 

atenuar as dificuldades para a compreensão da realidade social no que tange ao conceito 

de trabalho. Tendo em vista que possibilita abordar as competências e as habilidades 

mencionadas no eixo norteador ‘Trabalho, Sociedade e Capitalismo’ do Currículo Mínimo de 

Sociologia da rede estadual fluminense e, pode contribuir para o processo emancipatório de 

apropriação dos recursos audiovisuais para construir um conhecimento plural e possibilitar 

as alunas à reflexão e o diálogo sobre o que viram, ouviram e sentiram ao longo das aulas e 

no vínculo à dimensão cognitiva.  
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ANEXO  

 

Relato de algumas alunas sobre o uso dos recursos audiovisuais nas aulas de 

Sociologia: 

 

O uso das imagens e dos vídeos nos ajudou a compreender o conteúdo da disciplina 

porque com os vídeos dá para a gente entender mais sobre o que está sendo 

ensinado e acaba fixando na cabeça os temas do vídeo ou da imagem. (J.K.) 

 

A visualização dessas imagens nos traz uma mensagem de reflexão e entendimento 

dos fatos. Ajudou muito na compreensão. (E.M.) 

 

Mais legal visualizar o que acontece porque quando a professora só fala acabamos 

nem que seja só por um momento perdendo a concentração e perdendo alguma 

parte do conteúdo e assim é uma maneira melhor de aprender. (F.M.) 

 

O bimestre que eu mais aprendi. Eu consegui me colocar no lugar nessas situações 

das imagens e dos filmes. (F.M.) 

 

Com os vídeos e imagens que vi e analisei, compreendi muito mais do que só em 

livros e exercícios porque nos faz pensar na realidade. (L.R.) 

 

Acho que torna a aula mais dinâmica, em alguns casos eu acho melhor do que 

copiar a matéria, ficar lendo diversos textos e não entender o conteúdo. Facilitam o 

entendimento. (M.L.) 

 

Porque é uma forma mais dinâmica de entender o conteúdo, pois sai daquele 

método de lousa onde devemos copiar ou apenas ficar lendo os textões. Com as 

imagens minha mente absorve melhor o conteúdo [...] ver a foto ou lembrar me faz 

lembrar de todo o assunto que foi dito em aula. Eu lembro de toda a explicação e 

conversa com a professora. (H.G.) 

  

As imagens e os filmes nos ajuda a compreender e entender melhor as coisas, nos 

cria mais interesse e vontade de participar e mostrar nossa visão. (M.O.) 


