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Resumo 

Esta pesquisa aborda as ilustrações que se referem ao universo das histórias em 

quadrinhos (HQs) presentes nos livros didáticos (LD) de sociologia para o ensino médio, 

aprovados no edital de 2018 pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

compreendendo um total de cinco livros. Seu objetivo principal é identificar a maneira 

como esse conteúdo imagético dialoga com os conceitos, abordagens e teorias das 

ciências sociais expostos ao longo dos capítulos. A pesquisa se organiza em duas etapas: 

a primeira diz respeito ao levantamento teórico e a segunda analisa os dados, seguindo 

em três processos distintos: 1º) O quantitativo geral de ilustrações presentes nas obras; 

2º) Contribuições para a leitura imagética nos livros didáticos de sociologia a partir da 

análise de algumas ilustrações selecionadas; 3º) A investigação da relação entre imagem 

e conteúdo. Enquanto objeto de estudo desta dissertação, analisa-se o livro didático de 

sociologia como um documento, uma espécie de registro do currículo sociológico no 

ensino básico, contendo informações que abordam conceitos e teorias das ciências 

sociais, além de abarcar um rico conteúdo imagético. Assim, este estudo se organiza em 

uma abordagem qualitativa a partir da análise documental. Caminhou-se pelos campos da 

cultura visual, semiótica, o uso de quadrinhos na educação e a utilização de imagens nos 

livros didáticos, investigando os critérios do PNLD para a aprovação das obras didáticas. 

Mediante a pesquisa desenvolvida, percebe-se que a partir da amostra selecionada, há 

casos em que a ilustração se mostra bastante inserida no conteúdo e há outros em que ela 

se mostra relativamente deslocada, superficial ou subutilizada. É fundamental destacar 

que essas análises qualitativas não podem servir de veredito a respeito do tratamento 

geral que cada livro confere às ilustrações, valendo apenas para a charge ou tira estudada. 

A intenção dessas interpretações qualitativas é tão somente a de voltar o olhar a perceber 

essas conexões, se fortes, se fracas e de que maneira, e assim potencializar o trabalho da 

leitura imagética no ensino de sociologia.  

 

 

Palavras-chave: Livro didático, história em quadrinhos, ensino de sociologia. 
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Abstract 

 

This research addresses the illustrations that refer to the comic book universe (HQs) 

present in the sociology didactic books (LD) for high school, approved by the statute of 

2018 of the Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), comprising five books. Its 

main goal is to identify the manner in which these imagistic contents dialogue with the 

concepts, approaches and theories of social sciences exhibited throughout the chapters. 

The research is organized into two steps: first, concerns the theoretical survey and 

second, analyses the data, following three distinct processes: 1) The general quantitative 

of illustrations present in the works; 2) Contributions to the imagistic reading in the 

sociology didactic books as from the analysis of a few selected illustrations; 3) The 

investigation of the relationship between image and content. Insofar the object of this 

dissertation, the sociology didactic book is analysed as a document, a sort of register of 

the sociologic curriculum at the basic education, which contains information that address 

concepts and theories of social sciences, in addition to covering a rich imagistic content. 

Thus, this study is organized in a qualitative approach of documental analysis. It stepped 

through the fields of visual culture, semiotics, the use of comic books in education and 

the using of images in didactic books, investigating the PNLD criteria for approving 

didactic woks. Through the research developed, it is possible to notice that from the 

selected sample, there are cases in which the illustration is proven to be well inserted in 

the content and in others that it is proven to be relatively displaced, superficial and 

underused. It is, thus, fundamental to highlight that these qualitative analysis cannot 

serve as a verdict regarding the general treatment each book concedes the illustrations, 

being useful only to the charge or strip studied. The intention of these qualitative 

interpretations is merely to look back at noticing these connections, if strong, if weak, 

and how, and, thus, potentialize the use of imagistic reading in sociology teaching.  

 

Palavras-chave: Didactic book, comics, sociology teaching.  
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 Do meu percurso de leitura na infância, tenho marcada na memória as histórias em 

quadrinhos. Tínhamos na sala de casa uma cesta marrom com várias revistinhas da Turma 

da Mônica, em que me debruçava e devaneava nos processos de lê-las e observar os 

detalhes dos desenhos. Algumas, eu passava mais tempo olhando esses detalhes que em 

qualquer outra coisa, gostava de observar a composição das cores, as perspectivas dos 

elementos na imagem, o movimento dos corpos. Não fazia isso com muita noção técnica, 

era mais um gosto que talvez estivesse em meu inconsciente e que seria cada vez mais 

aflorado. Mais tarde, já adolescente, minha relação com os quadrinhos e o desenho se 

aprofundou: além de ler, passei também a desenhar, criar personagens, inventar diálogos e 

nesse processo adorava perceber as formas que os desenhos ganhavam, pensava nas cores 

que iriam compor aquela narrativa e nos pequenos detalhes que trariam diferença ao 

contexto. O interesse foi crescendo e, na minha graduação em geografia, tive a certeza que 

o meu trabalho de conclusão de curso seria voltado a algo relacionado com essa 

aproximação que desde criança me acompanhava: as ilustrações. Escolhi falar de um 

bairro específico da cidade do Recife, pensando que uma forma interessante de 

materializar a ideia seria ilustrando o espaço. Foi o que eu e alguns alunos de uma escola 

do bairro fizemos. Desenhamos vários elementos relacionados à estrutura urbana daquele 

lugar e o resultado foi de uma grande produção imagética, feita por estudantes com 

habilidades em desenhar, mas também por aqueles sem habilidades prévias, o que 

significou para mim que mesmo desenhos em linguagem simples podem evocar ideias 

fortes. 

 Anos mais tarde, o mestrado realçou mais uma vez essa relação, me fazendo 

refletir sobre essa narrativa imagética que passeia dentro de um interesse que me 

acompanha há tantos anos. Nesse momento, eu não faço os desenhos, mas volto a uma 

perspectiva semelhante a de quando eu era criança e comecei a observar os detalhes dos 

movimentos que eram criados nas situações representadas na imagem: a composição das 

cores, as texturas, as perspectivas. A observação continua sendo uma mistura que caminha 

pelo diálogo e o desenho. Continuo sendo convidada, depois de olhar um determinado 

quadrinho, a imaginar o que o mundo fala através daquela narrativa, porque eles sempre 

falam de mundo, de alguma maneira, seja aquele individual, o coletivo, o mundo das 

memórias, ideias. E nessa infinidade de entrelinhas, aqui me reencontro com a leitura dos 

quadrinhos nos livros didáticos. Falo de reencontro por lembrar que uma das coisas que eu 

gostava de fazer em sala de aula era ler os quadrinhos que compunham o conteúdo 

didático de uma determinada obra. Não sei exatamente quando conheci Mafalda, Hagar, 
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Calvin e Haroldo entre outros personagens que me marcaram, mas com certeza eles me 

acompanharam durante minha formação básica, seja quando um professor durante a aula 

trabalhava algum assunto em que no meio surgia uma história em quadrinhos, ou mesmo 

quando eu as encontrava vagando pelas páginas dos livros, me levando a tantos caminhos, 

observações, imaginações e reflexões.  

 É dessa forma que o encontro com o livro didático se aproxima nesse momento, a 

partir de um olhar que busca identificar a interação que ocorre entre as histórias em 

quadrinhos e as abordagens que compõem os livros didáticos de sociologia, tornando-se 

frutos que busco colher nesse encontro com a pesquisa dentro desses modos de contar 

história. A estratégia é aguçar o olhar, buscar compreender o que aparece nas linhas e 

entrelinhas do verbo e da imagem e de que forma essa construção é estabelecida, as quais 

estão agora ocupando as páginas dos livros didáticos de sociologia, com a narrativa de 

tantos artistas e estudiosos interessantes e interessados na contribuição de uma visão de 

mundo passível de reflexão.  

 Essas histórias imagéticas criam uma ideia relacional entre as abordagens teóricas 

dos gêneros discursivos junto à leitura imagética. Abordam também a narrativa de 

histórias que atravessaram a humanidade por anos através de imagens gráficas, sendo uma 

prática construída por pessoas que habitaram a antiguidade e que usaram a imagem para 

estabelecer algum tipo de comunicação. A iconografia é uma ferramenta presente em 

muitos povos e tempos, uma ferramenta antiga que se evidencia desde que grupos 

humanos carregaram essa peculiaridade em sua maneira de dialogar. Temos como 

exemplo as pinturas rupestres, expressões artísticas utilizadas como linguagem narrativa 

em períodos pré-históricos. Em diferentes momentos, estas expressões ganharam uma 

série de configurações em suas formas, cores, texturas, acompanhando a humanidade e 

seus antepassados, trazendo diversas marcas para a contemporaneidade. As histórias em 

quadrinhos são um bom exemplo para esta discussão, atuando como expressão ilustrativa 

que abre um extenso leque de possibilidades em sua criação, em que a polissemia 

carregada em sua habilidade discursiva leva o leitor a encontrar-se dentro de uma 

variedade de assuntos, que podem tratar do mundo real mesmo quando repleto de 

fantasias, chegando muitas vezes na mais alta tensão do exagero, da sátira, da crítica, do 

sarcasmo e da criatividade. Recriam-se conversando com o improvável, passeando por 

caminhos impensáveis e nesse tempo podem fazer o leitor refletir sobre a realidade. 

 Pensando neste contexto, trago nesta pesquisa a análise das ilustrações separadas 

em charges e tiras utilizadas nos livros didáticos de sociologia aprovados pelo último 



 

14 

edital do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), na tentativa de investigar a 

recorrência desse aspecto imagético e qual sua relação com o conteúdo das ciências 

sociais apresentado nos livros didáticos, sendo este o objetivo central do trabalho. Os 

objetivos específicos se baseiam na identificação, seleção e categorização imagética, a fim 

de selecionar apenas as tiras e charges; a identificação dos autores, temas, conceitos e 

conexões desse conteúdo imagético com as abordagens dos livros analisados; e 

contribuições para a leitura imagética das charges e tiras selecionadas.  

 O livro didático é uma das principais ferramentas para professores e estudantes em 

sala de aula. Muitos docentes organizam o plano de aula baseando-se na estrutura do livro 

trabalhado na disciplina (CAVALCANTE, 2015). Além disso, é nítida a apresentação de 

um conteúdo imagético diverso, que envolve tabelas, gráficos, fotografias, até aquilo que 

se manifesta em histórias em quadrinhos: charges e tiras. Estes dois últimos servem como 

elementos estabelecidos para o problema de pesquisa, o qual procura responder em que 

medida a presença deste contexto imagético conversa com o teórico, buscando identificar 

a maneira como ambos se manifestam e interagem entre si. Por estar bastante presente 

enquanto elemento imagético nos livros, estes compõem uma grande parte do conteúdo, o 

que indica, no caso da sociologia, que são recursos úteis e importantes na apresentação 

dos conceitos e temas abordados. Assim, esta pesquisa, ao se interessar em observar como 

se aborda o conteúdo das ciências sociais expresso nas histórias em quadrinhos (charges e 

tiras) 1  relacionando-os às abordagens dos livros, buscou responder alguns 

questionamentos: Quantas e quais são as charges e tiras utilizadas nos LD de sociologia? 

Quais imagens são mais recorrentes e como sua utilização varia de livro para livro? Em 

quantas/quais obras e edições elas aparecem? Em que contexto essas imagens estão 

inseridas? Como dialogam com os assuntos de sociologia a qual remetem? Qual é a 

função social, histórica e política que carregam? 

 Para possibilitar o desenvolvimento do trabalho, este se deu mediante algumas 

etapas. No início, a proposta era a de analisar os 13 livros didáticos de sociologia 

aprovados nos três últimos PNLDs, começando com a edição de 2012 e finalizando na de 

2018. Quando este levantamento começou a ser feito, foi identificado que as mesmas 

obras repetiam as mesmas charges e tiras, não havendo uma variação significativa no 

                                                
1  A utilização do termo História em Quadrinhos, segundo os estudos de alguns autores, como Scoot 
McCloud e Alberto Pessoa, mostra um debate amplo no que pode ser enquadrado como HQ. No Brasil, 

explica Pessoa (2010), o cartum, charge, tira, mangá, dentre outros, são consideradas histórias em 

quadrinhos. Já McCloud não considera cartum e caricatura como HQ por estes não necessitarem de quadros 

justapostos. Para saber mais sobre esta discussão, consultar a tese de doutorado, "As histórias em quadrinhos 

nas aulas de língua portuguesa como instrumento de leitura e produção autoral", de Alberto Pessoa e a obra 

"Desvendando os quadrinhos", de Scoot McCloud. 
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contexto teórico em que apareciam. Pareceu irrelevante analisar todas as obras didáticas, 

em virtude da pouca variação e mudança entre edições de um mesmo livro aprovado em 

diferentes editais. A proposta foi então alterada para focar apenas no edital de 2018, 

totalizando a pesquisa em cinco livros didáticos. Após esse levantamento, buscou-se 

identificar a relação entre a imagem e o conteúdo verbal, selecionando os capítulos em 

que essas charges e tiras aparecem para compreensão do diálogo estabelecido entre esses 

recursos. Estudos como a teoria semiótica e cultura visual surgiram em paralelo a essas 

análises para embasar o significado do trabalho, os quais contribuíram para a observação e 

possíveis compreensões das entrelinhas envolvidas nos contextos imagéticos das obras 

didáticas, não mais relacionando ao conteúdo teórico do livro, mas observando-as 

individualmente e buscando estabelecer e compreender os signos e significados às 

imagens selecionadas. 

 As teorias serviram como ponto de partida e contribuições para essas leituras, que 

podem ser levadas para vários caminhos quando se percebe a quantidade de significados 

envolvidos no conteúdo imagético aqui selecionado. Dessa forma, mesmo a pesquisa 

tendo iniciado com uma base quantitativa para se ter conhecimento da aparição/repetição 

das imagens nos livros, estabeleceram-se teorias de base qualitativa. Isso significa que os 

números que aparecem nas tabelas de contabilização imagética possuem um caráter 

qualitativo.  

 O estudo estruturou-se em 5 capítulos, organizados da seguinte maneira: O 

primeiro aborda de forma breve a contextualização do livro didático no Brasil, 

apresentando seu surgimento e seu histórico como política pública educacional. Em 

seguida, surgem reflexões sobre o livro didático de sociologia, o qual faz parte do 

currículo dentro de uma trajetória diferente da maioria das demais disciplinas escolares, 

além do funcionamento do PNLD aplicado à seleção e avaliação dessas obras. Na 

sequência, trata-se das ilustrações nos livros didáticos de sociologia, dos critérios e 

exigências do PNLD em relação às imagens e de como cada edital do Programa avaliou as 

obras analisadas nesta pesquisa. O último tópico do primeiro capítulo traz um breve 

levantamento dos trabalhos que tratam do livro didático, sobretudo o de sociologia, 

embora este seja o menos estudado, devido à recente inserção da disciplina ao ensino 

médio. O objetivo não foi o de debruçar em uma investigação profunda no estado da arte 

para abranger este contexto, mas buscar apresentar obras com um viés semelhante ao desta 

pesquisa, mesmo que tratando de disciplinas diferentes. 
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 O segundo capítulo da pesquisa traz uma pequena trajetória das histórias em 

quadrinhos, buscando firmar a ideia de como esse recurso visual pode ser trabalhado na 

educação, já que é um elemento bastante presente nos livros didáticos de várias 

disciplinas, sobretudo na sociologia. 

 O terceiro capítulo dialoga com os estudos que contribuem para a leitura das 

imagens, incluindo aquelas presentes nos livros didáticos, como é o caso do estudo da 

semiótica e da cultura visual, dois campos que serviram para auxiliar na formação do 

olhar. 

 Na sequência, o quarto capítulo trata da metodologia utilizada para a construção da 

pesquisa, que se baseia em uma pesquisa documental qualitativa, considerando o livro 

didático como um documento. 

 Para finalizar, o último capítulo apresenta a análise dos dados, que move-se desde 

a análise do número geral de imagens selecionadas em charges e tiras, permeia a análise 

que trata do conteúdo imagético com as abordagens teóricas das obras e por fim contribui 

de forma interpretativa na análise dessas imagens, ancorando-se em estudos da semiótica e 

cultura visual. 
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1. DIÁLOGOS SOBRE O LIVRO DIDÁTICO 
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 Este capítulo traça um breve levantamento sobre o surgimento do livro didático no 

Brasil, sobretudo o de sociologia e como o conteúdo imagético é direcionado a essas obras 

segundo as normas e exigências do Programa Nacional do Livro Didático. Para isto, usa-

se como base as investigações de pesquisadoras como Julia Maçaira e Simone Meucci, 

dentre outros. 

 

1.1 Breve contextualização sobre o surgimento do Livro Didático no Brasil 

  

 Maçaira (2017)2 explica que ao longo do século XX, o Estado brasileiro elaborou 

iniciativas relacionadas a produção de livros, bem como os materiais didáticos e o 

funcionamento de sua distribuição e avaliação. Em 1937 foi criado, pelo presidente 

Getúlio Vargas, o Instituto Nacional do Livro (INL) e em 1938 a Comissão Nacional do 

Livro Didático (CNLD) (MAÇAIRA, 2017), consistindo na primeira política de legislação 

do livro didático no país, de controle de produção e circulação (FNDE, 2019). A autora 

explica que, 

os livros didáticos são obras polêmicas: podem carregar ideologias – e 

frequentemente são “acusados” disso; são passíveis de avaliações externas (seja 
dos governos, dos professores e da comunidade que cerca a escola); e têm um 

público compulsório e crescente, alcançando uma circulação que os demais 

livros não chegam nem perto de alcançar; e, por todos esses motivos, são 

também cercados de interesses econômicos relativos à sua comercialização 

(MAÇAIRA, 2017, p.90) 

 

 Com toda essa relação em volta do LD, a trajetória de sua organização e 

consolidação no país se deu em diversas etapas. A Comissão Nacional do Livro Didático 

(CNLD), foi uma política voltada para o livro escolar e estabelecida pelo decreto-lei nº 

1.006/38, destinada a examinar e autorizar os manuais que deveriam ser adotados no 

Brasil (FILGUEIRAS, 2013). Indicados pelo Presidente da República da época, era 

necessário que a comissão tivesse preparo pedagógico e reconhecido valor moral. A 

divisão se estabelecia em dois membros especialistas em metodologia das línguas, três em 

metodologia das ciências e dois em metodologia das técnicas, além disso, os membros não 

poderiam ter vínculo comercial com editoras do país e estrangeiras (FERREIRA, 2008). 

                                                
2 Para maiores detalhes acerca dos livros didáticos, ler a tese de doutorado "O ENSINO DE SOCIOLOGIA 

E CIÊNCIAS SOCIAIS NO BRASIL E NA FRANÇA: recontextualização pedagógica nos livros didáticos", 

de Júlia Polessa Maçaira. 
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 O Decreto-Lei Nº 8.460, de dezembro de 1945, tornou livre no país a produção ou 

importação dos livros didáticos, passando pela prévia autorização do Ministério da 

Educação e Saúde. O professor também tinha liberdade sobre a escolha do processo de 

utilização dos livros adotados, desde que a orientação didática dos programas escolares 

fossem observadas (BRASIL, 1945). 

 Mediante um acordo entre o Ministério da Educação (MEC) e a Agência Norte-

Americana para o desenvolvimento internacional (USAID), foram criadas, durante o 

governo militar, dois órgãos responsáveis à execução de políticas para materiais de ensino 

no Brasil: 1) o Conselho do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED), em 1966, 

passando a se tornar, em outubro do mesmo ano, em Comissão do Livro Técnico e Livro 

Didático, ficando revogado o decreto nº 58.653-66, pelo fato de o Conselho não atender as 

finalidades da COLTED, que tinha como principal função o incentivo ao mercado 

editorial privado; 2) a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), criada no ano 

seguinte (1967), e que "consistia na publicação de livros didáticos que poderiam ser 

utilizados por alunos e professores das escolas brasileiras" (FILGUEIRAS, 2013). O 

Instituto Nacional do Livro (INL), em 1972,  juntamente com algumas editoras, criou um 

sistema de coedição, já que a FENAME, encarregada em distribuir e produzir materiais 

didáticos para as escolas, não possuía recursos financeiros e organização administrativa 

para tal função. Criou-se então o Programa do Livro Didático (PLID), abrangendo vários 

níveis de ensino: Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), 

Programa do Livro Didático para o Ensino Médio (PLIDEM), Programa do Livro 

Didático para o Ensino Superior (PLIDES) e Programa do Livro Didático para o Ensino 

Supletivo (PLIDESU) (HÖFLING, 2000). 

 Com o Decreto nº 77.107, de 4 de fevereiro de 1976, torna-se competência do 

governo a aquisição de considerável parcela dos livros para distribuí-los a parte das 

escolas e das unidades federadas. Extinto o INL, a Fundação Nacional do Material Escolar 

(Fename) tornou-se responsável pela execução do programa do livro didático, com 

recursos do  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Como não havia 

recursos necessários e suficientes para atender todos os alunos do ensino fundamental da 

rede pública, uma parte considerável das escolas municipais foram excluídas do programa 

(FNDE, 2019). 

 Em 1983, foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), substituindo a 

Fename. Nesse mesmo ano, o Programa do Livro Didático passou a fazer parte da FAE, 

dando-se fim, no ano seguinte, ao sistema de coedição, uma vez que o MEC passou a ser 
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comprador dos livros produzidos pelas editoras que participavam do Plid (HOFLING, 

2000). 

 De acordo com Maçaira (2017), um programa específico para livros didáticos 

começa a se configurar em 1985, conhecido por PNLD - Programa Nacional do Livro 

Didático, responsável por "avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e 

literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa" (PNLD, 2017). Esse 

material é distribuído regularmente e gratuitamente  às escolas públicas de educação 

básica das redes federais, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de 

educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e 

conveniadas com o Poder Público (FNDE, 2019). 

 A trajetória do Livro Didático no Brasil mostra, segundo Maçaira (2017, p.90), "a 

presença do Estado na sua produção". A autora ainda argumenta que "as principais 

características do mercado editorial de didáticos no Brasil ao longo de praticamente todo o 

século XIX foram a importação, tradução ou adaptação de obras europeias, especialmente 

as francesas, alemãs ou inglesas" (p.95), isso devido aos custos da matéria-prima e de 

impressão, o que explica os livros brasileiros apresentarem padrões iconográficos e 

grafismo estético parecidos com os manuais franceses (MAÇAIRA, 2017). 

 
Contudo, não se tratava de uma tradução fiel ao original: pelo contrário, os 

tradutores e editores das versões em português dos livros tinham a liberdade de 

modificar a ordem, suprimir capítulos inteiros e até incluir outros, 

transformando-as em novas versões das obras adaptadas. Essa é a principal 

marca do período que vai de 1808 até a década de 1880. A partir do final do 

século XIX, tem início o lento processo de nacionalização da produção didática 

no Brasil, sendo um marco a criação da Francisco Alves Editora em 1882 

(MAÇAIRA, 2017, p.95). 

 

 A autora ainda destaca que é por volta da metade do século XX  que se inicia um 

mercado editorial precisamente nacional, momento que coincide, dentre vários outros 

fatores, com o desenvolvimento de industrialização no Brasil, em que as indústrias de tinta 

e papel possibilitam, no geral, a produção editorial e em particular a produção de materiais 

didáticos. Esse é um dos aspectos que explica, por exemplo, uma produção mais 

independente do mercado editorial do país. 

 

1.2 Reflexões sobre o livro didático de sociologia 

 

 Com uma historicidade bastante diferente de outras disciplinas escolares do Brasil, 

a sociologia atravessou um longo caminho de intermitência no currículo escolar. 
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Oscilando desde o seu aparecimento, em meados do século XIX, a sociologia, assim como 

a filosofia, deixou de ser disciplina obrigatória no ensino médio em 1971 (BRASIL, 

2006). 

  Ausente por um período um pouco maior que 60 anos, a disciplina voltou a se 

tornar obrigatória em junho de 2008, com a entrada em vigor da Lei nº 11.684, que 

estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo a filosofia e a sociologia 

como disciplinas obrigatórias nas três séries do ensino médio, revogando assim o artigo 36 

da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2008). 

 Recentemente, com a Reforma do Ensino Médio, a Lei nº 13.415/2017 alterou a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelecendo novamente uma 

mudança na estrutura desse nível de ensino, tornando a disciplina de sociologia facultativa 

no currículo dessas séries, existindo agora como “estudos e práticas”. Ou seja, os assuntos 

dessa disciplina, assim como de outras, poderão ser ensinados de maneira interdisciplinar, 

ministrada por outras áreas do ensino, deixando de funcionar como componente curricular 

autônomo e independente (BRASIL, 2017). 

 No que diz respeito aos livros didáticos, mesmo já fazendo parte do currículo em 

2008, a disciplina de sociologia começou a ter seu material didático avaliado pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) apenas no edital de 2012. De acordo com o 

edital do PNLD, as obras de sociologia são organizadas em um único volume e utilizadas 

durante os três anos do ensino médio (FNDE, 2019). Maçaira (2017, p.146), observa que  

 

No Brasil, a entrada da sociologia no processo de avaliação do Programa 
Nacional do Livro Didático, dentre outras políticas (presença da sociologia no 

ENEM, expansão dos cursos de licenciatura e intesificação das pesquisas sobre 

seu ensino na escola básica, por exemplo), impactou fortemente a produção de 

didáticos, no sentido de reformular as obras existentes e ampliar a oferta de 

títulos, incluindo novos autores, e a entrada de novas editoras nesse segmento. 

 

 De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a 

seleção e distribuição de livros atende à educação infantil, aos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos (EJA) e Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA). Ainda segundo dados do próprio FNDE, em 2018 foram beneficiadas 

117.566 escolas, atendendo a 31.137.679 alunos e com 153.899.147 exemplares 

distribuídos. Meucci (2014) argumenta que a aquisição desses exemplares representou um 

custo total de aproximadamente 1,5 bilhões de reais, o que explica o Estado brasileiro ser 

um dos maiores compradores de livros do mundo. 
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No Brasil, os livros didáticos são o produto mais valioso de uma indústria que 

tem se expandido de modo notável nos últimos anos. Segundo relatório da Fipe, 

entre os anos de 2010 e 2011, houve crescimento do faturamento do setor 

editorial brasileiro em 7,36%. Este crescimento tem sido considerado uma 

tendência, pois o mesmo fenômeno se verificou em anos anteriores. É um 

mercado otimista que tem comemorado, além das elevações do faturamento, o 

crescimento nas vendas de unidades e o aumento dos consumidores de livros no 

Brasil (MEUCCI, 2014, p. 212). 

 

 De acordo com Meucci (2014), o faturamento da indústria do livro didático, ligada 

a conglomerados de empresas de comunicação e entretenimento, é um dos aspectos que 

tornam o livro didático um objeto cultural complexo, pois além de mercadoria e produto 

comercial, é também artefato intelectual, ferramenta pedagógica e objeto de política 

pública. 

 Uma obra de referência para a compreensão da trajetória livro didático de 

sociologia no Brasil, é a dissertação de mestrado de Simone Meucci, intitulada "A 

institucionalização da sociologia no Brasil: os primeiros manuais e cursos." A autora 

identificou que foram publicados entre os anos de 1931 e 1945, 28 manuais de sociologia 

elaborados por 22 autores diferentes. 

 

Eram, pois, livros introdutórios compêndios, tratados, dicionários, coletâneas de 

textos e periódicos destinados ao ensino secundário regular, aos cursos de 

magistério, faculdades e universidades. Trata-se de um conjunto significativos 

de obras, revelador do estabelecimento de um sistema de difusão do 

conhecimento sociológico (MEUCCI, 2000). 

 

 Segundo a autora, a produção dos livros didáticos no Brasil na década de 1930 

aconteceu em paralelo à institucionalização das ciências sociais no país. Nesse período, 

uma série de atividades se dedicaram "à formação dos primeiros portadores do 

conhecimento sociológico, à consagração das questões, obras e autores fundamentais para 

a disciplina nova, à formação de uma dinâmica de produção e divulgação das pesquisas e 

teorias sociológicas" e dentro de todos esses fatores a execução do primeiro conjunto de 

obras se torna parte significativa (MEUCCI, 2000, p.33). 

 

Este complexo de iniciativas resultou (a) na introdução da cadeira de sociologia 

nos cursos secundários e nas escolas normais de Pernambuco (1928), Rio de 
Janeiro (1928) e São Paulo (1933); (b) na criação dos cursos de ciências sociais 

da Escola Livre de Sociologia e Política (1933), na Universidade de São Paulo 

(1933) e na Universidade do Distrito Federal (1935); (c) na publicação nas 

consagradas obras Evolução Política do Brasil (Caio Prado Júnior, 1933), Casa 

Grande & Senzala (Gilberto Freyre, 1933) e Raízes do Brasil (Sérgio Buarque 

de Holanda, 1936); (d) no surgimento de dicionários, coletâneas de textos e 

periódicos que, juntamente com os manuais didáticos, se constituíram como 

grandes veículos de difusão do conhecimento sociológico (MEUCCI, 2000, p.8) 
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 Fatores como a consolidação da disciplina de sociologia no ensino regular e uma 

indústria editorial favorável aos investimentos na área da sociologia, estão ligados ao 

primeiro conjunto significativo de livros didáticos da disciplina (MEUCCI, 2000). Mas 

como se sabe, a trajetória dessa disciplina no ensino se deu de maneira bastante irregular, 

o que afetou, consequentemente, a produção de livros a área.  

 Desde a sua primeira avaliação pelo PNLD, em 2012, foram aprovados um total de 

13 exemplares de sociologia que circulam ou circularam pelas escolas do país. A 

avaliação técnica desses livros considera vários critérios, que vão desde a legislação, 

passando por critérios teóricos conceituais, didático-pedagógicos, de editoração e aspectos 

visuais e também o critério de avaliação das imagens, que inclui fotos, ilustrações, tabelas, 

gráficos e mapas. Sobre este último critério, o guia do PNLD de 2018 argumenta que: 

 

Neste bloco, o avaliador atentou tanto para o aspecto técnico das imagens, 

verificando se a impressão permitia boa visualização e os créditos e as fontes 

estavam corretamente descritos, como para o aspecto didático, avaliando se 

as imagens auxiliaram na aprendizagem. Outro aspecto observado foi saber 

se as imagens incorreram em algum preconceito ou estereótipo de qualquer 

natureza, conteúdo religioso ou marca comercial (PNLD, 2018). 

 

 No primeiro edital voltado a avaliar os livros didáticos de sociologia, de 2012, dos 

14 livros inscritos, apenas dois foram aprovados. Já no edital de 2015, 13 livros foram 

inscritos e 6 foram aprovados. Em 2018, foram cinco livros aprovados, dos 12 inscritos.  

 Segundo o PNLD 2012, existem alguns princípios básicos que fundamentam a 

construção dessas obras de sociologia, são eles: 

 

"1. Assegurar a presença das contribuições das três áreas que compõem as 

Ciências Sociais: Antropologia; Ciência Política; e Sociologia. 

2. Garantir que as Ciências Sociais se apresentem nas páginas do livro comoum 

campo científico rigoroso, composto por estudos clássicos e recentes epor 

diferenças teóricas, metodológicas e temáticas. 

3. Permitir, por meio de mediação didática exitosa, que o aluno desenvolvauma 

perspectiva analítica acerca do mundo social. 

4. Servir como uma ferramenta de auxílio ao trabalho docente, preservando-lhe 
a autonomia.A escrita didática é umaoperação que cria um ambiente no qual o 

texto base dos autores écomposto por outros textos e recursos, movidos e 

posicionados paracriação de certos efeitos específicos. Esta escrita é polifônica 

e os autores sempre estão em diálogo com seu repertório cultural acumulado, 

indagando sobre as possibilidades de uso pedagógico de certofilme, obra 

literária, imagem ou ditado popular" (PNLD,2018). 

 

 Meucci (2013) argumenta que a organização do livro didático se distingue dos 

convencionais em vários fatores. As grandes editoras adotam o trabalho diversificado de 

profissionais diagramadores, ilustradores, revisores, pedagogos etc., além de toda uma 
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organização própria dividida em coordenação editorial, de produção, revisão e arte. A 

composição de um livro didático envolve, portanto, uma grande equipe de profissionais 

voltados a diversas áreas e exigências estabelecidas na composição do material.  

 

1.3 As ilustrações nos livros didáticos de sociologia  

 

 A potência da narrativa em uma imagem pode estimular o estudante a 

predisposição para olhar o mundo a partir de uma abordagem sociológica, bem como, se 

não valorizada e trabalhada pelo professor, será apenas mais um elemento contido no 

livro, talvez um elemento sem importância. No entanto, há também um outro ponto que 

escapa ao uso pelo professor. Sabendo que é possível contar uma história apenas com o 

uso de imagens (muitas vezes com ausência de palavras), a narrativa visual presente nos 

livros didáticos talvez seja o elemento mais “lido” por muitos alunos, o que pode torná-la 

ainda mais interessante no processo educacional, considerando que na seleção das 

imagens “a competência da representação e a universalidade da forma escolhida são 

cruciais. O estilo e a adequação da técnica são acessórios da imagem e do que ela está 

tentando dizer” (EISNER, 1995, p.14), o que transmite também a responsabilidade das 

escolhas do conteúdo do livro a quem produz este material.  

 No que diz respeito às imagens presentes no material de sociologia, Meucci 

descreve que  até meados dos anos 1960, nos livros didáticos "as ilustrações eram 

exclusivas dos livros de geografia e botânica, que se limitavam a gravuras em preto e 

branco" (2013, p.217). Segundo a autora, o surgimento, a partir dos anos 1970, de uma 

nova concepção estética do livro didático, que, dentre outros aspectos, tornou-se muito 

mais ilustrado, foi acompanhado de críticas à época, como a de Osman Lins, que 

mencionava o “delírio iconográfico” ao dizer que esses livros “mimam os alunos com 

imagens e em cujas páginas tudo parece obedecer ao conceito de que o aluno não está 

apto, jamais, a qualquer esforço sério, só sendo motivado na esfera da puerilidade, de 

gracejo perpétuo” (LINS apud MEUCCI, 2013, p.217). A crítica de Lins sugere uma 

incompatibilidade entre a presença de imagens e o exercício da reflexão, como se a 

imagem não fosse um mecanismo capaz de auxiliar no aprendizado e tivesse a única 

função de “mimar o aluno”. Tal crítica parece pressupor o processo de aprendizagem 

como algo necessariamente penoso e desconfortável. Além disso, aparenta reproduzir um 

antigo preconceito em relação às histórias em quadrinhos, como algo distante do mundo 

do conhecimento e da instrução, conforme trato adiante. 
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  É possível observar nas imagens contidas nos livros didáticos de sociologia que 

elas podem trazer uma série de conteúdos e abordar com mais ênfase as questões presentes 

nos livros didáticos. Independente de estar relacionada ao conteúdo verbal do livro, Joly 

(1994) explica que uma imagem, por si só, impõe uma série de signos e reflexões acerca 

do contexto que este conteúdo verbal abarca e que esses elementos serão fundamentais 

para as percepções de cada leitor. 

 
Uma iniciação básica à análise das imagens deveria precisamente ajudar-nos a 

escapar destaimpressão de passividade (e mesmo de ser bombardeado) e, 

emcontrapartida, permitir-nos perceber tudo o que esta leituranatural da imagem 

ativa em nós de convenções, de história e decultura mais ou menos 

interiorizadas. É precisamente porsermos feitos da mesma massa da imagem 

que ela nos é tão familiar e que não somos as cobaias que por vezes julgamos 

ser (JOLY, 1994, p. 10).  

  

 Maçaira destaca que no edital do PNLD de 2010 os livros didáticos de sociologia 

ganharam destaque "tanto no que se refere à seleção de conteúdos, elaboração de 

exercícios e disponibilização de excertos de obras de referência das ciências sociais, 

quanto no aspecto visual, na composição gráfica e no repertório iconográfico" 

(MAÇAIRA, 2017, p.146). A linguagem ilustrativa tem um espaço importante nos livros 

didáticos de sociologia, o que a torna capaz de ser um veículo de informação e 

contextualização do conteúdo abordado, para além de uma mera ilustração. Seu uso vai 

depender de uma série de fatores, o que envolve o estudante, o professor e também a 

forma como esses livros apresentam este conteúdo ilustrativo. Meucci lembra também que 

"o livro didático é elaborado com a finalidade mais imediata de servir de instrumento de 

ensino e de aprendizagem. Por isso, há uma tensão muito singular do autor de obras 

didáticas que, afinal, dialoga simultaneamente com o professor e com o aluno" (MEUCCI, 

2013, p.214). Isso mostra a importância nos critérios de avaliação, sobretudo das imagens, 

considerando que alguns livros foram excluídos no processo avaliativo dos editais por não 

se enquadrarem no que era proposto com relação aos recursos de visualidade, como 

podemos observar no gráfico do Guia do Livro Didático de 2012, o primeiro edital de 

seleção dos livros didáticos de sociologia. 
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Figura 1: Gráfico do PNLD 2012 sobre problemas de editoração e imagens. 

                 

Fonte: Guia PNLD 2012, p.17 

 

 Sobre os livros que não se adequavam aos critérios definidos na avaliação, o Guia 

do PNLD 2012 menciona mais algumas questões referentes ao uso das imagens: 

 

Observamos também que os livros didáticos de Sociologia, de forma geral,não 
utilizam tabelas, gráficos e estatísticas. Essa é uma limitação relevante,uma vez 

que a ausência dos recursos impede o aluno de interpretar e problematizar dados 

e informações que, com frequência, são traduzidos assim na imprensa e no 

trabalho. Os livros também apresentam poucas charges, letras de música, 

excertos de obras literárias, filmes, fotografias, conteúdos da internet e matérias 

publicitárias para exercício da análise sociológica. No geral, os livros também 

exploram pouco as imagens como ferramentas para provocar a reflexão. Com 

frequência, imagens são usadas apenas como ilustração dos conteúdos. 

 

 O edital de 2015 aponta melhorias em relação ao edital anterior, embora levante 

outras questões com relação às imagens, 

 

Queremos ressaltar que as obras aprovadas apresentam um cuidado e 

refinamento no uso das imagens. Entretanto, ainda encontramos alguns desafios 

quanto à quantidade de imagens em relação aos textos e ao uso delas como mera 

ilustração, ou, ainda, por serem pouco representativas da diversidade cultural 

brasileira (PNLD, 2015 p. 13). 

 

 Observa-se que no edital de 2012 o problema estava no uso de imagens que feriam 

alguns critérios avaliativos. Já o edital de 2015 menciona maior recorrência imagética, 
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porém a ideia de funcionarem como “mera ilustração” continua prevalecendo em ambos 

os editais, apontando ser esta uma questão não superada de um edital para o outro.  

 O Guia do PNLD não cita problemas na utilização de imagens nos livros 

reprovados apenas menciona questões das obras selecionadas, no que se refere à imagem, 

a partir de uma linguagem clara e que permite a reflexão sociológica. De modo geral, as 

obras selecionadas neste edital possuem uma proposta que estimula, de certo modo, a 

reflexão do leitor. Nesse sentido, em 2018 a qualidade do aspecto visual e ilustrativo dos 

livros didáticos de sociologia parece ter superado problemas recorrentes nos editais 

anteriores. 

 Os editais do PNLD de 2012, 2015 e 2018 de sociologia, reforçam a importância 

de que o conteúdo imagético possa contribuir ao aprendizado do estudante. Assim, toda a 

estrutura de formação gráfica é algo a ser considerado no livro, que vai desde a nitidez e 

qualidade de impressão até a identificação de créditos e fontes de cada imagem. O que 

certo sabemos é que esses critérios são bem observados pelas editoras e autores dos livros, 

uma vez que a aprovação de qualquer obra está sujeita à adequação a esses critérios. O 

que buscaremos analisar nas próximas páginas deste trabalho é de que maneira essas 

imagens conversam com o conteúdo teórico destes livros e como estão organizadas. 

 A utilização de imagens que coloquem em evidência a sua boa visualização, os 

créditos e fontes devidamente descritos, bem como a utilização de imagens que não 

reforcem ou alimentem preconceitos, estereótipos e marcas comerciais, são atributos 

exigidos pelos editais de sociologia. As imagens podem auxiliar na reflexão mais ampla 

do assunto exposto pelo estudante, como também seu interesse pelo uso de obras 

artísticas. Esse estímulo vai depender de uma série de fatores, que não se limita apenas à 

diagramação dos livros, mas também de todo um trabalho voltado ao diálogo com os 

conteúdos verbais e visuais, estimulados dentro e fora do espaço escolar. 

 

1.4 Outras abordagens sobre o livro didático e o uso de imagens 

 

 Muitos são os trabalhos voltados à análise de ilustrações em livros didáticos, mas 

são poucos os que abordam os livros de sociologia, em virtude desta ter estado um longo 

período ausente do currículo escolar. Esta seção apresenta alguns aspectos apontados em 

alguns trabalhos e pesquisas referentes tanto ao estudo do livro didático de sociologia, 

quanto o uso de imagens nos livros de outras disciplinas do currículo escolar. Os trabalhos 

em questão foram pesquisados no portal de teses e dissertações da CAPES e Scielo.  
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 Foram realizadas as leituras do sumário e resumo destes 12 trabalhos, sendo 

selecionados alguns para uma leitura rápida, ou direcionada, determinando alguns 

capítulos específicos. Delimitou-se para a análise aproximadamente 15 trabalhos. Na 

seleção inicial de artigos, teses e dissertações que aproximam a sociologia com o conteúdo 

de linguagens imagéticas nos livros didáticos, como charges, HQ e fotografias, encontrou-

se pesquisas que possuem alguns pontos em comum com a proposta deste trabalho. 

 Em sua tese de doutorado intitulada "O ensino de sociologia e ciências sociais no 

Brasil e na França, Júlia Polessa Maçaira (2017), investiga os processos de 

recontextualização pedagógica do conhecimento sociológico nos livros didáticos de 

sociologia, nos manuais de ciências econômicas e sociais publicados no Brasil e na França 

no século XXI. Há um capítulo dedicado a uma análise quantitativa e qualitativa das 

ilustrações (fotografias, gráficos, tabelas, esquemas explicativos, charges, dentre outros), 

considerando o potencial das imagens como ferramentas da recontextualização 

pedagógica. Além disso, a autora descreve a trajetória do livro didático no Brasil, 

apontando o vínculo que este artefato possui com o Estado e como funciona como uma 

ferramenta que engloba diversas esferas e especificidades. A autora cita alguns estudos 

para contextualizar as características do livro didático, como por exemplo, o já 

referenciado artigo de Simone Meucci, intitulado "Notas sobre o pensamento social 

brasileiro nos livros didáticos de sociologia", no qual descreve a elaboração dos livros 

didáticos da disciplina, identificando a formação, concentração regional e outros aspectos 

dos autores desses livros e como esses livros apresentam os autores do pensamento social 

brasileiro. Meucci aponta também, em sua dissertação de mestrado, intitulada "A 

institucionalização da sociologia no Brasil: os primeiros manuais e cursos", uma 

importante colaboração para a análise dos primeiros livros didáticos de sociologia 

elaborados no Brasil, além do processo da institucionalização da disciplina no país. A 

autora ainda aborda juntamente com o autor Rafael Ginane Bezerra, no artigo "Sociologia 

e educação básica: hipóteses sobre a dinâmica de produção de currículo" a 

problematização do vínculo entre a definição de um currículo mínimo e a consolidação da 

identidade da sociologia escolar como uma disciplina da educação básica. Os autores 

levantam algumas teorias de Basil Bernstein e argumentam sobre os resultados do 

processo educativo que se articula entre currículo, pedagogia e avaliação, identificando o 

Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 

o modelo que caracteriza as licenciaturas no Brasil como três instâncias para se pensar no 

modo como o conteúdo que vem sendo mobilizado pela sociologia escolar.  
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 A dissertação de Fabio Braga do Desterro, intitulada "Sobre os Livros Didáticos de 

Sociologia para o Ensino Médio", faz uma análise dos livros didáticos de sociologia 

aprovados no edital de 2015 do PNLD. O autor discorre sobre o Plano Nacional do Livro 

didático, seu histórico e como se dá a avaliação dos livros pelo programa, além de fazer 

um levantamento de dados gerais, como, por exemplo, o perfil dos avaliadores que fazem 

parte do programa. Em seu texto o autor busca compreender e explicar como se dá a 

interação do conhecimento das ciências sociais com o conhecimento escolar, baseando-se 

numa análise individual dos livros. 

 Partindo para um outro campo de estudo, a geografia, mas ainda em relação ao 

livro didático, a dissertação de Rosana Soares de Lacerda, intitulada "Livro didático de 

geografia no Ensino Médio: Análise e discussão da linguagem imagética", utiliza os livros 

didáticos de geografia das edições do PNLD de 2015 e 2017,  propondo um diálogo entre 

o ensino de Geografia e a imagem do livro didático, buscando compreender como a 

linguagem imagética e verbal se organizam. Para isso, a autora propôs uma classificação 

das imagens decorativas, ou seja, as que não apresentam valor didático e imagens 

explicativas, contendo valor didático. Na conclusão de seu trabalho, a autora constatou 

que a maior parte das imagens apresentadas auxiliam no ensino da geografia. 

 Já o trabalho de Rená Manoel de Souza e Silva, intitulada o "Reino das plantas nos 

livros didáticos de ciências: análise das imagens", defende a importância da compreensão 

dos professores em relação ao uso das imagens no processo de ensino-aprendizagem para 

que haja uma boa orientação da leitura imagética, possibilitando assim o auxílio nas 

atividades pedagógicas expostas aos estudantes. O autor analisou 189 imagens presentes 

nos livros didáticos de ciências recomendados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

de 2014, baseando-se no estudo da botânica. Constatou que aproximadamente 75% das 

imagens analisadas não carregam informações detalhadas e úteis para o entendimento do 

conteúdo, funcionando apenas como ilustrações que não dialogam com os assuntos 

expostos nos livros didáticos analisados, o que diverge do trabalho de Lacerda (2018), 

citado acima, em que as imagens dos livros analisados pela autora dialogam e fazem 

menção aos assuntos expostos neste material didático específico. 

 Outra referência importante é o trabalho intitulado "O indígena no livro didático: 

possibilidades e desafios no uso da linguagem imagética no ensino de história". Trata-se 

da dissertação de Jorge Ferreira Lima, na qual analisa nos livros didáticos de história do 

Ensino Fundamental II, publicado entre os anos de 2014 a 2016, sete imagens que 

retratam os povos indígenas brasileiros, buscando compreender como esse tema é tratado 



 

30 

a partir da leitura imagética exposta no conteúdo didático e como são trabalhadas, 

utilizadas e percebidas por professores e estudantes em sala de aula. O autor utilizou o 

método iconográfico de Erwin Panofsky para a análise das imagens, bem como outras 

metodologias propostas por historiadores contemporâneos (LIMA, 2016).  

 Já a dissertação de Izabel Cristina Marcílio Duarte, intitulada "A relação 

quadrinhos e livro didático: Uma análise sobre a integração entre linguagem verbal e 

imagética", se baseia no estudo de livros didáticos de português publicados entre os anos 

de 2013 a 2016 e utilizados no Ensino Fundamental II, buscando compreender a relação e 

a interação que os quadrinhos fazem com os conteúdos expostos nos livros. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, a autora utilizou questionamentos como  

 

Qual o papel que as histórias em quadrinhos desempenham dentro dos livros 

didáticos da educação básica? As tiras de histórias em quadrinho, tão presentes 

nos livros didáticos, são utilizadas de forma a explorar todo o seu potencial 
criativo e crítico no processo de ensino-aprendizagem? Os livros instigam o 

universo estético com a visualização e leitura imagética das histórias em 

quadrinhos?" (DUARTE, p. 13, 2016). 

 

 O quadrinho, no decorrer da pesquisa, foi observado como uma narrativa 

recorrente nos livros didáticos, mas que trazem um certo distanciamento na interação entre 

texto e imagem na contextualização dos assuntos abordados. 

 Na mesma linha, a dissertação de João Paulo Xavier, "Letramento visual crítico: 

Leitura, interpretação e apropriação das imagens dos livros didáticos", buscou identificar 

como se representa, por meio das ilustrações, o contexto da diversidade brasileira, 

pensando na cultura, etnia etc. O autor discorre sobre o LD e as políticas públicas 

brasileiras, mencionando o PNLD e seu funcionamento, utilizando ainda a semiótica para 

na análise das ilustrações da coleção didática High Up, aprovada pelo PNLD 2015 e 

utilizada por grande parte das escolas estaduais de Belo Horizonte. A análise da pesquisa 

inicia-se na pesquisa quantitativa, fazendo a contabilização do número geral de imagens, 

seguida por uma análise qualitativa das imagens, orientações pedagógicas e atividades 

propostas. Os resultados do estudo mostram que a diversidade brasileira representada 

nessas imagens necessitam do desenvolvimento de atividades e conteúdos que 

complementem o trabalho desenvolvido na coleção para representar a diversidade 

brasileira, mediante a transposição no contexto iconográfico. 

 Também na mesma linha e fazendo o uso das histórias em quadrinhos para tratar 

do ensino da arte como modalidade artística, a dissertação de João Marcos Parreira 

Mendonça, "O ensino da arte e a produção de histórias em quadrinhos no ensino 

fundamental", mostra o potencial do uso das histórias em quadrinhos como ferramenta 
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didática para o aprendizado artístico, levando uma proposta metodológica para a produção 

de quadrinhos com alunos do ensino fundamental, apresentando uma sequencia para 

auxiliar na produção dessa linguagem imagética, que vai se basear na construção do 

roteiro até chegar ao desenho. O autor faz em sua pesquisa um breve histórico das 

histórias em quadrinhos, além de incluir um estudo da artista Marjane Satrapi e pensa o 

ensino das artes visuais na contemporaneidade, apontando a possibilidade de construção 

de conhecimentos que interajam com a emoção.  

 Francielle de França Mendes, em seu estudo sobre o "Ensino de geografia: Limites 

e possibilidades na utilização de charges" pensa a charge como um recurso didático 

interessante para o aprendizado e reflete o seu uso no processo pedagógico da disciplina 

de geografia, mediante sequências didáticas ministradas a educandos do ensino médio nas 

instituições estaduais de ensino de Minas Gerais. A autora  apresentou charges para que os 

educandos pudessem observar os aspectos geográficos contidos nas imagens, 

possibilitando o diálogo entre a ilustração e a disciplina.  

  Ao observar estes trabalhos que variam entre algumas disciplinas escolares, 

foi possível perceber o interesse em estudos voltados para o conteúdo imagético em livros 

didáticos, mesmo o de sociologia pouco mencionado, em razão, como supracitado, da 

ausência da disciplina no currículo escolar por um longo período. De qualquer modo, a 

importância de imagens enquanto recursos visuais que auxiliam na construção do olhar e 

compreensão de alguns temas e conceitos, caminha por várias disciplinas, o que enfatiza 

ser um elemento relevante e uma importante ferramenta pedagógica. 
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2. AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO 
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Figura 2: Trecho de uma HQ do livro "Desvendando os quadrinhos". 

 

Fonte: McCloud, 1995, p.8. 
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 A imagem retirada do livro "Desvendando os quadrinhos", de Scoot McCloud 

(1995), faz parte de um texto em que o autor explica várias questões sobre as histórias em 

quadrinhos, servindo como base para a escrita deste capítulo, juntamente com estudos de 

Will Eisner, Waldomiro Vergueiro e Alberto Ricardo Pessoa. 

 Como já mencionado no início desta pesquisa, as imagens contando histórias são 

registros que acompanham grupos humanos desde a antiguidade, como as pinturas 

rupestres, expressões que funcionavam como um instrumento para narrar costumes da 

época. 

O homem primitivo, por exemplo, transformou a parede das cavernas em um 

grande mural, em que registrava elementos de comunicação para seus 

contemporâneos: o relato de uma caçada bem sucedida, a informação da 

existência de animais selvagens em uma região específica etc (RAMA; 

VERGUEIRO, 2009, p.05). 

 

 Desde então, a narração das histórias por meio de imagens gráficas foi ganhando 

várias formas. Diferentes povos passaram a diversificar e reinventar os espaços 

ilustrativos e assim, em meados do século XIX, nasceram as histórias em quadrinhos, 

carregando em sua identidade a incerteza de seu país de origem: 

 

Os livros norte americanos nem têm dúvida: a primeira História em Quadrinhos 

é o Yellow Kid, criada em 1895 por Richard F. Outcault. Mas a Inglaterra 

apresenta as páginas desenhadas por Gilbert Dalziel em 1884, como prova de 

que os Quadrinhos são uma invenção inglesa. Os alemães podem afirmar que os 

dois primeiros heróis dos Quadrinhos surgiram em 1865 na Alemanha: foi Max 

e Moritz, de Wilhelm Busch. Mas, por outro 
lado,osespanhóispodemfalardosQuadrinhosdeGoya,doiníciodoséculo XIX. No 

Brasil orgulhamo-nos do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, que inventou os 

Quadrinhos em 1884. (PESSOA, 2006, p.10). 

 

 Os quadrinhos se destacaram na produção estadunidense, ocupando as páginas de 

jornais e atingindo um grande número de leitores, não se restringindo apenas ao território 

americano, mas ganhando espaço em esfera global. Um exemplo é o Yellow Kid, criado 

por Richard Outcault que, nas palavras de Moya (1986) foi "considerada a primeira 

história em quadrinhos continuada com personagem semanal, aos domingos, em cores, no 

Sunday New York Journal. Foi o motivo do início dos comics e do termo jornalismo 

amarelo para designar a imprensa sensacionalista." Segundo Mendonça (2006), no final da 

década de XX, numa explosão de clássicos de super heróis e personagens como Tarzan, 

Mandrake e Flash Gordon, os quadrinhos ultrapassaram as páginas dos jornais, passando a 

serem vistos como produto da comunicação de massa, menos ligados à identidade de 

expressão artística, sendo vistos principalmente como mera mercadoria. 
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 Um outro aspecto da linguagem em quadrinhos foi o grande dilema sobre as 

influências que causaram na vida de seus leitores, devido ao seu caráter crítico e também 

pela liberdade que os autores tinham ao contar suas histórias, muitas vezes com 

sarcasmos, ironias e aproveitando para destacar as injustiças promovidas pelo exercício de 

poder. Um exemplo é o Pasquim, jornal brasileiro alternativo criado em 1969, época do 

regime militar, recheado de charges e tiras políticas que satirizavam o governo da época. 

 

Entre os lideres do jornal, podemos destacar Ziraldo, Millôr Fernandes, Fortuna 

Prósperi, entre outros. O jornal chegou a ter uma tiragem de 200 mil exemplares 

antes de ter a sua redação inteira presa após sátira do quadro célebre de Dom 

Pedro às margens do Ipiranga (PESSOA, 2006, p. 25). 

 

 Por algum tempo, alguns estudos afirmavam que os quadrinhos seriam uma 

maneira de deturpar a mente de adolescentes e jovens leitores das histórias, provocando 

alterações negativas em seus comportamentos. O psiquiatra alemão, radicado nos Estados 

Unidos, Fredric Wertham, escreveu um livro chamado "A sedução dos inocentes", 

acusando os quadrinhos de provocar anomalias de comportamento em crianças e 

adolescentes leitores das histórias: 

 

Devido ao impacto das denúncias do dr. Wertham e de outros segmentos da 

sociedade norte-americana – como associações de professores, mães e 

bibliotecários, além de grupos religiosos das mais diferentes tendências -, não 

tardou para que todos os produtos da indústria de quadrinhos passassem a ser 

vistos como deletérios, exigindo uma vigilância rigorosa por parte da sociedade. 

Para fazer frente a essa visão, ao final da década de 1940 alguns editores norte-

americanos reunidos na Association of Comics Magazine já haviam elaborado 

uma primeira proposta para depuração das publicações da indústria dos 

quadrinhos, um Comics Code, que visava garantir a pais e educadores que o 

conteúdo das revistas não iria prejudicar o desenvolvimento moral e intelectual 
de seus filhos e alunos (RAMA; VERGUEIRO, 2004, p.10). 

 

 Segundo Morfadini et al. (2012), as críticas em relação aos quadrinhos explodiram 

em grande parte do mundo, sendo criado para eles um código de ética, iniciado nos 

Estados Unidos e aderido também pelo Brasil na década de 60, buscando impor a maneira 

como as HQs deveriam ser elaboradas, o que poderiam conter em suas publicações e o que 

seria proibido. 

 Apesar de tantas objeções no uso dos quadrinhos, há um movimento de mudança 

nas visões de educação de cada época. Hoje, essa forma de linguagem já conquistou lugar 

nas escolas, tornando-se ferramenta utilizada por professores, aparecendo em provas de 

vestibulares e ganhando espaço nos livros didáticos. Afinal, são inúmeras as 

possibilidades do uso dos quadrinhos no processo educativo, podendo ser eles instrumento 
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de alfabetização, de explicações matemáticas, compreensão da física, dos aspectos 

históricos, sociais e econômicos de uma determinada região, além de funcionarem como 

objeto de troca de experiências. Por isso, incluí-lo nas abordagens disciplinares do 

currículo escolar pode torná-lo mecanismo facilitador do processo de ensino-

aprendizagem. Como afirma Santos, 

 

Temas da atualidade ou de natureza histórica, ética ou científica podem ser 

discutidos a partir da leitura de uma determinada história em quadrinhos. A 

turma de alunos, ao utilizar os quadrinhos como ponto de partida de um debate, 

tem em mãos material para refletir a respeito de ideias e valores (SANTOS, 

2001, p.46). 

 

 No Brasil, um marco no processo de inserção dos quadrinhos nas escolas 

aconteceu em 2006, ano do último mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 

que uma política pública foi efetivada para a compra de HQ para as escolas, buscando 

inserí-los na área de ensino. Assim “eles foram incluídos na lista do Programa Nacional 

Biblioteca da Escola (PNBE), que compra obras de diferentes editoras e as distribui a 

escolas de ensino fundamental e médio” (RAMOS, VERGUEIRO, 2009,p.08). No que diz 

respeito à interpretação da linguagem ilustrativa, Eisner (1995, p.13) observa que "a 

compreensão de uma imagem requer uma comunidade de experiência. Portanto, para que 

sua mensagem seja compreendida, o artista sequencial deverá ter uma compreensão da 

experiência de vida do leitor".  

 Pessoa (2010) explica que os gêneros das histórias em quadrinhos são diversos, 

podendo ser encontrados também em diferentes modos de criação dessa arte, explica que 

"dentre eles, são publicados no Brasil o cartum, a charge, tiras, tiras seriadas, comics, 

graphic novel, mangá, fumetti e o quadrinho autoral"  (PESSOA, 2010, p.16). É possível 

observar que a HQ está dentro de toda essa manifestação em que pode ser construída. 

 Pensando que os livros didáticos, como já citado por Meucci (2013), são 

elaborados com o intuito de ensino e de aprendizagem, é muito importante que o educador 

proporcione a compreensão do que as imagens contextualizam daquele determinado 

assunto. Sabe-se que a interpretação é algo que parte para uma particularidade, cada um 

terá sua visão de mundo de acordo com suas experiências individuais. No entanto, nem 

sempre as ilustrações presentes nestes livros são de fácil compreensão e também é preciso 

saber de que maneira elas são trabalhadas em sala de aula. Se são valorizadas dentro do 

seu potencial narrativo, ou se são colocadas apenas como um elemento visto como 

desnecessário ou não muito interessante pelo professor. Ou seja, já que é uma ferramenta 

presente nos livros didáticos de sociologia, é interessante que a análise dessas imagens e 
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seus suportes iconográficos sejam trabalhados junto aos estudantes. Nesse sentido, 

Vergueiro (2004) ressalta a importância da familiaridade por parte do docente com a 

linguagem dos quadrinhos: 

 

Na utilização de quadrinhos no ensino, é muito importante que o professor tenha 

suficiente familiaridade com o meio, conhecendo os principais elementos da sua 

linguagem e os recursos que ela dispõe; domine razoavelmente o processo de 

evolução e história dos quadrinhos, seus principais representantes e 

características como comunicação de massa; esteja a par das especificidades do 

processo de produção e distribuição de quadrinhos e, enfim conheça os diversos 

produtos em que estão disponíveis (VERGUEIRO, 2004, p.29). 

 

 Por estas razões, a apropriação que os professores fazem sobre a linguagem 

transmitida por estas ilustrações, assim como a escolha dos quadrinhos presentes nos 

livros didáticos, podem funcionar como mecanismos importantes para que os resultados 

do processo de ensino-aprendizagem sejam compreendidos.  
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3. CONTRIBUIÇÕES PARA A LEITURA IMAGÉTICA NOS LIVROS 

DIDÁTICOS 
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 Ao retornar para o currículo escolar após décadas ausente, a disciplina de 

sociologia traz consigo uma variedade de livros didáticos compostos por uma 

considerável quantidade de imagens em seu conteúdo, possibilitando que novos estudos 

sejam realizados. Esta pesquisa observa a maneira como essas representações visuais, 

destacadas nas histórias em quadrinhos, dialogam com as páginas dos livros da 

disciplina.  

 O estudo da imagem segue dentro de várias perspectivas, aqui, algumas 

contribuições para a análise vêm mediante a teoria semiótica e os estudos da cultura 

visual, buscando identificar em que medida estes campos de estudo contribuem para a 

análise das imagens nos livros didáticos de sociologia. 

3.1 A teoria semiótica 

 

 A teoria semiótica aparece nesta pesquisa a partir um breve levantamento, 

buscando compreender o uso da imagem e possibilitar um apoio na manifestação 

imagética do que surge nos livros didáticos de sociologia aqui analisados. Considerando 

que esse recurso visual tem assumido um papel cada vez mais presente neste material e 

que, segundo os critérios de avaliação do PNLD, as imagens precisam aparecer nos 

livros com o intuito de facilitar a aprendizagem (PNLD, 2018). 

 Pensando na imagem de forma geral, para além do livro didático, é possível 

perceber a recorrência delas em grande parte do nosso cotidiano. Sardelich (2006) 

argumenta que as cidades estão repletas de informações imagéticas, seja em outdoors, 

nos aparelhos tecnológicos, vitrines, livros, revistas, jornais, enfim, imagens que estão 

de uma forma ou outra, nos induzindo e sugerindo uma diversidade de práticas: o que 

vestir, o que comer, onde passar as férias, o trabalho dos sonhos. Imagens que estão ali 

para vender, deleitar, entreter, sonhar, nos fazendo interpretar ou não os seus sentidos, 

mas elas estão ali, se fazendo presentes e muitas vezes nos fazendo refletir sobre seus 

significados.  

 Santaella (1998), explica que a semiótica é a "ciência de toda e qualquer 

linguagem" e vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. Assim, a semiótica é a 

ciência dos signos enquanto linguagem. Para Joly (2007, p.30) "abordar ou estudar certos 

fenômenos sob o seu aspecto semiótico é considerar o seu modo de produção de sentido, 

por outras palavras, a maneira como eles suscitam significados, ou seja, interpretações". A 

questão, diante das constatações das autoras, busca responder quais são os signos e 

significados representados na leitura imagética das charges e tiras presentes nos livros 
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didáticos de sociologia. Quais são os sentidos e significados dessas imagens, uma vez que 

são também elementos possíveis de leitura? 

 De acordo com Santaella (1998), as linguagens são repletas de signos e 

significados, envolvendo estruturas que passam por diversas linguagens, como a 

corporal, a imagética, a verbal. Cada uma dessas manifestações, dentro de suas 

singularidades, são compostas por uma considerável mistura de signos. Mas a que tipo 

de linguagem a autora se refere? 

 

Portanto, quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama 

incrivelmente intrincada de formas sociais de comunicação e de significação 

quê inclui a linguagem verbal articulada, mas absorve também, inclusive, a 

linguagem dos surdos-mudos, o sistema codificado da moda, da culinária e 

tantos outros. Enfim: todos os sistemas de produção de sentido aos quais o 

desenvolvimento dos meios de reprodução de linguagem propiciam hoje uma 

enorme difusão. (SANTAELLA, 1998, p.8) 

 

 A autora ainda explica que a comunicação sempre recorreu a diversas formas de 

linguagem, como as pinturas rupestres, as cerimônias e rituais, danças, músicas e, ao 

considerar a linguagem verbal escrita, diferente da codificação alfabética criada no 

Ocidente, existem e se manifestam outros modos de códigos e escrita, que inclusive 

revelam-se em desenhos, como os hieróglifos, pictogramas e ideogramas. 

 

Em síntese: existe uma linguagem verbal, linguagem de sons que veiculam 

conceitos e que se articulam no aparelho fonador, sons estes que, no Ocidente, 

receberam uma tradução visual alfabética (linguagem escrita), mas existe 

simultaneamente uma enorme variedade de outras linguagens que também se 

constituem em sistemas sociais e históricos de representação do mundo 
(SANTAELLA, p.8). 

 

 Penn (2017) argumenta que "a semiologia tem sido aplicada em uma variedade de 

sistemas de signos" (p.319), que realça uma importante diferença entre linguagem e 

imagem: "a imagem é sempre polissêmica ou ambígua. É por isso que a maioria das 

imagens está acompanhada de algum tipo de texto. Para Barthes (1984) há uma relação 

de ancoragem entre imagem e texto, contribuindo, ambos, para o sentido completo da 

mensagem. 

 

A fixação é a feição mais frequente da mensagem linguística; é comumente 

encontrada na fotografia jornalística e na publicidade. A função de relais é 
mais rara (pelo menos no que concerne à imagem fixa); vamos encontrá-la 

sobretudo nas charges e nas histórias em quadrinhos. Aqui a palavra (na 

maioria das vezes é um trecho de diálogo) e a imagem têm uma relação de 

complementaridade; as palavras são, então, fragmentos de um sistema mais 

geral, assim como as imagens, e a unidade da mensagem é feita em um nível 
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superior: o da história, o da anedota, o da diegese (o que confirma que a 

diegese deve ser tratada como um sistema autônomo). (BARTHES, 1984, p. 

34) 
 

 Joly (2007) explica que o caminho que uma imagem percorre, costura diversos 

olhares e percepções, desde quem a cria a quem a recebe e, embora uma imagem 

carregue uma série de significados, é possível compreendê-la na medida em que 

interpretamos o mundo que nos cerca de acordo com a nossa bagagem cultural, política, 

social, assim “compreendemos que ela designa algo que, embora não remetendo sempre 

para o visível, toma de empréstimo alguns traços ao visual e, em todo o caso, depende 

da produção de um sujeito: imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém, que a 

produz ou a reconhece” (JOLY, 2007, p. 13). 

 Peirce (1989), ao tratar do campo de estudo que desenvolveu, classificado como 

Semiótica Peirceana, explica que a distribuição dos signos é dividida em três categorias: 

primeiridade, secundidade e terceiridade. Em relação à primeiridade, Santaella (1989) 

esclarece que se configura no instante, no momento presente, naquilo que é original, novo, 

iniciante, espontâneo e livre, não fazendo análise e nem comparações. Nas palavras da 

autora, o primeiro "é fresco e novo, porque, se velho, já é um segundo em relação ao 

estado anterior [...] Ele não pode ser articuladamente pensado; afirme-o e ele já perdeu 

toda sua inocência característica, porque afirmações sempre implicam a negação de uma 

outra coisa" (SANTAELLA, 1989, p. 29). 

 A secundidade refere-se ao “ensinamento da experiência”. Assim, Santaella (1989) 

expõe que essa experiência se remete às percepções que sentimos no momento em que 

analisamos algo. É a "nossa consciência reagindo em relação ao mundo. [...] a 

factualidade do existir (secundidade) está nessa corporificação material". É o momento de 

percepção de algum fenômeno que gera os sentimentos diante daquele determinado 

elemento observado. Segundo a autora, a secundidade é "aquilo que dá à experiência seu 

caráter factual, de luta e confronto. Ação e reação ainda em nível de binariedade pura, sem 

o governo da camada mediadora da intencionalidade, razão ou lei" (SANTAELLA, 1989, 

p. 30). 

 Já terceiridade é o momento da percepção e interpretação daquilo que foi 

observado. Assim "perceber não é senão traduzir um objeto de percepção, é interpor uma 

camada interpretativa entre a consciência e o que é percebido" (SANTAELLA, 1989, 

p.32). A autora ainda descreve que o homem apenas conhece, compreende e interpreta um 

signo por meio de outro signo. Sobre a tríade que fundamenta a teoria dos signos "o objeto 

da representação é uma representação que a primeira representação interpreta. Pode 
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conceber-se que uma série sem fim de representações, cada uma delas representando a 

anterior. A significação de uma representação é outra representação" (PEIRCE, 1974, p. 

99). 

 Assim, entende-se que o caminho percorrido no momento de observação de uma 

imagem prossegue ao alcance de sua interpretação. Esta concepção vinculada ao conteúdo 

imagético presente nos LD de sociologia, têm a função de "orientar exercícios de leitura 

propostos; estimular o interesse ou curiosidade pelos tópicos abordados; demonstrar ou 

exemplificar procedimentos, ideias ou argumentos; e relacionar padrões de explicação e 

de descrição de fenômenos" (MARTINS, 2002, apud XAVIER, 2015, p.45), o que 

demonstra que possuem objetivos enquanto ferramenta de conhecimento. 

 Nesse caso, ao tornar-se conteúdo presente em livros didáticos, as imagens são 

transmitidas por quem a produz e vai diretamente àquele sujeito que irá "lê-la" e 

interpretá-la, primeiro de acordo com a sua percepção de mundo e depois a partir da  

função e uso como ela é trabalhada nos livros e na disciplina. Cada imagem tem a sua 

comunicação, sua forma de dialogar com o conteúdo verbal do livro e com o receptor 

das mensagens. Na opinião de Joly, 

 

Aprendemos a associar ao termo imagem noções complexas e contraditórias 

que vão da sabedoria ao divertimento, da imobilidade ao movimento, da 

religião à distração, da ilustração à semelhança, da linguagem à sombra. 

Pudemos aperceber-nos disto através de simples expressões correntes que 

empregam a palavra imagem (JOLY, 2007, p.17). 

 

 Pensando que uma imagem compõe uma variedade de mensagens, Barthes (1984, 

p.32) diz que "toda imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a seus significantes, 

uma cadeia flutuante de significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar outros". 

 Ao explicar sobre a questão linear do texto, Oliveira (2006, p.5) diz que o texto 

tradicional ainda é aquele que domina. Nesse caso, " a imagem, em sala de aula, costuma 

ser aceita como a representação simples e estática da realidade. Seu status é secundário, ou 

seja, o aluno ao ler o texto acadêmico encara o linear como texto e a imagem como apenas 

apêndice ilustrativo do texto". Este contexto vinculado ao livro didático pode fazer com 

que o texto imagético e sua leitura visual funcione apenas como a ideia de apêndice à qual 

a autora se refere, tirando a possibilidade de uma interpretação mais profunda sobre seu 

conteúdo. Em contrapartida, a autora busca trabalhar a partir de uma perspectiva que 

considera que "a imagem é o texto e onde o escrito/verbal possa ser utilizado apenas para 

desfazer ambiguidades, acrescentar informações e enriquecer o contexto da mensagem 
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pretendida pelo autor" (p.5). Por ser o livro didático uma composição de textos que ganha 

uma diversidade de formas em suas aparições, Oliveira (2006, p.7) explica que  

 

O texto é percebido agora como semioticamente multimodal. O mesmo 

conteúdo pode ser expresso de diferentes formas e comunicado através de 

diferentes meios, conjuntamente ou em separado. Ainda, o texto é concebido 

como um conjunto amplo e articulado de elementos que podem incluir a 

combinação do simplesmente linear ao som, à imagem, ao movimento, cada um 

em particular ou todos simultaneamente e ordenado por princípios 

comunicativos que vão além dos princípios lingüísticos da gramática 

tradicional.   
 

 Uma vez que o livro didático apresenta-se com conteúdos imagéticos e verbais, é 

possível considerá-lo como um objeto multimodal, pois engloba vários mecanismos de 

linguagens. Além disso, quando se trata de uma história em quadrinhos, elemento da 

análise deste estudo, pode-se considerar que, ainda que a imagem venha desacompanhada 

do verbo, ela necessita também de uma leitura. Na opinião de Eisner (1989, p.8), 

 

A configuração geral da revista em quadrinhos apresenta uma sobreposição 

de palavra e imagem e, assim, é preciso que o leitor exerça as suas 

habilidades interpretativas visuais e verbais. As regências da arte (por 

exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e as regências da literatura (por 

exemplo, gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente. A leitura 

da revista em quadrinhos é um ato de percepção estética e de esforço 

intelectual. 

 

 No entanto, algumas imagens presentes nos livros didáticos desacompanham a 

escrita, o que faz dela uma linguagem autônoma, não comprometendo a fluidez da 

narrativa, como pode ser observado nos exemplos abaixo:  
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Figura 3: charge de Scott Hilburn 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.112. 

 

Figura 4: Ilustração de Filipe Rocha no livro Sociologia (p.9) 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.09. 

 

 No caso dos quadrinhos acima, mesmo sem a comunicação verbal escrita "o leitor 

processa as operações mentais necessárias ao desvendamento dos sentidos, preenchendo 

com as informações dos desenhos as “incompletudes” semânticas deixadas pelo texto 

verbal, e vice-versa." (ALT, 2015, p.81). O quadrinho abaixo indica que o composto 
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dentro dos balões são exclamações e a cifra que representa o dinheiro, figurando a 

linguagem mediante estas expressões. 

 

Figura 5: quadrinho de Astuareg no livro Sociologia 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.148. 

 

 Esse processo de preenchimento de lacunas, chamado catálise pela semiótica, é 

indissociável da práxis enunciativa das histórias em quadrinhos, bem como do 

modo de interação com elas – seja na esfera das HQs canônicas (com ou sem 

legendas) ou na das abstratas –, e acontece sempre que o leitor, conduzido pelo 

fluxo da narrativa, passa de um quadro a outro da sequência. (ALT, 2015, p. 81) 

 

 Os quadrinhos, por construírem essa complementaridade em sua linguagem, 

possibilitam a leitura e interpretação, independente da fixação narrativa verbal em sua 

composição. No caso dos livros didáticos, como o PNLD exige que estas imagens 

reforcem o conteúdo e auxiliem na aprendizagem, mesmo um quadrinho ausente de 

legenda, é possível associá-lo ao que os livros expõem em seu conteúdo, o que revela essa 

conexão entre ambas as linguagens. 

 Nesse caso, ao referir-se ao livro didático na qualidade de uma ferramenta 

multimodal, uma vez que seu conteúdo se distribui em imagens (gráficos, tabelas, 

ilustrações, fotografias, mapas, pinturas e os demais tipos de representações iconográficas) 

e textos, é possível observar uma enorme frequência desses dois mecanismos nos livros 

didáticos de sociologia. O uso de imagens através da representação dos quadrinhos 
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aparecem, ainda que de maneira e intensidade variadas, em todos os capítulos dos livros 

aprovados pelo PNLD de 2018.  

 

Foi no final dos anos 1980, com os avanços da semiótica, o impulso da 

história das mentalidades e o interesse pelas questões de vulgarização das 

ciências, que recorreu a muitos esquemas e gráficos, que o livro didático 

deixou de ser considerado como um texto subsidiariamente “enfeitado” de 

ilustrações, e para que a iconografia didática — e a articulação semântica 

que une o texto e a imagem — tenha sido levada em conta. (CHOPPIN, 

2004, p.559) 

 

 Assim, se as charges e tiras vêm ou não acompanhadas de textos, é certo que nelas 

encontram-se signos que vão costurar toda a análise da perspectiva de quem as observa, 

analisa e interpreta, o que as tornam também independentes do texto escrito. No entanto, 

como a imagem presente em um livro didático está rodeada de conteúdo verbal, ela 

automaticamente vai fazer parte dessa relação imagem-texto e essas duas funções, 

caminhando juntas, podem esclarecer os assuntos dos livros e colaborar com a 

interpretação dos signos ali presentes. 

 

3.2 A Cultura visual 

 

 A linguagem visual perpassa por diversos caminhos e teorias que buscam costurar 

e decifrar os possíveis significados existentes em sua formação. Com o propósito de 

enfatizar os processos de construção através da imagem relacionada aos estudos da 

Cultura Visual, autores como Fernando Hernandez, Iara Shiavenatto, Paulo Knauss e 

Maria Emilia Sardelich serão abordados no decorrer desta etapa da escrita. 

 A cultura visual, explica Shiavinatto (2016), é um campo que estuda o perfil do 

conteúdo imagético e nasce de uma recente especialilzação acadêmica, estabelecendo-se 

como campo disciplinar por volta da década de 1990, como parte de diversos estudos que 

abordam a diversidade dos conteúdos iconográficos encontrados nas artes, sociologia, 

antropologia, história e outras disciplinas. É uma investigação que vem crescendo e 

ocupando diversos campos de estudo. Para Knauss (2008) "este campo, também 

chamado de estudos visuais, institucionalizou-se nos Estados Unidos a partir dos anos 

90, no final do século XX" (p.154). O autor destaca que o estudo se institucionalizou nos 

EUA, tomando a importância da história da arte para outras disciplinas, assim "observa-

se que a emergência do conceito de cultura visual e a projeção do campo dos estudos 
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visuais representam o reconhecimento de novas possibilidades de estudo da imagem e da 

arte, colocando a visualidade no centro de interrogação" (p.154).  

 

As noções de visão e visualidade são básicas para esse entendimento da 

cultura visual. Walker e Chaplin (2002) definem a visão como o processo 

fisiológico em que a luz impressiona os olhos e a visualidade como o olhar 

socializado. Não há diferença entre o sistema ótico de um brasileiro, de um 

europeu ou de um africano, mas sim no modo de descrever e representar o 

mundo de cada um, pois eles têm maneiras próprias de olhar para o mundo o 

que, consequentemente, dá lugar a diferentes sistemas de representação. 

(SARDELICH, 2006, p. 462) 

 

 Knauss (2008) argumenta que o termo "cultura visual" passou a reconhecer a 

diversidade do universo imagético. Para Hernandez (2007), as imagens “adquirem 

significado e, sobretudo, como este significado se relaciona às experiências de 

subjetividade e aos padrões culturais” (p.87). A importância do estudo, ainda segundo o 

autor, acontece pelo fato de a cultura visual ser importante  

 

não apenas como objeto de estudo ou como um tema fundamental a ser 

abordado na escola, mas por ocupar uma parte significativa da experiência 

cotidiana das pessoas, é importante em termos de economia e das novas 

tecnologias, de forma que tanto produtores como receptores podem beneficiar-
se de seu estudo. Tal perspectiva, que vai além de experiências de apreciação, 

de prazer estético ou de consumo que a cultura visual pode proporcionar, 

suscita “uma compreensão crítica do papel das práticas sociais do olhar e da 

representação visual, de suas funções sociais e das relações de poder às quais 

se vincula” (HERNANDEZ, 2007, p. 41). 

 

 

 Knauss (2006, p. 155) aponta que “trata-se de abandonar a centralidade da 

categoria de visão e admitir a especificidade cultural da visualidade para caracterizar 

transformações históricas da visualidade e contextualizar a visão”. Cada indivíduo 

carrega uma singularidade de observação de mundo, de compreensão e reflexão de uma 

imagem. 

 

O campo da arte, apesar de ser muito presente na vida das pessoas, é pouco 
percebido, sobretudo na sua dimensão mais profunda, para além de uma 

questão de entretenimento, de um gosto sem compromisso, que, muitas vezes, 

é o que é valorizado entre nós. As pessoas talvez não percebam como a 

presença deste gosto “sem compromisso” compromete a gente precisamente 

com a ordem da sociedade. Mais do que na história da cultura, eu encontrei, na 

história da imagem, dos acervos, do colecionismo, da cultura visual, um 

universo de interrogação que permite juntar coisas aparentemente distintas nas 

tradições disciplinares.  (KNAUSS, 2016, p.16) 
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 Knauss aponta ainda que diversos autores "consideram que a cultura visual serve 

para pensar diferentes experiências visuais ao longo da história em diversos tempos e 

sociedades".  

 

Segundo o balanço bibliográfico geral realizado por Margaret Dikovitskaya 

(2005), é possível indicar que, quando o termo “cultura visual” apareceu pela 

primeira vez no título de um livro em língua inglesa, o trabalho não se 

dedicava ao estudo de arte. Towards a visual culture, de 1969, escrito por 

Caleb Gattegno, tratava das possibilidades de educação pela televisão. Essa 

perspectiva dissociada da história da arte aparece ainda em dois outros livros – 

Comics and visual culture: research studies from tem countries, de 1986, 

organizado por Alphons Silbermann e H. D. Dyroff, e The way it happened: a 

visual culture history of the Little Traverse Bay Bands of Odawa, de 1991, 

escrito por James McClurken. O primeiro deles tratava dos quadrinhos e do 

desenho animado, enquanto o segundo abordava a história de um grupo social 
por meio de imagens de diferentes suportes. Isso significa dizer que, até a 

institucionalização do campo dos estudos visuais, o tema da história e das artes 

não era imediatamente associado à cultura visual. Assim, parece que, nestes 

livros, o termo foi usado para promover uma interrogação original sobre os 

meios de expressão contemporâneos e sobre as relações entre produção visual 

e construção de identidades. (KNAUSS, 2008, p.158) 

 

 Observou-se na leitura dos livros didáticos de sociologia como a aparição 

imagética surge com frequência, seja em fotografias, história em quadrinhos, pinturas, 

gráficos, dentre tantas outras formas como a imagem se manifesta e se organiza. Ao 

invés de utilizar o termo "imagem", Hernandez prefere utilizar as expressões 

representações e artefatos visuais (SARDELICH, 2006). Assim, estas representações 

possibilitam a reflexão em como a leitura destes artefatos visuais são importantes para o 

leitor, uma vez que além de fazer parte do assunto do livro, dialogam incluindo o 

cotidiano de quem as lê, interpreta, observa e reflete. Hernandez (2007, p. 29) fala sobre 

o alfabetismo visual crítico, sendo a ampliação das diferentes formas de leitura e 

interpretação, assim "ainda que haja muita produção sobre as questões visuais, não há 

quase formulações sobre métodos de interpretação". O autor também argumenta a 

necessidade de associar a reflexão crítica na prática educativa das imagens, permitindo a 

compreensão imagética e o modo como influenciam no pensamento, sentimentos e 

ações, além dos contextos sócio-históricos e identitários. Para Sérvio (2014, p.198), "se 

nossa experiência visual não pode ser identificada como uma janela transparente para o 

real, em função das diferentes práticas e variantes culturais, logo não pode ser 

compreendida como uma experiência natural/ universal no sentido de que seja igual 

para todos independente do contexto histórico". 

 Entende-se que a experiência visual vai carregar significados que vai atingir cada 

indivíduo, a partir de suas nuances culturais, revelando a importância da abrangência de 
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uma comunicação visual que pode ser exposta em diversos campos educativos e 

interpretadas. Derdyk (2004) diz que "o desenho como linguagem para a arte, para a 

ciência e para a técnica, é um instrumento de conhecimento, possuindo grande 

capacidade de abrangência como meio de comunicação e de expressão" (p.19-20). 

 Quando pensa-se na representação visual presente nos LD de sociologia, há 

exigências que precisam, segundo o PNLD, se desvincular de qualquer forma de 

estereótipos e preconceitos, o que contribui para uma construção imagética mais positiva, 

tornando-se fonte de informação importante para os leitores. Sardelich (2006, p.459) fala 

que "as imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas também de 

educar e produzir conhecimento". Isto pôde ser observado ao longo desta pesquisa e nas 

imagens referentes a charges e tiras destacadas nas obras didáticas de sociologia. Uma 

proposta sobre como interpretar, analisar e refletir sobre essas imagens, é apontada por 

Sardelich: 

Nós, educadoras e educadores, temos de estar atentos ao que se passa no 
mundo, seja nos saberes, na sociedade ou nos sujeitos, e responder com 

propostas imaginativas, transgressoras, que possibilitem às/aos educandas/os 

elaborar formas de compreensão e de atuação na parcela do mundo que lhes 

toca viver, de forma que possam desenvolver seus projetos de vida. A situação 

que o/a educador/a cria para iniciar o processo de aprendizagem sinaliza sua 

orientação educativa, o lugar que destina à/ao educanda/o e a si mesma/o. 

(SARDELICH, 2006, p. 466) 

 

 Uma vez que o livro didático é uma ferramenta de conteúdos que buscam 

dialogar com os estudantes e traz a aparição de imagens como recursos, "trabalhar com 

histórias em quadrinhos não significa copiar imagens e/ou personagens dessas 

produções, mas sim tentar “visualizar”, a partir da narrativa dessas produções, uma 

outra sociedade que também enfrenta conflitos, e propor soluções para eles" 

(SARDELICH, 2006, p. 463). 

 Ao analisar a arte expressa nos LD de sociologia, as quais foram submetidas as 

charges e tiras presentes neste trabalho, percebe-se como o campo da educação visual se 

torna um elemento importante para que tais ilustrações possam abranger os significados 

embutidos em suas representações. Knauss observa que "a emergência do conceito de 

cultura visual e a projeção do campo dos estudos visuais representam o reconhecimento 

de novas possibilidades de estudo da imagem e da arte, colocando a visualidade no 

centro de interrogação" (Knauss, 2008, p.154). Como um livro didático mescla e propõe 

uma interdisciplinaridade, usando recursos do audiovisual, da internet, das imagens, dos 

filmes, da música, há nessas ferramentas uma questão que extrapola o domínio da arte 
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em si, mas que também abrange os aspectos sociais e culturais associados aos 

indivíduos e que se manifestam dentre tais campos. 

 

A compreensão crítica aborda a cultura visual como um campo de estudo 

transdisciplinar multireferencial que pode tomar seus referentes da arte, da 

arquitetura, da história, da psicologia cultural, da psicanálise lacaniana, do 

construcionismo social, dos estudos culturais, da antropologia, dos estudos de 

gênero e mídia, sem fechar-se nessas ou somente sobre essas referências. Essa 

proposta ampla e aberta enfatiza que o campo de estudos não se organiza a 

partir de nomes de artefatos, fatos e ou sujeitos, mas sim de seus significados 

culturais, vinculando-se à noção de mediação de representações, valores e 
identidades (SARDELICH, 2006, p.466). 

 

 A partir destas reflexões, compreende-se a importância do estímulo em sala de 

aula para uma leitura visual que desperte a criticidade e pensamentos reflexivos, dentro 

da multiplicidade de cenários que as imagens presentes nos livros didáticos se 

contextualizam, ao tratar de assuntos do cotidiano de muitos estudantes, possivelmente 

despertando novas perspectivas de compreensão dos fatos, ou simplesmente 

intensificando a leitura de mundo por parte dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

4. METODOLOGIAS 
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 O objetivo principal deste trabalho é analisar a relação entre o arcabouço 

conceitual, teórico e temático dos livros didáticos de sociologia e o conteúdo das histórias 

em quadrinhos presentes nesses livros, de modo a dimensionar o papel que desempenham 

em seu conjunto. Enquanto objeto de estudo desta dissertação, o livro didático de 

sociologia é analisado e avaliado como um documento, uma espécie de registro do 

currículo sociológico na escola básica, contendo informações que abordam conceitos e 

teorias das ciências sociais, além de abarcar um rico conteúdo imagético. Assim, este 

estudo se organiza em uma abordagem qualitativa a partir da análise documental. Godoy 

(1995, p.21) constata que, 

 

A abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta 

como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e 

a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem 

novos enfoques. Nesse sentido, acreditamos que a pesquisa documental 
representa uma forma que pode se revestir de um caráter inovador, trazendo 

contribuições importantes no estudo de alguns temas. Além disso, os 

documentos normalmente são considerados importantes fontes de dados para 

outros tipos de estudos qualitativos, merecendo, portanto, atenção especial.  

 

 Santos (2005) argumenta que "são fontes documentais tabelas estatísticas; 

relatórios de empresas; documentos informativos arquivados em repartições públicas; 

obras originais de qualquer natureza". Segundo Appolinário (2009) uma pesquisa quando 

se utiliza de fontes documentais como livros, revistas, documentos legais , dentre outros, 

ela possui um caráter documental. Godoy (1995, p.21-22) reconhece que "a palavra 

'documentos', neste caso, deve ser entendida de uma forma ampla, incluindo os materiais 

escritos (como, por exemplo, jornais, revistas, diários, obras literárias, científicas e 

técnicas, cartas, memorandos, relatórios)". No caso desta pesquisa, as obras analisadas são 

os cinco livros didáticos de sociologia aprovados pelo PNLD de 2018. Conforme Sá-Silva 

(2009,p.4),  

 

Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele 

informações, ele o faz investigando, examinando, usando técnicas 

apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e procedimentos; 

organiza informações a serem categorizadas e posteriormente analisadas; por 

fim, elabora sínteses, ou seja, na realidade, as ações dos investigadores – 

cujos objetos são documentos – estão impregnadas de aspectos 

metodológicos, técnicos e analíticos. 

 

 A linguagem visual e verbal presentes nos LD foram analisadas mediante uma 

técnica exploratória, uma vez que dedicou-se a compreender a construção didática do 

material e como o universo imagético das HQs são considerados dentro da perspectiva 
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teórica das ciências sociais, já que é um material voltado para se trabalhar em escolas, 

durante as aulas de sociologia, na interação entre estudantes e professores.  

 Para a organização desta pesquisa, algumas etapas foram estabelecidas. No início, 

realizou-se a seleção do material a ser analisado, no caso, os livros didáticos de sociologia 

direcionados para o ensino médio, aprovados pelo edital do Programa Nacional do Livro 

Didático de 2018. Em seguida, foi feito o levantamento das histórias em quadrinhos, 

desmembradas em charges e tiras, realizando a contagem de todo este conteúdo imagético 

específico em cada obra, identificando os capítulos, subcapítulos e seções em que se 

localizavam, bem como o contexto no qual estavam inseridas. Também foram observadas 

as fontes, o ano de produção e o nome dos ilustradores; o tipo de história em quadrinhos; a 

presença ou ausência de legendas ou textos explicativos acompanhando tais imagens; os 

conceitos, temas e teorias aos quais a imagem se vincula na obra didática. Este 

levantamento se organizou mediante a construção de um quadro, seguindo o modelo 

abaixo: 

 

Quadro 1: Tabela dos dados dos livros didáticos 

Identificação Dados da imagem Conteúdo Contexto 

 Referência da 
coleção 

 Unidade 

 Capítulo 

 Subcapítulo 

 Seção 

 Página 

 Tipologia 

 Título da imagem 

 Legenda 

 Autor 

 Fonte/arquivo 

 Ano 

 Relação Imagem-
conteúdo 

 Tema 

 Conceito 

 Teoria 

 Autor 

 Descrição 

 Observações 
gerais. 

  

 Com a organização dos dados levantados nos livros didáticos conforme o quadro 

acima, foi possível identificar as tiras e charges mais recorrentes, assim como os artistas 

mais frequentes. A continuidade do trabalho investigou a maneira como o assunto 

temático e as abordagens teóricas de cada livro dialoga com as charges e tiras, propondo 

identificar, por exemplo, se essas imagens fazem referência e embasam a linguagem 

verbal ou se funcionam mais como uma ilustração colocada nas obras de forma aleatória. 

Para isso, estudos sobre a cultura visual e semiótica foram examinados, servindo de apoio 

para esta pesquisa. Nesse momento, a análise buscou verificar a relação entre imagem e 

conteúdo dos capítulos em que as charges e tiras foram selecionadas.  

 Ao realizar um levantamento prévio do quantitativo imagético, a análise entre 

teoria e charge/tira investigou as peças mais recorrentes. A charge de Angeli intitulada 

"Feriado: dia da consciência negra" foi encontrada em quatro das cinco obras didáticas, 
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sendo este também o artista com o maior número de charges em todas as obras. Além 

desta charge de Angeli, há uma única outra charge que se repete entre diferentes livros. 

Junto com Angeli, Laerte Coutinho é a segunda artista mais recorrente, com a diferença de 

apenas uma imagem no quantitativo de ilustrações reproduzidas no conjunto dos cinco 

livros, embora não exista repetição ou recorrência de uma mesma tira ou charge de sua 

autoria entre os livros aqui analisados. Angeli e Laerte foram os dois artistas selecionados 

para a análise qualitativa das ilustrações presentes nos livros didáticos, partindo da 

observação e relação entre teoria e imagem de aparições recorrentes.  

 O tipo de ilustração de Angeli mais presente nos livros é a charge, enquanto Laerte 

se destaca pelas tiras, duas categorias imagéticas das HQs que contemplam aspectos desta 

expressão artística. Para a realização da análise, a técnica baseada na abordagem 

qualitativa, que identifica o livro como documento, envolveu teóricos como Maria Emília 

Sardelich, Iara Shiavinatto, Will Eisner, Lucia Santaella, Martine Joly, Paulo Knauss, 

dentre outros, na tentativa de entender e interpretar os fenômenos e significados 

conferidos nas obras de sociologia, buscando dar visibilidade ao conteúdo exposto neste 

material e trabalhando em cima de uma investigação exploratória de maneira detalhista, 

priorizando uma abordagem qualitativa dos dados, relacionando verbo e imagem. 

 Na última etapa da pesquisa, que consiste em uma observação e análise das 

imagens, sem mais referenciá-las diretamente às teorias das obras didáticas, realizou-se 

uma ancoragem aos estudos semióticos, os quais tornaram-se fundamentais para que a 

percepção da imagem alcançasse outros olhares que compõem parte de sua estrutura, 

como as cores, composição, símbolos, posicionamento dos corpos, planos e outras 

comunicações que este universo possibilita. Além dos estudos visuais, que dialogam com 

a noção de visualidade para representação de mundo individual. Will Eisner e Alberto 

Ricardo Pessoa, artista e estudiosos da arte sequencial, desempenham importante papel na 

fundamentação e investigação da imagem para além do seu contexto cultural, mas 

simbólico da estética dos quadrinhos. 

 Assim, este estudo foi organizado da seguinte forma: 

1ª fase: Análise do quantitativo geral de imagens referentes a charges e tiras dos livros 

didáticos de sociologia aprovados no Programa Nacional do livro Didático de 2018. 

2ª fase: Análise qualitativa: categorização, interpretação, análise e reflexão das imagens. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 
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5.1. Análise do quantitativo geral de charges e tiras 

 

 A organização da análise aconteceu a partir da identificação, seleção, 

categorização e contagem das ilustrações referentes às charges e tiras presentes nos cinco 

livros didáticos de sociologia aprovados no edital do PNLD de 2018. A lista abaixo elenca 

as referidas obras e respectivos autores e autoras: 

 

 Sociologia, de Silvia Maria Araújo, Maria Aparecida Bridi e Benilde Lenzi Motim 

 Sociologia hoje, de Igor José de Renó, Henrique Amorim e Celso Rocha 

 Sociologia em Movimento, de Afrânio Silva el al. 

 Sociologia para jovens do século XXI, de Luiz Fernandes de Oliveira e Ricardo 

César Rocha da Costa 

 Tempos modernos, tempos de sociologia, de Helena Bomeny, Bianca Freire-

Medeiros, Raquel Emerique e Julia O'Donnell 

 

 Após o levantamento dos dados, foi possível identificar quais são os artistas e as 

ilustrações mais recorrentes em cada obra, possibilitando a realização da segunda etapa, 

baseada na análise imagética e discursiva das imagens selecionadas em capítulos 

específicos. 

 

Quadro 2: Total de charges e tiras nos LD de sociologia 

Número total de ilustrações nos livros de sociologia aprovados pelo PNLD 2015-2018 

LIVROS CHARGES TIRAS AVULSAS TOTAL 

Sociologia 28 22 63 50 

Sociologia hoje 34 28  62 

Sociologia em Movimento 25 2  27 

Sociologia para jovens do século XXI 42 18 4 60 

Tempos modernos, tempos de sociologia 15 16  31 

Total 144 86  230 

 

 O quadro sintetiza o panorama quantitativo de ocorrência de charges e tiras nos 

cinco livros didáticos analisados. Como pode ser observado, há uma recorrência no 

conteúdo imagético exposto em histórias em quadrinhos, divididas em charges (144) e 

tiras (83), totalizando (228) aparições dessas imagens. A maneira como aparecem varia de 
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acordo com cada obra, o que se explica pelas peculiaridades inerentes a cada livro e sua 

relação com as imagens, mais especificamente, com as charges e tiras.  

 No que se refere às imagens avulsas, algumas fazem parte do arquivo da editora, 

conforme diz a legenda de algumas e foram encomendadas para ilustrar parte dos livros, o 

que não dá a certeza de ser imagens que já circularam em algum meio midiático, como os 

jornais, por exemplo. Nesse caso, as que não acompanham legenda para identificar a 

origem de onde vêm, parecem fazer parte do banco de imagens da editora, como imagens 

privadas e exclusivas das obras que as encomendou. 

 O quadro seguinte lista os ilustradores que tiveram ao menos, cinco ilustrações 

reproduzidas no conjunto dos livros aqui analisados e mostra que estes nem sempre 

figuram em todas as obras. Alguns, aparecem em uma obra apenas, como é o caso de 

Dálcio e Nico, cada um contabilizando um total de 5 ou mais ilustrações reproduzidas, 

embora concentradas em apenas uma obra didática. O único artista que realmente está 

inserido em todos os livros, conforme já mencionado, é Angeli, contabilizando 24 charges. 

 

Quadro 3: Recorrencia dos artistas em cada obra 

Recorrencia dos artistas em cada obra 

LIVROS Angeli Laerte Latuff Bill 

Watterson 

Alexandre 

Beck 

Nico Dálcio 

Sociologia 3 9 2 3 3 X X 

Sociologia 

Hoje 

5 13 X 3 X X 1 

Sociologia 

em 

Movimento 

1 X 1 X X X X 

Sociologia 

para 

jovens do 

século XXI 

13 1 6 X 1 6 5 

Tempos 

modernos, 

tempos de 

sociologia 

2 X X 3 2 X X 

Total 24 23 9 9 6 6 6 
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 O livro Sociologia em Movimento é o que faz menor uso desse recurso visual, com 

apenas 27 ilustrações, sendo 25 charges e apenas duas tiras, distribuídas ao longo de seus 

15 capítulos (menos de duas ilustrações por capítulo).  

 Já o livro com maior número de ilustração é o Sociologia, totalizando 113 

ilustrações, contando com as avulsas. Um ponto que merece ser destacado neste caso é a 

utilização de ilustrações próprias ao arquivo da editora, de autoria de Filipe Rocha, a 

maioria na forma de ilustrações, mas que, diferentemente das charges e ilustrações 

publicadas originalmente em outros meios, como jornais e revistas, foram desenhadas 

especificamente para o livro didático, como se tivessem sido encomendadas ao ilustrador, 

que a elaborou com base no assunto tratado no texto. Nesse aspecto, o livro Sociologia 

contém 61 ilustrações de autoria de Filipe Rocha, o que colocaria este ilustrador como o 

mais recorrente no conjunto dos livros analisados. Algumas são charges, mas a maioria 

são ilustrações avulsas, de natureza explicativa ou alusiva ao conteúdo textual. A Figura 

reproduz duas ilustrações deste autor. A primeira, à esquerda, tem uma natureza mais 

alusiva e cumpre uma função figurativa, agregando valor estético ao texto que trata da 

sociologia do século XIX e sua relação com o conhecimento científico e com as ciências 

da natureza. A segunda, à direita, tem um caráter mais explicativo e desempenha um papel 

de ilustrar conteúdo, ao transpor para uma imagem a situação narrada no texto: “As ações 

sociais são recíprocas, porque os indivíduos imprimem a ela um sentido levando em conta 

o comportamento de outros. Weber exemplifica: dois ciclistas vêm em sentidos contrários 

numa rua. Se eles se chocam em um acidente, não se trata de ação social. Porém, quando 

para evitar um acidente, desviam um do outro, há reciprocidade em suas ações” (Araújo et 

al., 2017, p. 33).  

 

Figura 6: Dois exemplos de ilustrações de Filipe Rocha no livro Sociologia 

             

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p. 19 e 33. 
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 Somadas às demais charges e tiras reproduzidas na obra, essas ilustrações de Filipe 

Rocha colocam este livro em destaque quanto ao aspecto imagético, não apenas em termos 

quantitativos, mas principalmente qualitativos e estéticos, revelando o interesse das 

autoras e/ou da editora em abarcar o universo ilustrativo no conteúdo do livro de forma 

mais incisiva.  

 Com exceção desse caso, em que fica clara a participação de Filipe Rocha como 

ilustrador do livro, e nos casos de ilustradores estrangeiros ou mais conhecidos, é um tanto 

difícil estabelecer com segurança qual ilustração é própria da obra – isto é, produzida 

originalmente para ser publicada naquela obra didática – ou quais são reproduções de 

ilustrações veiculadas originalmente em outros meios. Há um grande número de autores 

com ilustrações publicadas nessas obras, como pode ser observado no quadro abaixo.  

 

Quadro 4: Total de ilustradores por obra 

Nome da obra Nº Total de ilustradores por obra 

Sociologia 30 

Sociologia Hoje 34 

Sociologia em Movimento 25 

Sociologia para jovens do século XXI 29 

Tempos modernos, tempos de sociologia 23 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Ao observar os dados, percebe-se que muitos desses artistas não são conhecidos do 

grande público, o que dificulta saber se a imagem é uma publicação original do livro ou 

uma reprodução. Normalmente essa informação deveria constar na fonte da imagem, onde 

se especifica a origem da ilustração, se original ou reproduzida. Em Sociologia para 

jovens do século XXI, por exemplo, logo na abertura da primeira unidade há uma 

ilustração de Nico (Figura 7) que dá a impressão inicial de também ter sido desenhada 

especificamente para figurar nessa parte do livro. As outras três unidades do livro também 

iniciam da mesma forma, com uma ilustração de Nico no foco da página de abertura. Em 

todas elas, não há legenda ou qualquer outra informação que permita afirmar se trata de 

reprodução ou material original.  
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Figura 7: Ilustração de Nico, no livro Sociologia para jovens do século XXI 

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p. 7 

 

 No mesmo livro e como exemplo distinto, todas as charges de Angeli são 

acompanhadas de informações de autoria, data e local de publicação na informação de 

fonte, como pode ser exemplificado pela Figura 8. Vale inclusive destacar que esse tipo de 

referência à fonte é bastante incomum no referido livro. Com exceção de uma tira de 

Thaves, em todas as outras 13 vezes em que isso ocorre trata-se de alguma charge de 

Angeli. Seja qual for a explicação para isso, observa-se um tratamento desigual no que se 

refere às fontes e demais informações de cada imagem. De maneira geral, as 60 ilustrações 

contabilizadas no livro Sociologia para jovens do século XXI, não são acompanhadas por 

legenda. Apenas três possuem alguma explicação ou alusão ao tema abaixo da imagem, 

como no caso das figuras 8 e 9.  
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Figura 8: charge de Angeli, reproduzida no livro Sociologia para jovens do século XXI 

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.293 

 

 Na figura 9, inclusive, charge de Bruno Galvão, a questão vem abaixo da imagem, 

em uma fonte menor do contexto apresentado no livro, podendo passar despercebida. A 

legenda especifica apenas o nome do autor, não fazendo referência ao ano de produção e 

local onde foi publicada. 

 

Figura 9: Charge de Bruno Galvão no livro Sociologia para jovens do século XXI 

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.10 
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 As informações de fonte limitam-se, na grande maioria das vezes, à simples 

menção ao nome do autor. Isso ocorre 31 vezes. Em outras 11 a informação é incompleta, 

descrevendo apenas o nome do autor e local de publicação. O texto também faz poucas 

referências diretas às ilustrações. Ainda assim, pode-se dizer que as imagens dialogam 

com o tema abordado em cada seção do livro e a quase totalidade encontra-se disposta ao 

longo da parte textual dos capítulos. Há apenas cinco ilustrações nas seções de exercícios 

e atividades, quatro delas referentes a questões do Enem. 

 De maneira geral, observa-se que entre os cinco livros analisados há padrões 

distintos em relação ao uso de legendas e informações de fonte, bem como ao diálogo 

entre imagem e conteúdo textual. Essa variação de tratamento ocorre muitas vezes dentro 

de uma mesma obra. Ao contrário do observado em Sociologia para jovens do século XXI, 

no livro Sociologia, por exemplo, boa parte das 50 ilustrações (charges e tiras), 

acompanham legendas que explicam o assunto abordado dentro da perspectiva em que 

estão inseridas, isto é, relacionando-se com o conteúdo tratado no texto. Onze ilustrações 

(seis charges e cinco tiras)  não acompanham legenda, mencionando apenas a referência 

de produção, como ano e nome do artista que a produziu e, eventualmente, o local de sua 

publicação original. Nesses casos, a ausência de legenda costuma ser compensada por uma 

forte relação entre os conteúdos imagéticos e textuais. 

 Um exemplo é a Figura 10, de autoria de Junião, presente na página 334 do 

capítulo 11 "Juventude: uma invenção da sociedade", na qual a informação da legenda 

apresenta apenas o nome do artista que a produziu e o seu endereço virtual. O contexto em 

que a imagem está inserida é o subcapítulo "O jovem no Brasil: movimento e 

discriminação", que trata da situação dos jovens na sociedade, principalmente daqueles de 

baixa renda e os residentes das periferias brasileiras, enfatizando a condição dos jovens 

negros e pardos. Além disso, o assunto levanta dados do Mapa da violência de 2015, 

revelando a grande taxa de homicídio de jovens negros, demonstrando uma relação 

bastante clara entre a imagem e o assunto do capítulo. 
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Figura 10: Charge de Junião no livro Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.334 

 

 A Figura 11, uma charge de autoria de Angeli, fornece outro exemplo dessa 

relação: além de trazer a legenda explicativa da própria imagem, está inserida em um 

compartimento (box) que reforça o assunto exposto na charge. 

 

Figura 11: Charge de Angeli no livro Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.117 
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 A mesma charge, vale dizer, encontra-se reproduzida no livro Sociologia para 

jovens do século XXI (na página 162), embora não esteja acompanhada de qualquer 

legenda ou menção no texto de que serve de ilustração. Das 50 imagens ilustradas do livro 

Sociologia, a maior parte (43) encontra-se disposta ao longo do conteúdo textual, 

demonstrando clara preocupação dos autores em estabelecer a conexão entre imagem e 

conteúdo abordado. Em relação à Figura 12, encontrada na página 295 do capítulo 10, 

intitulado "Educação, escola e transformação social", verifica-se que além da legenda, ela 

própria explicativa do sentido da ilustração, além de ter abaixo da tira outra explicação a 

respeito da natureza e objetivos da escola como instituição social. Vale salientar que, no 

livro, a tira foi referenciada pelos autores como sendo uma charge, conforme destacado 

por mim em vermelho. Essa peculiaridade pode ser vista em outras imagens que aparecem 

nesta obra, refletindo certo descuido dos autores ou da equipe editorial em relação à 

tipologia correta da ilustração. 

 

Figura 12: Tira de Bill Watterson no livro Sociologia 

 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.295 

 

 Há ainda no livro Sociologia oito ilustrações localizadas nas seções dedicadas a 

atividades e exercícios elaborados pelos autores, como, por exemplo, a seção “Pausa para 

refletir”, na qual são comuns a ocorrência de charges ou tiras figurando como elemento 

para se pensar os assuntos abordados no texto, como se observa nos exemplos das figuras 

13 e 14.  
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Figura 13: Charge de Laerte em seção de atividade do livro Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.52. 

 

Figura 14: Tirinha de Angeli, reproduzida no livro Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.246. 

 

 Em relação a esses dois exemplos, é possível ainda pontuar uma distinção na 

forma como imagem e conteúdo sociológico se relacionam. A charge de Laerte (Figura 
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13) é acompanhada de uma explicação conceitual dos termos “pobreza” e “estrutura 

social”. A pergunta pode ser resolvida com a leitura desses conceitos no local em que a 

imagem se insere, tornando a relação entre imagem e conteúdo intrínseca nesse aspecto. Já 

a tira de Angeli (Figura 14), erroneamente chamada de charge e localizada na página 246, 

no subcapítulo "Cidadania: entre o público e o privado", evoca, para a resolução do 

exercício, a leitura e compreensão prévia do subcapítulo em que a ilustração aparece. 

Ainda no mesmo livro, observa-se outro exemplo em que a ilustração está diretamente 

relacionada ao conteúdo. Neste caso, ela praticamente responde a pergunta do exercício, 

como se observa na charge de Biratan (Figura 15). 

 

Figura 15: Charge de Biratan no livro Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.40. 

 

 Esse é um ponto importante em relação ao uso das ilustrações: sua ocorrência 

vinculada a atividades e exercícios. O livro Tempos modernos, tempos de sociologia é o 

exemplo mais explícito dessa relação. O livro reproduz em suas páginas 15 charges e 16 

tiras, sendo que dessas 31 ilustrações, apenas seis encontram-se dispostas ao longo do 
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conteúdo textual. As outras 25 aparecem na parte dedicada aos exercícios, sendo que nove 

delas são questões do Enem e quatro são questões de outros vestibulares.  

 Comparando este livro ao Sociologia em Movimento, esses dois exemplos 

representam abordagens bastante distintas em relação ao uso de HQs em apoio ao 

conteúdo sociológico apesar da quantidade aproximada de ilustrações: no Sociologia em 

movimento, assim como nos demais livros, as ilustrações estão incorporadas e dialogam 

com o conteúdo textual dos capítulos. Já no livro Tempos modernos, tempos de sociologia, 

as ilustrações desse tipo são poucas, apenas quatro, figurando a maioria entre os exercícios 

e atividades. 

 Pode-se dizer que nos livros Sociologia, Sociologia Hoje, Sociologia em 

Movimento, Sociologia para jovens do século XXI e Tempos modernos, tempos de 

sociologia, constata-se uma preocupação de que as ilustrações estejam sempre explicadas 

pelo contexto do conteúdo exposto no decorrer da obra, seja mediante uma legenda ou 

pelo próprio texto em que ela está inserida, que funciona como uma referência à imagem. 

Mesmo as imagens em que a legenda é ausente, nota-se um esforço em correlacionar a 

ilustração às abordagens teóricas da obra, de formas mais ou menos expressivas. 

 A utilização desses recursos visuais ao longo dos capítulos temáticos de cada livro 

também não permite inferir correlações muito sólidas que expliquem a concentração ou 

escassez de charges e tiras ligadas a determinado tema, ainda que algumas inferências 

possam ser feitas. O tema da religião, por exemplo, conta com capítulos dedicados 

exclusivamente ao assunto em três dos cinco livros analisados (Ver Apêndice 1). Juntos, 

esses três capítulos somam apenas uma HQ de Bill Waterson reproduzida na seção de 

exercícios do capítulo 16 – intitulado “O Brasil ainda é um país católico?” – do livro 

Tempos modernos, Tempos de Sociologia. Trata-se de uma questão que foi tema de 

redação do vestibular do IBMEC. Na história, as personagens de Calvin e Haroldo fazem 

referência à célebre frase de Karl Marx que diz que “a religião é o ópio do povo”. 
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Figura 16: HQ de Bill Waterson reproduzida na seção de exercícios 

 

Fonte: BOMENY et al, 2016, p.263. 

 

 Essa menor ocorrência de ilustrações em capítulos dedicados a tratar da religião 

poderia ser explicada, por exemplo, pelo fato de charges e tiras serem, senão por natureza, 

ao menos por frequência, manifestações artísticas ligadas ao universo do humor. No 

prefácio à primeira compilação de tiras do personagem Deus, de Laerte, Frei Beto lembra 

a história de quando o brasileiro Henfil tentou iniciar uma carreira de cartunista nos EUA: 

“Não durou duas semanas. Centenas de leitores protestaram, ameaçando cancelar suas 

assinaturas, se os jornais continuassem a publicar aquelas tiras com os Fradinhos” 

(COUTINHO, 2000, p. 5). Frei Beto termina seu prefácio, intitulado “Brincando nos 

campos do senhor”, abençoando o “santo humor” de Laerte, sem deixar de evidenciar a 

delicada combinação entre humor e religião.  

 Seria plausível supor, então, que haja um menor repertório de charges e tiras 

disponíveis sobre o tema, na medida em que muitos desenhistas preferem abordar assuntos 

menos delicados, espinhosos ou difíceis em seus trabalhos. Uma explicação mais plausível 

e consistente, contudo, seria a de que os próprios autores dos livros, ou mesmo a equipe 

editorial, tenha preferido não recorrer à utilização desses recursos visuais justamente para 
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evitar uma abordagem humorística do tema, correndo assim o risco de ferir alguns dos 

critérios estipulados no edital de seleção dos livros didáticos. Simone Meucci se refere às 

condicionalidades envolvidas na produção dos livros didáticos, não apenas as relacionadas 

ao mercado e às estratégias editoriais, mas também, e talvez principalmente, às que se 

referem à formação, experiências e repertório cultural dos autores dos livros. De acordo 

com ela, a produção de livros didáticos engloba uma divisão do trabalho de produção, a 

partir de um trabalho coletivo pela presença de diagramadores, ilustradores, diretores de 

arte, parceiristas, etc, sendo trabalho de uma produção coletiva (MEUCCI, 2013).  

 Esse é um ponto que pode ser melhor observado e inferido a partir do livro 

Sociologia Hoje. O livro é dividido em três unidades, cada uma delas relacionada a uma 

das disciplinas específicas das ciências sociais: antropologia, sociologia e ciência política. 

Essa divisão também reproduz a formação dos autores do livro: um antropólogo, um 

sociólogo e um cientista político. A introdução abarca um total de 10 ilustrações. Já a 

unidade I e II, dedicadas à antropologia e sociologia, contam com um total de 21 

ilustrações cada, entre charges e tiras. Essa quantidade é muito maior do que a terceira 

unidade da obra: ciência política, que conta com um total de 10 ilustrações apenas. Esse 

aspecto poderia, assim, ser explicado por uma questão de estilo pessoal, preferências ou 

repertório cultural de cada autor em relação a esses tipos de ilustração, ou ainda a 

estratégias editoriais de cada editora. 

 Tais considerações sugerem algo inicialmente talvez óbvio e trivial: que as 

escolhas de autores e editoras possuem peso decisivo no processo de produção desses 

materiais didáticos e que, em última instância, a aparição de determinada charge ou tira só 

pode ser explicada por essa condicionalidade. Esse é um ponto importante a ser 

considerado na análise das ilustrações nos livros didáticos, mas que não ofusca, por outro 

lado, uma explicação que recorra também ao repertório de ilustrações disponível. Isso 

explicaria, por exemplo, o fato de Angeli ser o único artista a figurar com ilustrações em 

todas as cinco obras, dividindo com Laerte o maior número no total de ilustrações 

reproduzidas nos livros didáticos: Angeli 24 e Laerte 23 ilustrações. No caso de Laerte, 

apesar de uma soma semelhante a de Angeli, suas ilustrações aparecem em apenas três dos 

cinco livros analisados neste estudo.  

 Poderíamos supor que há algo nas ilustrações desses autores que remetam a 

assuntos, temas, conceitos ou teorias das ciências sociais de forma mais direta ou aderente 

do que se observa no trabalho de outros ilustradores. Isso seria um argumento para 

explicar, por exemplo, o fato de que tiras do personagem Hagar, o Horrível, do desenhista 
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Dik Browne, sejam encontradas com maior frequência em manuais didáticos de português 

do que nos de sociologia, dada à própria maneira como o humor característico desta 

personagem está muitas vezes relacionado a interpretações de duplo sentido e usos de 

figuras de linguagem, por exemplo, o que as tornaria material bastante apropriado para a 

didatização e exercitação do processo de interpretação textual. Na mesma linha 

explicativa, as charges de Angeli, de cunho notadamente político e social, seriam recursos 

bastante apropriados para as discussões da sociologia, por exemplo. 

 Essa interpretação faz sentido, porém um terceiro aspecto a ser considerado e que 

seja talvez mais decisivo a influenciar o uso dessas imagens é o direito autoral. A 

necessidade de formalizar a autorização do ilustrador da charge, eventualmente mediante 

pagamento, pode ser fator a contribuir para o maior ou menor uso de ilustrações pelos 

autores e autoras dos LD ou editoras. A julgar pelas informações de fonte constantes em 

determinadas imagens, algumas editoras possuem acervo ou banco de imagens próprio, o 

que deve influenciar também no repertório de cartuns disponíveis para a escolha dos 

autores ou autoras.  

 No que se refere à produção de charges e tiras por artistas mulheres, estas 

aparecem em três obras: Sociologia, que traz uma tira de Cibele Santos, uma charge de 

Alexandra Moraes e nove de Laerte; Sociologia hoje, com apenas ilustrações de Laerte, 

que aparece 13 vezes, sendo o livro com o maior número de aparições da artista; e 

Sociologia para jovens do século XXI, com uma ilustração de Clara Gomes, uma de Carol 

Rosetti e uma de Laerte. Algumas dessas ilustrações aparecem em capítulos que tratam as 

relações de gênero. Dois dos exemplos abaixo aparecem, inclusive, como atividades.  

 

Figura 17: Quadrinho de Carol Rossetti 

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.355. 
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Figura 18: Tirinha de Laerte no livro Sociologia Hoje 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.118 

 

 A tira abaixo localiza-se no capítulo 3, "A família no mundo de hoje" que discute a 

configuração de famílias, abordando, inclusive, os modelos de família que estão sendo 

reconhecidos pelo Estado, além do movimento de mulheres e relações familiares, que 

buscam romper com os paradigmas instituídos pela organização patriarcal. 

 

Figura 19: Tirinha de Cibele Santos no livro Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.99. 

 

 As imagens aparecem em capítulos que discutem sobre relações de gênero, 

abordando questões como sexo, poder, feminismo e fundamentos que se encaixam com os 

elementos contidos nas imagens.  
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 Com uma inserção de quadrinhos majoritariamente produzida por homens, é 

possível que a escassez de charges e tiras elaboradas por mulheres nestes livros didáticos, 

se justifique pela pouca visibilidade desses nomes, o que tira, de certo modo, a 

importância de cartunistas mulheres dentro do universo ilustrativo das obras, que poderia 

abarcá-las para tratar de assuntos, por exemplo, como o feminismo ou como as mulheres 

se inserem dentro de vários âmbitos da sociedade patriarcal. 

 Em uma busca rápida no Google sobre a produção de quadrinhos por mulheres, 

uma lista mostra alguns nomes, como Jackie Ormes3, a primeira mulher negra a publicar 

histórias em quadrinhos, publicando, inclusive, em jornais afro-americanos; Marjani 

Satrapi, autora do livro Persépolis, que narra, de forma autobiográfica, as mudanças 

sociais e políticas no Irã após a “Revolução” Islâmica de 1979; Gabriela Masson 

(Lovelove6)4 expõe o tema do feminismo e da sexualidade; Didi Helene (Crocomila)5, 

aborda as relações da maternidade; Alisson Bechdel autora de algumas HQs, como o Fun 

Home - uma trágica comédia em família, em que aborda as suas relações e conflitos 

familiares; G. Willow Wilson, que traz em uma de suas obras assuntos como diversidade 

e intolerância religiosa, xenofobia e feminismo. Algumas dessas autoras, inclusive, têm 

parte de sua produção disponível de forma virtual, tornando ainda mais acessível à 

leitura das HQs.  

  Lino Arruda 6 , quadrinista criador do Monstrans, é uma pessoa não-binária 

transmasculina que se tornou referência para a comunidade LGBTQIA+. Apesar de não 

fazer parte do universo de mulheres produtoras, o autor merece destaque por trazer em seu 

conteúdo assuntos relevantes sobre gênero que, inclusive, dentro da perspectiva não 

binária, possui pouca visibilidade nas obras didáticas de sociologia analisadas neste 

estudo, assim como as mulheres. Destacar esses nomes e torná-los visíveis é uma forma de 

abarcar o conteúdo elaborado por quem vivencia de modo literal alguns contextos sociais 

de que tratam os livros. Bastante ilustrativo, nesse aspecto, é a menção que o livro 

Sociologia em Movimento faz à cartunista Laerte Coutinho, em capítulo dedicado à 

temática de gênero, sexualidade e identidades. Na página 346 há uma foto de Laerte, 

acompanhada de legenda que diz: 

 

                                                
3 Disponível em: https://www.jackieormes.com/. Outras informações no artigo intitulado "Jackie Ormes: a 

ousadia e o talento da mulher negra nos quadrinhos norte-americanos (1937-1954)". Disponível em: 

http://periodicos.est.edu.br/index.php/identidade/article/viewFile/649/670 
4  Disponível em: https://lovelove6.com/ 
5  Disponível em: http://crocomila.blogspot.com/ 
6  Disponível em: https://www.linoarruda.com/ 
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Em 2012, a transexualidade deixou de ser considerada um transtorno 

psiquiátrico, possibilitando a aceitação desse tipo de sexualidade por parte 

da sociedade. A ideia binária de "macho" e "fêmea" passou, aos poucos, a 

ser substituída pela presença de outras possibilidades - dando mais liberdade 

às pessoas para decidirem sua identidade de gênero [...]. A cartunista e 

transexual Laerte (aqui em foto de 2015, no Rio de Janeiro, RJ), há alguns 

anos, passou a se definir como bissexual no que diz respeito à sexualidade e 

se tornou figura importante para a discussão atual da liberdade de gênero. 

(SILVA et al., 2016, p. 346) 

  

5.2 A relação entre imagem e conteúdo nos Livros Didáticos de sociologia 

 

 Esta etapa da pesquisa aborda a relação entre o conteúdo imagético selecionado e a 

teoria presente nas obras didáticas a partir de um enfoque qualitativo. Ela se baseia na 

análise pormenorizada de algumas imagens selecionadas de modo a permitir certo grau de 

comparação entre o tratamento conferido em cada livro a esse tipo de imagem, mas 

principalmente, em relação à interação da imagem ao conteúdo. Foram separadas quatro 

imagens, para investigação: duas de Angeli e três de Laerte. O primeiro critério de escolha 

foi o fato de serem estes os artistas mais reproduzidos no conjunto dos livros didáticos.  

 O quadro abaixo descreve, de modo sintético, as características das imagens e suas 

inserções em cada obra. 

 

Quadro 7: Características das charges de Angeli 

OBRA IMAGEM CAPÍTULO SUB- 

CAPÍTULO 

Nº DE 

PÁGINAS 

PRINCIPAIS 

TEÓRICOS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Sociologia 

 

Charge de 

Angeli - 

Feriado dia 

da 

consciência 

negra 

2: Viver em 

sociedade: 

desafios e 

perspectivas das 

ciências sociais 

Desigualdade 

social e 

dominação 

34 Karl Marx 

Max Weber 

Erin Olin Wright 

Pierre Bourdieu 

Florestan Fernandes 

Pedro Demo 

A charge insere-se na 

seção "pausa para 

refletir", página XX como 

proposta de atividade 

sobre as desigualdades 

étnico raciais. 

Sociologia 

Hoje 

Charge de 

Angeli - 

Feriado dia 

da 

consciência 

negra 

3: Outras formas 

de pensar a 

diferença 

O conceito de 

etnicidade 

16 Fredrik Barth 

Max Gluckman 

Inserida na página 78, a 

charge vem com uma 

atividade que propõe que 

o leitor produza uma 

reflexão sobre etnicidade 

no Brasil. 

Sociologia 

para jovens do 

século XXI 

Charge de 

Angeli - 

Feriado dia 

21: Onde você 

esconde o seu 

racismo? 

Qual é a cor 

do Brasil? 

17 Kabenguele 

Munanga 

Thomas Skidmore 

A charge é reproduzida na 

página 332 e é uma 

ilustração que se conecta 
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da 

consciência 

negra 

Desnaturalizando 

as desigualdades 

raciais 

Muniz Sodré 

Clóvis Moura 

Florestan Fernandes 

Gilberto Freyre 

com o capítulo inteiro, 

apresentando-se de modo 

adequado ao tratamento 

das relações etnico-raciais. 

Tempos 

modernos, 

tempos de 

sociologia 

Charge de 

Angeli 

"Feriado dia 

da 

consciência 

negra" 

18: Desigualdades 

de várias ordens 

Raça e 

racismo na 

legislação 

brasileira 

22 Kabengele Munanga 

Gilberto Freyre 

Oracy Nogueira 

Carlos Hasenbalg 

Presente na página 289, a 

charge localiza-se junto a 

uma discussão abordada 

sobre os conceitos de 

desigualdade social, que 

trabalha com as de 

gênero, racial, étnica e de 

classe social. 

Sociologia em 

Movimento 

Charge de 

Angeli 

"Fórum 

econômico 

mundial" 

(figura 30) 

12: Globalização e 

integração 

regional 

Saiba mais 

"Fórum Social 

Mundial" 

23 Marshall McLuhan 

Milton Santos 

Amim Maalouf 

José María Gómez 

Presente na página 297, a 

charge de Angeli discute 

sobre a globalização a 

partir do ponto de vista 

sociológico. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Quadro 8: Características das tiras de Laerte 

OBRA IMAGEM CAPÍTULO SUB- 

CAPÍTULO 

Nº DE 

PÁGINAS 

PRINCIPAIS 

TEÓRICOS 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Sociologia Tira de 

Laerte 

(Figura 33) 

2: Viver em 

sociedade: 

desafios e 

perspectivas das 

ciências sociais 

Desigualdade 

social e 

dominação 

34 Karl Marx 

Max Weber 

Erin Olin Wright 

Pierre Bourdieu 

Florestan Fernandes 

Pedro Demo 

A charge insere-se no 

início do subcapítulo 

"desigualdade social e 

dominação", na página 58, 

para discutir relações de 

gênero.  

Sociologia 

Hoje 

Tira de 

Laerte 

(Figura 35) 

4: Antropologia 

Brasileira 

Contraponto 

(seção após 

as atividades) 

18 Gilberto Velho 

Eunice Durham 

Ruth Cardoso 

A tira localiza-se na página 

95 e apresenta-se como 

proposta de atividade, que 

aborda a questão do 

preconceito e 

discriminação de gênero e 

sexualidade 

Sociologia 

para jovens do 

século XXI 

Tira de 

Laerte 

(Figura 44) 

9: Tudo que é 

sólido se 

desmancha no 

ar": capitalismo e 

barbárie 

Concorrência 

e monopólio 

18 Karl Marx 

Friedrich Engels 

Na página 124, a tira 

aborda as relações 

econômicas em diferentes 

tempos. 

Fonte: Elaboração própria 
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 A charge de Angeli, intitulada "Feriado: dia da consciência negra", publicada 

originalmente em 2006, é a charge que mais se repete, estando presente em quatro das 

cinco obras de sociologia aprovadas no PNLD 2018 e na maioria das edições anteriores 

dos mesmos livros. Apenas uma obra aprovada no  PNLD de 2018, o livro "Sociologia em 

Movimento" não inclui esta charge em seu conteúdo. 

 Por outro lado, este livro reproduz uma única charge de Angeli, também escolhida 

para figurar na análise que segue. Assim, todos os livros foram analisados a partir de 

charges desse artista.  Já as tiras de Laerte aparecem em apenas três dos cinco livros 

(Sociologia, Sociologia Hoje e Sociologia para jovens do século XXI). Dessa maneira, 

foram escolhidas uma tira da artista de cada livro. Todos os livros didáticos do PNLD de 

2018 foram observados, porém aqueles que possuem o conteúdo imagético de ambos os 

artistas, foram analisados duas vezes.  

 No que se refere a charge de Angeli "Feriado dia da consciência negra", apesar de 

fictícia, adere perfeitamente à dura realidade social e econômica do país e é uma excelente 

alegoria da desigualdade que estrutura a sociedade brasileira. Não parece ser coincidência, 

portanto, o fato de figurar na maioria dos livros didáticos de sociologia aprovados nos 

editais do PNLD. Há várias leituras possíveis da imagem e muitos assuntos podem ser 

mobilizados a partir dessa ilustração.  

 Antes de entrar na análise entre imagem e conteúdo das obras didáticas aqui 

destacadas, visualizaremos as imagens com detalhes e conexões baseados nos estudos da 

cultura visual e da semiótica, teorias que servem para auxiliar a compreensão entre 

imagem e conteúdo dos livros. Nesse caso, aborda-se inicialmente uma contribuição à 

leitura imagética das charges e tiras selecionadas para análise. 

  

A faceta semiótica introduziu no modelo de leitura da imagem as noções de 

denotação e conotação. A denotação refere-se ao significado entendido 

“objetivamente”, ou seja, o que se vê na imagem “objetivamente”, a descrição 

das situações, figuras, pessoas e ou ações em um espaço e tempo 

determinados. A conotação refere-se às apreciações do intérprete, aquilo que a 

imagem sugere e/ou faz pensar o leitor. (SARDELICH, 2006, p. 457) 

 

 Os estudos semióticos para o exercício de uma leitura imagética em busca de 

atingir os pontos de sua interpretação, são expostos por Sardelich (2006, p.457), que traz 

uma sequência de códigos organizados em: 

 

 espacial: o ponto de vista do qual se contempla a realidade (acima/ abaixo; 
esquerda/direita; fidelidade/deformação); 
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 gestual e cenográfico: sensações que produzem em nós os gestos das figuras 

que aparecem (tranqüilidade, nervosismo, vestuário, maquiagem, cenário);  

  lumínico: a fonte de luz (de frente achata as figuras que ganham um aspecto 

irreal, de cima para baixo acentua os volumes, de baixo para cima produz 

deformações inquietantes);  

 simbólico: convenções (a pomba simboliza a paz; a caveira, a morte);  

 gráfico: as imagens são tomadas de perto, de longe;  

 relacional: relações espaciais que criam um itinerário para o olhar no jogo de 

tensões, equilíbrios, paralelismos, antagonismos e complementaridades.  

 

 Outra fonte consultada que serviu como base para esta etapa do trabalho, foi a 

obra "Imagem também se lê", de Sandra Ramalho e Oliveira (2004). No texto, a autora 

propõe uma sequência para possibilitar a leitura de uma imagem, percebendo-a, 

inicialmente, a partir de sua estrutura básica (observação de figuras geométricas, espaços 

diagonais, horizontais, percepção dos ângulos, dentre outras organizações com base nesta 

estrutura); o segundo ponto trazido pela autora é o de perceber as minúcias, identificando 

elementos constitutivos como ponto, linha, cores, plano, forma, luz, volume, textura, ou 

seja, elementos que provocam efeitos estéticos na imagem. Na sequência a autora propõe 

que seja observado como os elementos no texto estão organizados, o que envolve as 

expressões e o conteúdo exposto na imagem (OLIVEIRA, 2004, p.25-26). 

 Embora os estudos expostos neste trabalho de maneira superficial sobre leitura 

imagética, tanto os baseados na cultura visual quanto na semiótica, há influências destas 

teorias para a realização e interpretação imagética. Não é o intuito deste trabalho analisar 

com rigor semiótico as ilustrações presentes nos livros didáticos, mas explorar, ainda que 

superficialmente, algumas questões que os trabalhos apontam a respeito dos elementos 

plásticos e estéticos das imagens. Nesse caso, a compreensão dos signos e significados das 

imagens, ancora-se também nas questões sociais, políticas e culturais com que cada tira ou 

charge expostas neste trabalho dialogam, trazendo neste contexto as influências do estudo 

de Eisner (1995) e McCloud (1995), estudiosos da arte sequencial que auxiliaram no 

desenvolvimento e percepção de como essa leitura e construção imagética é elaborada.   

 Sobre um aspecto geral das charges e tiras aqui presentes, observa-se inicialmente 

uma característica peculiar deste conteúdo imagético: ambas operam uma leitura visual 

hiperbólica, levando ao extremo da situação. Essa é uma característica que algumas 

expressões artísticas buscam alcançar, sobretudo as charges, capazes de chamar o máximo 

possível a atenção do espectador e levá-lo a uma reflexão sobre a realidade, mesmo que o 

tratamento dado ao seu conteúdo beire o irrealismo ou mesmo o surrealismo. As imagens 

analisadas neste trabalho recorrem geralmente à ironia no trato de situações cotidianas, 

levantando críticas sobre situações aparentemente corriqueiras.  
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Figura 20: Charge 1 - Angeli 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.70. 

 

 A charge do cartunista Arnaldo Angeli Filho, publicada na Folha de São Paulo em 

20 de novembro 2006 está presente nos livros didáticos de Sociologia, Sociologia hoje, 

Tempos modernos, tempos de sociologia e Sociologia para jovens do século XXI. 

Conforme já mencionado, dos cinco livros aprovados no PNLD 2018, apenas o livro 

Sociologia em Movimento não utiliza esta charge. Com exceção do tratamento dado no 

livro Sociologia hoje, no qual ela é associada ao conceito de etnicidade, em todos os 

demais a charge está relacionada a capítulos ou subcapítulos que tratam da desigualdade 

social. Angeli, como ficou conhecido em sua carreira artística, é também o ilustrador com 

o maior número de charges reproduzidas nos livros didáticos de sociologia separados para 

a análise desta dissertação.  

 Dentro das categorias plásticas da imagem, o primeiro elemento que chama a 

atenção do olhar é a cor, estabelecida entre claro e escuro. Mas o impacto inicial em que 

se concentra o olhar são para os quatro corpos negros que estão na margem inferior da 

imagem, principalmente pelo enunciado da charge e também por serem os únicos 

elementos da imagem que carregam cores diferentes do resto do grupo representado em 

tom monocromático. A variedade de elementos contidos nos tons pastéis, ocupados pela 

massa de tons claros, localizados na parte superior da charge, inclui o conjunto 
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arquitetônico típico de uma praia situada em algum balneário nobre, imagem peculiar de 

praias urbanizadas nas capitais brasileiras7 (CASELLA, 2013, p. 33). 

 Embora a imagem trate de maneira hiperbólica a ocupação do espaço, esse exagero 

sugere uma reflexão sobre a realidade da estrutura social brasileira, tanto pelas diferentes 

posições sociais, como pela maneira como o espaço incorpora as questões raciais, 

mediante uma divisão estabelecida pela cor entre os corpos brancos e os corpos negros, 

observadas com realce na imagem. Conectando a análise com base na relação de Sardelich 

(2006), exposta no início deste capítulo, encontra-se no plano espacial da charge o 

posicionamento dos corpos de forma hierárquica. Os quatro corpos negros se situam 

abaixo dos corpos brancos, inclusive em termos de maioria/minoria (CASELLA, 2013, 

p.34). Não há, ou ao menos não se vê, pessoas negras no grupo que está usufruindo o 

feriado na praia, assim como não está retratada nenhuma pessoa branca vendendo objetos 

ou alimentos no comércio ambulante de praia para garantir sua sobrevivência. Ou seja, o 

que há são pretos trabalhando no feriado dedicado a marcar o dia da consciência negra, 

ironia que torna a imagem bastante simbólica e potente por usar elementos contraditórios 

para explicar a realidade social. 

 Os trabalhadores ambulantes, que aparecem em minoria e na parte inferior da 

imagem, aparentemente cansados do exercício do trabalho, são ignorados pelos indivíduos 

brancos, que focam suas atividades em leituras, jogos, consumo de cigarro e bebidas, 

bronzeamento e lazer em geral, sugerindo uma indiferença em relação aos negros pobres 

que trabalham no feriado usufruído por brancos privilegiados. Nesse sentido, a 

consciência negra é despercebida, não questionada, tornando-se apenas um detalhe, um 

elemento naturalizado numa sociedade estruturalmente racista.  A aparente indiferença da 

massa de indivíduos brancos em relação às questões de raça e classe , além da relação ao 

trabalho infantil, sugere uma realidade que normaliza e banaliza o absurdo retratado na 

cena. Ver negros explorados é uma prática que tornou-se corriqueira, independente da 

faixa etária e das condições em que essas pessoas estão submetidas. Segundo Sérvio 

(2014, p.199)  

 

                                                
7 Ao buscar dados sobre a análise semiótica, um estudo exatamente sobre esta charge foi encontrado. Todo o 
agrupamento e boa parte da investigação que busquei estabelecer na charge sofreram grandes influências do 

estudo semiótico do autor Cesar Augusto de Oliveira Casella, com o trabalho intitulado "Dia da consciência 

negra: Análise semiótica de uma charge de Angeli". A ideia do autor trabalha, inicialmente, em cima das 

questões formais plásticas, como a cor, a posição dos grupos na praia, a estaticidade e mobilidade, dentre 

outros. Assim, para uma compreensão ainda mais detalhada na semiótica estabelecida para analisar esta 

charge, indico a consulta deste artigo. 
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A cultura influencia nossa experiência visual de modo muitas vezes 

aparentemente insuspeito. Observamos anteriormente, quando analisamos 

aspectos da dimensão biológica do olhar (visão), a existência do fenômeno da 

percepção seletiva. Dissemos que o cérebro, mesmo em estado de consciência, 

processa apenas uma pequena parcela das informações enviadas pelos olhos, 

devido a limitações biológicas. O que não destacamos é que a dimensão 

cultural, em grande medida, nos predispõe a focar nossas atenções para algumas 

coisas, eventos ou pessoas e não para outras. A percepção seletiva é construída 

de maneira tácita, a partir de rotinas, de preferências e de práticas de olhar que 

se estruturam e ganham organicidade interna sem que nos demos conta. Ela se 

desenvolve de maneira inconsciente, influenciada por práticas culturais, por 
estímulos externos e/ou internos sobre os quais não temos controle. Um 

exemplo é o caso dos garis, descritos por Fernando Braga da Costa (2004) como 

“homens invisíveis”, homens e mulheres que quando vestem o uniforme relatam 

que não são mais vistos. Este é, também, um exemplo de como as roupas 

tornaram-se fundamentais para a nossa sociabilização, podendo nos destacar ou, 

até mesmo, apagar. Para pensar o caso dos Garis seria, portanto, necessário não 

se satisfazer simplesmente com a ideia de que a percepção é seletiva. É preciso 

compreender porque em tal contexto certas roupas levam certos indivíduos à 

invisibilidade. 

 

 Não por acaso esta invisibilidade é atribuída às quatros crianças negras, mesmo a 

imagem chamando atenção também ao trabalho infantil, uma prática criminalizada de 

acordo com o artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O lugar dos corpos 

negros na cena remete à escravidão, regime ainda não de todo abolido na prática, embora 

já criminalizado, assim como o trabalho infantil. A ilustração parece reproduzir, com 

roupagem moderna, uma cena familiar aos piores períodos da história do Brasil. Aqui, os 

corpos brancos e privilegiados posicionam, direta ou indiretamente, o lugar dos corpos 

negros e/ou periféricos como sendo a servidão o único lugar possível de sua existência. 

Segundo Braga (2019, p.158), isso quer dizer que  

 

A experiência do corpo racializado, a negrura que ele carrega, precisa ser 

tomada como lente para compreender como o funcionamento do racismo está a 

serviço do capitalismo e da colonialidade, economias que trabalham no tempo 

presente, perpetuando a vulnerabilidade e a frequente (não eventual) 

desaparição do corpo negro.  

 

 A indiferença branca é expressa de forma gestual e cenográfica. Sardelich (2006, 

p.457) elucida que são "sensações que produzem em nós os gestos das figuras que 

aparecem (tranquilidade, nervosismo, vestuário, maquiagem, cenário)". Ao identificar os 

gestos e feições da maioria branca localizada na parte superior da imagem, percebe-se, 

além de indiferença, uma prática intencional de exercer e desta forma legitimar sua 

posição social e hierárquica privilegiada diante de uma sociedade racista e classista. A 

única figura que parece observar as crianças com uma expressão de susto e talvez até de 

pavor é a mulher localizada à esquerda na primeira fileira, possivelmente motivada por um 

sentimento de insegurança com a proximidade de pessoas negras. O resto do grupo sequer 
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as nota. Na mesma situação de relação gestual, as crianças negras, mesmo de frente ao 

público branco, necessitam evocar uma atenção insistente, por meio de gritos inaudíveis 

aos quais ninguém aparenta dar atenção.  

 De acordo com a Lei nº 10.639/03, que determina a obrigatoriedade do ensino da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, as relações raciais são assunto trabalhado 

nas disciplinas de sociologia, história, geografia, literatura, educação artística e no âmbito 

de todo o currículo escolar. A lei também estabeleceu a inclusão no calendário escolar, o 

dia 20 de novembro como "Dia Nacional da Consciência Negra" (BRASIL, 2003). 

 Os editais do PNLD também indicam que os livros didáticos devem "abordar a 

temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da cidadania, da discriminação racial 

e da violência correlata visando à construção de uma sociedade antirracista, solidária, 

justa e igualitária” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014). Presente em quase todas as 

obras de sociologia do PNLD 2018, uma charge com essas qualidades, englobando uma 

série de contextos, como raça, cor, classe, pode funcionar como fonte para discussões 

relevantes aos estudantes/leitores.  

 Todas as formas de abordar divergentes temáticas em uma mesma imagem, como 

a charge Feriado dia da consciência negra, de Angeli, que vai desde a etnicidade, a ideia 

de classe e ao racismo estrutural, revela como cada livro se organiza por um determinado 

grupo de conceitos. No entanto, todos eles têm algo em comum, os dois conceitos-chaves 

da sociologia que está na orientação curricular do ensino médio, que são o estranhamento 

e desnaturalização. Todos os livros trabalham com o viés de desnaturalizar, por exemplo, 

a charge de Angeli, em que há uma naturalização do lugar concedido as crianças negras, 

como sendo algo comum no campo de visão do grupo branco. Assim, a charge traz um 

olhar antagônico, uma vez que cria um estranhamento e desnaturaliza a ideia da 

desigualdade racial expressa na imagem. Isso mostra que as orientações curriculares da 

sociologia estão empregadas no contexto dessas obras, ou seja, na área da sociologia estes 

livros adéquam os conceitos indicados pela própria orientação curricular da disciplina. 

Vejamos, então, como o tratamento desta charge ocorre nos quatro livros em que está 

presente. 

 No livro Sociologia (ARAÚJO, BRIDI e MOTIM, 2016), a charge aparece na 

página 61, na parte intitulada "Pausa para refletir", da seção "Desigualdade social e 

dominação". Trata-se de uma proposta de atividade relacionada ao conteúdo, uma vez que 

a imagem é acompanhada de duas questões, como se observa na figura 20. 
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Figura 21: Charge de Angeli "Feriado dia da consciência negra", reproduzida no livro 

Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.61. 

 

 A imagem, ao trazer questionamentos acerca do contexto que ilustra, possibilita 

uma leitura mais intensa e reflexiva do seu conteúdo, assim como o conceito sociológico 

sobre dominação proposto na segunda questão. Para Eisner (1995, p. 13) "a compreensão 

de uma imagem requer uma comunidade de experiência". Esta prática pode ser construída 

de acordo com o que o próprio assunto aborda teoricamente e a forma como relaciona a 

imagem às abordagens teóricas, bem como às experiências cotidianas de cada indivíduo 

que que a observa. As perguntas seguem por dois direcionamentos. A primeira questiona a 

posição do autor da charge em relação ao preconceito e às desigualdades étnico-raciais. A 

segunda busca estabelecer uma relação com o conteúdo teórico do capítulo, a partir de 

conceitos como o de dominação, provocando interagir imagem e teoria e reforçando um 

outro olhar sobre a questão trabalhada a partir da charge. 

 O capítulo 2, no qual a imagem está inserida, é relativamente longo e denso, indo 

da página 44 à 77 do livro. Intitulado “Viver em sociedade: desafios e perspectivas das 

Ciências Sociais”, o capítulo tem início abordando a interação social e as relações 

humanas como sendo o  objeto de estudo da sociologia, podendo ser harmoniosas ou 

conflituosas e de acordo com questões diversas, tais como as de classe, de raça e de 

gênero. O capítulo aborda conceitos como os de sociabilidade, relações sociais, relações 

de poder para chegar ao tema das desigualdades na sociedade contemporânea, quando 



 

82 

então novos conceitos são mobilizados, tais como os de identidade, desigualdades sociais, 

pobreza e estrutura social. Esse passeio é narrado a partir da perspectiva da consolidação 

da sociologia como disciplina e suas preocupações contemporâneas.  

 O capítulo ainda apresenta as teorias de Karl Marx, Max Weber, Erin Olin Wright 

e Pierre Bourdieu a respeito das questões de classe e estratificação social, recorrendo a 

conceitos como os de mobilidade social, exclusão social, capital, status, sociedade 

capitalista, estratificação social e realidade empírica. O capítulo então envereda pela 

relação entre desigualdade e dominação social. É nessa seção que se encontra a charge de 

Angeli, mais especificamente no momento em que o texto passa a abordar a dominação na 

realidade social brasileira, quando então é feita uma breve apresentação das principais 

teorias interpretativas do Brasil. Várias obras e seus respectivos autores são citados. De 

Silvio Romero, Euclides da Cunha e Oliveira Vianna, passando pelos estrangeiros Roger 

Bastide, Jacques Lambert, Donald Pierson, Claude Levi-Strauss, sem deixar de mencionar 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, além de Florestan 

Fernandes, Hélio Jaguaribe, Celso Furtado, Otávio Ianni, Juarez Brandão Lopes e José de 

Souza Martins.  

 A charge está, portanto, bastante apropriada ao conteúdo do capítulo, por evocar a 

questão da dominação na sociedade brasileira, na qual os aspectos da classe e da raça/cor 

são decisivos. Na imagem, o poder se expõe no momento em que indivíduos brancos 

exercem os privilégios da dominação econômica, política e social, em oposição ao caráter 

subalterno e de subordinação das quatro crianças negras retratadas na charge. Vale 

destacar, nesse aspecto, uma citação que o livro faz na página 66 , por sinal, o único 

momento no capítulo em que o trabalho infantil é mencionado: 

 

Ainda vivemos num mundo onde metade da humanidade deve sobreviver com 

pouco mais de um dólar por dia, ou em que o trabalho infantil sob regime de 

servidão supera com folga o número total de escravos existentes durante o 

apogeu da escravidão entre os séculos XVII e XVIII; onde pouco mais da 

metade da população mundial carece de acesso a água potável; ou onde o 

ambiente e a natureza são agredidos de modo selvagem (BORON, 2003 p. 43-

44, apud ARAÚJO et al, p. 66). 
 

 O capítulo também aborda a ideia de meritocracia,  a partir da qual o lugar de cada 

indivíduo na sociedade seria o fruto do seu esforço pessoal. Ocupar os estratos sociais 

inferiores, desprovidos de privilégios, seria uma consequência de um esforço insuficiente 

para ascender na estratificação econômica, social, cultural e política (ARAÚJO, et al, p. 

50-51).   
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 Essa é uma ideia que pressupõe que  as oportunidades e o sucesso dependem 

exclusivamente do querer, da vontade individual, ignorando, por exemplo, a herança de 

uma estrutura social forjada desde a colônia e que continua reproduzindo o mesmo 

fenômeno de exclusão social dos menos favorecidos, notadamente negros, negando-lhes 

ainda o mínimo de condição à sobrevivência. Todas essas observações e ideias 

apresentadas ao longo do capítulo podem ser percebidas na charge, tal como o conceito de 

mobilidade social, apresentado na página 54. No tópico "As teorias de classe e a 

estratificação social" há uma reflexão bastante apropriada à charge:  

 

De modo geral, quando alguém ascende socialmente, passa a dispor de melhores 

condições de vida. Mas quais condições favorecem a ascensão ou, ao contrário, 
levam alguém ou um grupo a ter uma posição menos privilegiada na 

sociedade?" (ARAÚJO, et al, p. 54). 

 

 As desigualdades sociais apontadas, bem como as diferenças de ordem religiosa, 

de gênero, cultural, profissional, de idade, sexo, cor e raça, funcionam para cada indivíduo 

de forma diferenciada, sendo capazes de despertar a identificação de pertencimento a um 

determinado grupo, estreitando as relações entre aqueles que se articulam e estabelecem a 

construção de identidades, a partir de afinidades e de histórias em comum, conforme 

apontado na página 51 do livro, "Porém, também a religião, a cultura e a profissão 

estabelecem distinções entre indivíduos e grupos, e podem despertar o sentimento de 

pertencer a um grupo, a uma sociedade ou a uma cultura, originando a construção de uma 

identidade" (ARAÚJO et al., p. 51). 

 Na charge, percebe-se os dois fenômenos, tanto o da desigualdade racial e de 

classe como também o da identificação de pertencimento a grupos, em que brancos ricos 

estão acompanhados de brancos ricos e os pretos pobres acompanhados de pretos pobres, 

agrupados pela necessidade de sobrevivência e pelo lugar subalterno ao qual a sociedade 

os confina.  

 O capítulo, apesar de levantar apenas superficialmente reflexões sobre racismo, 

aborda o fenômeno da desigualdade principalmente a partir de um enfoque de classes, 

ainda que não deixe de mencionar a discriminação social, racial e de outras ordens a que 

estão sujeitos os negros na sociedade brasileira. A página 52 explica que a desigualdade 

étnico-racial pode ser potencializada quando relacionada ao acesso dessas pessoas à esfera 

educacional, profissional, de mobilidade social e de participação política: as 

desigualdades, portanto, estão além da questão da posse de bens e da dimensão meramente 
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econômica e jurídica, uma vez que envolvem outras esferas da vida social (ARAÚJO et 

al., p.52).  

 As definições Marxista e Weberiana a respeito dos conceitos de sociedade 

capitalista, trabalhadas entre as páginas 55 a 57, tratam da situação de classe, vistas na 

charge a partir da percepção de que são os negros os mais afetados neste processo de 

exclusão social. A venda da força de trabalho constitui-se para para determinados grupos 

na sociedade capitalista, a única possibilidade de sobrevivência. Nesse cenário, a 

exploração de seus corpos  caminha em paralelo aos aspectos de raça, gênero, etnia, o que 

torna essa exploração ainda mais perversa. Ao abordar a teorias de Weber, que mostra a 

presença das classes sociais em diferentes tempos históricos, observa-se a sociedade 

antiga com o poder para os senhores e o lugar de servidão aos escravos; na medieval são 

os servos e os senhores; na moderna, os patrões e os trabalhadores. Pensando na questão 

temporal dessas três sociedades e relacionando-as à charge, em que tempo ela se encaixa? 

Ou será que para alguns o tempo permanece da mesma forma em que se constituiu a ideia 

de escravidão? 

 

No dia a dia podemos perceber quanto a sociedade brasileira ainda reproduz 

formas de discriminação a indivíduos de grupos sociais distintos. Assim como 

as mulheres, os afrodescendentes são historicamente discriminados no mercado 

de trabalho e em outras instituições. Os meios de comunicação e o sistema 

educacional muitas vezes reforçam essas formas de discriminação social, 

reproduzindo a desigualdade. Nos anúncios publicitários, por exemplo, pardos e 

negros, geralmente, aparecem em pequeno número, embora constituam a 

maioria da população brasileira. (ARAÚJO et al, p. 59) 
 

 Esse é um dos outros trechos do capítulo que menciona mais uma vez os 

afrodescendentes. Não há um aprofundamento mais preciso sobre esse assunto. O livro 

também não possui um capítulo específico sobre a questão de cor e raça, embora pontue, 

em alguns momentos, debates sobre a questão. 

 Outros elementos que tratam a ideia de raça no capítulo, referem-se a algumas 

imagens, como a foto exposta na página 52 mostrando um homem negro usando um 

bebedouro separado para os negros, durante o regime de segregação racial nos Estados 

Unidos, em 1939. Outra imagem, localizada na página 49, reproduz  uma aquarela de 

Jean-Baptiste Debret (1768-1848), acompanhada de legenda que explica que “as 

desigualdades de gênero e etnia nas relações sociais são, em geral, justificadas 

ideologicamente para garantir a manutenção da ordem social vigente. Uma fotografia de 

2010, reproduzida na página 60, mostra o jogador Manoel, do Atlético-PR. A legenda diz 

que ele "venceu um processo por injúria qualificada contra um jogador que lhe dirigiu 
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ofensas racistas durante uma partida em 2010". Estes conteúdos imagéticos que mostram a 

posição dos afrodescendentes, ilustram o espaço em que estão ocupando em diferentes 

regiões e tempos, enfatizando um racismo disseminado e que segue em percurso. 

 Na seção "descubra mais", o livro menciona uma série de assuntos que trabalham 

com as desigualdades sociais em vários formatos. O filme "Vista minha pele" do diretor 

Joel Zito de Araújo, por exemplo, debate o racismo. Outras obras são citadas, como 

"Globalização, as consequências humanas", "Desigualdades na América Latina". 

Elementos úteis para trabalhar com mais ênfase o que trata o capítulo estudado, além de 

incentivar uma multidisciplinaridade dialogada com o cinema e outras obras literárias. 

 Nota-se, portanto, que em todo o capítulo é possível fazer uma relação entre 

imagem e conteúdo que aponta. Além da questão étnica e racial, o recorte de classe e 

como os povos negros estão em sua maioria mais precarizados no quesito social, que 

permeia desde a discriminação da pele aos subsídios econômicos. Não é uma abordagem 

que trabalha em cima de estatísticas para mostrar outros dados sobre o lugar desses povos, 

mas organiza-se de modo a buscar reflexões em cima dessas categorias sociológicas, além 

de outros conteúdos imagéticos que reforçam o contexto de raça, etnia e classe. 

 A abordagem das ciências sociais que permeia com mais ênfase o capítulo é a 

sociológica. Os autores tentam fazer essa analogia a partir dos conceitos que vão desde 

uma concepção naturalista, em que a posição dos indivíduos e grupos sociais era tomada 

como um dado da natureza, atravessando o período da sociologia clássica, estabelecida a 

partir do  século XIX e que buscava lidar com uma outra ordem de fenômenos, mais 

ligados à migração em massa e outras crises sociais cíclicas. Já a sociologia 

contemporânea, a qual inicia-se na metade do século XX, pesquisa, como dizem os 

autores, origens e manifestações das desigualdades sociais.  

 No livro Sociologia hoje (MACHADO, AMORIM e BARROS), a mesma charge 

está localizada ao final do capítulo 3, intitulado "Outras formas de pensar a diferença", na 

página 78, como demonstra a figura 21. Tal como observado no livro anterior, ela está 

associada a uma atividade. Porém, se em Sociologia ela foi pensada como uma pausa para 

reflexão entre uma seção e outra, neste ela encontra-se em meio à seção de atividades, já 

ao fim do capítulo que, ao todo, compreende 15 páginas. 
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Figura 22:  Charge de Angeli "Feriado dia da consciência negra", reproduzida no livro 

Sociologia Hoje 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.78 

 

 A atividade direciona o aluno leitor a produzir uma reflexão que se relacione ao 

tema da etnicidade no Brasil. Nota-se desde já uma diferença em relação à abordagem 

analisada no livro anterior, a começar pelo enfoque disciplinar. O livro Sociologia Hoje é 

dividido em três unidades, cada uma representando uma das disciplinas das ciências 

sociais. O capítulo 3, no qual está inserida a charge em questão, é parte da primeira seção, 

dedicada à abordagem antropológica. A quarta seção deste capítulo trata o conceito de 

etnicidade, sendo possível utilizar todo o conteúdo do capítulo para elaborar o texto 

proposto na atividade.  

 O racismo retratado na charge de Angeli que revela o lugar ocupado por cada 

grupo e separa o lugar mais desfavorecido às quatro crianças pretas, mostra que "o 

episódio precisa ser compreendido em relação à guerra racial, inaugurada neste continente 

pelo tráfico transatlântico e em momento algum descontinuada" (BRAGA, 2019, p.157). 

A imagem intensifica este pensamento quando perpetua-se um público de maioria da 

riqueza, de poder político e influência - que, ironicamente, é também constituído por uma 

maioria branca, mesmo sabendo que a maioria da população brasileira não é branca - ao 

usufruto de privilégios que, de modo sarcástico, fala sobre o dia da comemoração ao 

feriado da consciência negra.  
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 O capítulo aborda as contribuições da correntes inglesa e francesa ao campo de 

estudo da antropologia ao longo do século XX. Conceitos como o de estrutura social e 

função são apresentados na primeira seção como elementos centrais para a perspectiva 

antropológica funcionalista, de origem inglesa, destacando-se autores como Radcliffe-

Brown, Bronislaw Malinowski e Evans-Pritchard. Já em relação à antropologia francesa, o 

livro aborda, na segunda seção, o conceito de dádiva, conforme formulado por Marcel 

Mauss, para posteriormente apresentar o estruturalismo de Claude Lévi-Strauss. A terceira 

seção discute os conceitos de sociedades simples e complexas, destacando uma crítica ao 

conceito de aculturação. Os termos para definir as sociedades em "simples" e complexas, 

são, nas palavras dos autores do livro, "problemáticos, pois todos os antropólogos 

correriam a afirmar que nenhuma sociedade é realmente simples e todas elas, a seu modo, 

são complexas". (MACHADO et al, 2016, p. 70). 

 A quarta seção é dedicada a tratar o conceito de etnicidade, mencionando a 

contribuição teórica de autores como Fredrik Barth e Max Gluckman. Mesmo sendo um 

termo que já fazia parte dos estudos antropológicos, a etnicidade ganhou ênfase nos 

estudos a respeito da diferença a partir da década de 1960. As sociedades, cada vez mais 

complexas, faziam com que a ideia de equilíbrio se desestabilizasse, principalmente por 

ter como base o capitalismo. O período de discriminações, racismo, fluxos migratórios 

foram intensificando as desigualdades e criando uma nova conjuntura social a partir da 

base capitalista a qual se sustentam, realçando as discriminações sociais, de raça, gênero 

etc. (MACHADO et al, 2016, p. 71-72). 

 A etnicidade tornou-se um tema central, por exemplo, para a compreensão dos 

processos de mudança social ocorridos na descolonização e independência da Ásia e 

África. O capítulo explica que a etnicidade é um termo que carrega a ideia de que grupos 

possuem algo em comum e que partilham de pensamentos e atitudes semelhantes. Um 

grupo étnico pode se autodefinir ou são definidos como diferentes de outros grupos, 

havendo um contraste nas formas de pensar, de se comportar, de se constituir no meio 

social ao qual estão inseridos. Essa forma de percepção faz com que a etnicidade ganhe 

importância por possibilitar que reivindicações de um grupo específico se estabeleça no 

âmbito político, econômico e social. Como se estabelecesse um parentesco, unido por 

fatores envolvendo a condição social, racial, econômica, de gênero e/ou nas demais 

formas de identificação entre pessoas.  

 

Um grupo étnico só se define em relação a outro, e o conceito de etnicidade 

é sempre relacional. Não há etnicidade num grupo isolado, pois o que 
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constitui a etnicidade é justamente o contraste com outros grupos. Por outro 

lado, os autores estão sempre atentos ao fato de que a etnicidade é um 

poderoso instrumento de mobilização política, utilizado para legitimar lutas 

por diferentes tipos de direitos (MACHADO et al, 2016, p. 72) 

 

 O capítulo aborda o regime de apartheid para tratar da questão das minorias. No 

caso da África do Sul, o domínio dos recursos do país e o controle político estavam nas 

mãos de  uma minoria branca enquanto a imensa maioria negra era excluída.  

 

O termo minoria também pode ser usado como referência aos grupos que 

concentram poder. Mas, nesses casos, a propriedade da etnicidade é que 

aqueles que dominam constroem um sistema no qual se inserem como a 

normalidade. Ou seja, os brancos são vistos como os “normais”, e todos os 

excluídos são “étnicos”. A ideia de etnia refere-se aos não dominantes, pois 
os dominantes não se pensam como distintos ou fora da cultura 

predominante. (MACHADO et al, 2016, p.73)  

 

 Há um momento dedicado ao tema dos conflitos étnicos e outro em que se 

estabelece uma relação entre etnicidade e raça. O capítulo finaliza a exposição textual com 

uma seção dedicada a tratar o conceito de identidade, na qual se menciona algumas ideias 

de Stuart Hall. No início do século XX o conceito apareceu na antropologia com estudos 

dos alunos de Franz Boas. As consequências com o avanço do capitalismo fez com que na 

década de 1970 o termo ganhasse uma conotação que dialogava com questões religiosas, 

étnicas, de orientação sexual, gênero e uma diversidade de fenômenos. Todo o conjunto 

exigia uma forma de pensar a diferença para além da cultura e da etnicidade, que trouxe 

relevância suficiente para refletir sobre as diferenças em um conjunto de características 

que diferenciam uma pessoa da outra, não necessariamente partindo do pressuposto de 

raça, mas envolvendo a identificação com uma série de peculiaridades que cada indivíduo 

carrega (MACHADO et al, 2016, p. 75-76). Essa ideia, aplicada à charge, pode ser 

pensada na forma em que cada indivíduo que aparece na figura, carregando consigo suas 

identidades religiosa, de opção sexual, de partido político e isso, diferente da etnicidade, é 

um elemento transitório, não estático, diferente da origem étnica ou da cor de suas peles, 

que é algo permanente, como explicam os autores do livro. 

 É então que o capítulo se encerra com uma seção de atividades, dividida em um 

momento de revisão de conteúdo, um de exercitação (no qual encontra-se a charge) e, por 

fim, uma parte com sugestões de leitura, filmes e sites de internet. 

 É possível perceber que a relação estabelecida entre o conteúdo verbal 

apresentados neste capítulo do livro e a charge de Angeli destaca o conceito de etnicidade 

mas não aprofunda tanto a questão da raça, que surge limitada a um box, um tópico 
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recorrente no livro intitulado “Para saber mais”. O box em questão aborda a relação entre 

etnicidade e raça,  partir do seguinte texto: 

 

A noção de raça, em termos biológicos, já foi rejeitada. Não existem raças 

humanas, constatação que foi muito importante no combate ao racismo. 

Entretanto, a discriminação com base no fenótipo (como as pessoas são 

fisicamente) continua a existir. Ou seja, a ideia de raça persiste e produz 

sistemas de exclusão social. Por isso ainda se fala em raça: não bastou 

afirmar que não existem raças para acabar com o racismo. Para combater o 

racismo, as pessoas que são discriminadas começaram a se articular em 

torno dessa experiência. Essa organização tornou politicamente importante 
demonstrar a realidade das populações discriminadas com base na ideia de 

raça, como os negros no Brasil, por exemplo. Isso significa que a situação 

dos negros no Brasil pode ser vista com o auxílio do conceito de etnicidade, 

permitindo o combate ao racismo com base na suposição da existência de 

raças. O termo “étnico-racial” foi cunhado para descrever essa combinação 

de diferença e exclusão atrelada à discriminação pela “imaginação” da raça. 

A expressão étnico-racial descreve uma população que compartilha algo (a 

própria experiência da exclusão e do racismo) e age politicamente para 

reverter essa situação. 

 

 É ao conteúdo deste box que a questão colocada junto à charge se refere. Não há 

outro momento em que o tema seja discutido de maneira mais aprofundada. Podemos 

dizer, então, que a charge foi reproduzida no livro com a finalidade de pontuar um assunto 

específico do capítulo, mas não tão explorado no texto. 

 Já no livro Sociologia para jovens do século XXI (OLIVEIRA e COSTA, 2016), a 

charge de Angeli está inserida no capítulo 21, intitulado "Onde você esconde o seu 

racismo? Desnaturalizando as desigualdades sociais", na página 332, na seção "Qual é a 

cor do Brasil?". É possível perceber, pelo título e subtítulo, que o capítulo aborda a 

questão racial no país a partir de um enfoque no problema da dimensão estrutural em que 

o racismo se sustenta. Há, inclusive, uma outra seção intitulada "O que é realmente o 

racismo?". Todo o conteúdo apresentado ao longo das 17 páginas do capítulo 21 possui 

uma relação explícita e direta com a charge de Angeli. Ao mesmo tempo em que os 

conceitos, teorias e abordagens apontados no texto agregam informações relevantes e 

auxiliam na interpretação da imagem, esta é uma ilustração muito adequada ao conteúdo 

textual do capítulo.  
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Figura 23: Charge de Angeli "Feriado dia da consciência negra", reproduzida no livro 

Sociologia para jovens do século XXI 

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.332. 

 

 O capítulo inicia-se com uma pergunta forte no título logo seguida por uma 

fotografia que mostra membros da organização racista americana Ku Klux Klan. São 

apresentados e discutidos os conceitos de preconceito, discriminação, racismo, etnicidade 

e afrodescendente. São mencionados, ao longo do capítulo, os estudiosos Kabenguele 

Munanga, Thomas Skidmore, Muniz Sodré, Clóvis Moura, Florestan Fernandes e Gilberto 

Freyre. Em relação a este último, é feita uma breve menção a sua principal e mais famosa 

obra, Casa-Grande e Senzala, que teve poderoso impacto ao estabelecer, no senso comum, 

a ideia de que o Brasil é um país livre de preconceitos raciais. Esse mito da democracia 

racial é desconstruído na sequência do capítulo por uma série de quatro gráficos referentes 

a características sócioeconômicas da população brasileira a partir de critérios de cor e 

raça, mostrando a vinculação da questão racial aos temas da pobreza, da desigualdade de 

renda e os reflexos dessa desigualdade no nível de escolaridade da população negra, como 

mostram as figuras 24 e 25. 
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Figura 24: Média de anos de estudo por cor, raça e faixa etária

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.328. 

 

Figura 25: Porcentagem da popuação que vive abaixo da linha de pobreza 

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.329. 
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Figura 26: Gráficos população branca, negra e outros

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.327. 

 

 O gráfico 2, representado na figura 26, é outro que mostra, com base em estudos 

do IPEA, que são as mulheres negras as que mais sofrem com a desigualdade de renda, 

atrás dos homens negros, que por sua vez têm rendimento médio inferior ao das mulheres 

brancas. Os homens bancos são os mais bem remunerados. É possível perceber a forte 

influência de classe interagindo com as questões de cor e gênero. Braga (2019, p. 157), 

explica que, 

 

Na última década, mulheres jovens negras foram assassinadas duas vezes mais 

em relação à mulheres brancas, e isso acontece em paralelo ao avanço das 

medidas de inclusão através de políticas identitárias, como o sistema de cotas 
nas universidades, por exemplo. Esse emblema expressa a complexidade de 

forças que sustenta o racismo como problema estrutural e subjetivo. Dar fim às 

vidas negras, longe de ser episódio de exceção, é a regra que sustenta o mundo 

como ele é.  
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 Na sequência, o capítulo aborda os critérios de classificação por cor no Brasil, bem 

como o tema da autodeclaração. O capítulo reproduz um curioso quadro com as 136 

diferentes formas de classificação de cor identificadas pelo IBGE em 1976, como 

demonstra a figura 27. 

 

Figura 27: Quadro IBGE sobre identificação de cor.

 

Fonte: OLIVEIRA; COSTA, 2018, p.330. 

 

 Entre "agalegada" a "vermelha", havia uma série de definições que se modificou 

em 1990, ao instituir-se apenas cinco possibilidades de declaração de cor/raça nos censo e 

levantamentos estatísticos do IBGE: branca, preta, parda, amarela e indígena. Essa 

relação, além de possibilitar o reconhecimento da cor da pele, serviu também para uma 

melhor identificação da desigualdade racial no Brasil, como explica o capítulo.  

Dando continuidade a esse tema, o capítulo chega a dedicar alguns parágrafos a tratar do 

dia da consciência negra e sua relação com o movimento negro no Brasil. De acordo com 

os autores: 

 

O conceito de 'consciência negra' foi fomentado, a partir dos anos 1960, 
contra a opressão colonial na África e pelo Protesto Negro nos EUA. Surge, 

daí, uma ênfase nas lutas anticolonialistas de países africanos, decorrendo o 

pan-africanismo, rumo a uma África livre e descolonizada pelos europeus. 

Esta ecoou nas organizações de vanguarda nos EUA, onde apareceram a 

Nação do Islã, liderada por Malcolm X, e o Movimento pelos Direitos Civis, 

liderado por Martin Luther King. Também durante os anos 1960 surgiram os 
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Panteras Negras e ganhou força a luta feminista, sob a liderança da afro-

americana Angela Davis, filiada ao Partido Comunista dos Estados Unidos. 

Foi um período de muitos conflitos étnico-raciais neste país. [...]  

 

Esses movimentos, segundo o sociólogo brasileiro Clóvis Moura (1983), 

despertaram intelectuais negros, profissionais liberais, estudantes, 

funcionários públicos e negros pobres no Brasil, a partir do final da década 

de 1970, a se conscientizarem da necessidade de se autoafirmar como 

negros. Essa consciência aconteceu na contramão da ideia de 

embranquecimento e da hegemonia do mito da democracia racial. O 
movimento ganha força e com isto aparecem slogans como 'negro é lindo' 

(que tem origem na frase do movimento negro norte-americano 'black is 

beautiful'), 'não deixe sua cor passar em branco' etc. 

 

A partir dessas novas construções é que o Movimento Negro, na década de 

1990, no Brasil, consegue transformar o 13 de maio em Dia Nacional de 

Denúncia Contra o Racismo e institui a Semana Nacional da Consciência 

Negra, com destaque para o dia 20 de novembro, quando se comemora a 

resistência e a morte do “herói negro” nacional Zumbi dos Palmares. 

 

De 'cor preta' ou 'negro' como terminologia pejorativa, o Movimento Negro 
consegue ressignificar o termo “negro” como símbolo de uma condição 

étnica e racial. Até o termo 'raça' é ressignificado, não se tratando mais de 

um termo biológico, mas político, ou seja, 'raça negra' como um conjunto de 

indivíduos que possuem histórias e culturas comuns, no passado e no 

presente". 

 

 O capítulo traz ainda uma apresentação do termo etnicidade, que surge no início do 

século XX na França: "Sua definição inicial refere-se a um tipo de solidariedade 

particular, laços intelectuais de língua e cultura, diferente do termo nação, atribuída à 

organização política, e o termo raça, atribuída as semelhanças físicas" (Oliveira; Costa, p. 

323). As definições confundem-se com os termos raça, nação, identidade e sociedade. 

Ainda nessa parte, o capitulo trata de diferentes formas de racismo, podendo ser mais ou 

menos sutis e manifestando-se em diversos contextos: olhares, falas, violência física, 

negação de direitos etc. 

 Estas relações podem ser vistas na charge, em que a raça, ao falar das semelhanças 

reparadas nos dois grupos presentes na praia, traça consequentemente a separação de 

pessoas por causa da cor da pele e classe social em uma sociedade pautada no racismo e 

classismo. Mesmo que para alguns grupos, vender a força de trabalho seja a única opção 

para ocupar um determinado espaço, como o caso das crianças pretas aparentes na charge, 

mostrando uma estrutura de nação com as marcas da cultura racista. 

 De uma forma geral, o capítulo vincula o racismo aos negros, pouco mencionando 

outros povos, como os indígenas, por exemplo (que voltam a aparecer a partir de um 

estudo mais intenso no capítulo 24 "Tudo se chama nuvem, tudo se chama rio": nossos 

ancestrais, primeiros habitantes do Brasil), quando são citados juntamente aos judeus e 
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mulçumanos, que também sofrem e/ou sofreram opressões ao longo da história. Na 

abordagem da charge, a experiência das desigualdades pode ser vista em todo o capítulo.  

 Como conclusão, podemos dizer que o capítulo, que aparece na terceira unidade do 

livro intitulada de "Relações Sociais contemporâneas", aborda bem a questão de raça e 

cor, trazendo questões importantes sobre esta problemática no Brasil, demonstrando, por 

meio de gráficos e quadros as evidências do racismo nas práticas cotidianas. Define as 

diferenças entre preconceito, discriminação e racismo a partir do debate sociológico e das 

experiências históricas desse fenômeno em outros países, como Estados Unidos e África 

do Sul. 

 Há uma conexão direta entre o tema/título da charge e o conteúdo exposto no 

capítulo. A interdisciplinaridade exposta ao final do capítulo auxilia neste estudo com uma 

boa base de apoio. Assim, as sugestões de leituras, filmes, músicas e internet também 

contribuem para uma relação entre imagem e conteúdo, trazendo a problemática racista 

para a reflexão. Pode-se concluir que o conteúdo imagético e as abordagens teóricas do 

capítulo levam a charge para muitos lugares de reflexão. 

 Já no livro Tempos modernos, tempos de sociologia (BOMENY, MEDEIROS, 

EMERIQUE e O'DONELL, 2016), a charge de Angeli está localizada em um dos 

subcapítulos do capítulo 18, intitulado "Desigualdades de várias ordens". Como o título 

sugere, trata-se de um capítulo bastante abrangente em relação ao tema da desigualdade: 

desigualdade de renda, de gênero, racial, abarcando ainda o tema do preconceito, do 

racismo e da fome. Em suas 22 páginas, o capitulo aborda os conceitos de desigualdade 

social (e seu par contrastante: a igualdade), de mobilidade social, meritocracia, direitos 

sociais, gênero, discriminação racial, etnia, segregação residencial e Estado de Bem-Estar 

Social.  

 Karl Marx é citado para introduzir o conceito de desigualdade social. Simone de 

Beauvoir e Margaret Mead são mencionadas em relação ao tema da construção social do 

gênero. Gilberto Freyre, Florestan Fernandes e Carlos Hasenbalg são referenciados na 

seção do capítulo que aborda a discriminação racial. Florestan Fernandes, mencionado na 

página 285, afirma que o preconceito de raça é um fator condicionante da posição de 

classe que os negros ocuparam após a abolição da escravidão. Para ele, resolvido o 

problema de classe, o discriminatório também estaria solucionado. Da mesma forma como 

em Sociologia para Jovens do Séc. XXI, a ideia comum de que o Brasil é um país 

racialmente amistoso e democrático é questionada neste livro por meio do recurso a 
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gráficos com dados estatísticos de composição demográfica e nível de escolaridade da 

população.  

 Também Martin Luther King aparece em uma imagem na página 286 discursando 

durante a Marcha pelos Direitos Civis e falando da falta de liberdade, as discriminações e 

segregações às quais estavam sujeitos os negros americanos, mesmo após a Proclamação 

da Emancipação:  

 

Mas cem anos depois, o negro ainda não é livre. Cem anos depois, a vida do 

negro ainda está tristemente debilitada pelas algemas da segregação e pelos 

grilhões da discriminação. Cem anos depois, o negro vive isolado numa ilha de 

pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material. Cem anos 
depois, o negro ainda vive abandonado nos recantos da sociedade na América, 

exilado em sua própria terra. Assim, hoje viemos aqui para representar a nossa 

vergonhosa condição (LUTHER KING JR, Martin. Eu tenho um sonho. apud 

BOMENY et al, 2016, p. 287). 
 

 Oracy Nogueira, Kabenguele Munanga e Tocqueville são outros autores citados no 

livro, na parte que trata de preconceito e racismo, com especial destaque à distinção 

conceitual entre preconceito de marca e preconceito de origem e sua relevância no 

entendimento das diferenças entre a questão racial no Brasil e nos Estados Unidos.  

 

Para Oracy Nogueira, existia uma diferença fundamental na natureza dos 
preconceitos observados nos dois países. O preconceito brasileiro seria o que ele 

chamou de "preconceito de marca"; o norte-americano seria um "preconceito de 

origem". Marca é o que aparece, o que se pode ver, o que está na pele. Origem 

diz respeito à herança, ao sangue, e pode não aparece. Um filho ou neto de 

negro pode nascer branco por herança da mãe. No Brasil, provavelmente, essa 

pessoa descende de negros, mas branca na pele, seria considerada branca. Nos 

Estados Unidos, não: são negros os que se originam de negros, mesmo que a cor 

tenha se alterado. (BOMENY et al, 2016, p. 287) 
 

 A esse respeito, diz o livro que “ser negro no Brasil é, antes de tudo, um 

reconhecimento social e político”, e não algo inscrito na genética individual (BONEMY 

et. al., 2016, p. 288). Por fim, Hebert de Souza e Josué de Castro são os sociólogos 

mencionados na seção que encerra a parte de conteúdo do capítulo, dedicada à questão da 

fome.  

 A indicação de filmes, como "Morte e vida Severina", "Branco sai, preto fica", "O 

xadrez das cores", funcionam para reforçar o percurso teórico de que trata o capítulo. As 

atividades elaboradas buscam exercitar a reflexão. Algumas são do próprio ENEM e todas 

funcionam para fundamentar sobre conceitos e temas tais como desigualdade, direitos 

sociais, etnia, discriminação racial, gênero, igualdade, meritocracia e mobilidade social. 

 Nessa variedade de assuntos, conceituações e explanações teóricas, a charge de 

Angeli é a única a ilustrar o tópico "Raça e racismo na legislação brasileira". Trata-se, na 
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verdade, de um subcapítulo de apenas uma página e que aborda a criminalização do 

racismo no Brasil a partir da implementação da Lei Afonso Arinos (Lei 1390, de 1951), a 

primeira a tratar tal prática como uma contravenção. A seção informa ainda que em 1988 

houve a inclusão, na Constituição Federal, do entendimento de que a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível. Apesar disso, conclui o subcapítulo, são 

raros os casos de judicialização do racismo no país. 

 A charge é acompanhanda nos legenda pela seguinte questão: "Há algo de 

contraditório aqui? Explique". A reflexão que a pergunta busca produzir, é capaz de ser 

feita a partir das teorias e conceitos abordados, o que mostra que a relação entre ambas 

carregam um enredo interessante para a compreensão. 

 Uma questão que talvez pudesse ser reavaliada é a localização da pergunta na 

legenda da charge, uma vez que está fora do texto e com uma fonte de tamanho inferior 

(figura 28), podendo passar despercebida e ser confundida com as informações de fonte da 

imagem.  

 

Figura 28: Charge de Angeli "Feriado dia da consciência negra", reproduzida no livro 

Tempos modernos, tempos de sociologia 

 

Fonte: BOMENY et al, 2016, p.289. 

 

 No geral, pode-se dizer que a charge encontra-se um pouco descolada do conteúdo 

que lhe é imediatamente próximo, apesar de poder ser interpretada a partir de elementos e 
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informações oferecidas ao longo dos demais subcapítulos. Fica a impressão de que a 

charge poderia ser melhor aproveitada em outro contexto. 

 Essa comparação entre as quatros abordagens feitas por cada livro para uma 

mesma charge mostra a variedade de enfoques que uma ilustração pode comportar e a 

diversidade de conceitos e teorias potencialmente mobilizados para sua interpretação. 

 No que se refere ao critério estabelecido para a análise das ilustrações (charges e 

tiras) tomou como base as mais recorrentes, referindo-se aos artistas com o maior 

número de publicações deste conteúdo imagético, conforme já mencionado. A obra 

Sociologia em Movimento é a que apresenta o menor número de charges dos livros de 

sociologia aprovados pelo edital do PNLD de 2018, além de incluir apenas uma charge 

de Angeli. Optamos por incluí-la na análise, mesmo a charge não aparecendo em 

nenhuma das outras quatro obras.  

 Vale mencionar que o livro possui um capítulo de 28 páginas dedicado a tratar as 

questões de raça, etnia e multiculturalismo (Capítulo 5), no qual são abordados temas 

como preconceito, discriminação, segregação e racismo. A única charge reproduzida no 

capítulo não tem caráter ilustrativo, no sentido de agregar exemplo ou situação para 

reflexão, tal como normalmente ocorre nos demais livros. Trata-se de uma charge que 

reproduz um preconceito, no caso, uma comparação entre o baiano e o gaúcho em 

relação ao trabalho, na qual se reforça a ideia do baiano como indivíduo preguiçoso 

inferindo, por consequência, que o gaúcho seria exemplo de dedicação ao trabalho. A 

charge é então reproduzida como objeto de análise em si mesma, acompanhada de uma 

legenda que diz que "o humor pode ajudar a generalizar preconceitos" (p. 112).  

 

Figura 29: Charge de Jaime Rodrigues 
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Fonte: SILVA et al, 2016, p.112 

 

 Também possui capítulo específico para tratar do tema das desigualdades sociais 

(Capítulo 10). Em relação à única charge de Angeli, foram observadas as seguintes 

características:   

 

Figura 30: Charge 2 - Angeli 

 

Fonte: SILVA et al, 2016, p.297 

 

  Pensando inicialmente nas categorias plásticas da imagem, há uma 

disparidade imediata que observa na composição da platéia no recinto retratado. A 

distinção é demarcada a partir da indumentária dos personagens. Em sua maioria, são  

homens vestidos de preto, com o mesmo estilo de roupa: terno, calça social, gravata e por 

dentro uma blusa branca e sapato social preto.  

 Sentados na primeira fileira, destoando dos demais e destacados na imagem, duas 

personagens caricatas por oposição, um homem e uma mulher, vestidos de modo bastante 

diferente da maioria. Usam roupas folgadas e bolsas estampadas com a famosa figura de 

Che Guevara. Na cabeça, a boina igual à do líder revolucionário e que hoje, inclusive, é 

comercializada como expressão simbólica desta figura. O homem carrega como acessório 

um violão e a mulher tem nas costas algo que se assemelha a uma mochila. Nesse sentido, 

pode-se destacar dois grupos apenas pela configuração das vestimentas: homens vestidos 

com roupa social, dando a entender serem políticos, diplomatas, burocratas e homens de 
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negócio, e um casal trajando de forma bastante caricatural indumentária que os remete ao 

ativismo de esquerda, à militância dos movimentos sociais, ao socialismo, ao comunismo 

e à revolução.  

 Do ponto de vista estritamente visual, é muito nítida a repetição de algumas 

imagens. Todas as figuras que estão vestidas de preto parecem ter a mesma feição, o 

mesmo nariz, a mesma boca, o mesmo formato de cabeça, a mesma indumentária e uma 

espécie de venda preta com um círculo branco que envolve a região dos olhos, podendo 

ser simples óculos, óculos específicos para visualização de projeção em três dimensões, 

por exemplo, ou um recurso do ilustrador para conferir realce ao modo como observam 

Ribamar e sua companheira. Todos também usam fone de ouvido, sugerindo que o evento 

de que participam oferece o serviço de tradução simultânea. Já em relação ao casal, a 

repetição se dá  pela imagem de Che Guevara, seja pela alegoria da boina, seja pela 

estampa presente em cada peça de roupa visível, com exceção dos sapatos. Lemos (2015, 

p.3) explica a repetição como sendo uma "verdadeira estratégia de produção de sentido". 

Nesse caso, a intensificação do olhar neste processo de repetir figuras pode funcionar 

como uma forma de produzir sentido. No caso da charge, essas repetições contribuem para 

caracterizar dois extremos, dois grupos distintos, estética e ideologicamente.  

  Os olhares dos outros homens observam Ribamar e a sua companheira. 

Comparados à maioria no recinto, suas feições são bastante diferentes, peculiares. 

Ribamar tem a barba por fazer. Os demais os observam com estranhamento e exotismo. 

Sentados na primeira fileira, o casal fã de Che Guevara demonstra certo incômodo em 

relação a esses olhares, às pessoas que os olham e ao próprio ambiente do Fórum que 

participam: "tem certeza que não erramos de endereço?", pergunta a companheira de 

Ribamar. A pergunta revela com ironia a diferença entre o Fórum Econômico Mundial e o 

Fórum Social Mundial. As pautas do Fórum Econômico são bastantes distintas das do 

Fórum Social Mundial, que se pretende ser um contraponto ao primeiro. É esse o ponto 

sarcástico da charge. 

 Ao se observar a imagem em uma outra perspectiva de cor, em preto e branco, 

pode-se continuar percebendo as duas figuras destacadas, o que mostra que independente 

das cores, o sentido vai produzir a mesma separação entre extremos, o que se intensifica 

pelas feições das pessoas presentes na primeira fileira (Figura 31). 
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Figura 31: Charge de Angeli modificada em preto e branco. 

 

 

 As cores, quando não interferem rigorosamente no conteúdo que a imagem busca 

transmitir, pode ser uma estratégia do artista prevendo a reprodução em jornais impressos 

em preto e branco. De qualquer forma, a postura e posição das figuras é suficiente para 

que a mensagem seja compreendida. 

 Em relação ao plano imagético, tanto nesta quanto na outra charge de Angeli 

analisada neste trabalho, o ilustrador utiliza essa demarcação entre plano inferior e 

superior da imagem como alegoria das relações de poder que busca destacar.  

No caso desta charge, o plano superior é ocupado por câmeras que registram o evento, 

outro elemento na imagem que se repete. Ou seja, a imagem é toda organizada a partir de 

uma repetição de elementos justapostos que tem como a única disparidade da maioria 

padrão a figura de Ribamar e sua acompanhante. Nesse sentido, o padrão e os signos 

imagéticos se organizam pela indumentária. 

 Visitando o site do Fórum Econômico Mundial8 , na seção "Nossa Missão", a 

discrição é a seguinte:  

O Fórum envolve os principais líderes políticos, empresariais, culturais e outros 

da sociedade para moldar agendas globais, regionais e da indústria. Foi fundada 
em 1971 como uma fundação sem fins lucrativos e está sediada em Genebra, na 

Suíça. É independente, imparcial e não está vinculado a nenhum interesse 

especial. O Fórum se esforça para demonstrar empreendedorismo no interesse 

                                                
8 https://www.weforum.org/ 
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público global, mantendo os mais altos padrões de governança. A integridade 

moral e intelectual está no centro de tudo o que faz.  

 Ainda sobre a missão, está registrado no site que "Acreditamos que o progresso 

acontece reunindo pessoas de todas as esferas da vida que têm o impulso e a influência 

para fazer mudanças positivas". Representar as instituições mais poderosas do mundo, 

assim como os políticos dos países mais ricos.  

 No livro, a imagem é trabalhada no capítulo 12, "Globalização e integração 

regional", que se organiza com um total de 23 páginas. Logo na página inicial, há uma 

lista das capacidades que o capítulo espera despertar no aluno e que servem como resumo 

dos conteúdos abordados: 

 compreender as características fundamentais dos processos de globalização e 

integração regionais; 

 identificar as dinâmicas de integração e fragmentação socioeconômicas, políticas e 

culturais presentes no processo de globalização; 

 reconhecer as assimetrias produzidas pelo processo de globalização e as possíveis 

alternativas presentes no debate político e social; 

 relacionar a integração regional com a realidade brasileira; 

 Ainda na primeira página, os autores indicam outros três capítulos do livro que 

trabalham conceitos relacionados ao tema da globalização: o capítulo 3 - Cultura e 

ideologia; o 6 - Poder, política e Estado; e o 9 - Trabalho e sociedade.  

 

Figura 32: Charge de Angeli "World economic forum", reproduzida no livro Sociologia 

em movimento 

 

Fonte: SILVA et al, 2016, p.297 
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 O capítulo problematiza a questão da globalização a partir do ponto de vista 

sociológico, como sendo um fenômeno de múltiplas dimensões (cultural, política, 

econômica e social), cuja dinâmica é consequência da expansão e consolidação do 

capitalismo: 

Trata-se, portanto, da análise de relações de poder, organização de produção, 

apropriação de padrões culturais e ideológicos etc., produzidas em escala 
global, com efeitos importantes em todo o mundo. (SILVA et al, 2016, p. 

284) 

 

 O debate a respeito do tema envolve visões distintas de entendimento, por sua vez 

decorrentes dos interesses conflitantes. O pensamento único, ligado ao neoliberalismo, 

compreende a globalização como fenômeno natural e socialmente positivo. Nesse aspecto, 

o livro cita Marshall McLuhan e a esperança de reduzir o mundo a uma grande aldeia 

global, com o fim das barreiras e fronteiras que limitam o trânsito de pessoas e 

mercadorias. O surgimento de blocos econômicos, ligado ao capitalismo globalizado e as 

políticas de integração, tais como o Mercosul na América Latina, são apontados como 

exemplos dessa dinâmica. 

 Dentre os aspectos positivos e potencialmente revolucionários da globalização, o 

livro destaca a promoção de uma maior diversidade cultural e social, acompanhada de 

uma maior mistura e troca de pensamentos, visões de mundo e filosofias, bem como a 

valorização das culturas locais populares como resistência à lógica da cultura de mercado.  

 De outro lado, teóricos como Milton Santos contrapõem uma visão crítica ao 

fenômeno da globalização ao ressaltar o seu lado negativo e perverso, como sendo um 

fator de promoção da desigualdade na distribuição de riqueza e poder na sociedade. A 

globalização encurta as distâncias ao imprimir velocidade às informações, mas esse é um 

aspecto que beneficia seletivamente os diferentes estratos da sociedade, notadamente, a  

camada da população que possui maior acesso ao capital.  

 As leis do mercado, a livre concorrência, o aumento do consumo são todos fatores 

abordados no capítulo, que também trata dos impactos dessa dinâmica nos países 

periféricos da economia capitalista internacional, por meio da instalação de grandes 

corporações multinacionais que exploram a mão de obra local mediante o pagamento de 

baixos salários e condições precárias de trabalho, sem falar do esgotamento dos recursos 

naturais. Os benefícios da globalização não são igualmente distribuídos, tampouco seus 

custos, conforme discussão apresentada na página 288. Em um documentário de Milton 
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Santos intitulado "O mundo global visto do lado de cá "sugerido no capítulo há uma das 

fala de Santos (2006) que bem sintetiza essa crítica: 

 

devemos considerar pelo menos a existência de três mundos em um só: o 

primeiro, seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como 

fábula. Segundo, seria o mundo tal como ele é: a globalização como 

perversidade; e o terceiro, um mundo como ele pode ser, uma outra 

globalização (SANTOS, 2006). 

 

 Em relação a essa abordagem, o livro menciona ideias e movimentos que se 

pautam nas possibilidades de uma outra globalização, menos promotora de desigualdades. 

 A charge aqui analisada está inserida na seção "Saiba Mais", página 297, no 

espaço do capítulo dedicado a tratar do Fórum Social Mundial como referência de um 

debate em torno de um modelo alternativo de desenvolvimento da globalização, buscando 

soluções mais inclusivas e que promovam a autonomia de pessoas e povos, com justiça e 

democracia. Surgido em 2001, o Fórum Social Mundial ocorre anualmente em diferentes 

países, com o propósito de defender um modelo alternativo de globalização e se 

consolidou como contraponto ao Fórum Econômico Mundial, que ocorre anualmente na 

Suíça e tem por público os representantes de poderosas instituições e os líderes políticos 

dos países mais ricos.  

 Acompanha a charge a seguinte legenda: “A charge satiriza a diferença entre as 

grandes potências do Fórum Econômico Mundial  e as alternativas e críticas ao modelo de 

desenvolvimento vigente” (p. 297). Ribamar e sua companheira são, na charge, a alegoria 

satírica dessa alternativa. 

 Percebe-se que a charge se encaixa em várias discussões abordadas no capítulo, 

inclusive nas sugestões de leitura, pesquisa e atividades, mesmo não havendo uma 

explicação mais densa do que seja o Fórum Econômico Mundial, mencionando apenas 

superficialmente suas propostas e influências.  

 

Análise das tiras de Laerte 

 

 As três tiras de Laerte selecionadas para esta etapa da análise encontram-se nos 

nos livros Sociologia, Sociologia Hoje e Sociologia para jovens do século XXI, e tratam 

de temas que envolvem as desigualdades de gênero e de classe. A primeira tira analisada 

está inserida no livro Sociologia e aborda as relações de gênero (Figura 33). 
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Figura 33: Tirinha de Laerte no livro Sociologia 

 

Fonte: ARAÚJO et al, 2017, p.58. 

 

 As cores escolhidas para um conteúdo imagético sempre chamam a atenção do 

olhar, assim como podem auxiliar na narrativa que o quadrinista busca transmitir com a 

história. McCloud (1995, p.192) afirma que “a diferença entre quadrinhos em preto e 

branco e em cores é profunda, afetando cada nível de experiência da leitura”.  

 Isso se aplica à tirinha, que contrói as duas personagens a partir da distinção de 

cores: o menino está vestido completamente em tons de cor azul, enquanto a menina usa 

cores variadas em toda sua indumentária: sapatos cor de rosa, blusa verde, short laranja e 

cabelo em tom rosado. Esses elementos poderiam não significar nada, não fosse o sentido 

geral da tira: "futebol é jogo de homem", dita pelo menino que, por sua vez, está todo 

vestido de azul. É ele também o único a pronuncia o verbo, elemento que se torna 

relevante justamente pela sequência narrativa dos quadrinhos que mostra sua tentativa 

insistente de em querer dominar o jogo. As cores dão força a essa estratégia de 

composição da tira. Para Flusser (1985, p.68) “as cores penetram nossos olhos e nossa 

consciência sem serem percebidos, alcançando regiões subliminares, onde então 

funcionam”. A cor na tirinha carrega pressupostos de uma estrutura patriarcal em que a 

sociedade ocidental está submetida. Assim, o patriarcalismo configura-se para além das 

cores no conteúdo imagético produzido na tira, reforçando-se na verbalização no último 

quadrinho e nos gestos do menino. Santaella diz que  

  

As imagens podem ser observadas tanto na qualidade de signos que representam 

aspectos de mundo visível quanto em si mesmas, como figuras puras e abstratas 
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ou formas coloridas. A diferença entre ambas as maneiras de observação se 

refletirá, na semiótica da imagem, na dicotomia dos signos icônicos vs. signos 

plásticos" (SANTAELLA, 2008, p.37). 

 

 No caso da tira, o aspecto imagético a associa a uma questão de gênero, como 

manifesto nas cores utilizadas para definir o que se refere à "masculinidade" e à 

"feminilidade". Segundo Yida e Andraus (2016), as cores despertam um valor estético ao 

desenho por envolver o leitor à história e trazer sensações capazes de contribuir com a 

leitura da arte sequêncial. 

 

Se a cor possui tantos predicados e ela produz sensações por meio do olhar, isto 

é muito bem aproveitado nos quadrinhos na medida em que estes constituem 

uma narrativa eminentemente visual, na qual a cor ajudará a situar o leitor em 

termos emocionais na história que se pretende contar. A cor atrai a atenção para 

algumas partes da prancha e provoca a imaginação do leitor, ampliando a 

participação dele na narrativa ao convocar outras imagens por associação, ela 

estimula outros sentidos e causa sensações próprias, que enriquecerão bastante a 

leitura, tornando-a única e particular a cada um que frui dos quadrinhos. (YIDA, 

Valéria, ANDRAUS, Gazy, 2016, p. 75) 

 

 Os sentidos e sensações despertados na tira expõem as divergências nas relações 

de gênero. Provavelmente o comportamento do menino não seria o mesmo se ele estivesse 

jogando bola com um outro garoto. Sua masculinidade é afetada pela habilidade da 

menina com a bola, sugerindo, a partir de um simples jogo, uma inversão da dominação 

masculina normalizada na sociedade.  

 Ainda que fosse um quadrinho retratado em preto e branco, a mensagem que 

questiona a ordem patriarcal e sua dificuldade em aceitar o poder exercido por uma 

mulher seria preservada. Nesse caso, as cores ajudam a enfatizar essa distinção de maneira 

mais incisiva por reproduzir padrões de cores estabelecidos para homens e mulheres, 

principalmente quando refere-se a crianças, como retratado na tira. Nesse caso, explica 

Biroli que "o sexismo atravessa quase todas as relações em uma sociedade como a nossa" 

(2018, p.79), o que vai afetar as relações, independente da faixa etária. 

 O fato de o garoto agir apenas com gestos agressivos, sem capacidade de 

argumento, reforça algo dito por Bourdieu (2010, p.18): "a força masculina se evidencia 

no fato de que ela dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não 

tem necessidade de enunciar em discursos que visem a legitimá-la". O autor esclarece que 

é uma dominação manifesta em todos os setores da vida social, refletindo-se na divisão 

social do trabalho, na estrutura do espaço e do tempo. Assim "o mundo social constrói o 

corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios de visão e de divisão 

sexualizantes" (Bourdieu, 2010, p. 18), tal como faz o garoto diante de um jogo de futebol 
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no qual, vendo-se em desvantagem, sem o talento e a habilidade da adversária, decreta 

monocraticamente tratar-se aquilo como jogo de homem. Tal como na famosa anedota do 

dono da bola, a qualquer sinal de contrariedade reclama para si, de forma agressiva, a 

posse e a propriedade da bola, dando por encerrada a partida na qual foi derrotado por 

uma garota (e por sua própria inabilidade). 

 O primeiro quadrinho mostra que o menino começa o jogo com a posse da bola, 

roubada pela menina logo no quadrinho seguinte. O cenário então se modifica e a menina 

mantém a conquista da bola e o domínio do jogo sem dificuldades. 

 Nos três últimos quadrinhos, o garoto cria uma outra estratégia de dominação, 

quando percebe que não pode exercer superioridade no campo da habilidade motora em 

relação a sua rival. Na sequência, o jogo é dominado por ele em dois momentos: Primeiro, 

o jogo precisa acabar e para isso ele recolhe a bola com agressividade, pronunciando em 

seguida que futebol é jogo de homem. A posição corporal do menino observada a partir do 

4º quadrinho mostra sua indignação na situação em que se encontra, dominado pela 

habilidadeda menina. No 5º quadrinho, a sensação de frustração é ainda maior, por causa 

de um drible que lhe faz cair no chão. Na sequência, ele já se ergue de outra maneira, com 

o intuito de mostrar autoridade não só na relação de jogo entre ele e uma menina, mas 

também na posse da bola, algo que ele não conseguiu exercer por mérito próprio em 

nenhum outro momento, recorrendo a comportamentos agressivos e demonstração de 

poder para reestabelecer uma situação de dominação "em um contexto de forte 

desigualdade de gênero e, portanto, de ampla reprodução de um discurso cultural 

dominante, estamos diante de uma situação prototípica "da mulher fora do lugar" (MANO, 

MACEDO, 2018, p.88). No aspecto da tira, a mulher se torna fora do lugar comum e que 

lhe é imposto na sociedade patriarcal no momento em que detém a habilidade em um 

esporte considerado como jogo de homem, como proclama o menino ao final da tira. 

 No início de 2019,  Damares Regina Alves, ministra da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos do atual governo Jair Bolsonaro, proferiu uma frase que ficou famosa 

nas redes sociais, repercutindo em vários movimentos: "Menino veste azul e menina veste 

rosa". A tira da artista Laerte foi publicada antes dessa fala, no jornal Folha de São Paulo 

em 29 de maio de 2010 e já fez parte de questões de provas como o ENEM, em 2017. Ao 

avaliar o discurso da ministra, percebe-se que dentro da temporalidade, esta é uma 

experiência de gênero que vem sendo afetada em diferentes épocas. O tempo do discurso 

da ministra e da imagem da Laerte são ainda muito próximos quando compreende-se 
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outras circunstâncias que reverberam este conteúdo proclamado há tantas décadas na 

sociedade.  

 Outras tiras da artista Laerte discorrem sobre a temática de gênero, levantando 

questões da cor para a narrativa. Nesse caso, a tira seguinte não passou por uma avaliação 

neste trabalho referente a relação entre imagem e conteúdo, realizada no subcapítulo 

anterior, porém foi localizada na obra Sociologia Hoje, apresentando um conteúdo muito 

semelhante e que também serve de ponto de partida para uma discução sobre a construção 

social do gênero (Figura 34). 

 

Figura 34: Tira 2 - Laerte 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.117. 

 A normalidade, segue legitimando uma masculinidade e uma feminilidade 

padrões, sustentando-se dentro de uma perspectiva de gênero de experiências passadas, 

reproduzindo-as no presente e trazendo a naturalização do discurso patriarcal para o tempo 

atual, como um discurso essencialista de diferenciação de sexos, que sobressai nas figuras 

masculinas, cis e brancas.  

 

Culturalmente, na tradição clássica, quando vemos uma família com uma 

criança, quando visitamos um recém-nascido, quando vamos a um chá de 

revelação, não precisamos perguntar qual é o sexo do bebê, porque a resposta já 

nos é dada por meio das cores azul ou rosa. Nas festas de aniversários infantis, 

dificilmente iremos ver a decoração em tom de rosa para menino ou de azul 

para menina. Na verdade, não se trata de um padrão exclusivamente infantil: 

basta ir às lojas e veremos os presentes para homens sendo embrulhados em 
caixas azuis e os presentes para mulheres sendo embrulhados em caixas rosas. 

Nas campanhas contra o câncer de mama e de próstata as cores, também, fazem 

referência ao sexo, quando nominam “outubro rosa” para prevenção do câncer 

de mamas e “novembro azul” para a prevenção do câncer de próstata. Mas por 

que os meninos têm que usar azul e meninas, rosa? (APINAGÉ e SANTOS, 

2019, p.4) 

 

  A masculinidade no poder persiste no momento em que submete e precariza a 

mulher em diversas situações, exercendo as suas formas de domínio, assegurando a 
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desigualdade de gênero e de outras ordens. Os discursos discriminatórios sempre retornam 

para devolver ao tempo o que a estrutura social de base desigual necessita para sobreviver. 

Braga (2019, p.10) afirma que  

 

O tempo do progresso somente é possível na história dos poderosos, dos 

homens brancos heterossexuais e ricos que não cessam de atualizar as formas de 

dominação nos espaços de poder. Assim, as guerras e  evoluções serão pautadas 

pelas conquistas daqueles que subjugaram outros povos e culturas e os 

monumentos que acessamos como históricos fazem referência aos seus 

edificadores, ainda que sejam representações de um corpo não hegemônico, 

feminino e/ou racializado. Ao serem edificados, que outros monumentos 

transformaram-se simultaneamente em ruínas? 

 

 Para além da cor de uma indumentária que cria uma fábula de garantia da 

heteronormatividade para o mundo patriarcal, observa-se uma situação que normatiza o 

espaço que a mulher deve e pode ocupar de acordo com a desigualdade estrutural de 

gênero. Uma análise superficial do futebol feminino mostra o quanto ele é desvalorizado 

quando comparado ao futebol jogado por homens. Em grandes eventos como a copa do 

mundo, no Brasil, por exemplo, muitas atividades cotidianas são suspensas no momento 

dos jogos, mas apenas aqueles jogados por homens. Todos os campeonatos mais 

disputados, comentados e assistidos são os do futebol masculino. É raro ver a mesma 

carga de interesse, investimento e entusiasmos em relação ao futebol feminino.   

 Segundo o site da FIFA, o futebol masculino teve a sua primeira copa do mundo 

em 1930. No Brasil, 2 anos depois, em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto e 

só em 1991 ocorreu a primeira copa de futebol feminino 9 . Esses pequenos detalhes 

evidenciam a desigualdadede gênero, colocando as mulheres no grupo das minorias em 

termos de direitos.  

 Mesmo a insistência ao apagamento da figura feminina em tantas esferas e que 

reverberam atualmente, a história das mulheres mostra movimentos criados por elas que 

registram eventos pouco conhecidos. Capellano diz que, 

 

Foram as mulheres, aliás, que consagraram a expressão “torcer”. Como não 

ficava bem para uma dama se descabelar, gritar, chorar, com seu time de 

coração, elas levavam para os estádios pedaços de pano, os quais torciam 

durante as partidas para aliviar a tensão. O hábito as fez ficar conhecidas como 

“torcedoras” e não demorou muito para o termo ser adotado para designar todos 
aqueles que compareciam com frequência às partidas no intuito de incentivar as 

equipes (CAPELLANO, 1999, p.28 e 29). 

 

                                                
9  Outras modalidades sobre jogos de futebol feminino podem ser consultados no site da FIFA 

https://www.fifa.com/search/?q=primeira+copa+de+futebol+feminino 

https://www.fifa.com/search/?q=primeira+copa+de+futebol+feminino
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 Isso mostra como a relação da mulher em alguns espaços são tímidas, mesmo com 

o surgimento de outras possibilidades para hábitos mais autônomos, fugindo das regras 

patriarcais. Além disso, percebe-se como a violência de gênero torna-se algo muito grave 

quando acompanha outras violências, uma vez que possivelmente as mulheres que 

frequentavam um estádio de futebol antigamente, eram mulheres brancas e com 

privilégios de classe. Quais espaços as mulheres negras ocupavam neste momento?  

 A tira mostra uma menina habilidosa num jogo considerado "para homens". A 

desvalorização da mulher no trabalho, no esporte, nos negócios, e em tantas outras frentes 

na qual se aventura a explorar um lugar normalmente visto como destinado aos homens, 

comprova a debilidade de um mundo patriarcal que necessita assegurar seu domínio por 

meio da crença na fragilidade e incapacidade feminina. 

 

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, 

cujo ser (esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em 

permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 

simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, 

enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se esperam que sejam 

“femininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, 
contidas ou até mesmo apagadas. E a pretensa “feminilidade” muitas vezes não 

é mais que uma forma de aquiescência em relação às expectativas masculinas, 

reais ou supostas, principalmente em termos de engrandecimento do ego. 

(BOURDIEU, 2005, p. 82). 

 

 Uma tira com esse conteúdo ocupando um livro didático, leva a vários caminhos 

de reflexão, podendo ser o ponto de partida para a discussão de gênero dentro da sala de 

aula e funcionando como um mecanismo capaz de mostrar que as mulheres são capazes de 

ocupar e exercer sua autonomia em lugares tidos como refúgios da masculinidade 

patriarcal. O desenvolvimento do assunto que vai depender da maneira como a imagem 

será vista e refletida pelo público-alvo: os estudantes. 

 No que se refere à inserção da tira no livro Sociologia, esta está localizada na 

página 58, no capítulo 2 do livro (ARAÚJO, BRIDI e MOTIM, 2016), o mesmo capítulo 

em que a charge de Angeli, sobre o feriado do dia da consciência negra foi analisada 

(figura 21). A escolha de examinar duas imagens de um mesmo capítulo, busca apreender 

como diferentes ilustrações, ainda que tratando de assuntos diferentes (mas que se 

relacionam diretamente ao assunto das desigualdades), são trabalhadas no decorrer do 

conteúdo teórico do livro. Além disso, as duas imagens aparecem na mesma seção 

"desigualdade social e dominação", em que a questão de gênero é retratada pela tirinha 

como sendo uma característica social naturalizada.   
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 A desvantagem nas questões de gênero está ligada às relações de poder em uma 

sociedade que vive de forma hierarquizada em torno do patriarcado, como é identificado 

na tira e em alguns trechos do capítulo do livro. A histórica dominação masculina, 

reverberada em uma série de contextos sociais que envolvem a monopolização de direitos, 

varia de país, região, estado e alcança vários campos sociais, como o acadêmico, o 

profissional, a moda, o comportamento público, os salários, garantindo assim a 

manutenção de uma ordem social vigente com viés ideológico, conforme  debatido nas 

páginas 59 e 60 do livro. 

 O capítulo expõe de modo geral que no século XIX acreditava-se que as 

desigualdades eram fenômenos naturais (concepção naturalista) e provinham de fatores 

biológicos e divinos. Mais tarde, com o avanço dos estudos sobre a sociedade, a ideia foi 

se modificando, de modo a compreender que a estrutura de mundo funcionava para 

resguardar o poder de alguns, gerando as desigualdades que atingem a muitos, mas 

também as mulheres. A dominação social passa a ser entendida, em muitos âmbitos, como 

algo corriqueiro e legítimo, cercada de adjetivos que compactuam para a manutenção da 

masculinidade no poder. Um fragmento do texto do capítulo descreve que "no dia a dia 

podemos perceber o quanto a sociedade brasileira ainda reproduz formas de discriminação 

a indivíduos de grupos sociais distintos. Sendo, assim como as mulheres, os 

afrodescendentes historicamente mais discriminados no mercado de trabalho e em outras 

instituições" (ARAÚJO et al, p. 59). 

 O debate sobre as desvantagens da mulher nas diversas esferas da vida social 

ocupa pouco espaço no capítulo, que se dedica a abordar uma visão mais ampla das 

desigualdades sociais. Há, ainda, uma menção sobre o Fórum Social Mundial e suas 

pautas, dentre elas, as relacionadas ao movimento feminista e às discussões de gênero.  

  O capítulo dá maior ênfase à concepção de classes sociais, destacando em paralelo 

a questão de cor/raça, etnia e gênero, enfatizando o papel da dominação hegemônica na 

realidade social brasileira, abordando de forma sintética uma das principais teorias de 

classe e estratificação social, abordadas por teóricos como Karl Marx, Max Weber, Erik 

Olin Wright e Pierre Bourdieu, que surgem no decorrer da leitura para embasar as 

discussões de fenômenos sociais, numa perspectiva materialista histórica. Trata-se de um 

caminho oposto ao do naturalismo que abre o capítulo. 

 Na seção referente às sugestões de leituras, filmes e sites, na página 64 do livro em 

questão, o capítulo 2 não aborda questões de gênero, reforçando o poder discursivo 

hegemônico e a dificuldade em se posicionar criticamente em relação as essas distinções 
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sociais que o próprio livro tenta enunciar, como sendo mais uma problemática social 

dentro das diversas desigualdades existentes na sociedade, sobretudo a brasileira. Mesmo 

quando a tirinha deixa explícita a desigualdade de gênero, não há por parte do conteúdo do 

texto, uma reflexão consistente sobre o tema. Nesse caso, a questão de gênero vista no 

conteúdo imagético das ilustrações aqui reproduzidas vêm pouco acompanhadas de 

conteúdo  no espaço verbal do livro, mais dedicado a abordar a questão da dominação 

social e hegemonia a partir de um recorte de classe social. 

 Constata-se que a relação entre imagem e conteúdo no decorrer de todo o capítulo, 

levanta a questão de gênero de forma superficial, fazendo com que a leitura da imagem 

necessite de outros suportes, os quais, inclusive, pouco são disponibilizados no capítulo, 

sobretudo nas seções de interdisciplinaridade. Sabe-se que a função do livro didático não é 

trabalhar de forma autônoma e isolada a reflexão direta do discente, ainda assim, 

menospreza-se com essa premissa, a capacidade independente autônoma da leitura 

espontânea que qualquer leitor poderia vir a ter diante de um texto que, dentro das 

escolhas didáticas que o autor faz, em dizer o que diz, escolhe com isso, não dizer o que 

poderia ter sido dito. Uma vez que, é contraditório pensar a questão de gênero dentro de 

um recorte e ainda assim isentar-se de dialogar sobre ela de forma palpável.  A menção 

trazida no local em que a tira aparece faz relação com a questão de gênero nas seguintes 

palavras, 

Por ser considerada injusta e desumanizadora, a desigualdade tem sido criticada 

e combatida em diversas instâncias da sociedade. Ela se apresenta nas situações 

do cotidiano, como nas relações de classe, em que os trabalhadores estão 

subordinados ao capital; ou nas relações de gênero, como a histórica opressão 

sofrida pelas mulheres, em tempos e sociedades diversas (Araújo et al, 2017, p. 

58). 

 

 Assim, nota-se uma lacuna a respeito de um maior aprofundamento das discussões 

a respeito das relações de gênero, que poderiam ter sido colocadas de modo a 

desempenhar melhor a relação entre a tira e a teoria mobilizada na obra. Essa ênfase 

ocorre de maneira mais explícita no capítulo 3, intitulado"A família no mundo de hoje", 

no qual há um tópico sobre o "Movimento das mulheres e as relações familiares". 

 A outra tira de Laerte analisada, está presente no livro Sociologia Hoje e trata das 

relações de gênero, como pode ser observado nos quadrinhos da figura 35: 

 

 

 

 



 

113 

Figura 35: Tira 3 - Laerte 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.95 

 

 Muriel e Hugo são duas personagens que se manifestam dentro de um só corpo, 

cada um manifestando seus trejeitos peculiares. As personagens criadas pela artista Laerte 

Coutinho falam sobre a transgeneridade. Hugo é personagem antiga que, mais 

recentemente, passou a se travestir de Muriel, assumindo a identidade de gênero feminina, 

numa referência bastante concreta ao prórpio autor das tirinhas que, de uns anos para cá, 

passou a se assumir como transgênera. Diversas tiras a respeito dessas personagens 

mostram como é difícil viver em uma sociedade cristalizada nos ideiais de uma 

cisgeneridade, que acredita em uma normalidade baseada em seus princípios e padrões. 

Butler expõe que, 

 

o travesti também revela a distinção dos aspectos da experiência do gênero que 

são falsamente naturalizados como uma unidade através da ficção reguladora da 

coerência heterossexual. Ao imitar o gênero, o drag revela implicitamente a 

estrutura imitativa do próprio gênero – assim como sua contingência. 

(BUTLER, 2003, p. 196) 

 

 Assim, o gênero apresenta-se enquanto uma construção política e não um dado 

biológico. O que foge do espaço heteronormativo automaticamente ganha adjetivos que 

tentam disseminar e negligenciar as condições de sobrevivência em uma sociedade que se 

pauta no normalismo, como o de gênero, por exemplo. Ao afirmar que o gênero é uma 

produção de poder, Butler destaca ainda que ele "é a estilização repetida do corpo, um 

conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual 

se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural 

de ser (BUTLER, 2003, p. 59), o que reflete, conforme explica Coutinho (2017), em uma 

sociedade em que muitos ainda acreditam existir apenas dois gêneros, embora venham de 

todos os lados a necessidade de ampliação desse leque. 



 

114 

 A tira carrega uma formação de significados, incluindo a junção entre imagem e 

texto, a partir de uma estrutura baseada em função de elementos plásticos e verbais, 

descrevendo um diálogo que se estabelece por meio de falas, mas também de gestos das 

personagens.  

 Ao analisar a imagem em seus aspectos plásticos, nota-se algumas características 

das personagens: o apresentador mantém a todo momento sua feição simpática inalterada, 

está sempre sorridente. No primeiro quadrinho, aparece cumprimentando Muriel com um 

aperto de mãos. No próximo, toca em seu ombro com um gesto acolhedor e na sequência 

senta-se ao lado da entrevistada, adotando inclusive uma postura semelhante: ambos estão 

com suas pernas cruzadas. Os braços do apresentador descrevem gestos que aparentam 

estabelecer um diálogo respeitoso e envolvente. A impressão que se tem é que toda a sua 

postura e atitudes têm a preocupação de fazer com que Muriel se sinta segura e 

confortável. Muriel recebe o acolhimento do apresentador e equipe, recebendo um 

microfone que utilizará no diálogo transmitido em algum programa de televisão que, 

como se descobre no desenvolver da tira, discutirá questões de gênero a partir das 

peculiaridades de vida da entrevistada. O microfone é um recurso interessante na tira por 

se tratar de um equipamento que amplifica a voz, sugerindo uma intenção inclusiva do 

programa de TV, mesmo esta não sendo uma realidade corriqueira para pessoas 

transgêneros em muitos espaços sociais. Na sequência, a câmera anuncia a abertura do 

programa ao ar e, no último quadrinho, Muriel segue sentada, segurando o microfone e  

aguardando o seu momento de fala.  

  O discurso verbal segue na mesma linha: conforto, respeito e diálogo transparecem 

a todo o momento ao longo da tira. No início, o apresentador se importa inclusive com a 

maneira como se dirigir a Muriel, preocupando-se com a forma mais adequada de referir-

se a ela. As falas de Muriel são bem objetivas e pontuais. Na tira inteira ela só diz três 

coisas: "Muriel", "beleza" e "ótimo". Em contrapartida, o apresentador faz falas mais 

longas, fundamentais para criar toda a trama de sentidos envolvidos na tirinha.   

 É no último quadrinho que toda a desconstrução do discurso acontece, quando a 

tarja azul anuncia ao público o tema do quadro que está sendo transmitido: "bichona se 

veste de mulher", num tom típico de programas sensacionalistas. O cenário plástico se 

reconfigura quando o verbal aparece. Se fosse uma tira, por exemplo, com a ausência de 

palavras, a narrativa passaria outra ideia, deixando o contexto a cargo da imaginação do 

leitor. A escrita é elemento primordial na relação de gênero exposta na tira. Eisner afirma 

que "em vista dessa interdependência, portanto, não há outra escolha (fazendo justiça à 



 

115 

própria forma artística) senão reconhecer a primazia da escrita". Ao observar alguns 

quadrinhos do autor, pode-se ter uma noção mais completa da junção entre imagem e 

escrita: 

 

Figura 36: Fragmento 1- HQ de Will Eisner 

 

Fonte: EISNER, 1995, p.125. 

 

 Nessa sequência, Eisner (1995) argumenta que se não houvesse o texto, a imagem 

não teria sentido, pois a interdependência nesse caso é o que dá significado à questão. Nas 

outras duas imagens abaixo, nota-se que a ausência e a presença de palavras provocam 

diferentes significados às tiras: 

 

Figura 37: Fragmento 2 - HQ de Will Eisner 

 

Fonte: EISNER, 1995, p.125. 
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Figura 38: Fragmento 3 - HQ de Will Eisner 

 

Fonte: EISNER, 1995, p.125. 

 

 Eisner explica que outras linguagens poderiam ocupar essa sequência de 

quadrinhos. No primeiro exemplo, diz que se trata de um visual puro, em que a oralidade 

foi dispensada. No segundo, a escrita altera o sentido ou envolve um outro significado 

para a história.  

 Se aplicarmos o mesmo exercício à tira de Laerte, removendo a parte textual e 

escrita, haveria uma completa mudança em seu significado, mas algo continuaria da 

mesma forma, sem modificação alguma: a imagem da mulher trans.   

 

Figura 39: Tira de Laerte sem diálogo 

 

 

 Na tira sem fala, Muriel é simplesmente Muriel, uma mulher, com suas escolhas 

individuais, usando salto alto, blusa estampada e calça de cor lisa. Tem um cabelo médio e 

ruivo, usa brincos, bolsa cor de rosa, ou seja, roupas e acessórios que a fazem 

simplesmente ser a Muriel, de acordo com a peculiaridade de seus gostos individuais. A 

imagem não precisa da fala para que perceba-se a existência de uma mulher, mas o uso do 
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verbo recoloca em questão o fato de tratar-se de uma mulher transgênera, bem como repõe 

a carga de preconceito e discriminação com que a sociedade normalmente lida com o 

assunto. Franco constata que 

 

Os estereótipos associados ao que é ser uma mulher e as expectativas sobre 

como devemos nos comportar são facetas do discurso conservador. Movimento 

esse que ganha força, em escala internacional, tendo em vista que o outro, a 

outra, o corpo que não compõe o grupo social de poder tende a ser “colocado 

para fora” ou “impedido” de conviver, com suas “diferenças” pelas classes 

dominantes  (Franco, 2018, p. 118). 

 

 O discurso transfóbico que se revela no último quadrinho da tira, enfatiza a 

intolerância e a prática de ridicularizar esses grupos, por meio de termos que ofendem, 

desmerecem e anulam a imagem do outro, sobretudo em um programa de televisão que 

visa atingir um grande público. Assim, o que poderia funcionar como um programa de 

utilidade pública, no sentido de educar o telespectador para uma cultura de convivência e 

harmonia, é vinculado como uma reprodução de padrões consolidados na sociedade em 

relação às pessoas transgêneros. Coutinho (2017) explica que a discussão em torno do 

gênero, para além das identidades trans, é uma necessidade com a qual a sociedade deve 

se confrontar: a de questionar e desafiar o status de gênero masculino que sempre vigorou 

na sociedade, em que a mulher é visivelmente inferior e obrigada a se submeter à condição 

que lhe é imposta. Nesse caso, o programa de televisão em que Muriel é convidada, 

funciona como um desserviço para discussões que visassem romper com os costumes de 

uma sociedade transfóbica e misógina. 

 

Dentre as vítimas do sistema opressor, encontram-se travestis e transexuais, que 

possuem seus direitos negados desde o ambiente familiar, impedindo-lhes o 

acesso pleno à educação, a um emprego formal e mesmo à moradia digna. Além 

da impossibilidade de gozo de seus direitos básicos, essa população é 

frequentemente flagelada pelos “defensores da ordem e dos bons costumes”, 

que se valem de um pretexto higienizador para praticarem os mais diversos atos 

de crueldade. Tais manifestações são, ainda, invisibilizadas, reiterando a 

opressão encarada por travestis e transexuais cotidianamente. (OLIVEIRA, 

PORTO, 2016, p. 323) 

 

 A transfobia se materializa nas estatísticas alarmantes de pessoas trans 

assassinadas anualmente no Brasil. Segundo a Associação Nacional de Travestis e 

Transexuais, o Brasil é o país que mais mata essas pessoas no mundo, sendo três vezes 

maior que no México, o segundo colocado no extermínio desses indivíduos (ANTRA, 

2018). O dossiê de 2019 da ANTRA 
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tem, como principal característica, a produção de dados através de pesquisas, 

monitoramento e análise, bem como a publicação de resultados sobre a 

violência enfrentada pela população trans, visto que o Estado tem se omitido de 

levantar esses números. Pretendemos, a partir dos elementos e padrões 

encontrados no modus operandi desses assassinatos, indicar caminhos a serem 

tomados para possibilitar o enfrentamento eficaz da LGBTIfobia estrutural1 

instalada na cultura de nosso país - e que vem sendo perpetuada pela falta de 

ações efetivas do poder público no combate às violências e violações dos 

direitos humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Intersexos (LGBTI), especialmente da população de travestis, mulheres 

transexuais, homens trans, transmasculines e demais pessoas trans, binárias ou 
não. (ANTRA, 2020) 

 

 Ainda segundo esta organização, a subnotificação se torna problemática porque os 

dados não são revelados como deveriam, o que pode estar associado à negação do uso do 

nome social dessas vítimas, apagamento da identidade de gênero, dificuldade de registrar 

ocorrências e as demais negligências do Estado, o que torna essas vidas ainda mais 

vulneráveis. 

 

 

 

Figura 40: Número de assassinatos de pessoas trans  no Brasil entre 2008 e 2019 - 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais 

 

FONTE: Associação Nacional de travestis e transexuais 

 

 A tira de Laerte, elaborada em 2010, mostra como esse número nos anos seguintes 

entre 2011 a 2019, obtiveram um salto significativo em assassinatos. Além disso, são os 

mais jovens que estão na linha de frente desse extermínio. 

 

 

Figura 41: Perfil das vítimas de transfeminicídio, por idade.  Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais 
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FONTE: Associação Nacional de travestis e transexuais 

 

 Além dos dados expostos, existem alguns grupos que sofrem a violência de forma 

ainda mais acentuada, o que mostra que a discriminação de gênero, raça, classe e de outras 

ordens colabora ainda mais com a negligencia de tantas vidas. 

 

Figura 42: Gráfico 3 - Associação Nacional de travestis e transexuais 

 

FONTE: Associação Nacional de travestis e transexuais 

 

O transfeminicídio vem se reproduzindo entre todas as faixas etárias. Uma 

pessoa trans apresenta mais chances de ser assassinada do que uma pessoa 

cisgnênera. Porém, estas mortes acontecem com maior intensidade entre 

travestis e mulheres transexuais negras, assim como são as negras as que têm a 

menor escolaridade, menor acesso ao mercado formal de trabalho e a políticas 

públicas. Travestis e Transexuais negras são maioria na prostituição de rua. 
Proporcionalmente, são essas as que têm os maiores índices de violência e 

assassinatos (BENEVIDES, 2020, p. 34). 

 

 Butler (1990) afirma que os domínios de exclusão estão associados a essa política 

que não se restringe apenas ao gênero: 
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Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o 

termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da 
“pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o 

gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos 

diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 

modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 

discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção 

de “gênero” das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é 

produzida e mantida". (BUTLER, 1990, p.20) 

 

 A exposição destes dados, apresentam como a tira da Laerte problematiza um 

assunto extremamente preocupante no Brasil e no mundo, mas principalmente aqui, onde 

a sociedade tem sido conivente com a execução daqueles grupos considerados fora do 

padrão normalizado. O fato de a imagem trazer também um termo pejorativo ao 

tratamento a Muriel no último quadrinho ("bichona") com o intuito de provocar a 

ridicularização e desmerecimento destes grupos, enfatiza que o preconceito e 

discriminação se veste de muitas formas e todas elas colaboram com o extermínio, seja 

físico ou simbólico, destas pessoas, mostrando a urgência da criação de políticas públicas 

que assegurem essas vidas. 

 A tira em questão é apresentada na seção de antropologia do livro Sociologia hoje 

(Igor José de Renó Machado, Henrique Amorim e Celso Rocha de Barros), que, 

conforme supracitado, é dividido em três partes, dedicadas a cada uma das disciplinas que 

compõem as ciências sociais. De maneira mais específica, a tira está inserida no capítulo 

4, intitulado"Antropologia Brasileira", na seção "contraponto", que vai da página 80 a 97. 

Trata-se de uma proposta de atividade, uma vez que a tira é acompanhada de perguntas 

para a reflexão do aluno (ver Figura 43). A relação entre a imagem e o conteúdo teórico é 

acentuada ao final do capítulo, na seção "Antropologia Urbana". Nesta seção, o estudo da 

antropologia inclui os aspectos mais peculiares da sociedade, dos grupos mais 

desfavorecidos, como por exemplo as questões de gênero: identidades sexuais, 

homossexualidade e a transexualidade. O livro aponta alguns destes grupos 

desfavorecidos e a maneira como a antropologia foi ampliando seus campos de estudo e 

como estes passaram a abarcar novas questões sociais. 

 A transfobia, de que trata a tirinha de Laerte, é apontada no campo teórico como 

um tema de estudo que foi se fortalecendo a partir da percepção e necessidade de 

compreender a inserção de alguns grupos sociais que sofrem opressões de inúmeras 

ordens, tais como as de gênero, de raça, classe, dentre outras. 
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O mesmo movimento possibilitou ainda que a proximidade fosse vista como 

objeto de análise em outras dimensões além das de diferença de renda: 

antropólogas feministas passaram a estudar a opressão da mulher, antropólogos 

e antropólogas homossexuais passaram a estudar as relações de gênero e as 

diversas sexualidades, antropólogos negros se dedicaram a estudar as relações 

raciais, e assim por diante (MACHADO et al, p.91).  

 

 O capítulo menciona uma antropologia comprometida com os direitos das 

populações discriminadas, apontando teóricos que estudaram movimentos sociais, como 

Eunice Durham, Ruth Cardoso, Gilberto Velho, precursores da antropologia urbana. As 

questões de gênero, por exemplo, foram intensificadas a partir dos debates nas 

universidades e em programas de pós graduação. O capítulo aponta que, 

 

Em termos gerais, a noção de gênero busca desnaturalizar a relação entre 

homens e mulheres, percebendo-a como relacional e flexível (ou seja, homem e 

mulher são categorias que variam, não descrições de uma realidade biológica). 

Os termos usados são “masculinidade” e “feminilidade”, pois descrevem estilos 

e processos diferentes conforme o contexto, isto é, existem diferentes 

“masculinidades” e diferentes “feminilidades" (MACHADO et al, p. 92). 

 

 A seção "Sugestão de leitura" indica ainda a obra "Tempo bom, tempo ruim: 

identidades, políticas e afetos", de Jean Wyllys, autor importante na discussão sobre esta 

temática, que é pouco aprofundada no capítulo. Wyllys constata que  

 

Milhares de homossexuais são, diariamente, vítimas da homofobia, que se 

manifesta de diversas maneiras. As formas mais leves da homofobia servem de 

ponte àquelas mais graves: quem acha que uma piada que ridiculariza gays e 

suas práticas não fere ninguém deveriam saber que as piadas ou outras 

expressões "brandas" da homofobia são alicerces de assassinatos - estes, 
claramente crimes de ódio (Wyllys, 2014). 

 

 Essa interpretação condiz com o sentido da tirinha, que recorre a uma 

caracterização típica do universo da piada – o termo “bichona” – para ridicularizá-la por 

meio de um tratamento pejorativo e preconceituoso. As demais sugestões de leituras, 

filmes e sites da internet mencionados nos livros não contemplam a questão de gênero, 

ressaltando ligados à questão racial e indígena, mencionando ainda o feminismo negro. 

 Um último aspecto a ser notado no tratamento dispensado à ilustração diz respeito 

à terminologia empregada para classificar a imagem, como se observa nos destaques em 

vermelho e circulados no enunciado e na questão proposta.  
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Figura 43: Tirinha de Laerte, reproduzida no livro Sociologia hoje 

 

Fonte: MACHADO et al, 2016, p.95 

 

 As palavras usadas, tirinha/tira e charge, deixam a impressão de uma imprecisão 

na forma de apontar a natureza da ilustração.  

 A terceira e última tira de Laerte analisada, consta no Livro Sociologia para 

jovens do século XXI.  

 

Figura 44: Tira de Laerte, reproduzida no livro Sociologia para jovens do século XXI

 

Fonte: OLIVEIRA, COSTA, 2018, p.124 
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 Em seus aspectos semióticos, nota-se as cores branca e azul prevalecendo, 

atribuindo à tira  uma escala monocromática, parecendo ser uma estratégia de composição. 

Observa-se que os tons de azul variam pouco: são tons claros e em algumas figuras segue 

aproximando-se a uma escala de cinza. Já a cor branca, se perpetua sem variações, é um 

branco nítido e alvo. Mas, o que as cores têm a ver com o significado e o contexto da 

imagem? Segundo Farina "as cores influenciam o ser humano, e seus efeitos, tanto de 

caráter fisiológico como psicológico. Percebemos que as cores assumem polarizações de 

sentido. Em determinado contexto, estão carregadas de sensações positivas e, em outro, 

podem assumir sensações absolutamente negativas" (FARINA et al., 2011, p.2). Farina 

(2011) destaca também que a cor nas artes visuais é um elemento que não está associado 

apenas ao sentido estético ou decorativo, está ligada a expressão de valores. 

 Associando esta questão às cores presentes nos quadrinhos, verifica-se alguns 

elementos envolvidos de fato com a representação de valores. Farina argumenta que a 

cor azul remete a alguns lugares da natureza: o céu, o horizonte, o mar, o divino. O azul 

também remete a cor dos olhos de algumas pessoas. Quando investigamos isso mais 

profundamente, alguns estudos associam esta cor estando "reiteradamente presente na 

heráldica dos reis da França e posteriormente na bandeira do país. Outro índice de 

nobreza é constatado quando analisamos a expressão sangue azul, usada para 

referenciarmos as origens nobres. Ou ainda o lápis-lazúli das maiores pedras preciosas" 

(FARINA apud PASTOREAL, 1997). O azul também remete à masculinidade, conforme 

já exposto, carregando uma maior referência à estrutura de "poder" do patriarcado. 

 Já a cor branca remete à sensação de pureza e paz. A pureza associada a cor 

branca, em sociedades racistas, dialoga sobre os tons de pele, ligados à limpeza, higiene, 

e ausência de impurezas. Os homens representados nos quadrinhos são todos brancos. 

Apenas um se veste todo de branco. É o homem que fala ao microfone e que está na parte 

superior da imagem, em cima de um palco, diante de um púlpito. A cena sugere tratar-se 

de um evento político: um comício, um parlamento, uma assembléia. 

  Sua fala propõe que “a melhor maneira de ajudar os pobres é facilitar a vida dos 

ricos”, proposta que é muito bem acolhida e aplaudida por uma até então oculta plateia 

de homens brancos que passa a ocupar o plano principal da cena, subindo ao palco e 

cumprimentando efusivamente o orador. 

 No segundo quadrinho aparecem os primeiros dois homens brancos, carecas, 

vestidos de paletó e gravata, padrão de vestimenta que permite associá-los à elite 

burguesa contemporânea, do século XX, conexão que só é possível ser feita ao final da 
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tira e após perceber o detalhe da indumentária dos homens nos dois últimos quadrinhos. 

“Bravo!”, “Sábias palavras!” é o que dizem enquanto aplaudem a fala do orador. 

 Já no terceiro plano, os homens do segundo quadrinho já não estão mais em cena, 

ou se transformaram, o que dá a sensação tratar-se de um outro tempo histórico. Os 

homens que aplaudem e cumprimentam o orador vestem cartolas, calças listradas, 

bengala, e usam bigodes e barbas alongados. São homens típicos do século XIX: 

“Felicito-vos”, “Um pensamento deveras fecundo”, dizem ao orador. 

 No último quadro, os homens usam perucas ou cabelos compridos, coletes, 

casacas, botas, lenços, calças e acessórios típicos da indumentária colonial. São homens 

do século XVIII. “É de gente assim que o país precisa!”, “Quanta lucidez!”, “Sinto agora 

a brisa do progresso”, dizem. 

 Cada quadrinho é um tempo, porém seguindo uma ordem cronológica inversa, 

um retorno ao passado a partir dos tempos atuais, retrocedendo aproximadamente um 

século por quadro. A tira não explicita qualquer informação geográfica, mas bem poderia 

ser aplicada ao caso brasileiro. No segundo quadrinho, os homens da república; no 

terceiro, os do império. No último, os da colônia. A indumentária e os adornos demarcam 

o tempo. De permanente, apenas o orador, os aplausos, os cumprimentos efusivos e a boa 

receptividade a suas ideias. Esse recurso à inversão cronológica da tirinha dá a impressão 

de que o discurso do orador se perpetua através do tempo e da história: a ideia de que a 

manutenção de benefícios e privilégios aos mais ricos é a melhor forma de garantir 

melhorias aos mais pobres. Os grupos de interesse e de poder que exercem o controle do 

Estado constroem uma narrativa de auto convencimento sobre a necessidade de 

manutenção de seus privilégios. 

 No livro Sociologia para jovens do século XXI, esta tira de Laerte está inserida no 

capítulo 09 , intitulado "Tudo que é sólido se desmancha no ar": capitalismo e barbárie. A 

imagem está localizada na página 124, na seção que trata da concorrência e do monopólio 

e aborda conceitos como os de feudalismo, capitalismo, acumulação primitiva de capital, 

proletariado, burguesia, liberalismo, imperialismo, mais-valia, socialismo, comunismo, 

dentre outros. A seção se estende por três páginas e explica que o trabalho assalariado é o 

que caracteriza o modo de produção capitalista e que tais relações baseiam-se na 

propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que por sua vez explora a 

força de trabalho do proletariado para a obtenção de lucro. Menciona ainda as mudanças 

advindas com a revolução francesa como sendo marco importante no conjunto de ideias 

liberais que acompanharam a ascensão da burguesia, em contraposição ao mercantilismo e 
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ao absolutismo, culminando, no final do século XIX com o capitalismo monopolista. 

Pensadores como Adam Smith e David Ricardo são mencionados no texto. A charge de 

Laerte é a única ilustração da seção e aparece disposta ao longo do texto, sem nenhuma 

legenda que explique sua conexão com as ideias apresentadas. Tampouco há alguma 

alusão explícita no texto ao conteúdo da tira. 

 A imagem e o conteúdo liga-se ao que o capítulo expõe sobre a nobreza, ao servo, 

ao plebeu, a burguesia e aos sistemas empregados e associados às relações de propriedade 

e lucro, todas dialogando dentro de uma temporalidade que abordam os mesmos 

interesses. 

 Uma abordagem possível que o texto poderia fazer da tira seria explorar a relação 

de dependência entre aqueles mais ricos, detentores dos meios de produção, e aqueles 

mais pobres, que vendem sua força de trabalho ao capital. Na tira, o discurso aplaudido 

sugere que são os pobres que dependem dos ricos e que, portanto, a manutenção de seus 

privilégios seria a melhor forma de melhorar a vida dos mais pobres, quando, na verdade, 

o que defendem é a manutenção de um sistema organizado a partir de uma estrutura de 

opressão e exploração da força de trabalho da população mais pobre.  

 De modo geral, o capítulo explica como o sistema econômico se organiza em cima 

das relações políticas e sociais e como este cenário se reflete em diferentes povos e 

épocas. A tira, ao incorporar a relação temporal, pode ser analisada diante dos diversos 

sistemas  econômicos apresentados ao longo do capítulo, mostrando que a estrutura de 

exploração dos mais pobres pelos mais ricos permanece inalterada, independente do 

tempo histórico em que se encaixa. Contudo, é de se destacar que as conexões entre a 

imagem e o conteúdo textual poderiam ser melhor trabalhados. Da forma como se 

apresenta, a tira aparenta estar meio deslocada, solta no meio do texto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Este estudo buscou identificar e refletir a respeito da relação entre o conteúdo 

imagético e a abordagem teórica nos livros didáticos de sociologia aprovados no PNLD de 

2018. Os livros didáticos de sociologia organizam e apresentam conteúdos no intuito de 

provocar a reflexão e estabelecer a ligação entre o leitor e o conteúdo abordado. 

Fotografias, pinturas, quadrinhos e outros elementos visuais ocupam as páginas dessas 

obras de maneira diversa. Nesta pesquisa, apenas as ilustrações, (histórias em quadrinho: 

charges e tiras) foram objeto de investigação. 

 Em primeiro lugar, vale destacar que as charges e tiras são elementos bastante 

presentes nos livros didáticos de sociologia e se relacionam com conteúdos das três 

disciplinas que formam as ciências sociais: antropologia, sociologia e ciência política. O 

modo como cada livro delas se utiliza é bastante variado. Há livro que o faz 

prioritariamente como suporte a atividades e exercícios. Há outro que distribui ao longo de 

suas páginas mais de uma centena de ilustrações elaboradas exclusivamente para figurar 

junto ao conteúdo do livro. A maior parte, no entanto, se utiliza de charges e tiras 

publicadas originalmente em outros veículos de divulgação e informação, principalmente 

jornais. Também a maioria dos livros procura estabelecer contato entre a imagem e o 

assunto abordado no momento em que ela é apresentada. A forma como isso é feito 

também varia.  

 Um exemplo é o livro Sociologia hoje, que associa o conceito de etnicidade à 

charge “Feriado: dia da consciência negra”, de Angeli, inserindo-a como proposta de 

atividade. Já o livro Sociologia para jovens do século XXI utiliza a mesma charge para 

tratar do racismo, em um capítulo bastante ilustrado com gráficos sobre a questão racial 

no Brasil. No livro Sociologia a charge figura em um capítulo sobre o tema das 

desigualdades de várias ordens, pontuando brevemente a questão de raça, quando então é 

apresentada a charge, porém sem deixar de vinculá-la também à questão de classe. De 

maneira semelhante, o livro Tempos modernos, tempos de sociologia também reproduz a 

imagem vinculada a uma  discussão sobre as desigualdades sociais. Nesse caso, constata-

se que uma mesma imagem pode abarcar e se relacionar a diferentes temáticas e a partir 

de enfoques diferenciados.  

 Este estudo não procedeu uma análise exaustiva de todas essas ocorrências, mas a 

partir da amostra selecionada é possível dizer que há casos em que a ilustração se mostra 

bastante inserida no conteúdo e há outros em que ela se mostra relativamente deslocada, 

superficial ou subutilizada. É fundamental destacar que essas análises qualitativas não 

podem servir de veredito a respeito do tratamento geral que cada livro confere às 
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ilustrações, valendo apenas para a charge ou tira estudada. A intenção dessas 

interpretações qualitativas é tão somente a de chamar o olhar a perceber essas conexões, 

se fortes, se fracas e de que maneira, e assim potencializar o trabalho da leitura imagética 

no ensino de sociologia.  

 Também as imagens estão de acordo com as exigências do edital do Programa 

Nacional do Livro Didático, que orienta em relação ao uso adequado que deve ser feito 

das imagens nessas obras, de modo a que sejam respeitadas as leis do país (tais como lei 

de direito autoral, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, etc.), sem 

reproduzir estereótipos ou preconceitos, por exemplo. Esta observação é interessante, pois 

já indica que as imagens encontradas nos livros foram avaliadas e aprovadas, ou ao menos 

não tiveram seu uso contestado.  

 Um segundo aspecto a ser considerado é a formação do olhar, a prática de 

exercitar a leitura imagética, de refletir sobre as ilustrações, abarcando a percepção dos 

detalhes que permitem enriquecer o entendimento do conteúdo ao qual se relacionam e o 

contexto em que estão inseridas nestes livros didáticos. De acordo com Eisner (1998), a 

leitura de uma história em quadrinhos requer um esforço intelectual e de percepção 

estética. 

 O processo de aguçar o olhar e de treiná-lo para que este torne-se um instrumento 

crítico, exige prática e vale ser experimentado sempre que possível em sala de aula. A 

observação detalhada permite o acesso a percepções das configurações imagéticas 

relacionadas ao espaço, aos gestos, à iluminação, à diversidade de signos e significados, 

aos aspectos simbólicos e  gráficos etc. Ela faz perceber outras camadas de entendimento 

da cena em questão, facilitando a correlação dessas observações aos conceitos, temas e 

teorias das ciências sociais abordados no livro. 

 Vale também destacar a importância do preparo do educador em organizar essa 

leitura da ilustração junto com os estudantes: que não apenas se aproprie da imagem, mas 

que também elabore a mediação do conteúdo a partir da contextualização dessa imagem. 

 Concordando com Sardelich (2006, p. 453), "na medida em que a imagem passa a 

ser compreendida como signo que incorpora diversos códigos, sua leitura requer o 

conhecimento e a compreensão desses códigos". Os signos podem ser evidenciados 

mediante a prática educativa, como afirma a autora, ao dizer que os educadores precisam 

estar atentos àquilo que se passa no mundo "seja nos saberes, na sociedade ou nos sujeitos, 

e responder com propostas imaginativas, transgressoras, que possibilitem às/aos 
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educandas/os elaborar formas de compreensão e de atuação na parcela do mundo que lhes 

toca viver, de forma que possam desenvolver seus projetos de vida" (p. 166). 

 A linguagem imagética constitui um potente recurso de leitura e percepção. Um 

poderoso exercício de reflexão e uma abordagem que pode despertar grande interesse por 

parte dos alunos. Charges e tiras têm o poder de ilustrar situações prováveis ou 

improváveis, esdrúxulas ou corriqueiras, levando-as muitas vezes ao extremo do absurdo. 

Como na tira de Laerte, em que os figurantes retrocedem um século a cada quadro. Fazem 

também uso frequente da ironia, do sarcasmo, da paródia e da sátira, uma vez que 

pertencem, por natureza, ao universo do humor. Um humor muitas vezes sofisticado, 

como na tira de Muriel, cujo sentido está em mostrar que rotular uma transexual de 

bichona não desperta a menor graça à situação.  

 Esses e muitos outros exemplos observados no decorrer desta pesquisa mostram o 

grande potencial das histórias em quadrinhos como ferramentas de ilustração de conteúdo, 

permitindo abrir um leque de interpretação abrangente a respeito dos conceitos, teorias e 

abordagens das ciências sociais. A forma como dialogam e se expressam neste conteúdo 

imagético sugerem várias formas de interpretação e tocam nas experiências de quem se 

percebe dentro da narrativa. 

 

 

Tirinha feita para homenagear todas as mulheres que se (re)descobrem em seu 

mergulho interior. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Dados gerais dos livros de sociologia aprovados pelos PNLDs de 2012 a 

2018 

 

PNLD 2012 

Sociologia para o ensino médio 

Tempos modernos, tempos de sociologia 

 

PNLD 2015 

Sociologia para o ensino médio,  

Tempos modernos, tempos de sociologia,  

Sociologia  

Sociologia em movimento 

Sociologia hoje  

Sociologia para jovens do século XXI 

 

PNLD 2018 

Tempos modernos, tempos de sociologia 

Sociologia 

Sociologia hoje 

Sociologia para jovens do século XXI 

Sociologia em movimento 

 

Quadro 1: Dados gerais dos livros de sociologia aprovados entre 2012 a 2018 

OBRA AUTOR ANO/EDIÇÃO EDITORA 

Sociologia para o ensino 

Médio 
Nelson Tomazi 2010 (1ª edição) Saraiva 

--- --- 2013 (2ª edição) --- 

Tempos modernos, 

tempos de sociologia 

Helena Bomeny e 

Bianca Stella P. F. 

Medeiros 

2010 (1ª edição) Brasil 
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--- 

Helena Bomeny 

Bianca Medeiros 

Raquel Balmant 

Julia O’Donnel 

2013 (2ª edição) --- 

--- --- 2016 (3ª edição) --- 

SOCIOLOGIA 

Silvia Maria 

Maria Aparecida 

Benilde Lenzi 

2013 (1ª edição) Scipione 

--- --- 
2016 

(2ª edição) 
--- 

Sociologia em 

movimento 
Afrânio Silva et al. 2013 (1ª edição) Moderna 

--- --- 2016 (2ª edição) --- 

Sociologia Hoje 

Igor José de Renó 

Henrique Amorim 

Celso Rocha 

2013 (1ª edição) Ática 

--- --- 2016 (2ª edição) Ática 

Sociologia para Jovens 

do Século XXI 

Luiz Fernandes 

Ricardo Cesar 
2013 (3ª edição) Imperial Novo Milênio 

--- --- 2016 (4ª edição) --- 

 

 

 

APÊNDICE B – Quantidade de charges e tiras inseridas em cada capítulo dos cinco livro 

analisados. 

 

Quadro 2: Quantitativo de charges e tiras no livro Sociologia 

LIVRO 1: Sociologia 

CAPÍTULO CHARGES TIRAS 

1- As ciências sociais nasceram com a 

modernidade 

2 0 

2 -Viver em sociedade: Desafios e perspectivas 

das ciências sociais 

5 1 
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3- A família no mundo de hoje 2 4 

4 - O sentido do trabalho 2 2 

5 - Tecnologia, trabalho e mudanças sociais 6 0 

6- A cultura e as suas raízes 2 1 

7- Sociedade e religião 0 0 

8- Cidadania, política e Estado 3 3 

9 - Movimentos sociais 3 1 

10 - Educação, escola e transformação social 1 2 

11 - Juventude: uma invenção da sociedade 1 4 

12 - O ambiente como questão global 3 2 

TOTAL: 30 20 

 

Neste quadro, percebe-se que a inserção imagética entre charges e tiras se diferenciam em 

dez, em que as charges ocupam a maior parte do livro e ausente apenas no capítulo 7, 

diferente das tiras, não aparecendo em três capítulos da obra. 

 

Quadro 3: Quantitativo de charges e tiras no livro Sociologia Hoje 

LIVRO 2: Sociologia Hoje 

CAPÍTULO CHARGES TIRAS 

Introdução 3 8 

1-Evolucionismo e diferença 1 3 

2-Padrões, normas e culturas  1 2 

3- Outras formas de pensar 4 1 

4- Antropologia brasileira 0 1 

5- Temas contemporâneos da Antropologia 2 0 

Conclusão da primeira unidade 2 3 

6- Pensando a sociedade 1 1 

7- O mundo do trabalho 5 1 

8- Classe e estratificação social 5 0 

9- Sociologia brasileira 1 0 

10- Temas contemporâneos da sociologia 1 2 

Conclusão da segunda unidade 2 1 

11- Política, poder e Estado 1 0 

12- Globalização e política 1 0 

13- A sociedade diante do Estado 2 0 

14- A política no Brasil 2 0 

15-  Temas contemporâneos da Ciência Política 1 0 
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Conclusão da terceira unidade 2 0 

TOTAL 37 23 

 

 Apenas na introdução do livro, as tiras foram vistas oito vezes, o maior número de 

HQs presente em uma única parte da obra. Por outro lado, estão ausentes em nove 

capítulos. No caso das charges, o maior número de sua aparição é no capítulo sete e oito, 

aparecendo cinco vezes em cada e ausente apenas no capítulo quatro. 

 

Quadro 4: Quantitativo de charges e tiras no livro Sociologia em movimento 

Livro 3: Sociologia em Movimento 

CAPÍTULOS CHARGES TIRAS 

1- Produção de conhecimento: uma característica 

fundamental das sociedades humanas 

0 0 

2- A sociologia e a relação entre o indivíduo e a 

sociedade 

1 1 

3- Cultura e ideologia 2 0 

4- Socialização e controle social 1 1 

5- Raça, etnia e multiculturalismo 1 0 

6- Poder, política e Estado 1 1 

7- Democracia, cidadania e direitos humanos 0 0 

8- Movimentos sociais 3 0 

9- Trabalho e sociedade 1 0 

10- Estratificação e desigualdades sociais 3 0 

11- Sociologia do desenvolvimento 4 0 

12- Globalização e integração regional 3 0 

13- Sociedade e espaço urbano 3 0 

14- Gênero, sexualidades e identidades 0 0 

15- Sociedade e meio ambiente 

 

1 0 

TOTAL 24 3 

 

 Nesta obra, as charges aparecem 23 vezes a mais que as tiras, mostrando uma 

grande disparidade entre as duas ilustrações. Com apenas duas aparições, nos capítulos 

quatro e seis, esta é a obra que tem o menor número de tiras presentes e a segunda com o 

menor número de charges, sendo a obra do edital do PNLD de 2018 que menos trata deste 

tipo de conteúdo imagético.  
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Quadro 5: Quantitativo de charges e tiras no livro Sociologia para jovens do século XXI 

Livro 4: Sociologia para jovens do século XXI 

CAPÍTULO CHARGES TIRAS 

Unidade 1: Sociologia e conhecimento sociológico 1 0 

1- Sociologia: dialogando com você 3 0 

2- "Quem sabe faz a hora e não espera acontecer?" A 

socialização dos indivíduos 

0 0 

3- "O que se vê mais, o jogo ou o jogador?" Indivíduos e 

Instituições Sociais 

1 0 

4- "Torre de Babel": culturas e sociedades 0 0 

5- "Sejam realistas: exijam o impossível!" Identidades 

sociais e culturais 

0 0 

6- "Ser diferente é normal": as diferenças sociais e 

culturais 

1 2 

7- "A matrix está em toda parte...": ideologia e visões de 

mundo 

0 2 

8- "Ganhava a vida com muito suor e mesmo assim não 

podia ser pior." O trabalho e as desigualdades sociais 

na História das sociedades 

2 0 

Unidade 2: Trabalho e política 1 0 

9- "Tudo que é sólido se desmancha no ar": capitalismo 

e barbárie 

1 3 

10- "Todo mundo come no Mc Donald's e compartilha no 

facebook?" Globalização e neoliberalismo 

6 0 

11- "Um novo fast food para você": o mundo do trabalho 

e a educação 

3 3 

12- "O mercado exclui como o gás carbônico polui": 

capital, desenvolvimento econômico e a questão 

ambiental 

3 1 

13- "É de papel ou é pra valer?" Cidadania e direitos no 

mundo e no Brasil contemporâneo 

2 1 

14- "O Estado sou eu." Estado e democracia 3 0 

15- "Não é só pelos R$ 0,20 centavos?" Movimentos 

sociais ontem e hoje 

1 0 

16- "Na telinha da sua casa, você é cidadão?" O papel 

da mídia no capitalismo globalizado 

2 1 

Unidade 3: Relações sociais contemporâneas 1 0 
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17- "Espaços de dor e esperança." A questão urbana 0 0 

18- "Ocupar, resistir, produzir." A questão da terra no 

Brasil 

2 0 

19- "Chegou o caveirão!" E agora? Violência e 

desigualdades sociais 

6 1 

20- "A gente não quer só comida..." Religiosidade e 

juventude no século XXI 

0 0 

21- "Onde você esconde seu racismo?" 

Desnaturalizando as desigualdades sociais 

3 0 

22- "Lugar de mulher é onde ela quiser?" Relações de 

gênero e dominação masculina no mundo de hoje 

0 2 

23- "Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é." 

Debatendo a diversidade sexual e de gênero 

0 1 

24- "Tudo se chama nuvem, Tudo se chama rio": nossos 

ancestrais, primeiros habitantes do Brasil 

3 1 

TOTAL 45 17 

 

Neste livro, o número de charges é bastante significativo, aparecendo 39 vezes mais que 

as tiras e sendo o livro que mais trabalha com charge, além de ser o livro com a maior 

contagem de história em quadrinhos, as quais aparecem 63 vezes, mesmo as duas 

categorias imagéticas ficando simultaneamente ausentes de alguns capítulos, como o 2, 4, 

5, 17 e 20, o que mostra que em alguns o aparecimento destas imagens são mais 

recorrentes. 

 

Quadro 6: Quantitativo de charges e tiras no livro Tempos modernos, tempos de 

sociologia 

Livro 5: Tempos modernos, tempos de sociologia 

CAPÍTULO CHARGES TIRAS 

PARTE 1: Roteiros cruzados 0 0 

1- A chegada dos "tempos modernos" 0 1 

2- Saber o que está perto 0 0 

3- Saber o que está distante 0 1 

4- Saber as manhas e a astúcia da política 2 0 

PARTE 2: A sociologia vai ao cinema 0 0 

5- O apito da fábrica 0 0 

6- Tempo é dinheiro! 2 0 

7- A metrópole acelerada 1 2 
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8- Trabalhadores, uni-vos! 1 0 

9- Liberdade ou segurança? 0 2 

10- As muitas faces do poder 2 1 

11- Sonhos de civilização 0 1 

12- Sonhos de consumo 1 0 

13- Caminhos abertos para a Sociologia 1 2 

PARTE 3: A sociologia vem ao Brasil 0 0 

14- Brasil, mostra a tua cara! 0 0 

15- Quem faz e como se faz o Brasil? 1 1 

16- O Brasil ainda é um país católico? 0 1 

17- Qual é sua tribo? 0 1 

18- Desigualdades de várias ordens 2 1 

19- Participação política, direitos e democracia 0 0 

20- Violência, crime e justiça no Brasil 1 0 

21- O que os brasileiros consomem? 0 0 

22- Interpretando o Brasil 2 1 

TOTAL 16 15 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

Legenda: A = Artigo; D= dissertação de mestrado; T= tese de doutorado 

 

Quadro 7: Pesquisas relacionadas ao livro didático 

ANO AUTOR (A) TÍTULO TIPO 

2017 Julia Maçaira Polessa O ENSINO DE SOCIOLOGIA E CIÊNCIAS 

SOCIAIS NO BRASIL E NA FRANÇA: 

recontextualização pedagógica nos livros didáticos 

T 

2014 Simone Meucci NOTAS SOBRE O PENSAMENTO SOCIAL 

BRASILEIRO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE 

SOCIOLOGIA 

A 

2000 Simone Meucci A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA SOCIOLOGIA NO 

BRASIL: Os primeiros manuais e cursos 

D 
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2014 Simone Meucci e Rafael 

Ginane Bezerra 

SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO BÁSICA: hipóteses 

sobre a dinâmica de produção de currículo 

A 

2016 Fabio Braga do Desterro Sobre os Livros Didáticos de Sociologia para o Ensino 

Médio 

D 

2018 Rosana Soares de Lacerda LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA DO ENSINO 

MÉDIO: Análise e discussão da linguagem imagética 

D 

2016 Rená Manoel de Souza e Silva REINO DAS PLANTAS NOS LIVROS DIDÁTICOS 

DE CIÊNCIAS: análise das imagens 

D 

2016 Jorge Ferreira Lima O INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO: Possibilidades 

e desafios no uso da linguagem imagética no ensino de 

história. 

D 

2016 Izabel Cristina Marcílio Duarte A RELAÇÃO QUADRINHOS E LIVRO DIDÁTICO: 

Uma análise sobre a integração entre linguagem verbal 

e imagética. 

D 

2015 João Paulo Xavier LETRAMENTO VISUAL CRÍTICO: Leitura, 

interpretação e apropriação das imagens dos livros 

didáticos. 

D 

2006 João Marcos Parreira 

Mendonça 

O ensino da arte e a produção de histórias em 

quadrinhos no ensino fundamental. 

D 

2012 Francielle de França Mendes ENSINO DE GEOGRAFIA: Limites e possibilidades 

na utilização de charges 

A 
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