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RESUMO 

As Ciências Sociais ocupam, na educação básica, um espaço de pouca expressão, em comparação 

com os demais campos do conhecimento que formam seu currículo. A disciplina de Sociologia 

cumpre a função de representar as Ciências Sociais, estando presente, de forma obrigatória, apenas 

no Ensino Médio e com um histórico de intermitência quanto a sua obrigatoriedade e até presença na 

educação básica. O contato do estudante da escola média com a Sociologia precisa passar pelo olhar 

da escola sobre esse jovem. As formas de identidade e o conjunto de signos culturais que a diversidade 

de jovens apresenta à escola, dão margem para abordagens também diversas do saber sociológico. A 

intervenção pedagógica apresentada objetivou fomentar o raciocínio sociológico dos estudantes a 

partir das produções cinematográficas, filmes e séries, do gênero super-heróis. A temática escolhida 

partiu de observações e conversas do professor autor da intervenção com estudantes sobre a forma 

como encontravam identificação e distanciamento da realidade, ao mesmo tempo, nas histórias de 

super-heróis produzidas em filmes e séries na última década. A intervenção se estruturou em uma 

sequência didática aplicada em duas turmas, compostas por alunos das três séries do Ensino Médio, 

de duas escolas estaduais de Fortaleza/CE. A proposta de considerar saberes e signos representativos 

eleitos pelos jovens e levados à escola, se apoia nos textos de Carrano (2009) e Lima Filho (2017), 

principalmente. Dentro da temática escolhida se tem como base os trabalhos dos sociólogos Nildo 

Viana (2005) e Amaro Xavier Braga Junior (2010), que aprofundam a discussão sobre super-heróis 

no uso pedagógico e didático. O impacto social que justifica a relevância do tema é problematizado 

nas discussões de autores como Benjamim (1983) e Certeau (1998), por exemplo. A intervenção se 

deu por meio de disciplinas eletivas ministradas em escolas públicas de tempo integral e teve como 

resultados a apropriação, por parte dos estudantes, da Sociologia como saber sistematizado e 

científico, para o estudo de questões pertinentes ao seu mundo, a partir da mesma prática aplicada às 

obras do gênero super-heróis, trabalhadas na disciplina eletiva. 

  

 Palavras-chave: Produção cinematográfica; Super-Heróis; Ensino de Sociologia; Intervenção 

Pedagógica. 
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ABSTRACT 

The Social Sciences occupy, in basic education, a space of little expression, compared to the other 

fields of knowledge that form their curriculum. The discipline of Sociology fulfills the function of 

representing the Social Sciences, being present, in a mandatory way, only in high school and with a 

history of intermittency as to its mandatory and even presence in basic education. The contact of the 

middle school student with sociology needs to go through the school's view of these young students. 

The forms of identity and the set of cultural signs that the diversity of young people presents to the 

school, give margin for also different approaches to sociological knowledge. The pedagogical 

intervention presented aimed to promote the sociological reasoning of the students from the film 

productions, films and series, of the superhero genre. The chosen theme started from observations 

and conversations of the teacher author of the intervention with students about how they found 

identification and distancing from reality, at the same time, in the stories of superheroes produced in 

films and series in the last decade. The intervention was structured in a didactic sequence applied in 

two classes, composed of students from the three grades of high school, from two state schools of 

Fortaleza/CE. The proposal to consider representative knowledge and signs elected by young people 

and taken to school is based on the texts of Carrano (2009) and Lima Filho (2017), mainly. Within 

the chosen theme is based on the works of sociologists Nildo Viana (2005) and Amaro Xavier Braga 

Junior (2010), which deepen the discussion about superheroes in pedagogical and didactic use. The 

social impact that justifies the relevance of the theme is problematized in the discussions of authors 

such as Benjamin (1983) and Certeau (1998), for example. The intervention took place through 

elective disciplines taught in full-time public schools and had as results the appropriation, by students, 

of sociology as systematized and scientific knowledge, for the study of issues pertinent to their world, 

based on the same practice applied to works of the superhero genre, that were worked in the elective 

discipline.  

Keywords: Film production; Superheroes; Sociology Teaching; Pedagogical Intervention. 
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1. INTRODUÇÃO 

Considerando a escola o espaço onde se constroem as primeiras noções de 

raciocínio sociológico, é de fundamental importância que a Sociologia, enquanto ciência, 

investigue as formas como se dá essa construção. A intervenção pedagógica apresentada aqui, 

tratou de analisar a relação dos estudantes de duas escolas do Ensino Médio, em Fortaleza, com 

o saber sociológico produzido e trabalhado nas escolas prioritariamente nas aulas de Sociologia, 

e a partir daí se efetivou por meio de uma disciplina eletiva1, dentro do modelo da escola de 

tempo integral2. A disciplina levou o nome de Temas Sociológicos e o Universo dos Super-

heróis, e teve como função desenvolver o raciocínio sociológico junto aos jovens recém 

apresentados à disciplina de Sociologia, usando como recurso didático a produção 

cinematográfica do gênero super-heróis, consumida/usada pelos estudantes. 

Conceber o mundo dos super-heróis como lugar eleito de identificação e 

representação social para uma parcela considerável de jovens é fundamental para entender a 

proposta da intervenção pedagógica. Sendo o Ensino Médio o período, por excelência, em que 

o jovem tem o contato mais próximo com a Sociologia – pelo menos enquanto ciência –  é 

preciso atentar para a bagagem social, cultural e econômica que este ser carrega no momento 

do encontro com o saber sociológico que lhe é apresentado de forma sistematizada. Entender 

essa moça e esse rapaz com suas questões e suas formas de visão de mundo, assim como 

identificar quais ferramentas utilizam para ler a sociedade e quem são dentro desta, é desafio 

constante para o docente.  

A frase título do trabalho, “Por que tão sério?”, se tornou clássica ao ser 

pronunciada pelo ator Heath Ledger, na pele do personagem Coringa, no filme Batman – O 

Cavaleiro das Trevas (2008). Assim como no longa, a frase busca simbolizar o questionamento 

 
1 As disciplinas eletivas consistem em itinerários formativos relacionados à matriz comum. As aulas são 

ministradas por profissionais da própria escola, ou não, dentro de sua carga horária. O currículo tem como base o 

catálogo organizado pela SEDUC-CE e elaborado com a participação de docentes de todo o estado. A escolha da 

eletiva a ser ofertada parte da adequação das habilidades do profissional com os conteúdos propostos. Cada 

estudante escolhe cinco disciplinas semanais, conforme sua preferência entre os componentes ofertados. Somadas 

às disciplinas da base comum e alguns projetos para competências socioemocionais, as eletivas completam a carga 

horária de 9 aulas por dia, 45 horas/aulas semanais, característica da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral.  

 
2 A Secretaria da Educação do Ceará (SEDUC-CE), lançou, em janeiro de 2016, o projeto-piloto que implantava 

o ensino de tempo integral em 26 escolas de modelo regular. O acompanhamento pedagógico, o trabalho com as 

competências socioemocionais, o protagonismo juvenil, a aprendizagem cooperativa, a visão da escola como 

comunidade, o incentivo à pesquisa e a diversidade de itinerários formativos são as principais características do 

modelo de ensino em tempo integral. Em 2017, com o projeto-piloto ainda em andamento, foram selecionadas 

mais 45 escolas, e outras 40 em 2018. Em fevereiro de 2020 o número de escolas com jornada ampliada chegou a 

38% da rede estadual. No Anexo I é possível acompanhar a estruturação da escola de tempo integral no Ceará. 
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do que está dado como certo. Batman era o herói, estava do lado do bem. A Sociologia está no 

Ensino Médio cumprindo a função de disciplina, com seus livros didáticos, docentes e 

avaliações que geram notas. O que há para se questionar nisso? O estranhamento da própria 

condição da Sociologia dentro da educação básica e a reapresentação do saber sociológico, não 

para o caos, como o objetivo do personagem Coringa, mas para a desconstrução do que está 

dado, é um o objetivo a ser alcançado por iniciativas didáticas como a que é apresentada aqui. 

Conferir significados a histórias de seres dotados de habilidades, como deuses, 

santos, anjos, seres mitológicos e místicos em geral é uma prática comum na história da 

humanidade. Desde representações da realidade até explicações para a existência dessa 

realidade, as histórias envolvendo “super seres” tiveram e têm sempre algo a dizer sobre a 

sociedade que lhe destina importância. O advento dos universos compartilhados de super-heróis 

em filmes e séries, na última década, se comunicou com os jovens como um fenômeno que 

atraiu público, compôs identidade, revelou demandas, municiou seguimentos autodivididos por 

editoras, personagens e temáticas. Tal fenômeno identificado entre os jovens é como uma porta 

para enxergar o mundo, que ao mesmo tempo é distante por ser ficção e não exigir 

comprometimento, e ainda assim os representa a ponto de gerar emoção, expectativa e 

organização em grupos por afinidade. Não poderia a Sociologia, dentro da escola onde esses 

jovens se relacionam, estar alheia ao impacto do fenômeno citado. 

A proposta dessa intervenção pedagógica parte da ideia de que grande parte dos 

estudantes do Ensino Médio, nas escolas onde se deu a pesquisa e a sequência didática, são 

consumidores/usuários das mídias de super-heróis e formam o perfil do jovem retratado acima. 

Ideia essa confirmada por meio de consulta realizada através de conversas informais com os 

grupos das três séries que compõem a escola média, nas instituições escolhidas para a 

intervenção. Não se buscou então estudar de forma aprofundada como o fenômeno dos filmes 

e séries de super-heróis impacta as relações dos jovens. O fato em si já é suficiente para o 

questionamento que conduz a intervenção: se é possível trabalhar a fase inicial do raciocínio 

sociológico com jovens do Ensino Médio, a partir da Sociologia que lhes é apresentada 

enquanto disciplina, usando como recurso os filmes e séries de super-heróis. Tais filmes e séries 

comunicam dinâmicas sociais que são absorvidas pelo público, mas obviamente não 

sistematizam um conhecimento, não operacionalizam a construção de algum saber, e muito 

menos conseguem, por si só, despertar um raciocínio sociológico.  

A intervenção pedagógica foi realizada com cinquenta e seis estudantes de duas 

escolas estaduais, localizadas nos bairros José de Alencar (onde a intervenção contemplou uma 
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turma de 26 estudantes) e Messejana (onde a intervenção contemplou uma turma de 30 

estudantes), em Fortaleza-CE. A escolha das duas escolas se deu pela questão geográfica, pois 

dentro da carga horária do professor pesquisador era necessário tempo hábil para se deslocar 

entre as escolas, o que exigia que fossem próximas. Também por ter contatos profissionais 

dentro das escolas, que facilitaram o acesso às mesmas. A junção desses dois fatores é que 

justifica a opção por apenas duas escolas.  

Vale ressaltar que as escolas escolhidas são de ensino público e de modelo integral, 

o que não representa as dinâmicas e vivências cotidianas das escolas de tempo regular, 

profissionalizante, militar, instituto federal e regular com ensino fundamental. Porém, não há 

dano quanto ao foco da pesquisa que é a relação do estudante com a disciplina de Sociologia, 

uma vez que o currículo é universal, modificando apenas a escolha do livro didático e a relação 

da própria escola com a disciplina e as metodologias de cada professor/a. Essas possíveis 

alterações não dizem respeito ao modelo de escola, mas sim a questões internas de gestão e 

corpo docente, que podem ser encontradas de formas diversas mesmo em escolas de mesmo 

modelo de ensino, e é o que se observou nas escolas escolhidas. 

A experiência foi realizada dentro de um espaço próprio da escola de tempo 

integral: as disciplinas eletivas. São cem minutos de aula que contemplam saberes que se 

relacionam com as disciplinas obrigatórias ou que vão para além da base comum. Esse modelo 

considera habilidades e saberes do docente e o interesse dos estudantes pela área ofertada.  

Esse trabalho tenta mostrar a experiência de alinhar a ciência que concebe a 

Sociologia, com a habilidade de desenvolver um raciocínio e construir um conhecimento 

sociológico por meio de um recurso eleito pelo estudante como algo que lhe representa, para, 

por fim, estabelecer uma relação entre o método e o objeto para qualquer tema que o jovem 

venha a ter curiosidade de estudar. Ou seja, não é por meio dos filmes que o estudante 

compreende a Sociologia, é por meio da Sociologia que ele consegue analisar os filmes.  

A princípio o que se buscou compreender foi como os estudantes se relacionavam 

com a disciplina de Sociologia. Nunca foi objetivo da pesquisa saber se os jovens gostam ou 

não da disciplina nem por que gostam ou deixam de gostar. Para além disso, o que se quis captar 

foi o que a Sociologia representava para eles em termos práticos: como enxergavam o conteúdo, 

o que as aulas lhes traziam, o que a disciplina estava lhes comunicando e como estava, se havia 

alguma forma de provocação para leituras ou discussões além da aula ou se a própria escola 

lhes oferecia outro contato com a Sociologia que não fosse apenas os cinquenta minutos de 

aula, com o uso do livro didático. Não se tratava de avaliar os docentes ou seus métodos, mas 
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o que a Sociologia representava para o jovem que se vê dentro de um Ensino Médio que, 

notoriamente, privilegia algumas ciências e saberes em detrimento de outros – muito mais pela 

forma que lhe é imposta pelas instâncias superiores, como Secretarias e Ministério da Educação 

do que por opção das próprias escolas – e que relega a Sociologia a um lugar de menor 

expressão. A escola que prepara para o mercado de trabalho, para a construção familiar, para 

as relações sociais, ignora a ciência que abarca todas essas questões. Por isso um dos objetivos 

da intervenção foi também provocar reflexão acerca da “adesão” do estudante do Ensino Médio 

ao currículo de Sociologia e à disciplina em si. Daí reapresentar a Sociologia a partir da 

apropriação da produção cinematográfica composta de elementos do universo dos super-heróis, 

como recurso didático servindo à Sociologia.  

A fim de operacionalizar os diagnósticos necessários sobre quem são esses jovens, 

como se dá de fato o consumo/uso de filmes e séries de super-heróis previamente confirmado 

em conversas de corredor, o que é a Sociologia especificamente para esses jovens nessas 

escolas, foi aplicado um questionário inicial para a coleta de dados socioeconômicos e 

informações estratégicas sobre a relação dos estudantes com os temas da disciplina eletiva: 

Temas sociológicos e o universo dos super-heróis. Uma constante entre as respostas foi 

exatamente a aula de cinquenta minutos como único contato com a Sociologia, assim como o 

fato de quase ninguém lembrar de algo que tenha sido trabalhado nessas aulas.  

Os dados socioeconômicos fazem parte dos resultados que buscam traçar também 

um perfil ou perfis desses estudantes quanto a idade, modelo escolar de origem no Ensino 

Fundamental (se público ou particular), gênero (resposta aberta), cor/etnia (resposta aberta), 

renda familiar (até 2 salários mínimos, entre 2 e 4 ou acima de 4), escolaridade dos responsáveis. 

O mesmo questionário (ver apêndice A), agora sem esses dados pessoais, foi aplicado ao final 

das atividades da disciplina eletiva para que houvesse o comparativo quanto à relação dos 

estudantes com a Sociologia a partir do desenvolvimento de seu raciocínio sociológico. 

Necessariamente um “antes e depois”. 

Questões sobre qual o principal contato dos estudantes com a Sociologia naquele 

momento, ainda sobre a capacidade de citar temas, conceitos ou autores já trabalhados nas 

aulas. Se existe aplicação prática da Sociologia em suas vidas, segundo observam. Essas e 

outras questões ajudaram a compor os resultados após comparação dos questionários. 

Um importante fator a se considerar é a composição do público dessas escolas. 

Historicamente as escolas públicas de Ensino Médio situadas em periferias recebem estudantes 

oriundos de seu entorno, na maioria das vezes de escolas municipais próximas, enquanto as 
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escolas localizadas em bairros centrais recebem estudantes que moram nos bairros periféricos 

vizinhos onde não há escolas médias. No entanto, a mudança do modelo de escola regular para 

escola de tempo integral, enquanto política de educação implementada pelo governo Camilo 

Santana desde 2016 – que se expande a partir do Plano de Universalização da Escola em Tempo 

Integral do Ceará de 2017 – tem mudado essa realidade. Em bairros de população de maioria 

de baixa renda, a escola de tempo integral representa uma limitação para as famílias que cedo 

esperam ver seus filhos no mercado de trabalho, seja formal ou informal, pois o contraturno 

seria o tempo dedicado a essa atividade necessária à manutenção dessas famílias.  

Com isso, aumenta a procura pelas escolas ainda regulares – como verificado 

através do contato com docentes e gestores de escolas desse modelo na Grande Messejana3, por 

exemplo – e o público das escolas de tempo integral se diversifica entre estudantes da 

comunidade do entorno, estudantes egressos de outros bairros e/ou de escolas particulares.  

O agravamento da crise econômica, política e financeira no país no momento da 

pesquisa, foi responsável pela opção de muitos familiares procurarem a escola pública que lhes 

parecia ter atributos mais próximos da escola particular que já não podem pagar. Essa realidade 

é constatada na fala dos próprios familiares quando da visita às escolas para conhecer a 

instituição ou em reuniões de pais e responsáveis. Já em 2016, a Federação Nacional das 

Escolas Particulares (FENEP) apontava para a perda de 10% a 12% das matrículas nas escolas 

privadas, tendo como justificativa a dificuldade financeira resultante da crise econômica. 

As escolas profissionalizantes, militares e as de tempo integral têm sido as opções 

majoritárias. Além disso, o sistema de cotas que exige que o estudante tenha cursado os três 

anos do Ensino Médio em escola pública, tem atraído jovens para o ensino público nessa etapa 

dos estudos. Assim como o Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Ministério da 

Educação, que tem esse como um dos critérios para a concessão de bolsas de estudos em 

instituições privadas de Ensino Superior. O aumento do número de estudantes de escola pública 

nas universidades é um indicador irrefutável. Segundo o Portal do Governo do Estado do Ceará 

o número de alunos aprovados em universidades públicas e privadas no ano de 2018 foi 20.207, 

o que representa um crescimento de 19,6% em relação a 2017. 

 
3 Um dos mais tradicionais bairros de Fortaleza, Messejana funciona como polo comercial e econômico que atende 

aos bairros vizinhos, concentrando produtos e serviços. A Grande Messejana é como se costuma chamar toda a 

área que compõe esse intercâmbio comercial, social e cultural entre bairros. Segundo o memorialista Edmar Freitas 

(2015), a região da Grande Messejana tem área que compreende 40% do território de Fortaleza. 
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É fato que hoje o público da escola de tempo integral é composto por um número 

considerável de estudantes egressos do ensino particular, juntamente com estudantes que 

sempre estiveram no ensino público. Dado fácil de se verificar na fala de colegas professores 

de diversas escolas, por meio de grupos em redes sociais, através das reuniões com o núcleo 

gestor das escolas onde ocorreu a intervenção e no cotidiano do professor que a realizou. 

Contudo, apesar do fato de que o distanciamento entre o capital cultural esperado pela escola e 

a herança cultural que o jovem carrega está, não exclusivamente, mas, diretamente relacionado 

às suas condições socioeconômicas, o que se poderá perceber durante o texto é que o 

consumo/uso de filmes e séries de super-heróis, bem como o contato com a Sociologia de fato 

não se relaciona diretamente com a origem escolar ou situação econômica. 

A intervenção pedagógica seguiu o mesmo roteiro nas duas turmas: dez encontros, entre 

os meses de agosto e dezembro de 2019, operando como uma disciplina eletiva, com cem 

minutos cada aula. Os temas abordados foram: Capitalismo, Poder, Democracia/Cidadania, 

Trabalho e Sociedade, Estratificação e Desigualdades Sociais. A escolha dos temas e a ordem 

dos encontros obedecem a critérios descritos no capítulo seguinte e na descrição das aulas. Para 

cada tema também era escolhido um filme ou série do gênero super-heróis, retirado de uma 

lista, fruto de pesquisa prévia sobre a audiência dos jovens a tais obras. Cada encontro tinha 

início com o trailer do filme ou série que seria relacionado ao tema da vez, seguido de breve 

conversa sobre a obra e introdução ao tema que, por meio de slides, era ilustrado e partir daí as 

conexões com a mídia. Por meio de atividades que serão descritas em cada encontro narrado 

especificamente, os estudantes analisavam as obras à luz do conteúdo apresentado. 

Além dessa introdução, o trabalho se divide em mais quatro capítulos. O capítulo 2 vai 

tratar das experiências que deram origem à pesquisa, do histórico do uso do gênero super-heróis 

como recurso didático, a partir da relação das histórias em quadrinhos com a educação e do 

audiovisual da mesma forma. O capítulo 3 vai abordar os desafios de se realizar uma 

intervenção pedagógica a partir do lugar da Sociologia na educação básica, e ainda apresentar 

referenciais teóricos que norteiam a importância de considerar um consumo cultural não-

passivo, mas observar as simbologias que orientam tal consumo/uso4. Já o capítulo 4 detalha 

exatamente a intervenção pedagógica com suas dinâmicas e resultados. Esses últimos são 

aprofundados no capítulo 5, com a análise das duas aplicações do questionário mencionado. 

 
4 Coerente com a perspectiva de consumo não-passivo (CERTEAU, 1980), que orienta o trabalho, por vezes a 

expressão consumo/uso será utilizada para marcar o sentido de não passividade e não alienação total, quando se 

tratar de relações de audiência, leitura, uso, de elementos culturais.  Excetuando as vezes em que “consumo” ou 

termos derivados se relacionem com a questão mercadológica ou estejam associados a falas de outros autores. 
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2. UM FILME DE SUPER-HERÓI PARA DISCUTIR A SOCIOLOGIA EM SALA DE 

AULA: A SUPERAVENTURA DO RACIOCÍNIO SOCIOLÓGICO 

Os pontos apresentados até aqui e os fatos e problemas expostos mais adiante 

demonstram a relevância da intervenção pedagógica. Contudo, é fundamental que se expresse 

sem reservas, o que moveu e move essa e tantas outras pesquisas, para além de seus objetivos, 

objetos, problemas e questões específicos.  

No momento em que se realiza essa intervenção, a Sociologia se vê ameaçada como 

disciplina obrigatória, em virtude da reforma do Ensino Médio e a aprovação da nova Base 

Nacional Comum Curricular5, que não retiram a disciplina da escola média, mas a deixam de 

fora da grade obrigatória.  

Ainda durante a escrita do projeto de pesquisa, o atual governo anunciava por meio 

do Ministério da Educação o corte de 30% da verba destinada às universidades federais – 

informe amplamente vinculado tanto na mídia impressa, a exemplo do jornal O Povo, quanto 

em sites e portais como o Tribuna Online e na mídia televisiva em seus respectivos telejornais, 

todos os exemplos em edições de abril e maio de 2019 – e se colocava publicamente a favor da 

diminuição de investimento em cursos como Filosofia e Sociologia, para realocação desses 

recursos em cursos pretensamente considerados de maior relevância social e científica.  

É certo que, mais do que em qualquer outro momento da história recente da 

educação, todo esforço em defesa da manutenção da Sociologia, enquanto ciência que impacta 

todas as esferas da sociedade, sobretudo na educação, é um esforço de luta e resistência 

necessárias. Portanto, a condição em que se encontram as Ciências Sociais no atual cenário 

político, já seria a maior justificativa para essa e todas as demais pesquisas que investigam 

problemáticas e propõem intervenções como só as Ciências Sociais podem fazer.  

Seguindo a especificidade necessária ao trabalho apresentado, volta-se às questões 

centrais a partir daqui. O tema em análise encontra justificativa para defesa de sua relevância 

nas experiências vividas no “chão da escola”, pelo autor deste trabalho – professor graduado 

em Geografia e há aproximadamente dez anos exercendo a docência, estando no quadro efetivo 

da Secretaria da Educação do Ceará desde 2014 e tendo ministrado aulas de Sociologia, 

conforme lotação complementar, nos anos de 2015 a 2017; atualmente lotado em uma Escola 

de Ensino Médio de Tempo Integral, no bairro José de Alencar, em Fortaleza – e seus 

 
5 A BNCC está disponível para acesso através do site: basenacionalcomum.mec.gov.br. 
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resultados, bem como pesquisa bibliográfica baseada na produção acadêmica, onde se encontra 

embasamento dentro e fora das Ciências Sociais.  

O professor autor da pesquisa, ao assumir a lotação em turmas de Sociologia entre 

os anos de 2015 e 2017, em uma escola localizada no bairro Messejana em Fortaleza-CE, o fez 

como forma de complemento de carga horária, uma vez que sua habilitação para ensino é a 

licenciatura em Geografia. Diante da função de ministrar aulas de Sociologia para turmas do 

Ensino Médio que não esboçavam interesse para com a disciplina, era necessário desenvolver 

estratégias de ensino que levassem os estudantes à compreensão da relevância não só da 

disciplina escolar, mas da Sociologia enquanto ciência. A carência de qualificação do professor, 

na época, para ministrar o conteúdo de Sociologia – dentro de uma abertura permitida pela 

Secretaria de Educação do Ceará para complemento da carga horária de professores das 

Ciências Humanas, que é inclusive algo problemático a se discutir, pois é parte de uma realidade 

nacional na qual poucos professores com lotação na disciplina de Sociologia, são formados na 

área – fez com que inicialmente se buscasse algo para tornar a disciplina atrativa ao invés de se 

apropriar de recursos para trabalhar o desenvolvimento do raciocínio sociológico. 

Durante as aulas do capítulo intitulado “Poder, política e Estado” do livro didático 

Sociologia para o Ensino Médio, de Nelson Dacio Tomazi (2010), usado na ocasião, no 

primeiro semestre das turmas de 2º ano, em 2015, diante da dificuldade de explorar o conteúdo 

a partir do recurso básico do livro e da forma expositiva convencional, surgiu a ideia de usar 

algum filme que pudesse ilustrar os conceitos trabalhados de forma que chamasse atenção dos 

jovens em sala. Havia três anos que o filme Os Vingadores6 fora lançado e a febre de audiência 

aos filmes e séries de super-heróis começava, sem que se soubesse que a Marvel Studios daria 

início a um dos grandes fenômenos da indústria cultural: os universos expandidos das histórias 

de super-heróis nas telas. Mas adiante será aprofundado o contexto em que se deu tal fenômeno, 

mas, em síntese, a fórmula encontrada pela empresa Marvel Estúdios de produzir filmes 

baseados em suas histórias em quadrinhos, se revelou algo de grande potencial comercial. Esse 

potencial dialoga com a forma como os filmes, e posteriormente séries, construídos em um 

universo onde se relacionam, apresentam estreita comunicação com os símbolos identificados 

pelo público expectador e usuário como representantes culturais e reconhecidos ali. A saber, 

 
6 Os Vingadores é um grupo de super-heróis criado por Stan Lee e Jack Kirby para a editora Marvel Comics, dos 

EUA, em 1963, estreando na revista mensal The Avengers, de 1963 e publicado ininterruptamente até hoje, já com 

outros artistas. Na ocasião, Lee e Kirby uniram um quinteto de personagens criados por eles mesmos em revistas 

anteriores, fazendo-os agirem juntos, num efeito que ainda era relativamente raro nas histórias em quadrinhos da 

época. No cinema, o braço cinematográfico da Marvel fez algo similar, unificando personagens que já tinham 

aparecido em outros filmes. 
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tipos de comportamentos, valores, vocabulário, vestimentas, músicas. O cinema hollywoodiano 

inaugura, por volta de 2008, 2009, uma nova era de grande impacto comercial e cultural, da 

qual se tratará detalhadamente em momento posterior neste trabalho. 

O assunto mais comentado entre os estudantes da escola, mesmo após três anos de 

lançamento, deveria representar algo. O filme em destaque foi a escolha para ter suas questões 

relacionadas com os temas abordados no capítulo de Tomazi (2010) citado anteriormente. 

Dentro de uma perspectiva crua e sem conhecimento teórico aprofundado do conteúdo da 

Sociologia, a análise do filme se deu no sentido de identificar em cada um dos personagens dos 

Vingadores, elementos de um mundo capitalista que apresenta relações de poder em todos os 

seus processos.  

O Homem de Ferro seria o empresariado, a iniciativa privada, o símbolo do poder 

e da influência desse setor da sociedade nas decisões de caráter econômico, político, bélico e 

cultural. O Capitão América figuraria como a representação do Estado em seu caráter patriota, 

legalista, orgulhoso de suas forças armadas e sua lógica punitiva, ressaltando características 

obviamente com ênfase nos Estados Unidos. Thor aparecia como a débil, enquanto forma de 

governo, mas forte como estrutura consolidada de privilégios, influências, status e riqueza 

construída por meio de imperialismo, monarquia. Thor é engraçado e chama atenção como a 

família real britânica, mas deixa clara a imensidão histórica de seu poder, como o Reino Unido 

no cenário geopolítico. Gavião Arqueiro é o operário fiel, aquele cujo trabalho é tão sagrado 

quanto sua família, embora essa última nunca possa usufruir de sua presença pois é “casado” 

com seu emprego e a corporação a quem serve que, para ele, tem interesses que são os gerais 

da humanidade. Esse nunca é o protagonista, mas é dito que seu trabalho é de suma importância, 

o que não o deixa ver que só lhe resta exploração enquanto garante os privilégios dos demais. 

Viúva Negra, a única mulher do grupo. Mas não é isso exatamente o que chama mais atenção, 

embora a forma como se explora a imagem erotizada da personagem rendesse um capítulo 

inteiro de discussão. Natasha Romanoff, a Viúva Negra, é a falência do leste europeu soviético, 

a espiã que encontrou o “lado certo” da guerra e não aquele que a fez um monstro. Heranças 

comunistas não são bem-vindas! E por fim, Hulk. É icônico como se evidencia a genialidade 

de Bruce Banner e o que seu potencial pode fazer, mas é sua forma bruta que interessa. Hulk é 

o povo, a massa. Não importa o que se pode verificar de genial nas capacidades da massa, pois 

a força de destruição e mobilização de forma guiada por interesse dos que têm direito de pensar, 

ainda é o que espera poder usar sempre que necessário.  
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Essa análise inicial, feita pelo professor, conseguiu comunicar aos estudantes o que 

se vinha tentando por meio das atividades propostas no livro didático: os conceitos gerais de 

Poder, Política e Estado; os tipos ideais de dominação legal de Max Weber; o poder do discurso 

para a dominação em Foucault; os tipos de Estado, com foco no Estado Neoliberal.  

Posteriormente, em uma conversa com as turmas, os estudantes conseguiram 

relacionar, por exemplo, a dominação carismática enquanto conceito dentro da obediência cega 

ao personagem Homem de Ferro no filme, e ao mesmo tempo à dominação exercida pelo pastor 

da sua igreja. Foi possível estabelecer conexão entre a personalidade do Capitão América e a 

ideia de “vigiar e punir”, trazendo para a avaliação de como suas vidas estão sujeitas a esse tipo 

de dominação, inclusive na relação professor-aluno.  

Diante do êxito da experiência, no sentido de gerar alguma compreensão do 

conteúdo que se pretendia fixar, procurou-se investir em possíveis meios de repetir a prática 

realizada, agora com outras temáticas e outras formas de produção artísticas. Era uma fase de 

observação, testes e anotações. 

Para além dos livros e do conhecimento prévio dos estudantes sobre temas 

apresentados no currículo em Sociologia, buscou-se desenvolver atividades a partir de recursos 

em que se pôde apresentar os temas da disciplina, com seus conceitos e autores e as 

problematizações inerentes a estes, estimulando as ideias de identificação e reconhecimento.  

Para além da experiência já citada, buscou-se organizar seminários, produção de 

texto, dramatizações. Elementos de desenho animado, mangás, novelas, HQs, livros e games 

também foram testados. Assuntos relacionados à família, trabalho, namoro, amizade, 

sexualidade, questões psicológicas, relações de conflito, preconceitos, tudo era algo a se 

investigar dentro dos elementos artísticos escolhidos pelos jovens e das temáticas do livro 

didático: ideologia, sociedade e religião, movimentos sociais, cultura, juventude etc.  

Uma vez que foi observado que há apropriação por parte dos estudantes, de 

temáticas que podem e são levantadas pelo estudo da Sociologia, porém, não com os esquemas 

de aulas convencionais, mas a partir de elementos do seu cotidiano, procurou-se focar em que 

elementos são esses. Seguindo o que é colocado por Mendonça (2009, p. 10) 

 

É nesse sentido que se deve buscar conhecer as percepções dos jovens e suas 

preferências, opiniões, assim como seus silêncios. Por meio do diálogo com jovens da 

escola é que se deve procurar entender o aluno e fazer com que este se reconheça 

como capaz de criar necessidades próprias e encontrar motivos para perceber-se e se 

construir como sujeito histórico e ator social da atividade humana transformadora. 
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 O acesso à Internet e redes sociais, o consumo/uso do que hoje se costuma chamar 

de “cultura pop” foram as formas de abordagem mais percebidas como ponto de partida para 

discussões sobre temas como política, movimentos sociais, relações de poder, comportamentos 

sociais, entre tantos outros. Obviamente a linguagem informal da conversa no intervalo não 

carrega definições baseadas em teóricos, épocas, produções científicas, mas é a reprodução 

prática e atualizada das discussões que envolvem a sociedade e que interessam ao jovem.  

Mesmo considerando aqui, para efeito da objetividade da pesquisa, a produção 

cinematográfica sobre super-heróis, entende-se que a “cultura pop”, como um todo, apresenta 

uma diversidade que elege não só um público jovem, mas dialoga com diferentes tribos. Como 

conjunto, é percebido uma identificação, mesmo de grupos diversos, com os elementos também 

diversos dessa cultura. Como afirma Lima Filho (2017, p. 351), “os adeptos de um estilo de 

vida procuram pares similares que possibilitem compartilhar este ‘algo comum’”.  

Citando Giddens, o autor traz a conceituação de estilo de vida 

como um conjunto mais ou menos integrado de práticas que um indivíduo abraça, não 

só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque dão forma 

material a uma narrativa particular da autoidentidade. (GIDDENS, 2002, p.79 apud 

LIMA FILHO, 2014, p. 106) 

 

E para além das referências invisíveis do vocabulário característico da “cultura 

pop”, hábitos, roupas, formas de consumo/uso, dão caráter palpável às sensações observadas na 

vivência juvenil dos estudantes. Daí, utilizar tais características para apresentar a Sociologia de 

forma didática e, para além dessa função, expor sua relevância como ciência que se apropria 

das vivências do jovem, parece ser uma considerável oportunidade.  

A defesa de uma editora em detrimento da outra7 por conta da identificação com 

seu acervo de personagens, a necessidade de ter na ponta da língua as histórias oficiais e 

paralelas de cada herói como uma competição sobre quem sabe mais, as roupas, mochilas e 

acessórios com temas de super-heróis, a facilidade e enxergar sentido em narrativas fictícias e 

cheias de elementos que fogem da capacidade do real, mais fácil que encontrar sentido nas 

dinâmicas sociais que lhe cercam. Todas essas características significavam e significam um 

 
7 Apesar de existirem inúmeras editoras que produzem histórias de super-heróis, a Marvel Comics e a DC Comics 

se destacam no que se refere à popularidade de seus produtos, da qual nasce certa rivalidade entre fãs que preferem 

este àquele personagem de determinada editora. O livro Pancadaria – Por Dentro do Épico Conflito Marvel vs 

DC, do jornalista Reed Tucker, lançado em 2018, detalha os mais de cinquenta anos de rivalidade das editoras, 

seja por vendas ou pela relevância cultural. 
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fenômeno cultural pelo qual jovens chegam a orientar suas vidas, suas escolhas, seus 

relacionamentos e até escolha profissional. 

A questão não era entender ali a Sociologia no Ensino Médio como um conjunto de 

conceitos prontos e teorias a serem estudadas, pois correria o risco de esta ser compreendida 

assim pelos estudantes. A questão era justamente mostrar o oposto disso, mostrar que tais temas, 

conceitos, sociólogos, pensamentos, eram frutos de observação, discussão, vivência, prática, 

produção a partir do que a sociedade viveu e vive. A “Sociologia viva”, a qual o estudante não 

era alheio, mas passeava por seus conteúdos sem se dar conta.  

Talvez o fato de estar na idade do "poder imaginar" gere uma identificação com 

uma Sociologia transmitida através do recurso do "imaginável" encontrado na ficção. Há de se 

levar em consideração que as diferentes formas de mídia configuram, hoje, elementos de 

formação com forte influência sobre os jovens, e concorrem (CARRANO, 2009) com a escola 

nesse sentido de representar esse jovem como meio confiável segundo seus próprios 

parâmetros. 

Foi proposto então uma atividade onde a “cultura pop” (séries, filmes, jogos, 

animes, HQs etc.) fosse o ambiente visitado pelos estudantes para identificar os conceitos e 

temas trabalhados naquele bimestre. Por exemplo: ao trabalhar Poder, Política e Estado os 

estudantes identificariam relações de poder e outras questões do conteúdo a partir da análise 

dos personagens do filme Os Vingadores – a experiência realizada inicialmente foi repetida no 

ano seguinte com a participação maior dos estudantes e menos orientação prévia do professor, 

por isso está inclusa nessa parte.  

Nos bimestres seguintes, os capítulos de Tomazi (2010), sobre Cultura, 

Movimentos Sociais, e outros, seguiram a mesma linha de trabalho e, dentro dessa proposta, os 

estudantes passaram a ver dentro de suas séries favoritas, de seus filmes, dos jogos, dos animes 

que assistiam, os temas da Sociologia.  

Para “Poder, Política e Estado” havia ainda X-Men, Esquadrão Suicida, Capitão 

América; para “Cultura” havia, entre outros, Divergente, Jogos Vorazes, Inhumanus, Dragon 

Ball; para “Religião” havia The Walking Dead, Orphan Black, Código da Vinci. As 

possibilidades são infinitas, uma vez que se parte não só da proposta do professor, mas da 

própria identificação dos alunos e alunas com o produto que consomem. Contudo, é nítida a 

prevalência das séries ou filmes de super-heróis, sobretudo pelo período citado estar dentro da 

onda de grande produção e distribuição de obras do gênero.  
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É possível apontar como resultados, de 2015 a 2017, os seguintes pontos 

observados: protagonismo do estudante (aquilo que eu “curto” – ou seja, a forma como cada 

um orienta ou tem orientados seus gostos, formas de consumo/uso e signos identitários – na 

verdade é reflexo das relações sociais); identificação com a disciplina de Sociologia e 

descoberta de sua relevância; questionamento do "culto" e do "popular"; compreensão e 

apropriação dos temas levantados e estudados pela Sociologia dentro do currículo do Ensino 

Médio; capacidade de interpretação, discussão e produção de material pertinente à disciplina; 

interdisciplinaridade nas áreas de humanas e nas demais; problematização da axiologia nesse 

universo e sua força norteadora quando canaliza e ao mesmo tempo dita valores e 

comportamentos; a descoberta do poder e do uso que se dá às produções culturais populares 

relegadas a "menor importância"; pensar o consumo/ consciente no sentido de que toda 

produção pop, sobretudo as histórias de super-heróis, não está livre de ser instrumento 

ideológico e de ampliação de mercado. Embora limitado, o trabalho realizado com os estudantes 

exemplifica, em parte, o que pode ser feito, como afirma Carrano (2007) a partir do 

conhecimento prévio dos jovens. 

 

Aprender a trabalhar com as experiências prévias dos jovens alunos é compreender 

que estes são sujeitos culturais e portadores de biografias originais e não apenas alunos 

de uma dada instituição. O mito da intencionalidade pedagógica como a viga mestra 

da educação não permite a emergência dos acasos significativos, das surpresas 

reveladoras, da escuta do outro e nem permite que alunos e professores corram o risco 

da experimentação e elaborem projetos coletivamente. (CARRANO, 2007, p. 10). 

 

A experiência pedagógica relatada se tornou o norte para a busca por um método 

estruturado para, de forma sistemática, compor um produto e intervenção que auxilie 

professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem. A partir do mestrado essa ideia 

ganhou embasamento teórico para que se possa criar uma sequência didática que una a 

experiência do chão da escola com o respaldo da produção sociológica como condutor geral 

das discussões. 

A busca por experiências já realizadas foi fundamental para entender como 

estabelecer o diálogo entre a escola e a base teórica obtida na academia, criando uma 

intervenção pedagógica exitosa na proposta de fomentar o raciocínio sociológico. Entender a 

apropriação das mídias, em especial do gênero super-heróis, pelas práticas didáticas é do que 

se trata o próximo ponto do texto. 
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2.1. Das mídias para a apropriação didática e pedagógica 

Para compor uma nova abordagem do currículo de Sociologia – e mais além, da 

apropriação da Sociologia como ciência do “agora do sujeito” – a partir do consumo cultural 

dos jovens, com foco nas histórias de super-heróis, procurou-se conhecer trabalhos já realizados 

nesse seguimento. Isso se deu a partir do contato com produções envolvendo essa temática, 

como o material sobre Sociologia das Histórias em Quadrinhos, boa parte fruto das publicações 

do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP e da produção do Sociólogo Nildo Viana 

(2005), pioneiro no seguimento.  

Verificou-se ainda pesquisas relacionadas ao uso das HQs, especificamente como 

recurso didático e seu resultado positivo, não apenas em uma disciplina, mas na observação de 

um progresso pedagógico no geral. Pesquisas realizadas pelo sociólogo Amaro Xavier Braga 

Junior (2010) em escolas de Maceió, e pelo Observatório de Histórias em Quadrinhos, na pessoa 

do professor Waldomiro Vergueiro (2009), comparam os resultados, em notas apenas, entre os 

alunos que leem e os que não leem HQs, onde os primeiros apresentam melhor desempenho.  

Diversos trabalhos acadêmicos já exploraram e exploram o universo dos super-

heróis como objeto de análise ou o relacionam com seu objeto. Um dos primeiros textos 

encontrado no processo de prospecção bibliográfica, foi o trabalho apresentado na Divisão 

Temática de Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior, 2014, por Antônio Davi Delfino 

Ferreira e Ricardo Jorge de Lucena da Universidade Federal do Ceará – UFC, com o título À 

Sombra Da Cidade: As Metáforas Urbanas de Gotham City.  

Os autores buscam explorar os aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos 

das grandes cidades a partir da cidade fictícia de Gotham, das histórias do Batman. Nesse 

trabalho é posto que as representações artísticas da realidade provocam criticidade e 

estranhamento, elementos fundamentais para as Ciências Sociais.  

Ora, se determinada produção artística – e aqui se atem ao universo cinematográfico 

dos super-heróis, pelas razões já expostas – é reprodução das dinâmicas da sociedade, cabe à 

Sociologia explorar esse tema. E se tal produção é eleita pelo jovem sua janela para a sociedade, 

cabe ao ensino de Sociologia absorver essa oportunidade que se apresentar no período do 

Ensino Médio. Esse esforço em enxergar o jovem/estudante e, a partir de sua vivência, 

encontrar signos que podem ser absorvidos pela escola no sentido de fazê-la cumprir seu papel 

de espaço de prática social do jovem, é um desafio, mais do que nunca, urgente. 
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Numa perspectiva de compreensão da vida escolar como uma rua de mão dupla, intuo 

que o esforço dos educadores em compreender os sentidos de ser jovem no tempo 

presente pode resultar em práticas e políticas que possibilitem que os jovens 

encontrem sentido nos tempos e espaços escolares. (CARRANO, 2009, p. 183). 

 

A opção pela mídia audiovisual para abordar o gênero super-heróis parte de dois 

condicionantes: foi esse o formato utilizado na experiência já citada, que deu origem 

inicialmente ao projeto de intervenção; é a forma de consumo/uso mais próxima do professor 

autor da pesquisa e dos estudantes das escolas pesquisadas, segundo conversas preliminares. 

Contudo, não é mera coincidência que a intervenção tenha ocorrido dando predileção aos filmes 

e séries de super-heróis, no período em que se completa uma década do fenômeno comercial e 

cultural que se tornou o gênero super-heróis nas telas.  

A trajetória que o gênero percorreu desde as Histórias em Quadrinhos (HQs) até os 

cinemas e os canais de TV, no século XXI revela transformações na forma de abordar as 

histórias dos personagens que comunicam algo de singular, considerando as relações sociais da 

modernidade, que nem as adaptações para o cinema, dos anos 1970 e 80, conseguiram 

evidenciar.  

Embora sempre tenham sido feitas adaptações esporádicas dos super-heróis nunca 

ocorreu um “fenômeno” como na atualidade. Transformando-as em algo que 

poderíamos chamar de um “novo gênero” no cinema, o de “filmes de super-heróis”. 

[...] A partir de 2008, a Marvel Comics, analisando o sucesso de filmes inspirados em 

seus super-heróis, como Homem-Aranha – lançado pela Sony Pictures – e X-Men – 

lançado pela Twentith Century Fox – dentre outros, resolve lançar com sua própria 

produtora de filmes – a Marvel Studios – uma série de filmes adaptados dos seus 

personagens das HQs, com um maior controle sobre todo o processo de adaptação. 

(COSTA; ORRICO, 2013, p. 7) 

 

Adaptações de HQs para mídias cinematográficas existem há mais de sete décadas 

e com diferentes formatos. Desde os desenhos do Superman em 1940, dos estúdios Fleisher, e 

os seriados para cinema de Capitão Marvel, Batman, Capitão América; passando pela série de 

TV do Superman nos anos 1950; a do Batman na década de 1960; e encontrando um marco de 

relevância cultural com Superman – O Filme, de Richard Donner, pela Warner Bros., em 1978.  

Apenas com a chegada de Batman – O Filme, de Tim Burton, em 1989, que essa 

relevância encontrou solidez e estabilidade enquanto potencial cinematográfico. O filme fez 

tanto sucesso que ensejou uma primeira onda de adaptações com maiores investimentos em 

técnica, elenco, produção etc. Porém, os excessos de filmes como Batman & Robin (1997) 

afastaram os investidores e o mercado de adaptações entrou num tipo de hiato que só terminou 

com o lançamento, sucesso e aceitação de X-Men – O Filme em 2000.  
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A partir daí se inicia a fase atual dos filmes de super-heróis, que atingiram a 

configuração atual particularmente a partir de Batman Begins (2005) e do empreendimento do 

Marvel Studios, com Homem de Ferro (2008) e seu coroamento com Os Vingadores (2012). A 

ideia de universos compartilhados entre franquias de filmes e séries se torna alvo de grandes 

investimentos e estabelece um novo marco de relevância cultural para as mídias 

cinematográficas do gênero super-heróis. Mas a própria construção do gênero e sua aceitação 

como tal, no meio audiovisual, passa antes pele seu histórico nas histórias em quadrinhos.  

 

2.2. Sociedade e a construção do gênero super-heróis 

Quando surgiram nos Estados Unidos, no final do século XIX, as HQs eram 

produzidas inicialmente como tiras de jornal (evoluídas da caricatura política-social e da 

ilustração de jornais e revistas). Nas duas primeiras décadas do século XX, os quadrinhos se 

tornaram um típico fenômeno cultural estadunidense, logo se espalhando por todo o ocidente. 

Na década de 1930 surge a revista de quadrinhos (comics), primeiro com um apanhado de 

recortes de material original de jornais, mas rapidamente se constituindo como veículo de 

histórias e personagens inéditos.  

Os super-heróis são uma evolução dos aventureiros da literatura fantástica (de 

Alexandre Dumas a Arthur Conan Doyle e Edgar Rice Burroughs) combinados com o gênero 

de aventura da literatura pulp do início do século XX8. 

O primeiro protótipo do super-herói foi o Fantasma, criado em tiras de jornais pelo 

escritor e cartunista Lee Falk em 1934; mas o marco inicial do gênero é considerado o Superman 

de Jerry Siegel e Joe Shuster, que estreou na revista Action Comics 01, de 1938, publicado pela 

National Periodicals (mais tarde conhecida como DC Comics). O sucesso do “homem de aço” 

foi tão grande que quase imediatamente surgiram duas dúzias de outros personagens, como 

Batman, Tocha Humana, Capitão América, Mulher-Maravilha e Capitão Marvel (mais 

conhecido hoje como Shazam). 

Pela leitura das HQs de super-heróis, em seus exemplares mais antigos, é possível 

identificar a construção de personagens dotados de grande virtude e infalíveis. Seres quase 

perfeitos, com poderes que lhes garantiam uma distinção quanto às capacidades físicas e 

 
8 Revistas mensais de contos impressas em papel barato (pulp) que apresentaram personagens como Zorro, Conan, 

Cavaleiro Solitário, Sombra etc. 
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mentais. Esse perfil reproduzia a ideia de um modelo a ser seguido ou pelo menos a ser 

desejado, em que se reconhece apenas a solidez dos valores, o comportamento incorrigível e 

uma moral inabalável, assim como sua psique. Contudo, com os anseios da construção de uma 

identidade do “homem moderno”, a liquidez do conjunto de noções e práticas, refletiu nas 

histórias de super-heróis a necessidade de o público reconhecer ali, nos personagens, suas 

fragilidades.  

Se antes os super-heróis figuravam como modelo de perfeição, o que se tem 

observado na pós-modernidade, é uma transformação no perfil psicológico desses personagens, 

que agora passam a lidar com crises de identidade, suas fraquezas e seus dramas existenciais 

(Chagas, 2008, p. 136). Ícone como Superman e Capitão América aparecem em histórias onde 

tais dilemas precisam ser trabalhados para além das disputas de força com os vilões. 

 

O herói pós-moderno, como as personagens das histórias em quadrinhos ou as do 

cinema contemporâneos, é pleno de incertezas, e não mais o ser invencível do bem e 

da verdade, pois é marcado por desconstruções visuais e textuais, demonstrando a sua 

fraqueza, suas incertezas e sensibilidade frente às lutas cotidianas. O herói pós-

moderno é muitas vezes o anti-herói, tentando conciliar seu mundo imaginário, 

idílico, mítico, com a luta pela sobrevivência em terrenos hostis. (RAHDE; 

CAUDURO, 2007, p. 7) 

 

As últimas décadas têm revelado personagens, antes nas HQs e posteriormente 

sendo levados para o cinema e a TV, com o perfil humanizado, caraterístico dessa nova 

produção e efeito consolidador da adesão do público que é fruto da sociedade moderna, 

especificamente.  

Pensando no universo juvenil da escola média, não é difícil entender a identificação 

do jovem com esse “novo mundo” onde os super-heróis enfrentam, para além de supervilões, 

seus próprios medos, frustrações, dramas familiares e psicológicos. Claro que não é de agora 

que a imagem do super-herói se relaciona com o indivíduo que a consome e a realidade que o 

cerca. A relação com essa figura é inclusive explorada como algo que remete à relação de cada 

sociedade com seus mitos e divindades.  

Em seu trabalho de conclusão do curso de Pedagogia, Gislene Chatack trabalhou 

essa relação e como esta pode ser direcionada para uso pedagógico. Para isso ela utiliza da 

análise do mitólogo Joseph Campbell em seu livro O herói das mil faces. 
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[...] o autor descreve cada etapa da jornada do herói comparando narrativas 

mitológicas de diversas culturas. Mas, qual seria a relação entre os heróis Hércules, 

Rei Arthur e Capitão América? A semelhança está na jornada em que cada um 

percorreu para ser transformar em um herói. E são essas aventuras heroicas que 

inspiram aqueles que desejam trilhar uma vida significativa.[...] dissertamos sobre a 

concretização do mito por meio dos rituais salientando as consequências de uma 

sociedade que não orienta os seus jovens com base em uma mitologia. Em 

consequência, alguns jovens buscam orientação nas releituras dos símbolos 

mitológicos presentes nas aventuras dos super-heróis. Concluímos analisando como a 

criatividade na prática docente, possibilita a articulação entre os super-heróis e os 

conteúdos curriculares. (CHATACK, 2017, p. 17) 

 

Já como super-herói moderno, Superman é analisado por Umberto Eco como ícone 

que atendia às “exigências de poder que o cidadão comum nutre e não pode satisfazer” (ECO, 

2011, p.247). Hoje o que se observa é uma aproximação dos personagens muito mais das 

fragilidades e imperfeições humanas, mesmo sendo super-heróis munidos de poderes e 

habilidades especiais, do que do ideal de invencibilidade e perfeição.  

A própria ideia de herói na pós-modernidade tem seguido essa característica no 

cinema, porém, a centralidade da trama no personagem super-herói, faz do já considerado 

gênero cinematográfico um atrativo de identificação para o jovem. Nessa fase onde as 

cobranças de construção de identidade tomam o universo do garoto e da garota, é como se o 

mundo conspirasse para dificultar esse processo e todos os fatores externos parecem se ordenar 

apenas a partir da resolução primeira das questões pessoais. Da mesma forma como o super-

herói que dá nome ao filme ou série, precisa lidar primeiro com sua humanidade para encontrar, 

no equilíbrio psicológico, a forma certa de usar os poderes contra a ameaça externa em questão: 

o vilão, a invasão alienígena, o ameaça global.  

É inevitável exemplificar o que se expôs acima usando o filme de 2012 Os 

Vingadores, da Marvel Studios. Os personagens centrais levam para a telona esse super-herói 

de características humanizadas e segue a fórmula das HQs mais recentes e de filmes anteriores, 

também do gênero, como Homem Aranha e X-Men. Esses dois exemplos ilustram a necessidade 

comercial de transformação da produção de histórias em quadrinhos e o investimento em mídias 

como cinema e TV.  

A Marvel Comics, uma das principais editoras de histórias em quadrinhos, ao lado 

da DC Comics, sua principal concorrente, conheceu o auge e a decadência das histórias de 

super-heróis, ao ver o alto investimento nas HQs, que caíram no gosto do público estadunidense 

facilmente, se tornar maior do que o retorno esperado, o que jogou a editora numa crise grave 

em suas finanças. Uma série de situações envolvendo querelas entre acionistas, acordos de 

licenças com outras empresas sendo rompidos, cobrança por parte de bancos que exigiam 
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retorno dos investimentos, afetaram a empresa desde seus processos criativos até os meios de 

distribuição e veiculação das obras. Em seu livro Marvel Comics – A História Secreta, o 

jornalista e escritor Sean Howe desnuda os elementos que nortearam os momentos de sucesso 

e declínio da editora, mais precisamente no que se refere ao jogo de interesses econômicos. 

Entre sujeitos e entidades que buscavam extrair o máximo do potencial comercial da empresa 

e os dilemas dos autores frente a esse quadro, a Marvel é apresentada por Howe (2013) desde 

os processos que levaram à sua criação, passando por seus momentos de crise, até a fase atual 

de reinvenção da marca, por meio da indústria cinematográfica. 

A venda de franquias como X-Men para a 20th Century Fox e Homem Aranha para 

Sony Pictures foi a forma encontrada de salvar a empresa da bancarrota. O sucesso dessas 

franquias no cinema – com filmes lançados em 2000 e 2002, respectivamente – inaugura a era 

dos super-heróis como produção de grande potencial comercial.  

A Marvel buscava recursos, por meio de empréstimos bancários, para uma jornada 

arriscada que propunha a criação de um universo cinematográfico de filmes isolados de super-

heróis que se relacionariam e culminaria no que hoje é o fenômeno Os Vingadores. Como já 

escrito, a Marvel Studios assumiu a produção do filmes de seus próprios personagens e, a partir 

de então, O incrível Hulk (The incredible Hulk, 2008), Homem de Ferro (Iron Man, 2008), 

Homem de Ferro 2 (Iron Man 2, 2010), Thor (Thor, 2011) e Capitão América - o primeiro 

Vingador (Captain America: the first avenger, 2011) abrem o Universo Cinematográfico da 

Marvel (MCU). Surge o agora o Marvel Comics Universe (MCU) o universo ficcional 

cinematográfico unificado. O sucesso da empreitada, diz Howe (2012) motiva do fato da 

empresa ser comprada, em 2009, pela Walt Disney Company.  

É importante destacar que a força comercial dos filmes de super-heróis não é o que 

atrai o público jovem para os cinemas – guardadas as estratégias de marketing e ocupação 

hegemônica das salas de exibição – mas a identificação cultural que esse público encontra nas 

obras em questão. Afinal a leitura do mercado passa, sim, pelas opções conscientes do 

consumidor, sem se justificar apenas por um mecanismo de alienação da clientela (CERTEAU, 

1998).  

O estudante do Ensino Médio em um país como o Brasil, é um jovem que é fruto 

de uma cultura de tendência cosmopolita, característica do mundo globalizado. Os elementos 

dessa cultura estão presentes nas vestimentas, nas músicas, nos acessórios, no vocabulário, até 

mesmo nas escolhas profissionais e do seguimento religioso. Elementos esses observados no 
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dia a dia da escola e que trazem consigo as preferências pelas formas de expressão de seus 

símbolos.  

A música, a TV, a Internet, o cinema, são os meios onde isso mais acontece. 

Todavia é o conjunto do audiovisual, especificamente, que ilustra de forma mais latente as 

realidades dos afetos e conflitos vivenciados pelos jovens. Para isso, a indústria cultural, 

entendendo esse jovem de construção cultural cosmopolita, orienta seus enredos de forma a não 

mais concentrar a visão estadunidense de mundo e a reprodução unilateral de seus valores e 

princípios políticos, éticos e morais.  

 

Na verdade, o que se consome no mundo não é de modo algum uma cultura 

tipicamente americana; é a própria cultura-mundo, que não é mais americana do que 

europeia. O que é vendido pelos americanos é menos americano que mundial, 

podendo ser visto e apreciado pelos diversos públicos do mundo inteiro. E o público 

mundial não consome fundamentalmente o imaginário americano; consome o 

espetacular, ação, sexo, violência, beleza, emoção. (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, 

p. 124) 

 

É isso que faz com que se possa realizar uma pesquisa no estado Ceará, por 

exemplo, tratando da relação de estudantes do Ensino Médio com a Sociologia a partir do 

consumo/uso de gênero super-herói de filmes e séries, mesmo sendo essas produções 

originalmente estadunidenses.  

A generalidade das narrativas acompanha a ideia capitalista de aldeia global 

(MCLUHAN, 1964) e assim, embora essa lógica sirva ao mercado, o fator mercadológico não 

detém o mando do perfil trabalhado nas histórias, pois necessita dialogar com o que cada 

público se torna a partir de como o cosmopolitismo se dá nas diversas regiões do mundo. A 

noção de importar, traduzir, construir o próprio, é a base para entender o processo dialético 

que se dá na construção de culturas híbridas (CANCLINI, 1998), nas quais não se identifica 

uma negação das características culturais, resultado da imposição de uma cultura hegemônica, 

mas sim a composição de uma cultura de caráter cosmopolita que reúne elementos de diversas 

localidades e os torna mundializados. 

Daí é preciso enfatizar que não se pode falar em passividade, por parte do público, 

ao produto “americano” de uma indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), mas 

sim de uma identificação de signos reconhecidos como seus e que constituem demandas a serem 

abordadas em cada filme ou série produzida. Um produto que reúna elementos tão significantes 

ao cotidiano de jovens, a ponto de representá-los de forma tão particular, ao mesmo tempo em 
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que tratam de realidades tão genéricas, necessita ser analisado pela Sociologia, principalmente 

a que trata do espaço que por excelência é do jovem, a escola.  

Em seu artigo Aspectos da individualidade em personagens de super-heróis: 

perspectivas sociológicas e o caso do Capitão América, Cristiana Domingos Martins, explica 

como Siegfried Kracauer já analisava na década de 1940 a capacidade do cinema de captar o 

que chama de “camadas da mentalidade coletiva” (KRACAUER, 1988, p. 18).  

 

Primeiramente, segundo ele, essa capacidade estaria diretamente ligada à forma como 

se dá a produção cinematográfica que, por seu caráter social, envolve muitas pessoas 

nos diferentes processos e etapas de produção e, por consequência, promove uma 

supressão da individualidade “em favor de traços comuns a muitas pessoas” 

(Kracauer, 1988, p. 17). Em segundo lugar, o caráter popular do cinema de 

Hollywood, que busca atingir o maior público possível para alcançar o maior lucro 

possível, faz com que este se dirija à satisfação dos desejos das massas e se imponha 

a si, portanto, a necessidade de acompanhar as mudanças do “clima mental”. 

(MARTINS, 2011, p. 206). 

 

O sociólogo Túlio Rossi defende que existe uma relação dialética entre os 

espectadores e o cinema hollywoodiano, pela qual esse último consegue expressar, para além 

de generalizadas fórmulas padrões de identificação do primeiro, a reprodução do que foi 

captado do público enquanto elementos culturais. Em contrapartida, o público é formado 

também pelo que se apresenta nos filmes. As demandas do público exemplificam a forma tática 

(CERTEAU, 1998) de receber e produzir influência, numa relação dialética entre o global e 

local. O reconhecimento de si, se dá pela dinâmica interativa entre a construção cosmopolita 

das identidades culturais e a forma como o cinema a absorve e a reproduz, e como o público 

tanto a inspira como a consome. 

 

Tamanha mobilização de pessoas para assistir um filme, seguida da incorporação de 

linhas de seus diálogos no cotidiano e do entendimento de sua história, trilha sonora 

e imagens (...) indicam uma relação que extrapola o simples consumo de 

entretenimento. Pessoas reconhecem signos, discursos e aspirações presentes no filme 

(ROSSI, 2010, p. 94). 

 

Produções com demandas sociais como as discussões acerca do feminismo, 

combate ao racismo, xenofobia, e a própria visão de um público consumidor multicultural, são 

hoje uma realidade no universo de super-heróis, como por exemplo: Pantera Negra, Mulher 

Maravilha, Capitã Marvel, X-Men, Supergirl, entre outros filmes e séries, assim como já se vê 
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nas HQs. Essa realidade é um indicador desse modelo cosmopolita assumido por editoras e 

estúdios em que o fator mercadológico não responde sozinho pela composição das obras e nem 

o processo de alienação, historicamente creditado à indústria cultural, é norteador único das 

escolhas de temas a se abordar nas mídias sobre super-heróis.  

A subjetividade é um elemento que deve figurar nessa discussão, pois mesmo 

considerando as intencionalidades por trás de cada obra, a compreensão ou as hipóteses de 

mensagem a ser captada também partem do espectador. Os sentidos encontrados no filme, na 

série de TV, não estão contidos ali como essência, mas pertencem, em grande medida, ao olhar 

do espectador (MARTINS, 2011). Como observado por Certeau (1998), esse espectador não 

recebe de forma passiva o que lhe é posto, mas elege também o que dialoga consigo.  

Pensando de forma pragmática na aplicação didática da intervenção pedagógica 

realizada, é importante lembrar que aqui se refere sempre a um público que consome o tipo de 

mídia e o gênero trabalhado ou minimante se apresenta aberto à proposta de seu uso enquanto 

recurso para as aulas de Sociologia. E isso vale tanto para estudantes como para docentes. No 

entanto trata-se de um recurso didático e pode ser explorado tanto por proximidade de gostos 

como por trazer algo novo para ler a sociedade por caminhos que revelam uma Sociologia antes 

alheia. Tanto que entre as turmas onde se aplicou a intervenção estavam representantes desse 

público esperado, mas também pessoas que nem ao menos consomem o gênero super-heróis 

com frequência. Como já dito, esse consumo/uso não passa necessariamente pela herança 

cultural relacionada às condições econômicas, mas quando o assunto é o conhecimento base 

para determinadas discussões, a partir dos super-heróis, a influência desse fator é perceptível.  

Considerando que a experiência pedagógica tem sua efetivação no Brasil – país de 

industrialização tardia e de posição de subalternidade na Divisão Internacional do Trabalho – 

os entraves de uma sociedade industrial e as condições do trabalhador das camadas mais 

populares tendem a serem vistos de forma mais acentuada como barreiras a serem rompidas, 

desafios a serem superados, ou seja, situações de “vilania estrutural” que exigem superpoderes 

de enfrentamento.  

O jovem que existe nessa sociedade, mesmo o pertencente à uma classe média, 

convive com a realidade de um país de desafios estruturais e as pressões para que sua vida se 

encaminhe em um rumo contrário, de prosperidade, envolvem sua dimensão afetiva, 

psicológica, espiritual. Eco (2011) vai dizer que essa sociedade orienta os passos do homem e 

daí, simbolicamente, surge a necessidade de que heróis vençam os obstáculos impostos. Os 

super-heróis fascinam por fazer aquilo que humanos comuns não conseguem.  
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Dessa forma, em qualquer turma de Ensino Médio que se busque trabalhar a 

proposta de sequência didática apresentada, haverá jovens com aspirações suas, de seus 

professores e professoras, de seus familiares e da sociedade em geral, que em dado momento 

pesam pela dificuldade de se realizarem. Mesmo diante de um cenário genérico, que será 

captado pela mídia cinematográfica, há anseios e desejos de rupturas bem particulares, que 

buscarão nessa mídia reconhecer-se ou forçarão, ao longo do tempo, a indústria do 

entretenimento a absorver novas projeções de mundo. Como salienta Certeau (1998), esses 

usuários são, sem se dar conta, produtores de algo importante que faz frente às estratégias do 

ator dominante. O super-herói, tal qual os mitos antigos, tem características únicas em 

comparação à sociedade em que vive, e o jovem busca encontrar essa individualidade que lhe 

irá conferir “poderes” e habilidades necessários para, se não superar as limitações, ao menos 

saber conviver com elas. 

Mesmo antes de ganharem as telas de forma arrebatadora, as histórias de super-

heróis já desenhavam uma representação fictícia de momentos reais da história geopolítica 

(VIANA, 2005). Orientadas pela intencionalidade de seus criadores e das editoras, as HQs se 

moldavam à visão desses atores sobre a participação estadunidense nos processos políticos 

globais. Ainda sem o caráter cosmopolita mencionado há pouco, essa produção já apontava 

para a forma como personagens super-heróis reúnem elementos influentes no imaginário social.  

Em entrevista à revista Leituras da História, da editora Escala, em 2017, o então 

editor das revistas da DC Comics no Brasil, Alexandre Callari, comentou sobre a produção de 

HQs enquanto cultura de massa, na visão do profissional do ramo editorial. 

 

Quadrinhos são uma mídia de massa e é óbvio que, enquanto produto, eles oferecem 

o que a massa quer. Se não falassem a mesma linguagem que ela, não teriam 

sobrevivido durante tanto tempo, com esse êxito todo. Seus criadores são, em geral, 

gente do povo, que, tal qual ocorre na literatura formal, utilizam-se das suas criações 

para expressar suas ideias. O Superman representa os ideais dos EUA. A Mulher-

Maravilha apresentou os ideais do Movimento Feminista na época do seu lançamento. 

Luke Cage, o primeiro super-herói negro a ter revista própria, nos anos 1970, surgiu 

para expressar a comoção do momento, com o Partido dos Panteras Negras e a luta 

pelos direitos que ocorria nos EUA por conta da ação de homens como Luther King e 

Malcolm X. Mais recentemente, a série Guerra Civil é uma crítica ferrenha ao governo 

Bush. (Alexandre Callari. Apud REVISTA LEITURAS DA HISTÓRIA ED. 59, 

2017). 

 

Em outro ponto da entrevista Callari explica algo que é do conhecimento dos 

aficionados por HQs, mas que ainda não configura uma divisão histórica do universo 
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cinematográfico, os períodos divididos em “eras”. É interessante entender como funciona tal 

divisão entre os períodos de produção das histórias de super-heróis e pensar como o público 

dos filmes e séries classificam a produção de suas obras preferidas conforme a relação com as 

dimensões política, histórica, cultural, de sua época.                   

 

Os heróis são divididos em três grandes eras: a era de ouro, de prata e de bronze. A 

primeira compreende do fim dos 1930 até meados dos 1950. A seguinte vai até 

meados dos 1970; e a terceira até fim dos 1980. Certas correntes defendem que 

estamos, hoje, na era moderna, mas isso não é 100% aceito. Na era de ouro, tínhamos 

uma predominância de histórias mágicas e mitológicas nascidas da necessidade de as 

sociedades terem uma válvula de escape após terem sido dilapidadas por eventos 

graves como a quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, e a 2ª Guerra Mundial. A 

era de prata é marcada pela predominância de histórias de ficção científica, oriundas 

dos avanços que a ciência obteve a partir dessa década, com destaque para a conquista 

do espaço. E a era de bronze surge após eventos como a Guerra do Vietnã, que 

trouxeram nova forma de consciência à sociedade e, portanto, é marcada por histórias 

mais realistas e violentas. (Alexandre Callari. REVISTA LEITURAS DA HISTÓRIA 

ED. 59, 2017). 

 

Entender a produção cinematográfica do gênero super-heróis enquanto possibilidade de 

uso pedagógico, por conta do diálogo que estabelece com os signos do público estudantil, exige 

a inevitável revisitação ao material de origem dessas tramas, ou seja, as HQs. Seu uso didático 

e mesmo seu histórico, especialmente no Brasil, de disputa entre recusa e aceitação social é o 

que se procurou tratar na subseção a seguir. 

 

2.3. HQs e a experiência pedagógica 

Como já dito, a linguagem da mídia cinematográfica possui características mais 

gerais e populares de promoção à identificação por parte do público.  

Porém, as histórias em quadrinhos servem de indispensável laboratório para o que 

se esperar da relação entre sociedade e as histórias de superaventura que ampliam na tela as 

dinâmicas de relacionamento pessoal e coletivo dessa sociedade, desde a dimensão familiar e 

afetiva até a geopolítica, passando tanto pela reprodução como, em outros momentos, pela 

desconstrução de valores. E para conceber uma intervenção pedagógica que utiliza desse 

recurso para fins didáticos, valeu conhecer antes o histórico de sua mídia de origem com as 

iniciativas de uso pedagógico, em especial no Brasil, uma vez que acontece no estado do Ceará, 

limitado a escolas da capital. 
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As histórias em quadrinhos já sofreram censura no Brasil e no mundo desde a 

década de 19209, e os filmes com temáticas que seguem o mesmo perfil, embora demonstrem 

imenso domínio comercial e tenham se tornado influenciadores de comportamento inclusive, 

passam por algo parecido até os dias de hoje: discriminação por parte da crítica, meio acadêmico 

(mas, já é um quadro em transformação) e até de políticas públicas de incentivo à cultura e 

educação, por serem o que se optou chamar aqui de artes marginais.  

As HQs traçaram uma trajetória conturbada até se estabelecerem como obra de 

relevância social e didática, sendo reconhecidas pelo Ministério da Educação para compor, 

desde 2007, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que distribui para as escolas 

públicas diversas obras literárias dos mais diferentes gêneros. Contudo, dois fatores importantes 

devem ser considerados aqui: primeiramente, ainda há grande resistência por parte de 

professores e gestores quanto à adesão das HQs para uso didático e pedagógico, seja por falta 

de conhecimento, seja por mero preconceito (BRAGA JR., 2017); o segundo ponto é o fato de 

que as HQs de super-heróis estão fora do acervo10 do PNBE, tendo como justificativa a escolha 

apenas de títulos que fomentem o hábito da leitura e auxiliem como entrada para outros gêneros 

de literatura, o que é totalmente contestado por Waldomiro Vergueiro (2009), coordenador do 

Observatório de Histórias em Quadrinhos da Universidade de São Paulo, que defende que as 

HQs estão para a educação como recurso muito além da mera abertura para outros gêneros.  

Em 1928 a Associação Brasileira de Educadores (ABE) alegava, em protesto, que 

os quadrinhos induziam as crianças a absorverem hábitos estrangeiros, e o clima de 

discordância quanto ao contato com HQs, especialmente de superaventura e por parte das 

crianças, se intensificou no Brasil com o advento da Crise de 1929 e da Segunda Guerra 

Mundial. O gênero de superaventura surge em 1938 com a revista Action Comics, na qual 

nasceu o primeiro super-herói das HQs, o Superman, criado por Joe Schuster e Jerry Siegel. 

Exatamente os acontecimentos que inauguram a “Era de Ouro” dos quadrinhos e insere a 

atmosfera política em suas histórias, evocando inclusive valores ocidentais, mais precisamente, 

 
9 O contexto histórico, período entreguerras,  fazia com que surgissem denúncias contra as HQs, sobretudo do 

gênero super-heróis, pelo seu caráter ideológico, sendo uma influência negativa para os jovens. O próprio Adolf 

Hitler chegou a acusar a composição do personagem Superman como um judeu (VIANA, 2005). O que é 

interessantes, pois o Superman é de fato cria de dois judeus: Siegel e Shuster. Assim como grande parte dos autores 

da Era de Ouro e da primeira fase da Era de Prata eram judeus: Stan Lee, Jack Kirby, Bob Kane, John Romita etc. 

No Brasil, até mesmo os Bispos da Igreja Católica propuseram censura às HQs por trazerem “temas estrangeiros 

prejudiciais às crianças” (CARVALHO, 2006, p. 32). 
10 Historicamente, HQs como Turma da Mônica, de Maurício de Sousa, e versões de clássicos da literatura nacional 

e estrangeira, são mais aceitos como recurso didático, em detrimento das comics de super-heróis, relacionadas 

comumente à visão ideológica dos autores ou a uma literatura pobre. 
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estadunidenses. Superman é um marco cultural do século XX, inaugurando um modelo de HQ 

com características de super-heróis e com forte apelo social. 

Nildo Viana (2005), apesar de trabalhar outros modelos de classificação temporal 

das HQs, que não o das “eras”, entende o período em questão como o momento onde os super-

heróis surgem como modelos nos quais se pode inspirar-se e a presença estadunidense ganha 

força significativa na América Latina. Em poucos anos, o posicionamento da ABE ganhou o 

reforço da Igreja Católica em várias arquidioceses, no sentido de que era necessário barrar o 

avanço desse material de caráter ideológico, como denunciavam, que levava às crianças e 

jovens questões estrangeiras que desorientavam sua educação. Viana (2005) faz uma leitura do 

papel das histórias de super-heróis, no período da Segunda Guerra, como uma propaganda de 

valores axiológicos, que segundo o autor são entendidos como os valores hegemônicos de uma 

sociedade. Na ocasião referida, valores ocidentais estadunidenses. 

 

Um padrão é de certa forma, uma configuração, uma forma. Um padrão dominante é 

aquele que possui uma supremacia sobre outros padrões. Um padrão dominante de 

valores é, então, um padrão de valores que possui supremacia sobre outros padrões de 

valores. Uma configuração é uma determinada forma que assume os valores, os 

valores dominantes, que são valores da classe dominante. Os valores dominantes 

podem assumir diferentes configurações, mas conservam sempre os valores 

fundamentais correspondentes aos interesses da classe dominante. É por isso que a 

axiologia é uma determinada configuração dos valores dominantes (VIANA, 2002, p. 

84). 

 

Como descreve Gelson Vanderlei Weschenfelder (2017), ao longo dos anos, o 

consumo/uso de HQs aumentou no mundo inteiro – de forma mais intensa nos anos 1940, com 

uma queda após a Segunda Guerra Mundial e retomada na década de 1960 – e as polêmicas 

envolvendo o conteúdo desses quadrinhos e o momento político internacional só aumentaram. 

No Brasil a discussão ocupou espaços importantes de discussão para além do que já foi exposto 

aqui. A afirmação do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (INEP) em 1944 de que, por 

meio de estudo realizado (mas sem embasamento comprovado), as HQs provocavam o que 

chamaram de “lerdeza mental” (CARVALHO, 2006, p. 32), gerou discordâncias dentro do 

próprio governo.  

Djota Carvalho (2006) conta, em A educação está no gibi, que o então deputado 

Carlos Lacerda, durante o Congresso Brasileiro de Escritores, em 1946, chegou a apontar as 

HQs como ameaça de viés comunista, por ser esse o posicionamento, segundo ele, de muitos 

quadrinistas na época. Até mesmo uma comissão foi criada para analisar as HQs, por 
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intervenção do Congresso Nacional em 1949. Presidindo a comissão estava o então deputado 

federal Gilberto Freire, que concluiu os trabalhos com a resposta à sociedade de que as HQs 

são passíveis da interpretação do leitor e não carregam em si predefinição de boas ou más; 

contribuem para o processo de alfabetização e construção de uma personalidade ajustada à sua 

época e sociedade. A resolução amenizou o cenário polêmico, mas não encerrou as discussões 

nem as provocações por parte dos setores que atacavam o consumo/uso de HQs, gerando terror 

entre familiares e educadores quanto aos resultados “ameaçadores” dos quadrinhos 

(CARVALHO, 2006).  

Nos Estados Unidos, houve aproximações e distanciamentos similares sobre a 

importância ou má influência das HQs, como é relatado em Jones (2006) e Howe (2012): a 

perseguição nos anos 1950; o sucesso da Marvel nas universidades estadunidenses nos anos 

1960; as formas de censura às HQs mediante acusações de serem veículo de perversão; a 

resistência sobre tudo da Marvel Comics, na figura de Stan Lee, em concordância inclusive com 

o Governo. 

A visão sobre os filmes e séries de super-heróis, tanto os relegando à entretenimento 

infanto-juvenil, quanto a produto de alienação dos jovens servindo a um viés político, tem raízes 

nas mesmas críticas feitas às suas HQs de origem. Ao acompanhar os cenários geopolíticos que 

se desenhavam no decorrer da História, desde as décadas de 1920 e 30, essas obras se tornaram 

alvo de críticas e ao mesmo tempo de investimento comercial. Na análise de Weschenfelder 

(2017), encontrar formas de ridicularizá-las ou questionar sua relevância enquanto arte, sempre 

serviu tanto para fortalecer o discurso ofensivo nas disputas de grupos políticos e sociais, 

censurando sua veiculação, como para reduzi-las à cultura de massa, fácil de se vender, 

incentivando sua veiculação. 

Resumindo, embora a influência social das histórias de super-heróis seja algo que 

já se provou e assim o faz até os dias de hoje, negar ou afirmar seus inúmeros potenciais ainda 

são atitudes que respondem a interesses econômicos e políticos. Um marco nessa queda de 

braço entre o exaltar e o perseguir os super-heróis é apresentado ainda por Weschenfelder 

(2017), de forma crítica e precisa, e se faz pertinente à essa pesquisa. 

 

Entretanto, em 1954, um estudo em território norte-americano, publicado em livro, 

sob o título Seduction of the Innocent, do psicólogo Frederic Wertham, de um modo 

embaçado e preconceituoso, colocou a culpa nas HQs, alegando que elas provocavam 

“comportamentos anormais” nas crianças. Wertham afirmava que crianças que leem 

HQs nas quais um Lobisomem morde pessoas criarão tendências ao canibalismo; 

histórias nas quais um criminoso insulta uma autoridade e consegue escapar dela 
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incentivam comportamentos similares; HQs nas quais um criminoso é mostrado como 

uma pessoa agradável, em qualquer aspecto, incentivaria os pequenos e jovens leitores 

a serem marginais. (WESCHENFELDER, 2017, p. 26) 

 

Wertham afirmava que as HQs eram influência para a vida de crimes. Ele teria 

realizado uma pesquisa onde constatou, em penitenciárias dos Estados Unidos, que a maioria 

dos presidiários eram leitores de quadrinhos ou já foram um dia. As críticas aos super-heróis 

eram direcionadas à ícones desse universo como Batman e Mulher Maravilha. O psicólogo (em 

traduções diferentes aparece como psiquiatra) traçou todo um perfil da relação entre os 

personagens Batman e Robin, no qual evidenciava a concretização de um ideal homossexual 

travestido nas características dos personagens.  

A homossexualidade também foi o elemento usado para atacar a personagem 

Mulher-Maravilha11, afirmando que essa morava em uma ilha apenas de mulheres por desprezar 

a relação com homens. As origens dos personagens e os elementos culturais que os compõem, 

são desconsiderados pelo autor de A Sedução do Inocente, e a reprodução de estereótipos 

preconceituosos vinculados a esses personagens, os colocam no imaginário de uma população 

de formação cristã, como símbolos de perversão dos quais os jovens precisam ser afastados.  

Mesmo buscando se retratar, tempos depois, Wertham não conseguiu reverter o 

efeito da divulgação de suas ideias. Tomado como verdade, o livro gerou em professores e 

familiares reações extremas, a ponto de queimarem todas as HQs que se pudesse encontrar em 

território estadunidense. Um código de ética para as histórias em quadrinhos foi criado, o 

Comics Code Authority – CCA. As próprias editoras em quadrinhos, pressionadas pela opinião 

popular e pela Comissão do Senado (algo similar a uma CPI) criada para investigar as denúncias 

de Wertham, desenvolveram um órgão de autocensura. Medida essa, seguida pelo Brasil pouco 

depois. Nos EUA o código de ética sobreviveu oficialmente até 2011, mas na prática já era 

ignorado desde o avanço comercial das grandes editoras como Marvel Comics de DC Comics12. 

A censura brasileira proibia nudez, terror, cenas de amor realistas, divórcio como solução fácil 

 
11 O livro A história secreta da Mulher-Maravilha, de 2014, escrito por Jill Lepore, apresenta a relação de William 

Moulton Marston, criador da personagem, com o movimento feminista e sua visão acerca da sexualidade e as 

relações entre pessoas do mesmo sexo, revelando em seus textos o que muitos estudiosos relacionam com 

comportamentos homossexuais de fato.  
12Como mostram Jones (2006) e Howe (2012), o CCA teve bastante poder entre 1954 e 1971, mas neste último 

ano, a Marvel Comics desafiou o Selo e publicou à revelia uma história do Homem-Aranha sobre os efeitos das 

drogas na juventude, em Amazing Spider-Man 91, escrita por Stan Lee e desenhada por John Romita e Gil Kane. 

Apesar das “boas intenções” da história – feita a pedido do Governo dos EUA para abordar o tema – o fato de uma 

grande editora publicar uma revista de seu personagem mais popular sem o selo do CCA ajudou a enfraquecer o 

instrumento, que continuou a existir, mas bastante fragilizado.  
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para as famílias e estabelecia o triunfo da lei, da ordem e da justiça na conclusão das histórias 

em quadrinhos, porém não perdurou nem mesmo por cinco anos, devido à própria instabilidade 

política da época, como descreve Sidney Gusman (1991). 

A modernização dos sistemas educacionais, sobretudo no Ocidente, e o uso cada 

vez mais popular das HQs, diminuíram a distância entre esses mundos, embora se teçam muitas 

críticas ainda ao uso didático e pedagógico de histórias em quadrinhos. Percebe-se que a 

trajetória dessa mídia até se estabelecer como parcela importante do PNBE passou por um 

processo de embate político e moral, além das relações de aculturação ou de identificação.  

Contudo, a abertura que se tem hoje para o espaço da escola, não contempla as HQs 

de super-herói e levanta questionamento pertinente sobre como filmes e séries, derivados dessas 

HQs, se constituirão elementos de uso de docentes e estudantes para fins didáticos. No momento 

em que se constrói o presente trabalho, não se tem qualquer apontamento da inclusão do gênero 

superaventura nas HQs do PNBE e fica, portanto, o questionamento sobre o futuro dessa 

categoria no programa e a abertura para a produção cinematográfica, oriunda desta, figurar nas 

aulas de Sociologia, entre outras, como recurso reconhecido, transgredindo as barreiras 

impostas à sua mídia de origem. É claro que o debate não se limita a conjecturas, pois se trata 

aqui de uma diferença cultural de como a sociedade enxerga a arte literária e arte 

cinematográfica, bem como as funções sociais designadas historicamente a elas. 

 Na verdade, a despeito do que é colocado pelo MEC quanto às HQs de super-heróis 

– como escrito anteriormente, o gênero superaventura não contempla, na construção do PNBE, 

o status de obra fomentadora do hábito da leitura, nem auxiliam como entrada para outros 

gêneros de literatura – esse material não está distante das salas de aula e das atividades 

pedagógicas das escolas. Se por um lado o PNBE não as contempla, por outro não se pode negar 

que trazem elementos literários e temas sociais apontados nos próprios Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). O professor Amaro Braga Xavier Júnior (2010) em seu artigo intitulado 

História em Quadrinhos como recurso didático para o ensino da Sociologia, divulgou 

resultados do projeto de extensão aprovado na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) que 

tem o intuito de verificar a eficácia de material didático específico para a disciplina de 

Sociologia, a partir da produção de histórias em quadrinhos que abordam temas tais como: 

religiosidade, construção da identidade cultural, cultura e diversidade, etc.  

Via financiamento público, o projeto produziu sete álbuns contendo cada um oitenta 

páginas e sendo distribuídos na região metropolitana de Maceió e Recife. Entre 2005 e 2010, o 

projeto apresentou resultados – como a identificação com a Sociologia por meio da revelação 
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de suas temáticas através da ficção – que apontam para uma necessidade de abertura da escola 

para outros veículos que cumpram a função de promover, criativamente, o contato do estudante 

com a Sociologia.  

 Dentre os trabalhos encontrados seguindo a linha “super-heróis e uso 

didático/pedagógico”, é interessante destacar alguns que se aproximam da proposta de 

intervenção pedagógica pensada e executada, com o recurso dos filmes e séries. Com o tema O 

Poder do Mito e dos Super-Heróis na Educação, Gislene Chatack apresentou, em 2017, uma 

monografia como conclusão do curso de Pedagogia pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, onde destacou os aspectos positivos da influência dos super-heróis na vida dos seus 

admiradores e as possibilidades de uso pedagógico a partir dessa relação.  

A autora traça uma rota de raciocínio desde as definições de mito em Joseph 

Campbell, passando pela paixão manifestada por fãs de ícones da cultura pop como os de Star 

Wars, Marvel e DC Comics, até o uso desses elementos presentes nos livros, questões de ENEM 

e atividades com tirinhas e vídeos, como forma de identificação com os conteúdos. 

Conforme divulgado no site Universo HQ, em 2006, nos Estados Unidos, o 

professor John Tenuto, do College of Lake County no estado de Illinois, ministrou o curso 

Sociology Through Superheroes, no qual as aulas utilizavam os super-heróis para ilustrar temas 

sociais e correlatos. Além de trabalhar as obras e teorias clássicas da Sociologia, o material 

didático incluía o livro Comic Book Nation – The Transformation of Youth Culture in America, 

de Bradford W. Wright13. Ao final do curso, os discentes criavam e presentavam seus próprios 

super-heróis, baseados nos temas sociológicos tratados nas aulas.  

O professor da Escola de Comunicações e Arte da USP, Waldomiro Vergueiro, já 

citado, detém um gama de trabalhos que tratam da aplicabilidade das histórias de super-heróis 

em sala de aula como recurso, a exemplo do artigo Histórias em quadrinhos como suporte 

pedagógico: o caso Watchmen (VERGUEIRO; PIGOZZI, 2013). Na ocasião o estudioso, 

juntamente com o sociólogo Douglas Pigozzi, realizou uma análise da HQ Watchmen, do 

roteirista britânico Allan Moore, para trabalhar a teoria do caos, abordada no quadrinho e em 

 
13Em Comic Book Nation, Bradford W. Wright apresenta uma história da indústria de quadrinhos dentro do 

contexto da sociedade americana do século XX, na qual escreve sobre escritores e ilustradores que usaram o meio 

para abordar uma série de questões sociais, incluindo racismo, conflitos econômicos e políticos, fascismo, ameaça 

de guerra nuclear, abuso de drogas. e alienação adolescente. O estudo de Wright também se concentra no papel 

dos quadrinhos na transformação de crianças e adolescentes em consumidores; os esforços engenhosos da indústria 

para comercializar seus produtos para legiões de fãs jovens, mas experientes; os esforços de pais, políticos, 

organizações religiosas, grupos cívicos e psicólogos infantis para vincular jovens delinquentes à revistas em 

quadrinhos e impor censura à indústria; e a economia em mudança da publicação de revistas em quadrinhos ao 

longo do século. 
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sua adaptação ao cinema, apresentando e correlacionando com o conceito de ação social de 

Max Weber. Os autores concluem que a linguagem informal facilita a compreensão das 

informações, em especial de temas estudados pelas Ciências Sociais, pois aproxima o estudante 

da construção de significados atualizados, livres de naturalização de conceitos.  

Já em uma abordagem filosófica, com o título Super-heróis e outros mitos 

modernos: Aplicação pedagógica para reflexões filosóficas e formação ético-moral de jovens 

e crianças, João Carlos Fuentes (2017) faz uma analogia entre a forma como os heróis e deuses 

da Grécia Antiga eram usados como modelos de virtude a serem seguidos e como os super-

heróis hoje exercem a função de moldar valores. O filósofo entende que assim como a 

civilização ocidental sofreu forte influência das ideias transmitidas nas histórias sobre heróis, 

as mídias que exibem super-heróis dotados de comportamento virtuoso tendem a moldar os 

jovens consumidores que abraçam essa produção como forte elemento cultural. Contudo, alerta 

que essas histórias sempre carregam elementos ideológicos e, portanto é necessário o uso 

pedagógico e orientado por parte de docentes e familiares, pois dessa forma é possível ter em 

mãos tanto um meio didático de ensinar os valores que se espera de uma sociedade, como uma 

forma de promover a crítica a valores opostos a esse. 

A temática super-herói tem sido, nas últimas duas décadas, objeto de estudo de um 

considerável número de pesquisas, artigos, publicações em periódicos, organização de livros e 

composição de ferramenta didática. Para além dos trabalhos correlacionados com as áreas da 

educação e mais precisamente da Sociologia, como visto há pouco, outros de áreas afins ou 

não, serviram de base na construção da intervenção pedagógica.  

Logo entre as primeiras buscas por material que embasasse a pesquisa, um artigo 

em especial chamou atenção pela aproximação com os objetos considerados para investigação 

na época. O ensaio publicado na Revista Sinais – periódico vinculado ao Departamento de 

Ciências Sociais e aos Programas de Pós-graduação de Ciências Sociais e História da 

Universidade Federal do Espírito Santo – com o título Capitão América: Interpretações Sócio-

antropológicas de um Super-Herói de Histórias em Quadrinhos, pela então graduanda em 

Ciências Sociais, Luciana Zamprogne Chagas (2008), reúne elementos fundamentais para o que 

viria a ser, na época, o projeto de pesquisa. Publicado ainda em 2008, ou seja, no início da era 

dos blockbusters dos super-heróis, quando não se podia prever o fenômeno que o universo 

compartilhado da Marvel Studios se tornaria, o ensaio apresenta a Sociologia das histórias em 

quadrinhos; traz referências essenciais como Nildo Viana e o conceito de axiologia; faz o 

resgate histórico da relação entre personagens extraordinários e a identificação de valores e 
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comportamentos; conta a trajetória internacional das HQs e a construção do seu caráter político 

e ideológico a partir dos acontecimentos históricos; estabelece a conexão entre os signos da 

juventude e o reconhecimento destes nas narrativas de super-heróis. Ou seja, o texto oferece 

um norte por onde orientar futuras buscas de material.  

Outros exemplos importantes são: Quadrinhos e Sociedade: Os Super-Heróis 

Marvel e a Propaganda Ideológica Anticomunista dos EUA (Década 1960), pesquisa 

apresentada no XXXI Congresso da Associação Latino-Americana de Sociologia (ALAS), na 

qual Cosme Rogério Ferreira e Maryana Vieira Ferreira de Oliveira investigam a “relação entre 

a literatura em quadrinhos e a semiótica na composição do conhecimento sociológico”, com 

base nas histórias em quadrinhos de super-heróis da Editora Marvel; A Sociologia na Gotham 

City de Christopher Nolan, resumo da palestra de Laluña Machado no Sesc Campo em 2018, 

momento em que historiadora, membro do já referido Observatório das Histórias em 

Quadrinhos da USP, apresenta um paralelo entre a construção da identidade urbana de Gotham 

City e a do personagem Bruce Wayne, questionando as razões de existir o Batman; As 

representações sociais transmitidas nas histórias em quadrinhos de super-heróis, artigo de 

Rodney Querino Ferreira da Costa, de 2010, que apresenta a conclusão que nas histórias de 

super-heróis encontram-se elementos de auxílio na formação psíquica de crianças e adultos, 

tanto aliviando angústias, como fonte de desenvolvimento moral (COSTA, 2010). 

Descoberto nas últimas buscas bibliográficas na fase de construção ainda do 

projeto, outro trabalho merece atenção especial também: Os Super-Heróis das Histórias em 

Quadrinhos como recursos para a promoção de resiliência em crianças e adolescentes em 

situação de risco. Tese de doutorado de Gelson Vanderlei Weschenfelder, que apresenta um 

trabalho incrível ao estabelecer uma conexão entre as histórias de abandono familiar e as 

implicações psicológicas, afetivas e sociais vividas pelos super-heróis e as histórias de crianças 

e adolescentes com o mesmo perfil social. Weschenfelder conclui, após uma sequência de 

intervenções muito bem detalhadas em seu texto, que “os achados sustentam o potencial para o 

desenvolvimento de programas de intervenções psicoeducacionais com temáticas de super-

heróis em contextos educativos”. O autor promoveu o encontro do universo dos super-heróis, 

em processo exitoso de resiliência, com o universo de estudantes que se reconheceram tanto no 

drama dos personagens, quanto na motivação para busca de resiliência. 

O mesmo autor da tese acima, também escreveu o artigo Direito e Cidadania e os 

Super-heróis, leitura complementar para as investigações desse trabalho, assim como: História 

e quadrinhos: distopia e sociedade disciplinar na HQ Dias de um futuro esquecido (Uncanny 
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X-Men – 1981) de Ramsés Eduardo Pinheiro de Morais Sousa; Super-herói Marvel e os 

conflitos sociais e políticos nos Estados Unidos (1961-1981), de Fábio Vieira Guerra; A 

ambientação de personagens negros na Marvel Comics: Periferia, vilania e relações inter-

raciais, publicação do próprio Amaro Xavier Braga Junior, já citado.  

Como se pode perceber, a introdução do gênero de super-heróis no espaço da escola 

enquanto elemento a ser convertido em veículo didático e pedagógico é uma realidade em 

construção e consideravelmente incipiente se tratando de filmes e séries. Toda a trajetória do 

gênero se dá por meio de sua mídia de origem, as HQs, e passa por um processo de intermitência 

na concepção popular do que essas histórias podem ou não representar. Dessa forma, é 

importante fixar que a realização da intervenção pedagógica buscou, de certa forma, a 

intercessão de duas realidades de recurso de mídia presentes na escola: as HQs e o audiovisual, 

em especial o cinema. Uma vez estabelecidas aqui as conexões entre a construção dos modelos 

de super-heróis e a da própria sociedade (mais precisamente, para esse caso, sociedade de 

formação ocidental), a forma como sua mídia impressa se engendra no espaço escolar, porém 

excluindo o gênero na formulação de intervenções, e tornando evidente o fenômeno 

cinematográfico das produções do mesmo gênero, resta analisar a abertura da escola para a 

mídia cinematográfica em si. Tal abertura constitui outra via de acesso para os super-heróis 

como objeto de recurso didático para as aulas de Sociologia, além dos demais usos. 

 

2.4. A escola e a mídia cinematográfica 

Best-sellers, blockbusters, programas de TV, mídias de comunicação de massa e 

seus produtos em geral, comumente figuram entre as análises de perspectiva reducionista, 

quanto à sua relevância no meio acadêmico. Como produtos de mero entretenimento, 

cumpririam o papel de reprodução do modelo capitalista de sociedade e com fórmulas e 

conteúdos simplórios tenderiam a unificar culturalmente as sociedades por meio de seu 

consumo. Como já apontava Bourdieu (1979), tal visão revela distinções de classe e uma 

construção de identidades grupais que se diferem pelo consumo de bens culturais. Categoria 

que chega excluir, inclusive, meios de comunicação de massa, os reduzindo a entretenimento 

vazio, excluindo por consequência, seu público consumidor da seara dos que consomem cultura 

“de verdade”. Esse tipo de perspectiva pode ser observado na ênfase que muitos trabalhos 

acadêmicos dão para o cinema independente, cineastas representantes de movimentos artísticos, 

obras consideradas de caráter intelectual e que dialogam com as mais complexas abstrações das 

temáticas sociais. Obviamente toda produção que se orienta por esse tipo de viés, tem sua 
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relevância e contribuição para as Ciências Sociais. Contudo, a predileção por esse modelo de 

cinema, por suas distinções, parece deixar subestimado o cinema chamado comercial e 

destinado às massas, desconsiderando as potencialidades de investigação dos diversos temas 

presentes ali e que são objeto das Ciências Sociais. Geralmente o que se destaca sobre essas 

obras, são críticas quanto à sua capacidade de alienação, como as observado em Adorno (1985). 

Ao escrever sobre o impacto dos filmes de grande expressão comercial nos 

comportamentos sociais, Túlio Rossi (2010) toma como exemplo filmes como Titanic, Rambo, 

Indiana Jones, Rocky, nos quais existem elementos sonoros, visuais, vocabulários, vestuário, 

cenas marcantes, que saem dos limites da tela e assumem o cotidiano das pessoas como 

elementos culturais. É estabelecida uma relação dialética pela qual as características culturais 

de uma sociedade, antes influencia a produção artística que visa promover um reconhecimento 

que se converta em consumo e, consequente, lucro à indústria do entretenimento, ao passo que 

essa produção assume uma forma singular de expor os signos culturais, criando assim outros 

que serão reproduzidos agora pela mesma sociedade. 

 

Afinal, trata-se de apenas um caso entre tantos outros em que um ícone do cinema se 

torna um signo socialmente reconhecido e compartilhado, extrapolando o universo 

fílmico no qual o personagem é lançado. E esse signo não adquire tal valorização 

espontaneamente, mobilizando antes conjuntos de ideias, emoções e projeções 

correntes, mas que talvez não se vissem antes representadas de maneira que fosse 

considerada tão direta e impactante (ROSSI, 2010, p.92). 

 

O autor ainda esclarece como a estrutura de um filme, com toda a técnica que é 

própria dessa mídia, consegue se relacionar de forma íntima com o público através desse meio 

técnico, para além das narrativas e imagens exibidas. Elemento fundamental para a escolha da 

produção cinematográfica de histórias de super-heróis como veículo de recurso didático nesse 

projeto, por conferir significados que a HQ não alcança. 

 

E no cinema, esse contato se dá por muito mais do que palavras, imagens e gestos 

dramatizados frente à câmera. Conforme observara Merleau Ponty (1983), diferentes 

níveis de discurso sonoro – como música e ruído – se integram à dramatização e às 

imagens na montagem do filme, criando uma comunicação que é muito mais do que 

a soma de informações sonoras e visuais. Inclusive a ausência desses recursos é 

cuidadosamente administrada, como nos cortes entre uma cena e outra, para atender a 

fins expressivos pretendidos pelos realizadores. Mas os cortes implicam quebras na 

sequência, na linearidade da narrativa, bem como mudanças de cenário abruptas que 

só são compreendidas pelos espectadores porque são operadas de forma mais ou 

menos conhecida, seguindo fórmulas que se tornaram tão habituais – para não dizer 

clichês – que promovem um reconhecimento imediato. (ROSSI., 2010) 
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Assim como as demais superproduções de Hollywood, filmes como Os Vingadores 

e todo o universo cinematográfico da Marvel Studios acabaram estabelecendo padrões 

inegáveis de gerenciamento de empresa de entretenimento, desde o investimento em tecnologia 

até a publicidade e distribuição do produto. A criação de referências desse tipo consolida um 

mercado que ao mesmo tempo consome e vende símbolos, agindo como um importante 

instrumento ideológico de “aperfeiçoamento moral” (ADORNO; HOCKHEIMER, 1985, 

p.143) que se incorpora ao senso comum. Considerando que a crítica a filmes comerciais se 

pauta numa distinção daquilo que surge como comum, a tendência é que produções como as 

que batem recorde de bilheteria com tramas de super-heróis, sejam vistas com certo desprezo.  

Porém, é importante compreender que mesmo o senso comum, só se torna comum 

a partir de uma construção que envolve fenômenos sociais, relações conflitantes de poder, 

processos de mobilização de grupos, dinâmicas que, de forma dialética, desconstroem e 

reconstroem o pensamento coletivo. Resumidamente, não se pode falar de uma total dominação 

e alienação por parte das grandes corporações em relação aos espectadores, pois os processos 

mencionados fazem com que o público necessite se reconhecer nas obras cinematográficas, 

para assim legitimá-las enquanto produto que dialoga consigo e comunica suas verdades. Só 

assim a indústria do entretenimento de massa consegue bater recordes de bilheteria, se dirigindo 

ao maior número de pessoas possível. 

A própria apreensão do que é real, seja em âmbito global ou local, passa hoje pela 

necessidade criada do visual, aquele que se verifica na TV, na Internet, na disseminação 

instantânea das imagens e também áudios nas redes sociais. É como se a realidade que se 

propaga nos meios audiovisuais pesasse mais na aceitação do imaginário social, do que até 

mesmo o que se pode tocar e observar intimamente. Quando essa lógica se amplia para obras 

de grande orçamento como filmes e séries de super-heróis, por exemplo, o reconhecimento do 

que se comunica ali parece imediato. 

O uso da mídia audiovisual cinematográfica e televisiva, a exemplo das HQs, já 

existia como meio de propaganda, em especial no mundo capitalista ocidental, mesmo antes da 

globalização e do cenário cosmopolita que se tem atualmente. Walter Benjamin (1983) destaca 

o cinema como a transformação técnica, capaz de, por seu longo alcance, ser a ferramenta de 

transformação da própria sociedade. Desde a individualidade virtuosa e heroica até o uso 

justificável da violência em tempos de guerra, as histórias de super-heróis no cinema e na TV 

já ocupavam espaço, guardadas as devidas proporções, na formação do conjunto e valores da 
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população. Hoje, da forma intrínseca como a mídia audiovisual está na vida da sociedade, desde 

a mais tenra idade, na qual já é possível assimilar noções de valores e comportamentos, não se 

pode deixar de investigar como a última década, por exemplo, marcada por um consumo nunca 

visto antes do produto super-heróis a partir do cinema, afetou e afeta crianças e jovens. 

 

No entanto, num contexto em que o contato com mídias audiovisual desde a infância 

é intenso, a construção que se opera da encenação de cada indivíduo utiliza cada vez 

mais de signos e referências apreendidos de filmes e programas televisivos do que 

interações face a face precedentes. E o grau de expressividade de tais signos retido na 

memória de seus espectadores contribui tanto na elaboração dos comportamentos de 

fachada quanto em expectativas depositadas inclusive em relacionamentos afetivos, 

nos quais é comumente idealizada e ansiada a ausência de encenações. (ROSSI, 2010, 

p. 102). 

 

Portanto, não é a qualidade artística, intelectual ou técnica dessas obras, que se 

pretende investigar nem tampouco classificar. Também não é o caso de questionar se 

reproduzem a realidade ou criam realidades. O objetivo é entender sua capacidade e suas 

estratégias de apreensão e identificação de signos, passíveis de reconhecimento e legitimação 

do público que as consome, num processo dialético de ressignificações. A capacidade sobretudo 

do cinema de impactar, pelo recurso do visual, a própria visão de mundo, como visto Benjamin 

(1983). E sendo a escola um dos pilares da sociedade, responsável por reproduzir os 

mecanismos do sistema em que se insere e portadora de autoridade para afirmar ideais, valores 

e comportamentos, essa não deixa de ser afetada pelo impacto cultural gerado pela mídia 

audiovisual destinada às massas. O espaço escolar abre possibilidade tanto de afirmação como 

de contestação ao que possa existir nessa mídia, pois vale lembrar que a escola é também onde 

se prioriza a valorização do capital cultural historicamente elitizado. 

Sobre relação entre o cinema e a educação, ao contrário do que se observa com as 

HQs, não existe um histórico de conflitos ou intermitências quanto à possibilidade ou não de 

uso didático e pedagógico dessa ferramenta. Na verdade, desde 1912 já se tem notícia da 

indicação de uso sistemático de obras do cinema em sala de aula, no Brasil. Não é objetivo 

desse trabalho apresentar um histórico do uso da produção cinematográfica nas escolas, pois o 

que se objetivou trabalhar na intervenção pedagógica tem essa mídia como veículo para as 

histórias de super-heróis, mas a mesma não tem função se desassociada disso. Não há nada de 

novo em se apropriar de filmes e outros vídeos, seja para auxiliar na exploração de um conteúdo, 

seja para estabelecer conexão com a obra para além dos conteúdos.  
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Como se já colocou exaustivamente nesse trabalho, o fenômeno “produção 

cinematográfica do gênero super-heróis” é único e, para seu entendimento, necessita que se 

observe sua origem desde as HQs, a relação destas com a educação e o cinema como veículo 

de mídia de impacto global. Por isso, faz parte da bibliografia deste trabalho, material como a 

dissertação apresentada, em 2016, por Elisandra Angrewski, da Universidade Federal do 

Paraná, com o título Cinema nacional e ensino de sociologia: como trechos de filme e filmes 

na íntegra podem contribuir com a formação crítica do sujeito. Um resgate brilhante das 

numerosas iniciativas de uso pedagógico e didático do cinema, bem como um levantamento da 

produção acadêmica e literária que dão conta dessa temática. 

No texto de Angrewski (2016), o ponto central da relação com a produção 

cinematográfica com educação a ser estudado, é a própria relação estabelecida pelos jovens ao 

tomarem essa mídia como produto de identificação cultural quando levam às telas histórias de 

super-heróis. Tal forma de apropriação juvenil de um instrumento cultural, levada à escola pela 

reprodução de falas, vestimentas, bonés, e mais que isso, comportamentos orientados pela 

relação com os personagens, é com certeza material para a Sociologia. Esta não só se insere na 

escola como disciplina, com currículo passível de diálogo com esse tipo de mídia, como para 

além do livro didático tem a própria escola e seus atores como objeto de estudo.  

Não se pode negar a relação que existe entre os estilos de vida, consumo, práticas 

culturais e a forma como os jovens se relacionam com as disciplinas e seus currículos. 

Desconsiderar esse capital cultural em função da manutenção de um modelo de escola que não 

se questiona é negligenciar os jovens enquanto sujeitos. 

 

Ignorar o rico mundo simbólico no qual está inserida a juventude é um equívoco grave 

e é preciso pensar como é possível conciliar a realidade objetiva da escola pública e a 

necessidade de traduzir o conteúdo a partir do mundo juvenil. Como escrito, as 

culturas juvenis e seus códigos, os signos da juventude enquanto estilo de vida e as 

sociabilidades decorrentes são imperativos a ser assumidos, encarados, dialogados e 

discutidos pelo sistema de ensino (LIMA FILHO, 2017, p. 360). 

 

O que se espera a partir da observação de como se dá o contato do jovem com o 

saber sociológico dentro da escola e suas implicações, é abrir espaços para experiências que 

apontam a possibilidade de novos meios para isso. Faz-se necessária a contínua pesquisa e 

aplicação de métodos que atualizem a abordagem da Sociologia no Ensino Médio, traçando um 

link entre a produção científica histórica e atual e as formas de linguagem que dão ao estudante 

a ideia de apropriação de um conteúdo, como algo além do âmbito escolar.  
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3. COM GRANDES INICIATIVAS VÊM GRANDES DESAFIOS DIDÁTICOS  

É preciso considerar alguns obstáculos que revelam as dificuldades encontradas por 

professores e professoras ao ministrarem aulas de Sociologia, e o porquê dessas dificuldades. 

Isso foi presente na ocasião da prática relatada há pouco e observado novamente durante a 

pesquisa. Primeiramente, sob a óptica do professor, estar à frente de turmas do ensino médio 

ministrando uma disciplina que, em seu breve histórico como regular obrigatória, chega ao 

limite de ser relegada ao papel de “preencher carga horária ociosa”, torna a prática pedagógica, 

de cara, algo difícil. O que se pode perceber ao assumir turmas de Sociologia é a expectativa 

de que, antes de qualquer coisa, todos os alunos passarão na disciplina ao final do ano; o 

conteúdo é irrelevante uma vez que desnecessário para as escolhas profissionais predominantes, 

e mais ainda para as ausências de escolhas; o professor é esse “missionário” que tudo irá tolerar, 

superar, e ao final, complacente, “passará” a todos. Ou se não, aquele que é culpado pela falta 

de empatia dos estudantes com a disciplina, e com a escola no todo. 

 

O cotidiano escolar é relatado como sendo enfadonho. Jovens parecem dizer que os 

professores pouco acrescentariam à sua formação. A escola é percebida como 

“obrigação” necessária, tendo em vista a necessidade dos diplomas. Nesse caso, a 

noção de “culpa” se inverte e o professor aparece como o culpado das mazelas que os 

jovens relatam enfrentar no cotidiano escolar. (CARRANO, DAYRELL, 2014, p. 

102). 

 

O quadro apresentado é fruto de leituras realizadas sobre o tema, conversas 

informais com colegas professores, bate papo com estudantes, contato com professores 

pesquisadores do assunto e vivência de caso como professor de Geografia que chegou à 

Sociologia a partir dessa “liberação” para complemento de lotação, realizada pela SEDUC-CE. 

Isso tudo antes e durante a realização da pesquisa. O fato é que esses pontos já revelam como 

há um muro erguido entre o que se produz em Sociologia e o que chega à sociedade ou como 

esta se apropria da produção sociológica. É a essa conclusão que se chega, considerando a 

escola como o contato principal, e por vezes único, entre o estudo da Sociologia e a sociedade 

em si. 

O estudante do ensino médio está dentro da categoria juventude, que, para além da 

discussão conceitual, configura período marcado por estigmas próprios das sociedades 

ocidentais, associados à uma negatividade, um desinteresse pelo que é visto socialmente como 

“culto”. Quando a Sociologia é apresentada como “mais uma matéria” que o jovem tem a 

obrigação de estudar – ou a que ele não precisa estudar – e mostrar resultados em notas, não 
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difere do “normal” ao qual ele é induzido socialmente a contrariar. Lima Filho (2014, p.112) 

denuncia a crônica falta de identificação dos jovens com conteúdos que a Escola adota nas 

disciplinas que “sempre aparentam ser distantes, intangíveis, irreais, abstratos e não-práticos”.  

Como observado por Bourdieu (1983), historicamente essa juventude ocidental é 

motivada a se entender como aquele que deve deixar as “coisas importantes” a cargo dos mais 

velhos, dos adultos. Estabelecidos os limites do que é próprio desse jovem, ele se reserva aos 

prazeres, ao ímpeto, à irresponsabilidade permitida, e, portanto algo tão pertinente como a 

ciência que vai estudar sua prática social, ele não reconhece como algo de que deva se apropriar 

ou se ocupar, pois pertence às discussões dos adultos. 

É claro que a forma como se apresenta o currículo, seja da Sociologia ou de outras 

disciplinas, obedece às orientações e objetivos de um projeto político, que historicamente – e 

aqui se destaca o Brasil e mais precisamente o estado do Ceará como limite espacial dessa 

análise – reproduz interesses antagônicos em que as classes mais desfavorecidas não encontrem 

identificação nem razão para ter a escola como lugar de construção de conhecimento relevante. 

Deve-se considerar que o currículo do ensino médio sempre foi um campo de disputa entre 

diferentes projetos sociais que concorrem pela apropriação de uma parcela do conhecimento 

socialmente produzido, e entre distintos grupos profissionais pelo seu potencial de ampliação 

do mercado de trabalho (KRAWCZYK, 2009 apud DAYRELL et al., 2013 p. 67). 

Partindo do princípio de que “não se pode esquecer a escola como palco de 

sociabilidades” (LIMA FILHO, 2014 p. 104), deve-se, no mínimo, questionar a forma como 

essa escola apresenta a área do conhecimento que por excelência dá conta das relações que 

ocorrem dentro da instituição e em seu entorno. A reprodução e naturalização desse discurso 

de “ignorar” a Sociologia, gera práticas danosas ao meio escolar e ao meio social como um 

todo, impossíveis de elencar aqui. Para exemplificar: a própria alienação do estudante como ser 

social e perpetuação da imagem de apatia da escola diante da vivência social desse jovem. A 

Sociologia enquanto disciplina passa a não cumprir papel algum, mas sim funcionar como mais 

um elemento alheio ao jovem, imposto por uma escola que negligencia suas práticas de 

sociabilidade e seus símbolos, como visto em Dayrell (2003). Ao encontro dessa problemática 

vai o que diz Mendonça (2009) quanto ao processo de socialização do conhecimento escolar, 

quando afirma que este “se reveste dos elementos históricos globais das relações sociais, 

trazendo para esse espaço a concretização de conflitos, crises e disputas concomitantes no 

cenário social maior, mas guardando sua especificidade”.  
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De forma ordenada, é possível perceber a forte presença da ideia de compensação, 

ou seja, “tenho essa matéria no currículo para me gerar notas que me levem à aprovação”; “se 

nota é o sinônimo de disciplina bem cursada, posso garantir isso decorando o conteúdo”; “nunca 

vou usar esse tanto de palavreado complicado na minha vida”; “o professor é de Humanas, é 

gente boa e vai passar a gente”. É certo que essa mentalidade se aplica, obviamente, a outras 

disciplinas, mas é função também dessa pesquisa analisar essas falas, colhidas dos estudantes, 

sob o olhar da Sociologia, sobre a disciplina de Sociologia. Parafraseando Sposito (2004), 

Dayrell et. al. (2013) afirma: 

 

Nessa demanda, os jovens explicitam a necessidade de subjetivação do conhecimento, 

como sua efetiva apropriação, e de que os professores os ajudem a transformar o 

conhecimento em caso "pessoal" - o que nem todos conseguem. Por outro lado, o 

investimento dos alunos e o seu envolvimento com as disciplinas são diferenciados, 

não só dependendo da forma como cada um se envolve com a escola mas também 

com a capacidade de atribuir sentido ao que é ensinado, condição essencial para a 

aprendizagem.(DAYRELL, et. al., 2013) 

 

 Mas o questionamento aqui é quanto ao que causa tal reprodução de ideias em 

relação à Sociologia. Pois se trata de algo “novo”, se considerarmos que não esteve no currículo 

do Ensino Fundamental, e é recente no próprio Ensino Médio. Ao primeiro contato com a 

Sociologia as reações já são as mesmas que se tem para as demais matérias escolares. E se 

obviamente o profissional de educação não faz sozinho uma transformação em todo o sistema 

educacional, se pode no mínimo questionar as práticas de ensino da própria disciplina a que se 

dispõe lecionar. 

Como bem destaca Carrano (2009), “as escolas esperam alunos e o que lhes chega 

são sujeitos de múltiplas trajetórias e experiências de vivência do mundo”. Daí o que se vê é 

uma escola que delega ao professor verificar – e só isso lhe é permitido – o currículo de sua 

disciplina em específico e então montar seu plano anual. A semana pedagógica, período de 

pensar modelos de trabalho desses currículos com base no público alvo – os jovens estudantes 

– não cumpre essa função. Então o que se tem é um abismo estabelecido entre o conhecimento 

que se propõe ministrar e a identificação do jovem com este, a partir de seu capital cultural. Tal 

capital é a base da vivência juvenil dos estudantes, onde se encontram os símbolos e práticas 

de sociabilidades (DAYRELL, 2003), desconhecidas ou desvalorizadas pela escola e, portanto, 

desassociadas do “aluno”.  
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A análise do livro didático contribui para compreender tamanho distanciamento 

entre a disciplina e o estudante. Até o mais curioso, dedicado, ou até ocioso aluno que se 

arrisque nas páginas não encontrará muito no que se identificar, considerar relevante. O 

histórico escolar das aulas de Sociologia ao qual os estudantes têm conhecimento é mesmo o 

de “momentos curtos que se tornam longos pela chatice do conteúdo”. Não se tem aqui a 

pretensão de descobrir as técnicas que farão das aulas de Sociologia o novo “point” da escola 

ou dos estudantes os mais novos entusiastas do saber sociológico. Porém, não se pode fugir dos 

questionamentos, dos debates com os colegas professores e professoras, das outras opções de 

fonte de conteúdo para além do livro “escolhido”. É posto por Arroyo (2014) que 

 

As escolas e os currículos não são apenas lugares que armazenam conhecimentos 

produzidos em cada área, são lugares onde trabalham e chegam sujeitos sociais 

também produtores de conhecimentos, lugares de encontro de experiências sociais, de 

indagações, de leituras de mundo e de si no mundo que exigem ser reconhecidas e 

sistematizadas (ARROYO, 2014, p. 160) 

 

Dentro dessa perspectiva é que se propõem novas técnicas e recursos. No entanto, 

a realidade que se observa para ministrar as aulas de Sociologia é: um livro em volume único 

para todo o Ensino Médio, o que já limita o conteúdo e o uso do espaço do material para recursos 

didáticos que poderiam ser colocados ali; aulas de cinquenta minutos que em muitas vezes não 

chegam a trinta, por toda a dinâmica da escola que, entre troca de professores e saídas 

estratégicas de alunos, se perdem aí incontáveis minutos de aula; um senso comum que diz que 

ciências humanas são decorativas e se tratando de Filosofia e Sociologia, desnecessárias; uma 

política nacional e, sobretudo estadual que evidencia e premia apenas os bons resultados em 

Matemática e Língua Portuguesa, de forma pragmática, sem explorar nem o potencial social 

dessas disciplinas, e não busca incentivar conteúdos que contribuam na problematização de 

temas que envolvem a vida prática dos estudantes, suas famílias e comunidade.  

No caso do Ceará há ainda dentro do Plano Estadual de Ensino a disciplina de 

Núcleo, Trabalho, Pesquisa e demais Práticas Sociais (NTPPS), que desempenha o papel de 

trabalhar as competências socioemocionais dos estudantes e que abre espaço para temas que 

são estudados pelas Ciências Sociais. Contudo, segue um roteiro estruturado a partir de uma 

aliança público-privada entre o Governo e o Instituto Aliança e, no papel, tem interesses mais 

comprometidos com a formação de mão de obra “dócil” e proativa do que com a própria 

educação e seus meandros dos quais a Sociologia se encarregaria de trabalhar. 



59 
 

Resta, portanto, ao professor a “missão” – e esse caminho o professor não deve 

percorrer sozinho, mas em parceria e respaldado pelas secretarias de educação, produção 

acadêmica etc. – de buscar novos métodos em experiências já comprovadas ou criar novas 

maneiras de lecionar, aplicar os conteúdos, produzir com os estudantes. Ministrar as aulas de 

forma que o conhecimento em Sociologia proposto para o Ensino Médio seja contemplado de 

modo satisfatório no que diz respeito à compreensão de sua relevância, alcance de seus 

objetivos e abertura para questionamentos, avaliações, contribuições, por parte dos estudantes 

e da comunidade escolar. Nota-se que, se pouco há uma preocupação da instituição escolar no 

que se refere à construção do currículo, tampouco há a busca por conhecer e compreender seu 

público dominante (LIMA FILHO, 2014). 

Não custa muito para perceber que uma das formas de despertar identificação do 

estudante com a matéria é colocar os temas de Sociologia em diálogos e situações do dia a dia, 

linguagem menos técnica possível. Afinal, os livros didáticos como Sociologia para o Ensino 

Médio, de Tomazi (2010), e tantos outros, trazem temas como Política, Cidadania, Movimentos 

Sociais, Trabalho, Ideologia, Cultura, Religião, Educação. Assuntos sobre os quais é possível 

ver os jovens discutirem em horário de lanche, intervalo entre aulas, na saída da escola, em 

momentos fora de sala com os professores, e principalmente nas redes sociais. Só não se 

encontra ali os conceitos de Durkheim, Weber, Bourdieu etc.  

Há, claro, confusão em terminologias, definições, datas, embasamento teórico para 

opinar ou defender ideias, falta da prática da escrita e leitura. Então o livro é sim o apanhado 

de conceitos difíceis de destrinchar, mas também uma porta aberta para desafiar a si mesmo a 

tomar posse das ideias que defende ou discordar delas agora, ou pensar o porquê de nem ter 

opinião sobre as coisas, ou entender que ler coisas complicadas também enriquece a discussão 

e o entendimento para que aquilo já não seja tão complicado. Claro que a complexidade dos 

livros ainda é uma crítica a ser aprofundada, mas é preciso trabalhar também em cima da 

realidade que se apresenta.  

O personagem que fará o jogo de mediação entre as mídias, a Sociologia e os 

estudantes, é o docente. E cabe aqui uma parte dedicada a pensar esse ator. Evocando para isso 

Bourdieu (1983) é possível entender a construção do sistema educacional, necessariamente, 

como um lugar de disputa, a escola como lugar de reprodução das estruturas sociais e 

produtivas, inserido no antagonismo das classes.  

O docente precisa partir sempre da realidade e, dentro das possibilidades, explorar 

todos os processos de construção que podem ocorrer na escola. Se, por hora, o currículo é 
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imutável, deve-se atender a este, sob pena de prejudicar os estudantes em seus exames de 

seleção, porém, se valendo das adaptações necessárias às realidades culturais, afetivas, 

cognitivas e socioeconômicas dos estudantes. Se os espaços são destinados a atividades 

específicas e os horários precisam ser cumpridos, que esses espaços pareçam cada vez menos 

da instituição e mais dos jovens, e que os horários se cumpram de forma que produtivo não seja 

apenas atingir o ponto final da matéria, mas fazer da matéria algo com o qual o estudante tem 

participação na descoberta e no questionamento, inclusive sobre sua relevância. 

O docente não possui uma turma, ele divide turmas e turmas com demais colegas. 

Por isso, a leitura dessas turmas e de suas características, potencialidades, necessidades e 

fragilidades precisa ser feita em conjunto e em parceira com o núcleo gestor e família. A 

professora e o professor estão cercados por limites que precisam driblar para tornar os 

momentos e os espaços institucionais em momentos e espaços de identificação dos estudantes. 

Contudo, reconhecer esses e outros limites deve ser prioridade para que, não só o/a professor(a), 

mas todo o corpo docente e gestor busquem o amparo das secretarias e órgãos do Estado para 

que lhes garantam a qualidade de suas aulas e de toda a dinâmica diária da escola. Sem que o 

professor, por exemplo, precise acumular funções. 

O docente é esse personagem das descobertas e o que é vivido no chão da escola é 

experiência concreta, passível de registro, compartilhamento e campo de disputa pelos 

interesses envolvidos. O professor é pesquisador por excelência. Se a escola é entendida como 

reflexo da sociedade, o professor deve ser o interlocutor, a partir de sua didática e de sua ciência, 

entre o que essa sociedade reflete na escola e a percepção dos estudantes. Isso para que não 

sejam reproduzidos apenas aspectos escolhidos da sociedade, mas sim a diversidade que esta 

reúne e as desigualdades existentes aí.  

Cabe mais uma vez atentar para a necessidade de condições dadas ao professor para 

que ele seja esse elo na construção de saber, com tempo suficiente, qualificação periódica, 

turmas em número plausível e autoridade científica conferida a ele em todas as instâncias do 

pensar a educação, desde a construção de currículos, análises pedagógicas e didáticas e 

elaboração de políticas públicas. 
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3.1. O consumo/uso do gênero super-heróis: entre estratégias e táticas  

A introdução do gênero super-herói na criação de métodos didáticos, é algo que a 

pesquisa revelou ser marcante na produção de dois Sociólogos que, tomados como referências 

primeiras, norteiam a aplicabilidade da transição entre as mídias, para que se pense 

efetivamente os super-heróis dos filmes e séries como veículo de análise sociológica. Nildo 

Viana, autor de livros como Super-heróis, Cultura e Sociedade, é o principal estudioso da 

Sociologia das Histórias em Quadrinhos no Brasil, sendo responsável pelo desenvolvimento do 

termo superaventura, do conceito de axiologia e da ressignificação da expressão inconsciente 

coletivo. Termos e conceitos utilizados nesse trabalho, aplicados à mídia cinematográfica. 

Amaro Xavier Braga Junior trabalha o uso das HQs como recurso didático e figura hoje como 

um expoente nessa área. Braga Jr. ocupa a presidência da Associação de Pesquisadores em Arte 

Sequencial, a ASPAS e, além de realizar estudo sobre quadrinhos e educação, ainda reúne em 

periódicos e mídia virtual uma atualização do acervo da produção acadêmica sobre HQs que, 

segundo o próprio, tem como tema central a educação em sua maioria. Juntamente com Viana 

e ainda o professor Waldomiro Vergueiro, do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP 

(pesquisador do uso das HQs como veículo pedagógico) constitui base pedagógica e sociológica 

para conceber os mecanismos de aproximação e técnicas didáticas que formam a relação super-

heróis/estudantes/sociologia. O Prof. X, como Braga Jr. se apresenta em seu blog – alusão ao 

Professor X (X-Men) – é organizador e possui artigos na revista Quadrinhos & Educação.  

Idealizado em 2014, o periódico eletrônico reúne artigos sobre qualquer área do conhecimento, 

relacionando HQs e o campo da Educação. Apresenta experiências exitosas de profissionais da 

educação e busca evidenciar, em especial nas histórias de super-heróis, que o contato com esses 

personagens não deseduca ou aliena como antes era comum se afirmar, mas aproxima a escola 

dos temas sociais pertinentes a esse espaço. É defendida pelo seu idealizador como uma 

ferramenta de compartilhamento.  

A percepção humana do mundo, centrada no que pode se captar pelo olhar, o mundo 

experienciado por meio da imagem produzida pela técnica, características da vida moderna, são 

elementos apontados por Walter Benjamin, em seu ensaio A obra de arte na época de sua 

reprodutibilidade técnica, de Benjamin (1983). O texto se tornou referência no estudo sobre o 

impacto social da técnica. O que se entende é que as transformações causadas pelo advento de 

tecnologias, não afetam apenas a forma de produção e consumo, mas a própria percepção da 

sociedade por parte do homem moderno. Em se tratando de arte, o auge da transformação social 

por meio das técnicas seria uma nova forma de se relacionar com determinadas manifestações 
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culturais, a partir do momento que o audiovisual chega de forma significativa a grande número 

de pessoas e propõe novas leituras da realidade. Isso faria do cinema a arte contemporânea por 

excelência, uma vez que as técnicas responsáveis por sua reprodução o fazem ser o veículo de 

obra de arte de maior alcance na sociedade. 

Embora Benjamin (1983) apresente o cinema como instrumento artístico de amplo 

e significativo impacto social, inclusive em relação à noção de mundo e transformações 

culturais, a sétima arte ainda não figurava como produto cultural consolidado e concebido como 

se tem hoje. Não havia também o conceito de indústria cultural que, tendo como marco a obra 

Dialética do Esclarecimento, de 1947, por Adorno e Horkheimer, é desenvolvido pela Escola 

de Frankfurt. Na ocasião os autores esboçaram um olhar pessimista sobre o cinema, lhe 

conferindo um caráter alienante por padronizar formas de cultura e limitar a capacidade crítica 

e autônoma do espectador de pensar e agir. O fetichismo do produto seria a motivação para 

consumir cinema, pois a distinção quanto à qualidade ou gosto pessoal pelo filme não partiria 

mais do espectador, mas criada pela própria indústria cultural. Na verdade, para Adorno e 

Horkheimer (1985), a lógica de mercado seria o que rege a produção cinematográfica, sendo a 

classificação entre os filmes orientada pelo potencial de consumo, estando o consumidor 

alienado quanto à ideia de estar escolhendo assistir um filme ao invés de outro. Seguindo uma 

mesma fórmula apresentada com novas roupagens, a indústria cultural geraria homogeneização 

cultural que tem como fim estabelecer a dominação e a rentabilidade do mercado 

cinematográfico, localizado no centro econômico do mundo. 

Como contraponto à um olhar pessimista acerca da relação cultural entre o cinema 

e seu público-alvo, é possível evocar A invenção do cotidiano de Michel de Certeau (1980). A 

aplicação do termo “usuário” em detrimento do uso do termo “consumidor”, busca estabelecer 

uma ideia de comportamento não-passivo. O usuário da produção cinematográfica não está 

refém dos objetivos fins engessados pela indústria responsável. Seu uso é tático, é singular, não 

tem a pretensão de absorver ou reformar os ditames estratégicos de uma lógica comercial e 

ideológica. Não assiste e se reconhece nos filmes por indução alienada e inconsciente, e sim 

elege o que tem de si representado naquela obra e lhe confere significados seus que foram 

captados pela obra. Foi necessário inclusive, compreender como essa relação se dá na própria 

escola, ao propor uma intervenção que dialogue com a relação dos jovens com filmes e séries 

de super-heróis. Não se buscou padrões nas formas de adesão, nem tampouco nos resultados 

obtidos. Por isso foi necessário equilibrar a novidade de uma intervenção de temática recente 

na escola, e a compreensão histórica do cinema como fenômeno cultural.  
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4. ESTRUTURANDO A AÇÃO – UMA PROPOSTA DE DISCIPLINA ELETIVA 

A intervenção pedagógica foi estruturada em formato de disciplina eletiva, nos 

moldes da escola de tempo integral do estado do Ceará, que contempla dois tempos de aula, no 

total de cem minutos e concentra estudantes de turmas diferentes dentro da escola. Como 

mencionado antes, foram duas turmas mistas, sendo uma de cada escola. Foi seguido o mesmo 

roteiro e o obedecido o mesmo tempo para ambas as turmas. Contudo a experiência e os 

resultados apresentam especificidades quanto à resposta aos temas, participação, compreensão 

dos temas etc. A turma da escola localizada no bairro Messejana será chamada aqui de Turma 

A, enquanto a turma da escola localizada no bairro José de Alencar será chamada de Turma B. 

O currículo e as atividades a serem ministradas não obedeceram à proposta de um 

livro em específico, mas partiram de um plano semestral, construído com base nas experiências 

já relatadas pelo autor da pesquisa, bem como na escuta de professores e estudantes tanto sobre 

a disciplina de Sociologia quanto sobre a popularidade das histórias de super-heróis no universo 

cinematográfico.  

Para tanto foi necessária a escolha de temas comuns aos currículos presentes em 

quaisquer dos livros utilizados nas escolas onde a pesquisa se desenvolveu, de modo que se 

pudesse aplicar o método em qualquer outra escola sem prejuízo de ausência do tema no livro 

didático, assim como a escolha do catálogo de filmes e séries de TV seguiram um padrão de 

popularidade e adesão que contemplam o máximo de jovens. 

A eletiva em questão, intitulada Temas sociológicos e o universo dos super-heróis, 

foi o espaço para a aplicação da sequência didática proposta, considerando a realidade das 

escolas de tempo integral que oferecem essa oportunidade de expansão da carga horária 

destinada a Sociologia. Contudo, a aplicação das discussões e práticas apresentadas nessa 

eletiva, podem e devem ser usadas nas aulas  que compõem a carga horária regular da disciplina. 

A intervenção se realizou em um total de dez encontros, em ambas as turmas. Eram 

previstos quinze encontros, porém foram necessários ajustes em virtude de mudanças nos 

calendários de eventos das escolas, e por necessidade da própria sequência didática que por 

vezes exigiu que os encontros se estendessem para além da semana programada. 

 Foram considerados dois fatores importantes para que esse tempo e espaço fossem 

os eleitos para a aplicação da intervenção durante a pesquisa: o fato que a carga horária da 

disciplina não permitiria a redução de aulas planejadas pelo professor titular para a testagem de 

outras formas de abordagem pedagógica a serviço da pesquisa; a adequação do currículo 
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proposto para a eletiva ao andamento do currículo trabalhado pelos professores no momento da 

pesquisa, seguindo o planejamento anual. Isso não deve ser encarado como impeditivo para a 

execução das práticas de ensino propostas na intervenção, em condições regulares de aulas de 

Sociologia. Apenas não seria viável interromper o andamento da disciplina como planejado 

pelo professor, além do fato de que a oportunidade de poder experienciar o que se traz de 

proposta de ensino em uma disciplina eletiva, com tempo de duas horas/aulas, é fundamental 

para trabalhar o máximo de possíveis intervenções com as obras elencadas dentro dos temas 

previamente escolhidos. 

A formação das turmas de disciplinas eletivas não ocorre de maneira uniforme em 

todas as escolas de tempo integral. Porém um critério levado em consideração é a identificação 

do estudante com o conteúdo proposto na ementa daquela eletiva que, geralmente, é formulada 

a partir das habilidades e conhecimentos do profissional que irá ministrá-la. Sendo assim, o 

critério para formação das turmas com as quais se operou a intervenção foi, prioritariamente, a 

familiaridade com o tema “super-heróis” e/ou a identificação com os temas trabalhados pela 

Sociologia independente da aproximação com a disciplina em sala de aula ou conhecimento 

prévio de conceitos, autores ou abordagens sociológicas. Contudo, como já dito, a intenção da 

pesquisa foi construir um produto de intervenção pedagógica que possa figurar entre as mais 

diversas realidades de turmas onde se ministrem aulas de Sociologia. Sendo assim, foi 

necessária, inclusive a título de testagem, a presença de estudantes que não demonstrassem 

familiaridade com os temas que orientam a eletiva afim de que, a partir desta, encontrassem na 

Sociologia um campo do conhecimento que, antes de qualquer coisa, analisa as dinâmicas 

sociais em que estão inseridos. Para esses cabe ainda a compreensão de que toda produção 

cultural e artística, seja a mais consumida/usada ou relegada ao ostracismo, não está isenta de 

intencionalidades e não foge da influência das características da sociedade em que é produzida. 

Durante as aulas de “Temas sociológicos e o universo dos super-heróis” eram 

exibidos apenas trailers e trechos de filmes e séries, de modo a introduzir o grupo no universo 

da obra em questão, para que se iniciasse as discussões, já relembrando os pontos mais 

relevantes do longa ou da série de TV. O ideal para o êxito na experiência seria que 

anteriormente todos já tivessem assistido àquela película ou ao episódio, para que se 

aproveitasse ao máximo o tempo de aula com as práticas provenientes das discussões 

levantadas. Assim foi pedido ao final de cada encontro. Durante o período de aplicação da 

eletiva foi observado que alguns membros das turmas não assistiam aos filmes, seja por questão 
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do tempo reduzido para outras atividades fora da carga horária do modelo integral, seja por não 

possuírem acesso fácil à internet ou aplicativos necessários para ver os filmes e séries.  

Não seria interessante usar o período de aula para exibição na íntegra da obra 

utilizada naquele dia, pois isso tomaria parte considerável do tempo de aula ou até o 

ultrapassaria, sem que fossem feitas atividades ou discussões próprias da proposta da eletiva. 

Uma ação que se mostrou eficaz foi fazer o download da obra usada para o próximo encontro 

e combinar com as turmas de trazerem pendrive ou outros dispositivos onde pudessem 

armazenar essa obra para assistir no tempo e lugar mais adequado. Para efeito de otimização do 

tempo e registro das aulas, foi montado um grupo no WhatsApp (uma para cada turma), onde 

os slides eram enviados, e para ser espaço de tirar dúvidas, dar sugestões, reforçar orientações 

das atividades, e assim funcionou, sendo o canal de contato para além dos horários da escola. 

A escolha dos filmes ou séries trabalhados e a quantidade de aulas para o tema do 

currículo associado a essas produções estão pré-determinadas em plano semestral. Todavia, era 

previsto que no decorrer das aulas surgissem indicações de outras produções artísticas que 

abordassem o tema de Sociologia da semana, e que valeria a pena ser explorados, sem danos ao 

cumprimento do planejamento. Inclusive a ideia de construir novos roteiros de diálogos e ações 

pedagógicas a partir do planejamento padrão é interessante para futuros desdobramentos da 

proposta de intervenção. 

A estrutura-base das aulas ministradas na eletiva é composta por: Exibição do trailer 

ou fragmento de cena do filme ou série escolhido; discussão acerca do que se trata o enredo, as 

questões abordadas, os temas transversais identificados, o contexto em que se dá a obra, registro 

em quadro dos pontos levantados (quando dentro do programa daquela aula); introdução do 

tema de Sociologia fazendo link com a discussão em curso, definições gerais, conceitos, 

autores; perguntas que norteiem a aplicação da temática sociológica no enredo do filme, tempo 

para discussão em grupos (quando dentro do programa daquela aula), partilha com o grupão; 

reflexão sobre as relações de analogia entre a ficção e o mundo real e a aplicabilidade da 

Sociologia nesse contexto; atividade de fixação. O apêndice C traz um roteiro modelo. 

A princípio as atividades de fixação propostas no projeto continham resumo escrito 

das discussões do dia, resumo apresentado em equipe, produção de desenhos, recorte e colagem, 

produção de texto, montagem de painel, entrevista na escola, aplicação de dinâmica, 

dramatização. As atividades iriam compor um portfólio que ao final de cada bimestre seria 

apresentado em forma de seminário. Portfólio e seminário deveriam gerar nota para o bimestre 

e serem o material de avaliação do professor quanto à eficácia do método aplicado. Contudo, 
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dentro das condições de tempo disponível para as atividades e a resposta das turmas aos 

encontros, as rodas de conversa foram o meio predominante de fixação dos conteúdos. Estas 

ocorriam muitas vezes em pequenos grupos para depois se tornar uma roda maior com todos, e 

ali era possível dar opinião, confrontá-la com o argumento científico, tirar dúvidas, e 

principalmente estabelecer uma atmosfera de convivência, permitindo de fato a construção de 

conhecimento nascida da discussão, associada à teoria. Além disso a produção de textos que 

partiam dessas discussões foi considerável. 

Os tipos de atividade incialmente propostos, no entanto, não estão descartados, por 

exemplo, para adaptações dessa intervenção pedagógica como uma oficina a ser ministrada para 

professores, estudantes e público interessado em uma abordagem lúdica sobre o 

desenvolvimento inicial do raciocínio sociológico. Caberia inclusive em produções posteriores 

aprofundar como se dariam especificamente tais atividades. 

Ao final do semestre e da eletiva, as turmas responderam ao mesmo questionário 

aplicado no início da pesquisa, para serem comparadas as respostas dadas nas duas ocasiões. 

Confrontar os questionários dos dois momentos objetiva resultados com o mínimo de 

interferência possível do professor, considerando que todo o processo que conduziu a disciplina 

se deu através de sua mediação, com exceção dos dois momentos de resposta ao questionário.  

As anotações realizadas pelo professor autor da pesquisa, a avaliação das atividades 

de fixação realizadas, a autoavaliação dos estudantes e a confrontação dos questionários 

subsidiaram os resultados finais nessa etapa da pesquisa. Guardadas as especificidades de carga 

horária e conteúdo programático, a intervenção pedagógica realizada, bem como ramificações 

desta como ferramenta de ensino e aprendizagem, ficam a serviço tanto da criação de ementas 

para disciplinas eletivas quanto parte do planejamento das aulas regulares de Sociologia, 

oficinas e demais ações pedagógicas. 

 

4.1. Episódio 0: Descobrindo Temas Sociológicos e o Universo dos Super-Heróis 

A aula inaugural da disciplina eletiva intitulada Temas Sociológicos e o Universo 

dos Super-Heróis, foi uma tentativa de reproduzir a forma de apresentação da ideia, como foi 

feita entre os anos 2015 e 2017 na ocasião relatada no texto anteriormente. A opção de assim 

fazer foi exatamente por ser essa a referência primeira para toda a ideia da intervenção e o 

parâmetro de eficácia, dentro dos limites narrados. A diferença seria que dessa vez havia mais 

que uma ideia ou um teste. Havia um projeto de intervenção pedagógica a ser colocado em 
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prática, com embasamento teórico, orientação de um professor, dentro da estrutura de um 

mestrado profissional.  

Dessa forma, o filme escolhido seria Os Vingadores (2012) e o tema trabalhado 

seria Capitalismo. Era um momento de apresentação da eletiva, da turma, do professor para 

alguns (a Turma B se encontrava na escola onde o professor é lotado desde 2014), da própria 

Sociologia (no sentido de ciência para além da matéria escolar e anterior a ela) e do universo 

dos super-heróis como algo a se debater e analisar, além de assistir.  

Em ambas as turmas o cenário foi a organização da sala em círculo, para que 

lembrasse o menos possível a clássica arrumação em fileiras que não contribui para o diálogo. 

Enquanto os estudantes entravam e se acomodavam um vídeo ia sendo exibido em uma TV, 

com uma compilação de cenas de filmes e séries de super-heróis como uma montagem onde 

todos e todas personagens interagem em uma mesma história. Algo já pronto na internet e 

conhecido pelo professor, comum entre os fãs de super-heróis, e que foi pensado como uma 

forma interessante de recepcionar os jovens. Ao final de pouco mais de sete minutos, após se 

acomodarem, conversarem e assistirem parte do vídeo, a aula teve início. Na TV se encerra o 

vídeo e uma imagem fica exibida fixamente. 

Um apanhado de pôsteres de filmes e séries produzidos na última década, baseados 

em personagens das duas principais editoras de HQs, DC Comics e Marvel Comics. Na mesma 

imagem um letreiro com o nome da disciplina eletiva.  

Figura 1 – Slide de apresentação da disciplina eletiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Na sequência o professor deu boas-vindas aos estudantes e perguntou sobre a razão 

de optarem pela eletiva (embora a pergunta esteja também presente no questionário a ser 

respondido). Ainda entre comentários sobre o vídeo, suas preferências, quem venceria quem, a 

atenção foi se voltando para a pergunta inicial e as respostas foram as mais diversas. 

Desde “porque se tem super-herói eu tô dentro” e “porque gosto de Sociologia”, até 

“porque é contigo e tua aula é massa”, a conversa caminhava para a percepção dos interesses 

em comum e dos objetivos diferentes entre os participantes. Na Turma B havia algumas pessoas 

surpresas por acharem que estavam em algum tipo de clube onde assistiriam filmes e séries e 

descobrirem que não era isso. Na Turma A havia outros já citando autores e afirmando que 

sempre liam “coisas de Sociologia”.  

Em seguida foram questionados sobre quais super-heróis conheciam daqueles 

expostos na TV. Ficou claro, então, que embora muitos afirmassem estarem na eletiva pelo 

interesse por super-heróis, a audiência dada às obras do gênero era limitada para grande parte. 

Por exemplo, as séries distribuídas pela empresa CW, como Flash, Supergirl e Arrow, era 

desconhecidas de alguns estudantes que haviam assistido todos os filmes do Universo 

Cinematográfico Marvel. Alguns eram fãs de X-Men e Homem-Aranha, mas não dos super-

heróis que formavam a Liga da Justiça. Diante das predileções, estava claro que alguns filmes 

e séries precisariam antes ser apresentados e contextualizados quando de seu uso em aula. O 

que aproxima a experiência de eletiva das aulas regulares, nas quais a diversidade é ainda maior 

e certo percentual de estudantes nem terá qualquer inclinação para esse tipo de mídia. Sobre o 

que poderiam falar acerca da Sociologia, a Turma A teve maior participação de estudantes 

citando Weber, Marx, os contratualistas, entre silêncios e olhos fugindo do olhar do professor. 

Na Turma B, além dos mesmos silêncios e olhares, algumas palavras de forma mais genérica 

como Feminismo, Racismo, Gênero, Política, Cultura, Capitalismo e Socialismo. Mas sem 

aprofundamento. Então foi dito que o primeiro passo seria pensar Capitalismo. 

Figura 2 – Slide Capitalismo  

 

 

 

 

                                          Fonte: elaborado pelo autor 
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O segundo slide14 foi construído de forma simples, lembrando os letreiros de HQs 

e filmes baseados nestas. O tema Capitalismo estava em discussão. 

Na Turma B foi dito que “Capitalismo tá em tudo na nossa vida, o mundo é 

capitalista”, “as pessoas não gostam, mas não dá pra viver sem ele”, “é viver em função do 

dinheiro”, “é o que explora o trabalhador”. Na Turma A foi dito que “Capitalismo é o contrário 

de Socialismo”, “é o que gera a desigualdade entre ricos e pobres”, “é um sistema econômico 

que visa o lucro”. Todas as repostas foram colocadas no quadro e nenhuma foi questionada pelo 

professor ou apontada como certa ou errada. Depois algumas características foram listadas 

também no quadro, pelo professor, falando sobre Marx, os conceitos de mais-valia, meios de 

produção, burguesia e proletariado. A noção de Capitalismo para além do econômico, passando 

pelo cultural, por exemplo.  

Depois as turmas foram questionadas se as duas listas se relacionavam, e alguns 

poucos disseram que não, mas a maioria que se pronunciou afirmou que na verdade eram coisas 

parecidas, mas com palavras diferentes e explicadas de forma melhor. Isso deu a abertura 

esperada para falar da forma como a Sociologia vai sistematizar as percepções do mundo para 

muito além das opiniões divergentes. Era o começo das conversas sobre como a ciência é algo 

que parte da observação, do questionamento, da testagem, da comparação etc. E que na verdade 

todos e todas ali assimilavam alguma coisa nas suas vidas e colocavam em suas falas, aspectos 

do sistema capitalista.  

O próximo passo era questionar como tudo isso se relacionava com super-heróis. A 

princípio, antes de estruturar como seria a intervenção, a ideia era primeiro lançar a imagem ou 

trailer da obra e então questionar sobre quais temas seria possível falar. Mas não se poderia 

correr o risco de ter os super-heróis como centro e a Sociologia uma roleta de temas que vão se 

encaixando em suas histórias. Era preciso primeiro gastar tempo com o conteúdo proposto. Ele 

seria a ferramenta para analisar a obra, ou seja, sua compreensão prévia ou pelo menos suas 

primeiras noções é que iriam nortear o olhar sobre o filme ou a série. Não o contrário.  

Em nenhuma das turmas houve muita participação quanto a associar o que se falou 

sobre Capitalismo com algum filme ou série. A não ser alguns comentários sobre os filmes 

serem feitos por empresas que buscam lucrar, e quem assiste os filmes é quem garante esse 

 
14 Alguns slides não seguem padrão de tamanho. Primeiro para fins estéticos do texto e se adequando a isso, 

pela importância de visibilidade de seus conteúdos ser maior em um e menor em outros. 
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lucro. O que foi muito bem recebido pela turma. No caso a Turma B. Quando a imagem do 

filme a ser trabalhado foi mostrada, a proposta de associá-lo ao conteúdo foi feita novamente.  

 

Figura 3 – Slide Vingadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na Turma A, alguém logo gritou “o Homem de Ferro é o cara mais capitalista do 

mundo”. Alguns colegas concordaram e completaram dizendo que na verdade todos os 

Vingadores eram capitalistas porque só eles tinham os meios para combater as ameaças que 

surgiam no filme. Na Turma B, houve alguns comentários mais tímidos, também sobre o 

personagem Homem de Ferro, mas algumas meninas afirmaram não ter nada a ver com 

Capitalismo, porque era só um filme e o professor estava só querendo confundir a turma.  

Após ouvir os comentários, foi feita a mesma abordagem já narrada no texto, 

quando da experiência que originou o projeto de mestrado. Com as devidas adaptações ao 

contexto da eletiva, que permitia usar mais tempo de aula e que trazia um planejamento para 

aquela aula que, não deixava de ser um teste, mas não da forma incipiente e ainda desestruturada 

de antes.  

Tanto em uma turma como na outra, as características eram dadas e os jovens eram 

interrogados sobre qual personagem as personificava. Alguns acertavam e explicavam o porquê 

de sua resposta. Como por exemplo dizer que o Capitalismo necessita do Estado e este se 

preocupa com as leis e o cumprimento delas, portanto tinha que ser o Capitão América. Outros 
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diziam que o Estado era Thor, porque ele não representava de fato as pessoas da Terra, mas 

tinha muito poder para fazer o que quisesse com essas pessoas. Um “erro” dentro da resposta 

esperada, mas uma análise com uma boa lógica.  

Em geral se formava um ambiente de surpresas, de descobertas. As reações e os 

comentários eram de quem descobriu algo que estava bem ali, diante dos olhos. Vingadores 

pareceu ainda mais interessante para alguns. Outros diziam “eu não entendi foi nada”. E alguns 

ficaram até depois da aula para saber sobre quais outros personagens dava pra fazer “isso” e 

quais outras “coisas de Sociologia” iriam estudar no decorrer da eletiva.  

O encantamento de alguns por aquele momento foi também o encantamento do 

professor pelo primeiro passo dado na intervenção pedagógica, na prática. A dúvida corroendo 

o raciocínio de outros, também foi a dúvida de como as próximas aulas poderiam ajudar na 

compreensão de mais participantes, como fazer para entender a diversidade de necessidades de 

cada pessoa. Mas também foi interessante perceber a sensação de “não entendi, mas queria 

entender”. O desejo de compreender algo que lhe causa identificação a partir de algo que a 

escola apresenta, é o que se espera da relação do educando com a educação.  

As aulas de disciplinas eletivas possuem cem minutos. Esse tempo foi dividido para 

que a primeira parte da aula fosse o que está relatado acima e a segunda parte para o 

preenchimento do questionário. Por mais que fosse preciso que os estudantes respondessem às 

questões antes da intervenção e depois, para fins comparativos, seria necessário dar aos jovens 

pelo menos uma noção prática do que era a proposta da disciplina eletiva na qual se 

inscreveram.  

Os encontros, dentro da estrutura definida no projeto e apresentada no texto 

anteriormente, começaram na aula seguinte. Os estudantes levaram para a casa a missão de 

assistir Capitão América – O Primeiro Vingador (2011). Para a análise desse filme seria 

trabalhado o conceito de Poder, mais precisamente em Weber. Não foi passada nenhuma leitura 

ou atividade adicional. Era interessante esperar para, na próxima aula, ver se os estudantes 

chegariam com alguma base do assunto a ser tratado e se haviam pesquisado sobre o tema, além 

de ver o filme indicado. 
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4.2. Episódio 1 – Poder   

O primeiro tema a ser trabalhado já com a estrutura que a eletiva se propôs a 

desenvolver foi “Poder”. A princípio o assunto seria “Poder, Política e Estado”, mas no decorrer 

das leituras para a elaboração da aula foi-se percebendo a complexidade das diferentes 

abordagens e definições para cada termo dentro do tema. Portanto, a escolha foi trabalhar com 

a noção de “Poder” a partir da abordagem de Max Weber e como a Sociologia apresenta o tema 

no Ensino Médio. 

Considerando o conteúdo da aula e cruzando com a lista de filmes e séries obtida 

previamente após consulta geral entre os estudantes, a obra escolhida foi Capitão América: O 

Primeiro Vingador (2011), quinto filme do Universo Cinematográfico Marvel15. 

4.2.1. Filme: Capitão América: O Primeiro Vingador16.  

Dirigido por Joe Johnston; com produção de Kevin Feige e produção executiva de 

Alan Fine, Stan Lee, David Maisel, Louis D'Esposito, Nigel Gostelow e o próprio Joe Johnston; 

roteirizado por Christopher Markus e Stephen McFeely; produzido por Marvel Studios e 

distribuído por Paramount Pictures; com lançamento dos Estados Unidos em 19 de julho de 

2011 e no Brasil em 29 de julho de 2011; traz em seu elenco nomes : Chris Evans (Steve 

Rogers/Capitão América), Tommy Lee Jones (Coronel Chester Phillips), Hugo Weaving 

 
15 O Marvel Cinematic Universe (MCU) consiste em uma franquia de mídia estadunidense e dá nome ao universo 

compartilhado de personagens e situações que se dão em uma série de filmes de super-heróis, com produção da 

Marvel Studios com base nas revistas em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics. A expansão da franquia 

inclui, além dos filmes, séries de televisão, séries digitais, curtas-metragens e ainda histórias em quadrinhos. A 

ideia de um universo compartilhado foi concebida por cruzar elementos comuns do enredo, personagens, equipe 

de produção, cenários e elenco.  

16 Capitão América é um super-herói de histórias em quadrinhos estadunidenses publicadas pela Marvel Comics. 

Criado por Joe Simon e Jack Kirby, o personagem apareceu pela primeira vez na publicação Captain America 

Comics # 1 de março de 1941 da Timely Comics, editora antecessora da Marvel Comics. Sendo o personagem 

mais popular da editora, Capitão América foi idealizado como um super-herói representante do patriotismo 

estadunidense, lutando contra as potências do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial (em sua primeira edição, a 

revista Captain America traz o super-herói socando Adolf Hitler, cena emblemática entre os aficionados por HQs 

e público em geral). O personagem surge como integrante do Universo Marvel em 1964, após um declínio na 

procura por HQs de super-heróis no período pós-guerra. A caracterização do Capitão América consiste em um 

traje inspirado na bandeira dos Estados Unidos e um escudo feito com metais fictícios (adamantium-vibranium). 

Alguns personagens assumiram o manto de Capitão América em diferentes períodos, porém o mais famoso e 

popular e também o personagem original é o alter-ego de Steve Rogers. Um jovem franzino que se voluntaria para 

um experimento de aprimoramento humano, ganhando, entre outras habilidades, super força, para lutar pelos 

Estados Unidos na guerra.  

 



73 
 

(Jöhann Schmidt/Caveira Vermelha), Hayley Atwell (Margaret "Peggy" Carter), Sebastian Stan 

(James Buchanan "Bucky" Barnes), Dominic Cooper (Howard Stark), Neal McDonough 

(Timothy "Dum" Dugan), Derek Luke (Gabe Jones) e Stanley Tucci (Abraham Erskine). 

4.2.1.1. Sinopse estendida e análise prévia da película  

O filme conta a história do jovem estadunidense Steve Rogers, morador do 

Brooklyn, que deseja servir ao país como soldado durante a Segunda Guerra Mundial, porém 

recusado em várias tentativas de alistamento devido à sua frágil saúde e estrutura física. Em 

uma dessas tentativas Rogers conhece o Dr. Abraham Erskine – cientista alemão, perseguido 

em seu país pelo nazismo e que trabalha para os Estados Unidos – que o escolhe para cobaia de 

um novo experimento que visa criar o “supersoldado” a partir de um soro com alto fator de cura 

que, injetado na cobaia, aprimora o corpo para o super desenvolvimento das funções motora e 

regenerativa. A conexão entre os personagens é fundamental para o desenrolar da trama e para 

a análise das relações de poder em aula, pois Steve é escolhido por seus valores – aos olhos do 

cientista – e a partir daí estabelece uma relação de confiança e amizade com Erskine. Após a 

experiência bem sucedida, Dr. Abraham morre em um atentado realizado pela HIDRA 

(sociedade secreta ligada ao Nazismo, de cunho bélico e místico), sendo sua morte a motivação 

somada aos ideais patriotas de Rogers para que o agora Capitão América se torne a arma 

estadunidense contra Hitler. Embora sendo o homem mais forte do mundo até então conhecido 

– o Capitão América apresenta velocidade, agilidade, força etc., superiores a um ser humano 

normal – Steve  permanece na trama submisso à hierarquia militar, às suas convicções 

patrióticas, às suas paixões pessoais e a relações de poder estabelecidas nessa dinâmica que se 

tornam expressão do conteúdo a ser trabalhado em aula.  

Após o incidente em que Erskine é assassinado, as amostras do soro do 

“supersoldado” são perdidas no combate entre o assassino e Rogers, sendo o corpo de Steve a 

única presença acessível da substância. O Capitão América é agora uma arma a ser preservada 

até que se possa replicar a fórmula e o experimento. O papel do super-heróis passa a ser o de 

influenciar ideologicamente, por meio da propaganda, o apoio político e financeiro da 

população estadunidense às forças armadas. Até que, cansado de não se sentir de fato útil, e ser 

colocado em um campo de batalha como atração para os soldados, Steve se sente impulsionado 

a servir em batalha definitivamente. Contudo, isso o colocaria em insubordinação diante de seus 

superiores. Mas a notícia de que o batalhão de seu melhor amigo, Bucky Barnes, foi atingido 
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em batalha e o companheiro de infância pode estar morto, faz o Capitão América romper as 

barreiras da hierarquia militar. 

Com a ajuda de Peggy Carter – oficial encarregada pela missão de Steve e interesse 

romântico do personagem – e Howard Stark, cientista e empresário que participou diretamente 

do experimento que deu origem ao Capitão América, Steve vai em busca do amigo e o resgata 

juntamente com outros soldados. Já como combatente reconhecido pelo seu êxito que agora já 

era notícia, o Capitão América enfrenta de forma definitiva sua missão, que é deter Jöhann 

Schmidt, o Caveira Vermelha, um auxiliar de armas de Adolf Hitler e líder da HIDRA. Schmidt 

possui algumas habilidades semelhantes às do Capitão América, adquiridas após se submeter 

ao mesmo soro, quando tinha Dr. Abraham sob seu poder. Porém, o efeito foi devastador, 

potencializando os desejos de conquista de Schmidt e consumindo a pele de seu rosto, lhe dando 

o aspecto que deu origem ao nome Caveira Vermelha (algo não relatado no filme até o momento 

em que o mesmo retira a prótese de rosto que usa durante toda a trama).  

O terrorista pretende usar um dispositivo cósmico, chamado Tesseract, ligado 

ficcionalmente à mitologia nórdica e que é uma grande fonte de energia, para dominar o mundo. 

O mesmo dispositivo o faz aparentemente se desintegrar após a luta contra o Capitão América. 

O super-herói sai do combate eu uma aeronave em pane que cai em lugar desconhecido no meio 

do Ártico, onde fica em estado de congelamento por setenta anos. Ele acorda dentro das 

instalações da Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão 

(SHIELD) e após ser recepcionado por Nick Fury, diretor da agência, fica em observação até 

ser convocado para o que Fury chama de Iniciativa Vingadores. 

A liderança carismática do Capitão América frente aos soldados e ao povo dos 

Estados Unidos, o paralelo a isso feito pelo personagem líder da HIDRA, o Caveira Vermelha, 

que chega a sobrepor a autoridade do próprio Hitler; a influência econômica do setor privado, 

representado por Howard Stark e seus recursos direcionados à guerra; a força da propaganda 

que consegue justificar ações de guerra que seriam condenadas em outros contextos, como o 

processo de eugenia que dá origem ao herói em questão; o ideal de mulher para a época 

contestado na figura da agente britânica Peggy Carter, personagem de peso nas decisões do 

Capitão tomadas com base na afetividade, juntamente com Bucky Barnes, amigo já 

mencionado.  Enfim, as ações dos personagens motivadas pelas relações que lhes conferem 

funções a desempenhar, revelam Capitão América: o primeiro vingador, um filme onde a 

temática atrativa do super-herói pode conduzir o estudante para uma análise das relações de 
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poder trabalhadas pela Sociologia, com conteúdo suficiente para abordar “Política e Estado” 

dentro do contexto em que se insere a trama, mesmo não sendo essa a opção nas aulas destinadas 

ao tema e descritas aqui. 

4.2.1.2. Realização da atividade  

Já no encontro anterior, na aula inaugural, as duas turmas foram comunicadas de 

que esse seria o filme que deveriam assistir e que “Poder” seria o tema estudado em sala. Até 

então não foi pedido que fizessem nenhuma atividade, a não ser anotar durante o filme qualquer 

coisa que imaginassem estar relacionada com o tema de Sociologia escolhido para a próxima 

aula. No início da aula foi perguntado aos estudantes se assistiram ao filme. Em ambas as turmas 

a maioria respondeu que sim e os que não haviam assistido naquela semana já conheciam o 

filme ou a história do personagem, porém uma minoria ainda respondeu que não havia assistido 

e nem conhecia a história do filme.  

 Para situar os jovens sobre o enredo do filme e a proposta a partir da escolha dele, 

foi feito um breve resumo do que a obra fala e como as relações acontecem – como feito há 

pouco, mas de forma mais informal – , em seguida foi exibido o trailer do filme. Na sequência, 

teve início a apresentação do tema utilizando slides construídos a partir dos textos encontrados 

no livro didático Sociologia em Movimento, utilizado nas duas escolas durante o triênio 2018, 

2019, 2020 do PNLD17.  

Toda a estética dos slides foi pensada para proporcionar uma associação das 

temáticas da disciplina eletiva: Sociologia e o universo dos super-heróis. A ideia é colocar o 

conhecimento sociológico no lugar de ferramenta para a compreensão das dinâmicas sociais 

que são reais, mas que são reproduzidas inclusive na mais despretensiosa ficção. Sobretudo nas 

produções cinematográficas atuais do gênero super-heróis que buscam dar conta de demandas 

sociais de cunho político, religioso, cultural, econômico, atendendo a públicos que vão do 

consumidor/usuário de quadrinhos, passando pela pessoa que assiste o que todos estão 

 
17 O Programa Nacional do Livro Didático é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e 

literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às escolas 

públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às instituições de 

educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder 

Público. Os materiais distribuídos pelo MEC às escolas públicas de educação básica do país são escolhidos pelas 

escolas, desde que inscritos no PNLD e aprovados em avaliações pedagógicas coordenadas pelo Ministério da 

Educação e que conta com a participação de Comissões Técnica específica, integrada por especialistas das 

diferentes áreas do conhecimento correlatas, cuja vigência corresponderá ao ciclo a que se referir o processo de 

avaliação. Disponível em http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld


76 
 

assistindo, até grupos sociais que exigem representatividade e o próprio Capitalismo que regula 

entre tudo isso o que é rentável, aceitável e consumível, usável. 

Os slides estão organizados em duas partes. A primeira tem como capa o poster do 

filme Capitão América: o primeiro vingador com letreiros comunicando o nome da disciplina 

eletiva, e os demais seguem com a mesma imagem ao fundo, porém editada para dar visibilidade 

maior aos tópicos organizados ali.  

Em ordem os slides seguem durante a explanação do conceito de “Poder” em 

Weber, as relações privadas e as de esfera pública, as formas de exercício de poder, os tipos de 

dominação legítima, sendo cada parte explicada e ilustrada com exemplos práticos do cotidiano.  

Figura 4 – Slide de apresentação do encontro Poder 

 

 

 

 

 

 

                           

                       Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 5 – Slide: Poder em Max Weber 

 

 

 

 

 

                      Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 6 – Slide: Relações Privadas 

 

 

 

 

 

                     Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 7 – Slide: Relações de Esfera Pública 

 

 

 

 

 

                     Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 8 – Slide: Formas de exercício de poder 

 

 

 

 

 

                      Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 9 – Slide: Dominação Legítima 

 

 

 

 

 

                      Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ações como lavar a louça de casa quando se quer agradar os pais sem que eles 

peçam, assistir a um filme só porque é o preferido de um amigo, ou comprar algo que sabe que 

vai agradar o namorado ou namorada – exemplificando forma de poder indireto dentro de uma 

relação privada. 

Usar o fardamento da escola ou do trabalho bem como obedecer aos horários desses 

ambientes, levar o filho para vacinar nas datas determinadas pelo governo, consumir/usar um 

tipo específico de literatura ou audiovisuais que estão em evidência – exemplificando relações 

de esfera pública que ilustram respectivamente relações de classe, exercício de poder e controle 

social como relações que orientam ações e comportamentos coletivos.  

Os pais e responsáveis ao mesmo tempo que bancam financeiramente os jovens, 

possuem também a tutela legal para decidir sobre a vida desses jovens através de um conjunto 

de regras de convivência e até punições previstas, e têm ainda o poder de exercer influência 

sobre seus comportamentos através daquilo que ensinam por lições, palavras e ações – o núcleo 

familiar abre caminho para a compreensão de como a iniciativa privada, o Estado e os meios 

de comunicação, partidos políticos e igrejas operam enquanto poderes econômico, político e 

ideológico. 

A visão da escola como lugar apenas de formação para o trabalho que virá 

acompanhado da construção padrão de uma família, a crença e devoção ao que se é colocado 

por influenciadores digitais ou artistas consagrados ou líderes religiosos, concordar sem 

questionamentos que alguém que rouba ou furta em qualquer circunstância tem mais é que ser 
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preso por infringir a lei – exemplificando formas de dominação legítima: tradicional, 

carismática e racional-legal. 

A partir desse ponto os slides passam a trazer trechos do filme Capitão América: o 

primeiro vingador, em textos, referenciando a cena em questão e a situando em um diálogo 

com o conteúdo sobre “Poder” tratado acima. Ainda na apresentação do tema, os jovens eram 

sempre questionados se agora cientes daqueles conceitos conseguiam identificá-los no filme 

assistido. Em ambas as turmas muitos apontaram imediatamente as relações de amizade entre 

os personagens, como poder indireto nas relações privadas, que acabam motivando suas ações, 

como a desobediência do Capitão América de ir ao campo de batalha para resgatar seu amigo, 

mesmo contra ordens superiores. Outro ponto abordado pelos estudantes foi a participação de 

Stark dentro do governo em um período de guerra como empresário e cientista de um grupo 

privado, porém com total poder de decisão – o que foi apontado como exemplo de poder 

econômico por um jovem na Turma A e uma jovem na Turma B. O personagem Caveira 

Vermelha e a HIDRA foram identificados na Turma A como exemplos de Dominação 

carismática e as propagandas feitas pelo Capitão América como exemplo de poder ideológico. 

Alguns desses apontamentos coincidem com os elencados nos slides previamente pelo 

professor.  

Figura 10 – Slide: Poder em Capitão América: O Primeiro Vingador 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 11 - Slide: Poder em Capitão América: O Primeiro Vingador (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 12 - Slide: Poder em Capitão América: O Primeiro Vingador (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir disso a exposição de cada slide foi feita pontuando as questões envolvidas 

em cada cena de forma que o diálogo com cada turma suscitasse questionamentos sobre a 

própria forma como concebemos heróis como Capitão América e o que o próprio personagem 
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nos comunica para além do entretenimento. Por exemplo, discutir eugenia e outras práticas que 

ferem os direitos humanos cometidas em período de guerra, nos leva quase que sempre aos 

horrores praticados pelos Nazistas. Contudo, é esse tipo de prática de espionagem e 

experiências de aprimoramento humano que dão origem ao Capitão América. Ao final os 

estudantes se viam como espectadores torcendo por um lado na Segunda Guerra Mundial, na 

pessoa de um herói que reúne em sua visão de mundo e no seu próprio nome de herói o 

pensamento seletivo estadunidense do que seja justiça, paz, honra, liberdade e até do que é ser 

americano. O diálogo final entre Caveira Vermelha e Capitão América foi também o último 

ponto discutido em sala. O vilão afirma que Steve escolheu uma bandeira e uma nação como 

sendo o “bem”, enquanto poderia escolher ser um deus, já que possuem poderes semelhantes e 

o Caveira considera o poder para além do dinheiro, de governos e ideologias. É como se o 

espectador também escolhesse, sem perceber, uma bandeira e um lado da guerra pra torcer. 

A admiração pelo personagem e o fascínio pelo mundo dos super-heróis não foram 

comprometidos nesse primeiro encontro, mas se mostraram condutores de um processo de 

análise que pode ser feita por quem os consome e tem na Sociologia a ferramenta para tal. 

O último slide traz uma referência ao filme utilizado para essa aula ao fazer uma 

chamada para a atividade que se realizará, usando a imagem da propaganda feita pelo Capitão 

América na convocatória de jovens para a guerra. 

 

Figura 13 – Slide de convocatória para a atividade 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: elaborado pelo autor 
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4.2.1.3. Realização da atividade – “Agora é com você!” 

A atividade proposta nessa aula foi a seguinte: cada pessoa pensa no seu herói 

favorito ou escolhe entre os favoritos e o professor vai colocando no quadro conforme os 

estudantes vão falando, então é pedido que a turma discuta se é possível observar relações de 

poder que expressem o conteúdo trabalhado na aula. Assim foi feito, e os heróis sugeridos, entre 

outros, foram Homem Aranha, Batman, Wolverine, Feiticeira Escarlate, Flash, Superman, 

Pantera Negra, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Viúva Negra, Demolidor, Hulk (esses 

foram os nomes mais frequentes em comum nas duas turmas). Após estarem todos os nomes 

preenchendo a lousa, as meninas e os meninos começaram a discutir sobre as histórias desses 

personagens e foram então apresentando como o conteúdo dessa aula poderia ser encontrado 

em tais histórias. Nesse momento a participação foi, propositalmente, exclusiva dos estudantes. 

Os apontamentos feitos pelas turmas nas duas escolas foram: o amor do Flash pela 

mãe falecida e a saudade fizeram com que ele usasse os poderes para voltar no tempo e impedir 

seu assassinato, e isso aconteceria porque ela sempre exerceu um poder indireto sobre ele dentro 

de uma relação privada (Turma B); o mesmo se aplicaria ao Homem Aranha a cada vez que ele 

toma uma decisão baseada na frase do tio Bem que dizia “com grandes poderes, vêm grandes 

responsabilidades” (Turma B); o poder econômico foi identificado rapidamente nos 

personagens Batman e Homem de Ferro, por suas empresas comandarem praticamente todos 

os setores dos lugares onde as histórias dos personagens se passam (Turma A e Turma B); 

Pantera Negra foi apontado como um exemplo de dominação carismática pelo fato do povo de 

Wakanda acreditar que ele é um ser de habilidades especiais e que sua liderança deve ser 

seguida como um ato de fé (Turma A); ainda em Pantera Negra foi reconhecida a dominação 

tradicional, pois mesmo sendo um país cientificamente e tecnologicamente desenvolvido, não 

se questiona as tradições ancestrais como uma batalha homem a homem para decidir quem fica 

com o trono ou a própria função de cada grupo no reino (Turma B); o mesmo foi dito em relação 

à Mulher Maravilha (Turma A e Turma B). 

O poder ideológico foi colocado por alguns meninos como o responsável pela 

conduta do Demolidor de nunca matar, pois a influência da fé católica durante toda sua vida 

conduziu e conduz suas ações até mesmo como vigilante mascarado (Turma B); Wolverine foi 

descrito como resultado da influência do poder político, que toma decisões inclusive sobre os 

corpos das pessoas e tem nas forças armadas a justificativa para investidas que podem ferir a 

liberdade individual (essa análise especificamente foi de um estudante na Turma A, não sendo 
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algo apontado por outros e nem apoiada ou rebatida posteriormente); Hulk, Superman, Viúva 

Negra e Feiticeira Escarlate estavam na lista colocada na lousa, mas ninguém identificou algo 

do conteúdo a se relacionar com os personagens. Há obviamente ralações de poder em qualquer 

história que se possa contar, o Superman, por exemplo, renderia uma aula inteira. Porém, o 

objetivo era a que nesse momento as observações partissem apenas dos próprios estudantes, 

baseadas na sua compreensão do que estavam estudando e da associação espontânea com o que 

consomem de super-heróis. 

Essa atividade foi feita com um total aproximado de quarenta e cinco estudantes, 

considerando as ausências nas duas escolas nos dias que a aula foi ministrada. E as respostas 

apresentadas surgiram das discussões de grupos de quatro a oito pessoas de forma livre, com a 

fala, porém, de menos da metade dos presentes. É importante registrar esses números uma vez 

que o resultado da atividade foi satisfatório no que diz respeito à compreensão do que foi 

trabalhado e a capacidade de associação dos estudantes, porém o silêncio de parte considerável 

da turma chamou atenção para como a experiência dessa aula impactou ou não essas pessoas. 

Entre os que não participaram estão as pessoas que não assistiram ao filme ou não conheciam 

a história, o que pode ser algo a se considerar, porém como o objetivo final é a construção de 

um raciocínio sociológico, é preciso avaliar até que ponto o “não conhecer o filme” atrapalha 

essa construção, já que o processo deve acontecer tendo o filme como recurso apenas.  

Ao final não foi pedida nenhuma atividade para casa, pois o próximo encontro ainda 

seria dentro do mesmo tema, e a intenção era não sobrecarregar de informações e atividades 

das turmas que estavam iniciando em uma disciplina eletiva de Sociologia com uma abordagem 

fora do convencional. O último slide ilustra apenas a proposta para a próxima aula. 

Figura 14 – Slide: Gotham. Próximo encontro 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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A ideia foi trabalhar uma série após um filme, imaginando que essa dinâmica 

contemplaria um número maior de opções entre as duas mídias. Contudo, o uso de séries foi 

abaixo do esperado por implicar na necessidade de as turmas assistirem temporadas e episódios 

específicos de séries que muitas vezes só uma parte da turma acompanhava. Isso se resolve 

mais fácil com filmes que só precisam de poucas horas para exibição completa.  

Com Gotham a proposta foi de assistir em sala, no horário da disciplina eletiva, o 

episódio 4 da primeira temporada. O episódio foi escolhido por reunir personagens e dinâmicas 

em cenas que proporcionam visualizar as relações de poder, e os conceitos referentes a elas 

estudados na disciplina.  

4.2.2. Série: Gotham18.  

Desenvolvida por Bruno Heller; com produção de Scott White e Rebecca Perry 

Cutter; Heller ainda assume a produção executiva com John Stephens, Ben Edlund, Ken 

Woodruff e Danny Cannon, esse último assina a direção do piloto da série; estreou em 22 de 

setembro de 2014 na Fox Broadcasting Company; tem produção de Primrose Hill Productions, 

DC Entertainment e Warner Bros. Television; reúne em seu elenco: Ben McKenzie (James 

Gordon), David Mazouz (Bruce Wayne), Donal Logue (Harvey Bullock), Robin Lord Taylor 

(Oswald Cobblepot/Pinguim), Camren Bicondova (Selina Kyle), Cory Michael Smith(Edward 

Nygma/Charada), Erin Richards (Barbara Kean) e Sean Pertween (Alfred Pennyworth). 

4.2.2.1. Sinopse estendida  

A série traz uma Gotham que existia anteriormente ao seu mais ilustre personagem, 

o Batman. Tem como protagonista o policial James Gordon, recém chegado no Departamento 

de Polícia de Gotham City, com um senso de justiça herdado do pai, um célebre e já falecido 

promotor da cidade. Tendo como parceiro o detetive veterano Harvey Bullock, Gordon tem a 

missão de solucionar os assassinatos de Thomas e Martha Wayne, ilustre casal da família 

benfeitora de Gotham. James conhece o filho dos Wayne, Bruce, agora sob os cuidados do 

mordomo Alfred Pennyworth. A relação entre o jovem Bruce e Gordon, e as raízes do que 

 
18 Gotham é uma série de televisão estadunidense criada e roteirizada por Bruno Heller. Tem como base as histórias 

de personagens da franquia Batman, encontrados nas publicações da DC Comics, colocando em evidência os o 

Detetive James Gordon e o jovem Bruce Wayne. Com estreia em 22 de setembro de 2014 pela Fox Broadcasting 

Company, orginalmente a série contaria de maneira breve, os primeiros dias de Gordon no Departamento de Polícia 

de Gotham City. Porém, a proposta passou a ser a de incluir Bruce Wayne como personagem fixo e explorar a 

origem de vilões como Pinguim, Mulher-Gato, Charada, Hera Venenosa, Senhor Frio, Espantalho, Chapeleiro 

Louco etc. A primeira temporada estava prevista para ter 16 episódios, mas acabou tendo um total de 22. 
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teriam despertado o surgimento do Batman, dividem espaço com as histórias de origem de 

conhecidos vilões do universo da DC Comics.  

O cenário criminoso em Gotham tem muitas lideranças e o envolvimento de Gordon 

na caça aos chefes do crime o coloca diante de personagens como a gangster Fish Mooney e os 

senhores da máfia Carmine Falcone e Salvatore Maroni. Gordon convive ainda com o criminoso 

em busca de ascensão Oswald Cobblepot, mais tarde conhecido como Pinguim, que acaba 

sendo peça importante na investigação sobre o mundo do crime em Gotham. No Departamento 

de Polícia, além de Bullock, o inteligente Edward Nygma, conhecido nos quadrinhos como o 

vilão Charada, e a médica Leslie Thompkins, entre outros, formam a equipe de apoio de 

Gordon. O policial namora Bárbara Kean, mas passa a manter um flerte com Thompkins.  A 

série conta ainda com a relação do protagonista e Bruce Wayne com as órfãs Selina Kyle, futura 

Mulher Gato, e Pamela "Ivy" Pepper, uma versão do que viria a ser a personagem Hera 

Venenosa. Outros personagens conhecidos das HQs, versões de personagens e outros 

específicos para a série, completam o enredo de um total de cinco temporadas.  

4.2.2.2. Realização da atividade  

A sinopse acima reúne basicamente o enredo da primeira temporada da série, que é 

o necessário para a compreensão do episódio que foi exibido e as observações feitas a partir 

dele. O episódio aborda a disputa de dois grupos de criminosos que têm um projeto para o 

distrito Arkham, onde fica um antigo asilo para pessoas com doença mental. Maroni pretende 

criar um depósito pra resíduos e Falcone pretende criar casas populares, reutilizando o projeto 

dos falecidos Thomas e Marta Wayne. Dois vereadores, representantes de cada grupo na 

câmara, são assassinados e Gordon passa a investigar. Paralelo a isso, Oswald manipula Maroni 

para conseguir ascender na carreira criminosa.  

O episódio foi exibido nos primeiros quarenta a cinquenta minutos de aula, com 

poucas pausas, apenas quando era necessário alguma observação ou era feita alguma pergunta. 

Mas no geral foi pedido que os jovens tentassem anotar o que identificavam no episódio que se 

relacionava com o conteúdo trabalhado. Após a exibição o professor motivou a turma (o mesmo 

formato nas duas escolas) a discutir sobre quais assuntos foram abordados no episódio, o que 

chamou atenção e então ler e/ou comentar as anotações feitas.  

Da conversa realizada em cada turma e das anotações que foram lidas, comentadas 

e depois entregues, obteve-se apontamentos como: 



86 
 

Não tem projeto que parte do povo. Ou é o projeto dos Wayne ou é o 

projeto da máfia. A mídia só pergunta sobre esses dois ao prefeito. Tem 

um tipo de controle social nisso. (Estudante da Turma A) 

O Asilo Arkham é alvo de disputa entre grupos poderosos de Gotham, 

independente da função que tem para a população. E você não tem uma 

votação ou nada do tipo. As pessoas parecem só acreditar que o prefeito 

e os poderosos sabem o que é melhor. (Estudante da Turma A) 

Tudo no episódio é sobre poder, pois as pessoas fazem as coisas baseada 

na influência que sofrem das outras. (Estudante da Turma A) 

A visão do Pinguim do que é crescer na vida tem a ver com o que ele 

vê na cidade sobre quem é importante. Ele é influenciado pelo 

comportamento dessas pessoas na cidade e o que é aceito ou não. 

(Estudante da Turma A) 

Oswald convence Gordon usando o que ele acredita. É uma forma de 

poder indireto. Ele não tem como obrigar, mas tem como convencer a 

fazer o que acha certo. É uma forma de Gordon ser guiado por uma 

ideologia também. (Estudante da Turma A) 

Gordon está submisso às regras do trabalho. Tem uma relação de classe 

que não autoriza Gordon a executar o Pinguim, por exemplo. E também 

uma dominação tradicional que faz ele acreditar que a justiça se faz 

dentro das leis. (Estudante da Turma A) 

A política já é vista como um jogo de cartas marcadas, pois os 

vereadores já são eleitos representando grupos da máfia. O poder 

político já é comprometido por outras formas de poder. (Estudante da 

Turma B) 

Bullock resolve as coisas assim como os mafiosos, a diferença é que ele 

tem a proteção da lei pra isso.  É uma forma de poder político. Ele serve 

ao Estado. (Estudante da Turma B) 

O poder econômico é o que mais dá pra ver. Quem tem dinheiro elege 

os políticos e até mata quando quer e todo mundo sabe. (Estudante da 

Turma B) 

O plano que o prefeito tem para a cidade é um plano elaborado por 

Thomas e Marta Wayne. O povo aceita que uma família decida o que é 

melhor pra todos. (Estudante da Turma B) 

Pra ser uma chefe da máfia como o Maroni as pessoas tem que achar 

que você pode mais do que uma pessoa comum pode. Tem uma 

dominação carismática da parte dele pra ter tanta gente servindo assim. 

(Estudante da Turma B) 

Alfred não cuida do Bruce só por obrigação. O que ele faz tem a ver 

com os sentimentos. Ou seja, Bruce tem poder sobre Alfred. Poder 

indireto, além do dinheiro. (Estudante da Turma B) 
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A cada fala o professor apenas mediava a conversa, provocando reflexões sobre o 

que era dito, motivando a mais participações, questionando sobre a aplicabilidade daquele 

conceito no exemplo dado por algum estudante. Se fez na verdade um momento agradável de 

conversa, durante o qual se procurou estimular a autonomia dos jovens na apropriação dos 

conceitos sociológicos para a análise da série.  

Algumas outras falas e anotações reproduziam, em síntese, o que foi colocado aqui. 

A participação foi expressiva, considerando ser uma série que nem todos os presentes 

conheciam, e mesmo contendo personagens conhecidos dos leitores de histórias de super-

heróis, se tratava de um novo enredo e nem todos os participantes da disciplina eletiva 

dominavam um conhecimento prévio sobre esses personagens. É válido dizer da parcela de 

jovens que não participaram com fala ou escrita e que correspondem a pouco menos da metade 

de cada turma. Isso foi observado nesse os nos demais encontros, afim de entender como a 

intervenção chega a esse grupo e que estratégias são eficazes para a adesão à proposta da 

disciplina eletiva de fato. 

Nesse ponto do encontro, o professor achou por bem levar consigo as anotações e 

observações acerca da experiência ainda incipiente, para analisar os resultados imediatos e as 

possibilidades de ação, e não definir tema ou obra a ser trabalhada nas próximas aulas. Após 

essa análise, ainda no decorrer da semana, antes do encontro seguinte, os jovens foram avisadas 

do tema e da obra via WhatsApp e também nos horários de intervalo, abordagem em sala de 

aula e demais oportunidades de comunicar os próximos passos. 

O que vem a seguir é a descrição do encontro destinado ao tema “Democracia / 

Cidadania”, tendo como recurso ilustrativo o filme X-Men: O Confronto Final, do ano de 2006, 

e as razões para sua escolha. 

 

4.3. Episódio 2 – Democracia / Cidadania 

Não houve necessariamente uma preocupação com algum sentido de continuidade 

entre os conteúdos trabalhados. Porém, entre os temas elencados para a intervenção, alguns 

foram se mostrando oportunos após a compreensão de determinados conceitos ou após algumas 

discussões em sala. Na ordem aqui apresentada dos encontros, o seguinte ao do tema “Poder” 

foi “Democracia/Cidadania”, após considerar que os resultados das discussões sobre relações 

de poder suscitavam certa compreensão sobre como estas se dão de forma coletiva e sistemática, 
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historicamente, de forma quase imperceptível. O filme escolhido para essa aula foi X-Men – O 

Confronto Final, da 20th Century Fox, de 2006, por levantar questões sobre direitos humanos, 

participação popular, repressão, leis, liberdade e organização de grupos sociais. 

4.3.1. Filme: X-Men – O Confronto Final.  

Com direção de Brett Ratner; produzido por Lauren Shuler Donner, Ralph Winter 

e Avi Arad; produção executiva de Stan Lee, Kevin Feige e John Palermo; roteirizado por 

Simon Kinberg e Zak Penn, que assinam a história; distribuído pela 20th Century Fox; foi 

lançado em 26 de maio de 2006, no Brasil e nos Estados Unidos; trazendo no elenco: Halle 

Berry (Ororo Munroe/Tempestade), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), Anna 

Paquin (Marie D'Ancanto/Vampira), Shawn Ashmore (Bobby Drake/Homem de Gelo), Vinnie 

Jones (Fanático), Kelsey Grammer (Dr. Hank McCoy/Fera), Hugh Jackman 

(Logan/Wolverine), Ben Foster (Warren Worthington III/Arcanjo), James Marsden (Scott 

Summers/Ciclope), Patrick Stewart Professor (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen 

(Erik Lehnsherr/Magneto), Famke Janssen (Jean Grey/Fênix), Aaron Stanford (John 

Allerdyce/Pyro), Daniel Cudmore  (Peter Rasputin/Colossus) e Ellen Page (Kitty Pryde/Lince 

Negra). 

4.3.1.1. Sinopse Estendida  

O filme encerra uma trilogia que retrata uma realidade na qual, no mundo como 

concebemos, existem seres chamados de mutantes, por carregarem em seu DNA alterações que 

os fazem diferentes dos seres humanos (embora os mutantes nasçam de humanos, uma vez que 

são fruto de mutações ocorridas na genética humana). Esses seres são marcados por 

apresentarem habilidades físicas e/ou psíquicas fora do comum, e por vezes terem em sua 

estrutura corpórea características como asas, chifres, penas, escamas, colorações diversas, 

pelos, garras, oscilações de temperatura, tamanho, estado físico etc. Vistas por alguns como 

superpoderes e por outros como deformações, tais habilidades e características fazem com que 

os mutantes estejam no imaginário das pessoas como heróis, vilões, aberrações ou um resultado 

da constante evolução. Esse último seria o pensamento defendido por muitos mutantes, entre 

eles está o professor Charles Xavier, líder dos X-Men, grupo de mutantes que reside em uma 

escola voltada para crianças superdotadas, mas que abriga de fato jovens mutantes para 

aprenderem a lidar com suas habilidades. O grupo que dá nome aos filmes, assim como seus 
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quadrinhos de origem19, além de se dedicar aos estudos voltados aos mutantes, recebe 

treinamento de combate, pois atuam sob a ótica de que suas habilidades podem e devem ser 

úteis em defesa da sociedade e ainda precisam se defender da mesma sociedade que, em grande 

parcela, os vê como seres perigosos e aberrações a serem exterminadas. 

Em X-Men – O Confronto Final, a empresa farmacêutica Worthington Labs cria 

uma vacina que suprime o gene X, que diferencia mutantes do restante da população. A empresa 

leva o nome do cientista que desenvolveu a vacina. Um homem que tem como motivação para 

tal projeto a experiência de ter um filho mutante – um jovem com asas, conhecido nos 

quadrinhos como Arcanjo – para o qual sempre buscou uma forma de reversão dessa realidade. 

O anúncio de uma “cura” para os mutantes mexe com todos, pois aqueles que os enxergam 

como ameaça exigem a aplicação compulsória da vacina, para que deixem de ser aberrações e 

se tornem humanos, do contrário não devem existir. Por outro lado, mutantes que encontram 

em sua aparência ou na própria existência, alvo de ataques constantes, se vêm tentados a 

recorrer a uma alternativa de se incluírem entre os ditos normais. Outros grupos de mutantes, 

seguros de sua identidade e orgulhosos de serem como são, encaram a vacina como uma afronta, 

pois dizem que “não há cura, porque não há nada para ser curado”. Mutantes mais diplomáticos 

como Xavier, defendem que se há uma vacina, a escolha é pessoal. Diferente de seu amigo de 

muitos anos, o mutante Magneto, líder de outro grupo chamado “A Irmandade”, que defende 

que mutantes são superiores aos humanos e que esses são a causa de todos os problemas sofridos 

pelos mutantes. Para Magneto, a vacina é um ataque velado. 

O clima de guerra se instaura, com manifestações na porta do laboratório onde se 

aplica a vacina, tanto contra como a favor da medida. Mutantes em conflito com não mutantes, 

e também entre si. Magneto, em um dos confrontos com as forças militares do governo, 

descobre que a vacina na verdade está também nas armas do governo, na intenção de atingir 

mutantes forçando o processo de supressão do gene X.  

Nesse cenário, surge ainda uma mutante aparentemente morta no segundo filme, 

mas que retorna com poderes psíquicos nunca vistos em outros mutantes. Jean Grey era uma 

aluna de Xavier e sob seus cuidados teve parte de suas habilidades bloqueadas quando jovem, 

 
19 Surgidos nas histórias em quadrinhos, os X-Men são publicados pela editora Marvel Comics. Eles foram criados 

pelo escritor Stan Lee e o desenhista Jack Kirby, estreando na revista The X-Men 01, de setembro de 1963. Como 

é comum nas HQs longevas, o time de mutantes foi reformulado várias vezes, sendo a principal entre os anos de 

1975 e 1977, nas mãos dos escritores Len Wein e Chris Claremont e dos desenhistas Dave Crockum e John Byrne, 

que criaram uma série de novos personagens. A revista dos X-Men foi uma das de maior vendagem da Marvel nas 

décadas de 1980 e 90 e foi adaptada para várias outras mídias, como desenhos animados e videogames.  
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e após a experiência de quase morte retorna em conflito com esse setor de sua mente, antes 

bloqueado, e que quando toma o controle, se autoproclama a Fênix. Deixando os X-Men e se 

juntando à Irmandade, Jean se torna a maior força em combate, na guerra que agora tem 

mutantes contra humanos, mutantes contra mutantes, humanos contra humanos, em um cenário 

onde ativistas como o cientista Hank MacCoy, mutante conhecido como Fera, busca conciliar 

os diferentes interesses, enquanto Logan, o Wolverine, é um mutante que já não crê em 

autoridades, leis, acordos, sejam vindos de mutantes ou de não mutantes. Wolverine tem um 

objetivo principal: salvar Jean Grey de si mesma. 

4.3.1.2. Realização da Atividade  

Ao começar a aula, foi perguntado às turmas – cada uma em seu dia específico de 

encontro – se haviam assistido ao filme20 e a maioria dos estudantes afirmou que sim. Os demais 

afirmavam ter problema de acesso à internet naquela semana, não ter encontrado o filme na 

internet ou plataforma, ou apenas esqueceram de assistir. Houve uma breve apresentação sobre 

o enredo da película, a fim de construir o clima para a aula, já comentando alguns pontos e 

situando também as pessoas que não haviam assistido21. O que representava cerca de ¼ dos 

membros de cada turma. Em seguida foi exibido o trailer e na sequência a proposta para aula 

do dia: “Democracia/Cidadania”.  

O tema foi apresentado em slides com a estrutura semelhante à do encontro anterior. 

O primeiro slide contendo uma imagem pôster do filme utilizado, com letreiros identificando o 

nome da eletiva, o nome do filme e o tema a ser trabalhado. Os slides seguintes continham uma 

sequência de tópicos desenvolvendo o conteúdo. Começando pelo conceito de “Democracia”, 

chamando atenção para a importância de entender o uso do termo e a prática da democracia 

considerando períodos e espaços diferentes, assim como a quem se permitia usufruir da 

democracia.  

 
20 Para se apropriar de conceitos sociológicos tendo a narrativa do filme como recurso, é fundamental não 

apenas conhecer a história da película, mas ter de fato assistido. A estrutura dos encontros traz em sua parte 

final, a indicação do próximo filme ou série, e é combinado por quais meios os jovens terão acesso à mídia. 

Quando, por algum motivo (falta de acesso à internet, por exemplo), alguns estudantes não assistiam à obra 

recomendada, a pouca participação era evidente. 
21 Alguns meios foram criados para evitar o problema (como o uso de pendrive, o repasse de links de sites 
onde se poderia encontrar os filmes, a cópia do arquivo para celulares) e foram essenciais para atender 
às demandas que por ventura viriam a ser identificadas entre as turmas. 
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Seguem slides fomentando a discussão sobre as noções de democracia e cidadania 

para além do senso comum que as encerra, às vezes, no exercício do voto. Também sobre a 

relação entre grupo dominante e grupos resistentes em luta. 

Figura 15 – Slide: Apresentação do encontro Democracia / Cidadania 

 

 

 

 

 

                        

                          Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 16 – Slide: Conceito de democracia 

 

 

 

                        

                     

                         Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 17 – Slide: Conceito de democracia (2) 

 

 

 

 

 

                        Fonte: elaborado pelo autor 
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Logo na sequência, é feito um resgate histórico do tema, na história ocidental, 

começando pela democracia direta ateniense, citando a democracia atual suíça e questionando 

sobre a aplicabilidade desse modelo nos dias de hoje no Brasil. Esse momento inicial, assim 

como a criação dos slides, segue a mesma ordem de apresentação do tema encontrada no livro 

didático usado pelas duas turmas, nas aulas convencionais, Sociologia em Movimento. A ideia 

de manter nesse encontro, a mesma base teórica do encontro anterior, é pra estabelecer uma 

conexão entre o que se trabalha na disciplina eletiva e a principal ferramenta didática que os 

estudantes têm em mãos, utilizada por seus professores nas aulas comuns. Apresentar os temas 

trabalhados nos filmes, identificando que sempre estiveram presentes nos livros que, muitas 

vezes, são encarados como irrelevantes entre os jovens, é uma estratégia de dinamizar o uso do 

mesmo e traçar links com o momento das aulas regulares. 

Parte dos jovens afirmou que seria inviável mobilizar uma população tão grande de 

um país de área continental para decisões que representassem de fato a maioria. Frases como 

“o Brasil é muito grande e é muita gente pensando coisa diferente” e “ninguém iria se entender 

sobre o que quer”, ditas na Turma A, ou como “só alguns que iam participar e se não fosse 

obrigado era só a minoria”, como dito na Turma B, ilustram essa opinião pautada numa visão 

negativa da vontade de participação política do brasileiro.  

Outros estudantes já defenderam que, se hoje os representantes em cargos 

legislativos já não representam o povo de fato, a democracia direta seria uma opção viável. Essa 

posição se expressa em falas como as de alguns jovens da Turma B: “os políticos só fazem o 

que é melhor pra eles, sem pensar na gente, então é melhor a gente decidir as coisas”, “se 

perguntassem antes o que a gente realmente precisa e o que a gente quer, era melhor do que 

outra pessoa decidir”. Na Turma A, foram ditas frases como: “as pessoas iam ser mais 

conscientes dos seus direitos se participassem mais decidindo o que se faz com o dinheiro dos 

impostos”.  

Partindo daí, foi explicada a democracia como a conhecemos hoje, de forma 

representativa, sua origem histórica e científico-filosófica (com foco nas revoluções burguesas 

na Europa, entre os séculos XVII e XIX e a independência dos Estados Unidos no século XVIII, 

como marcos históricos para o modelo representativo da democracia), e ainda formas de 

democracia participativa. Para essa última foram usados exemplos como o que ocorre na Suíça, 

o orçamento participativo usado para a criação da Lei Orçamentária Anual, e o argumento do 

sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, segundo o qual a democracia participativa se 
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dá através de mecanismos que ampliem a participação popular, corrigindo falhas da democracia 

representativa que mais se pauta na formação de governos do que na inserção na política, dos 

setores excluídos. Ao final desse bloco de apresentação do conteúdo, ainda houve a defesa da 

forma representativa da democracia atual, por parte de alguns estudantes (isso ocorreu nas duas 

turmas), alegando que uma alternativa a ela é interessante na teoria, mas as pessoas não 

participariam de fato. Os que pensam o contrário também defenderam suas opiniões. 

Figura 18 – Slide: Conceito de democracia (3) 

 

 

 

 

                   Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 19 – Slide: Conceito de democracia (4) 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor  

Figura 20 – Slide: Conceito de democracia (5) 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O bloco seguinte tem a função de dar base teórica para a discussão já em curso, 

objetivando mostrar que é possível respaldar sua visão de mundo em resultados de observação, 

questionamentos, teorias de base filosófica e científica, para além de apenas a opinião pessoal. 

Considerando o filme escolhido e a necessidade de analisá-lo através da Sociologia, era 

necessário munir a turma de meios para isso e fixar a importância de que é assim que se constrói 

conhecimento livre das amarras do senso comum. Foi mostrado como os contratualistas – 

Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau, e ainda Marx e Engels – tratavam a relação entre 

igualdade e liberdade, já dando exemplos práticos como as formas de democracia existentes na 

história e os exercícios de cidadania já discutidos, e ainda contextualizando já dentro do enredo 

do filme. O fato de uma parcela, ainda que pequena, conhecer autores como Hobbes, Marx e 

Locke (muito mais na Turma A do que na Turma B), contribuiu para a discussão. A maioria já 

havia ouvido algo sobre os contratualistas nas aulas de História, Sociologia, Filosofia, mas não 

apresentavam base de conhecimento sobre os mesmos. Apesar disso a recepção foi boa, uma 

vez que a discussão trouxe a lembrança de conteúdos para os quais os jovens não tinham dado 

a devida importância, mas que foram encontrando identificação no decorrer da conversa. 

Figura 21 – Slide: Democracia na teoria moderna 

 

 

 

 

 

                       Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 22 – Slide: Democracia na teoria moderna (2) 

 

 

 

 

 

                        Fonte: elaborado pelo autor 



95 
 

Figura 23 – Slide: Democracia na teoria moderna (3) 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Já sem focar tanto nos autores, mas buscando deixar claro seus objetivos, foi 

trabalhada a teoria contemporânea sobre democracia e seus desdobramentos. O objetivo era 

mostrar que existem correntes de pensamento voltadas à centralização do poder e outras 

voltadas ao oposto disso, e todas podem ser defendidas ou refutadas a partir do conhecimento 

científico do social. Portanto, a intenção nesse momento não foi fixar necessariamente o que 

diz Tocqueville, Shumpeter, Poulantzas ou Gramsci, por exemplo. Mas apresenta-los, buscando 

situar as turmas numa atmosfera de discussão científica acerca de termos como voto, 

participação popular, representação, como algo presente e passível de ser compreendido, 

discutido e repensado. Isso a partir de autores e conceitos, mas também a partir da descoberta 

do estudante sobre como as regras do seu mundo foram pensadas, são estudadas e nunca são 

parciais. 

Dando início à análise do filme X-Men: O Confronto Final, a partir do conteúdo 

ministrado, foi perguntado primeiramente qual a percepção das turmas sobre o longa, agora 

munidos de uma apresentação breve de conceitos e discussões sociológicas. Logo de cara – em 

ambas as turmas – alguns  estudantes apontaram que toda a história se passa sob uma 

democracia indireta, pois há representantes eleitos tomando decisões.  

Surgiu o questionamento sobre a representação mutante nessa democracia, uma vez 

que tanto estes como os humanos estão sujeitos às mesmas leis. De fato, existe apenas menção 

a um representante mutante – ao menos de forma declarada, já que nem todos se revelam, em 

virtude de tudo que foi posto na sinopse – que estaria em uma comissão para assuntos mutantes, 

mas que teria muito mais a função de consultor do que algum peso representativo de fato. 
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Sobretudo por não ser um parlamentar, mas um cientista e estudioso convidado pelo governo 

como medida paliativa no ambiente de tensão entre lideranças mutantes e não mutantes. No 

geral, as noções de democracia e cidadania pareciam mesmo serem superficiais e recheadas de 

senso comum. A identificação dos conceitos e discussões no filme não avançaram tanto, sem a 

fala do professor ao uso dos slides, quanto no encontro sobre “Poder”. Os questionamentos e 

participações até aqui foram identificados bem mais na Turma A. 

Diante disso optou-se por provocar o raciocínio por meio de pequenas dicas 

baseadas nos slides seguintes, porém, antes de expô-los. Por exemplo, as turmas foram 

questionadas quanto a noção de pertencimento dentro de uma democracia, sobre ser aquilo que 

se espera coletivamente de um cidadão e como isso aparecia de forma conflituosa no filme.  

Daí a própria existência de mutantes foi colocada pelos jovens (principalmente na 

Turma B) como sendo algo que incomodaria ao restante da população como seres não 

pertencentes àquela sociedade. Alguns, variando entre as duas turmas, conseguiram concentrar 

a simbologia desse conflito em personagens como Arcanjo (o filho do cientista que cria a vacina 

por não aceitar a condição do filho), Magneto (líder da Irmandade e representante da causa anti-

humana), Wolverine (anti-herói apresentado como alguém que não se enquadra nos moldes de 

convívio estabelecidos como convenção social), os novos recrutas da Irmandade (mutantes que 

viviam à margem da sociedade e que se dividiam entre os que buscavam conciliação com os 

humanos e os que tinham total aversão ao modo de vida colocado para todos). Todos esses 

citados eram colocados pelos estudantes como personagens que não se encaixavam na 

sociedade, ou por não serem aceitos por ela ou por não quererem fazer parte dela. Dentro da 

Turma B isso foi feito por poucos estudantes e de forma mais contida, enquanto que na Turma 

A as contribuições tinham falas mais demoradas, provocando debates na turma, que participou 

em maior número. 

Uma segunda provocação foi quanto à forma de organização da escola para 

superdotados, que se estruturava de forma bem particular. Uma hierarquia mutante baseada na 

capacidade de controle dos próprios poderes, sob o comando do professor Xavier, porém como 

um misto de república, orfanato, colégio, onde todas as áreas do conhecimento e a própria visão 

de mundo eram baseadas na relação entre mutantes e suas habilidades.  

No caso foi perguntado, pelo professor, se não estaríamos diante de uma forma 

particular de democracia, orientada por um fator exclusivo, que seria a existência mutante. As 

turmas não manifestaram opinião diante da provocação, mas foi pedido que pensassem, em 
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algumas situações, para além do que já está dado, como exercício de desenvolvimento do 

raciocínio, considerando que as dinâmicas sociais e o próprio modelo de sociedade não são 

imutáveis. 

Sobre isso, em ambas as escolas, a conversa caminhou de modo a dar ao professor 

a percepção de que os jovens conseguiram identificar que, muito além do senso comum sobre 

o que seja cidadania, existem relações de desigualdades, pelo fato de existirem seres na 

sociedade julgados indignos de serem considerados cidadãos – baseado em estereótipos e 

preconceitos estrategicamente estabelecidos como verdades pelas elites dominantes. Tanto na 

Turma A como na Turma B, houve colocações de meninos e meninas quanto à forma como 

pessoas têm acessos diferentes à comida, justiça, educação, saúde, dependendo de fatores como 

cor, condição social, origem. E esses perfis podem ser vistos representados no filme trabalhado. 

O exemplo para isso esteve representado na personagem Mística, uma mutante com 

habilidades transmorfas22 (de coloração azul, pele de textura escamosa e olhos que lembram de 

aves) e que defende o orgulho de ser mutante. Os jovens chegaram a vibrar com a lembrança 

de uma das falas da personagem quando chama um dos humanos de “pedaço de carne”, 

identificando que é necessária uma reação daqueles que têm seus direitos negados e sua 

existência atacada. Na Turma B, por exemplo, frases como “ela é muito foda”, “essa foi uma 

das melhores cenas”, “eu tava esperando ela matar ele”, “eles são normais e sentem raiva porque 

ela pode ser qualquer coisa”, permeavam esse momento da conversa, que trazia também uma 

contrapartida de outro personagem.  

Ao falar com o Fera, representante dos mutantes, o presidente se refere aos mutantes 

como “essa gente”. A discussão nesse momento se voltou para a compreensão de que existem 

os conceitos para se entender o que se concebe como democracia e cidadania, mas existem 

condições construídas dentro das democracias que revelam para quais grupos de pessoas é 

conveniente “conceder o privilégio de ser cidadão”. 

Questionados sobre a vacina, propagandeada pelo governo como “a cura”, os jovens 

a definiram como “uma forma de ataque”, “uma ação não democrática”, pois a princípio parecia 

ser algo ofertado a quem quisesse receber, mas fica claro durante o filme que o governo está 

atirando em mutantes tendo a vacina como munição. Observação feita nas duas turmas. 

 
22 No universo ficcional desse tipo de produto cultural, uma pessoa transmorfa é capaz de alterar a própria 

aparência, assumindo o visual de outras pessoas.  
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Figura 24 – Slide: Democracia e Cidadania em X-Men 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A discussão caminhou para quem é esse Estado, esse governo, a figura que 

concentra esse poder de decidir sobre direitos e deveres. O homem branco, cis, hétero, de 

valores de base cristã, é o perfil representado nos personagens a quem se dá credibilidade para 

as decisões sobre como manipular a vacina, como o cientista, por exemplo. A percepção disso 

se deu na Turma A no decorrer da conversa, enquanto na Turma B foi algo provocado pelo 

professor, para a compreensão de como os mutantes e os demais humanos estão distantes das 

discussões acerca das ações de saúde, por exemplo, que são tomadas em seu nome. Os 

estudantes da Turma B questionaram então se não era a mesma coisa sobre as vacinas que 

tomam sem questionar quanto à necessidade, e isso fomentou discussão sobre quem são as 

pessoas eleitas para representar a população para quem entregamos a responsabilidade de tomar 

decisões sobre saúde, educação, segurança etc.   

Procurando dar base teórica para as discussões que surgiam foi pedido que 

lembrassem do que falavam os contratualistas sobre a relação com o Estado. Na Turma A, foi 

mencionado Hobbes, explicando que os interesses de mutantes e humanos chegam a ser 

antagônicos às vezes, e que o Estado mantém a igualdade de direitos, limitando as liberdades 

de cada grupo. A Turma B levantou a questão de que a forma como a “cura” passa a chegar nos 

mutantes, não expressa uma democracia de fato construída, mas um modelo imposto: “se eles 

são forçados a receber uma cura que não pediram e não podem dizer não, não pode ser 

democracia, é ditadura”. Assim afirmou uma jovem da turma. 

Provocados sobre a existência de alguma forma de representação popular que 

tenham reconhecido, os estudantes foram unânimes em apontar o próprio grupo dos X-Men e 

então foram orientados a pensar até que ponto os heróis da trama representam de fato os 
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interesses dos mutantes. Na Turma B, alguns disseram que os X-Men se limitavam ao comando 

do professor Xavier e que, na verdade, Magneto é que lutava pela causa mutante. O grupo de 

mutantes excluídos e recrutados por Magneto surgem na história como uma espécie de sindicato 

não-oficial e possuem lideranças de tendências conciliativas com o governo. Sobre isso foi 

pedido que pensassem sobre a legitimidade de alguns grupos representativos e o grêmio da 

escola foi a primeira coisa lembrada nas duas turmas, como sendo uma representação que não 

dialoga com seus representados, mas que o faz cotidianamente com os professores e gestão. 

Essa comparação foi mais presente na Turma B, enquanto a Turma A dividiu as opiniões sobre 

a capacidade de representação do seu grêmio estudantil. 

Figura 25 – Slide: Democracia e Cidadania em X-Men (2) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 26 – Slide: Democracia e Cidadania em X-Men (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor 
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Nesse sentido, a Irmandade, mesmo usando de métodos violentos e não aberta ao 

diálogo com humanos, é apontada como de fato representação que fala em defesa dos mutantes. 

Isso não foi consenso em nenhuma das turmas, sobretudo, por ser um grupo liderado por um 

mutante, Magneto, que joga com a vida dos seus iguais, justificando suas ações como sendo 

“por uma causa maior”.  

O último slide traz uma provocação sobre os posicionamentos dos X-Men e da 

Irmandade no conflito, considerando que em dado momento do filme esses grupos lutam entre 

si e os primeiros são chamados de “traidores da própria causa”. As opiniões divergiram entre 

manter uma democracia com pelo menos o mínimo de representatividade, que permita o diálogo 

entre humanos e mutantes para postular aberturas maiores de participação mutante (o que ocorre 

no desfecho do filme23) ou romper com a sociedade como conhecemos, dando aos mutantes o 

lugar de dominante em virtude da impossibilidade de diálogo com aqueles que tentam 

exterminá-los.  

Trazendo a discussão para a forma como grupos sociais identificados como 

minorias, exercem sua cidadania em nossa sociedade, estudantes negros, gays, lésbicas, 

mulheres, pobres, se viram questionados sobre como fazer frente aos ataques diretos e indiretos 

que sofrem. Nesse momento a reação das duas turmas foi a mesma: silêncio. Pensar suas 

existências, tanto para os que sofrem preconceito como para os que usufruem de privilégios, 

pareceu um exercício ainda difícil, porém, necessário. 

A discussão sobre como o que aceitamos como democracia impacta nas relações 

mais íntimas, ajudou a despertar um olhar para si enquanto membro dessa democracia, inserido 

em dinâmicas sociais com papéis determinados. Ao falar sobre como os personagens Arcanjo 

e Jean Grey se relacionavam de forma submissa ao cientista e ao professor Xavier, 

respectivamente, os jovens foram convidados a pensar sua condição diante das instituições e 

como sua presença no mundo é lida, aceita e orientada desde o seio familiar até as relações de 

consumo, escolarização, núcleos de amizade etc. Como as escolhas sobre quem namorar, quais 

lugares frequentar, que música ouvir, qual profissão buscar, passam pela visão que cada um 

aprende a ter de si, baseado no que se estabelece como adequado para seus iguais 

historicamente.  

 
23 Pouco tempo depois do confronto final entre as partes conflitantes no filme, os direitos mutantes são aprovados. 

A escola para jovens superdotados volta a operar, agora sob o comando de Ororo Munroe, a Tempestade. O 

Presidente dos Estados Unidos nomeia Hank McCoy, o Fera, como embaixador para as Nações Unidas, 

representante para assuntos mutantes e não mutantes. 
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O exemplo da personagem Vampira, que escolhe receber a vacina e renunciar as 

suas características mutantes que lhes impediam de tocar outras pessoas, foi mencionado 

algumas vezes. Os jovens chegaram a relatar que “às vezes é difícil tomar uma decisão quando 

só o fato de ser adolescente já parece que te deixa cheio de obrigações” (fala de uma jovem da 

Turma B), e ainda que “quando você é mulher, negra, lésbica, parece que as coisas não 

funcionam como é para as outras pessoas, não tem essa igualdade, muito menos liberdade” (fala 

de uma jovem da Turma A). 

Figura 27 – Slide: Democracia e Cidadania em X-Men (4) 

 

 

 

 

                      

 

                     Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 28 – Slide: Democracia e Cidadania em X-Men (5) 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: elaborado pelo autor 

 

A conclusão do que se deu como uma verdadeira roda de conversa, foi que falar 

sobre democracia é algo muito difícil, pois, segundo os participantes, existe muita coisa pra 

saber que no fim das contas acabam passando muito pela visão que as pessoas têm sobre a 

sociedade. É como se ser cidadão não fosse a mesma coisa para todas as pessoas, pois a forma 

de participação destas na democracia nunca é de maneira igual. As noções básicas sobre direitos 
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civis, direitos políticos e direitos sociais, por vezes se confundiam, mas o fato era que a ideia 

de cidadania plena passava pela democratização desses direitos, e como isso não é visto na vida 

prática, deveria ser repensado como definição do que é ser cidadão.  

É pegar Cidadania, classe social e status de Thomas Humphrey Marshall (1950) e 

confronta-lo, olhando para o Brasil mais precisamente, como faz José Murilo de Carvalho 

(2001) em Cidadania no Brasil: o longo caminho, quando na ocasião o historiador e cientista 

político demonstra, através de fatos históricos das últimas décadas, a existência de uma 

cidadania formal – que consta nas leis - e uma cidadania real, que se vive cotidianamente. O 

autor que explica a cidadania como algo que se construiu no Brasil de forma hierarquizada, está 

presente no livro didático das duas turmas, no capítulo que aborda o tema. Da mesma forma 

está T.H. Marshall.  

Esse poder de se apropriar de conceitos acerca de direitos, deveres, cidadania plena, 

compreendendo a leitura de mundo feita por pessoas diferentes em tempos e espaços distintos, 

pôde começar a mostrar seu “sabor” nesse encontro. Claro, de forma incipiente e respeitando 

os limites de cada turma e cada pessoa. Mas a compreensão, por exemplo, de que existe 

historicamente uma elite que define quais direitos o Estado deve “conceder” à população e toda 

a massa, sobretudo os grupos colocados à margem da sociedade, só se enxergam participando 

desse processo através de lutas, é uma conquista, do ponto de vista didático. Pois ao se deparar 

com autores como Carvalho e Ignácio Cano (2016), os jovens entendem que ali se fala de sua 

realidade. Principalmente os que vivem em periferia, descobrem na Sociologia a ferramenta 

sistematizada de leitura da sua realidade. Isso somado ao seu conhecimento prático, traz 

resultados que nem essa pesquisa pode mensurar.  

Um resultado importante desse encontro foi perceber o estranhamento gerado pela 

discussão. Os meninos e meninas se viram confrontados com diferentes formas de existir que 

são as suas próprias, e com a necessidade dessa diversidade orientar sua convivência sob uma 

democracia que não considera a todos em plenitude.  

Apesar do grande número de autores e conceitos levantados em cem minutos de 

aula – ou por causa disso – foi com certeza um dos encontros onde a teoria, os conceitos, os 

autores menos foram apreendidos, fixados, lembrados na discussão para depois poderem servir 

de base na construção do conhecimento. É fato que o sentido prático do que foi discutido se 

internalizou para considerável parcela das turmas, e isso é inquestionável para o professor, 

depois do que já foi colocado como tirado das conversas em sala. Porém, mesmo conhecendo 
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os autores, conceitos e se apropriando desse saber no decorrer do encontro, a lembrança destes 

na hora de cita-los para embasar os argumentos era falha. Isso se mostrou como algo 

preocupante, pois é objetivo da intervenção situar as discussões, que ocorrem costumeiramente 

de forma superficial, em uma base teórica que revele a Sociologia como saber científico que 

fala dos temas discutidos com propriedade e aprofundamento.  

Porém, é inegável que foi imensamente satisfatório ver os estudantes abraçando 

aquele espaço e horário, destinado à Sociologia, como sendo seus e tomando aquelas discussões 

como suas. A noção de que é na Sociologia que se busca os meios para questionar, entender, 

formular conceitos, comparar vertentes de pensamento, enfim, fazer uma leitura segura da 

sociedade, essa noção ganhou espaço na mente dos jovens nesse encontro, mais precisamente. 

Obviamente isso se dá somado às atividades do encontro anterior e ganha corpo nos encontros 

seguintes.  

A compreensão de que entender, até aqui, as relações de poder e as implicações da 

democracia (e suas diferentes abordagens e teorias) significa se apropriar de conhecimentos que 

se referem diretamente ao seu cotidiano, foi talvez o saldo mais positivo até essa parte da 

intervenção.  

Na sequência foi explicado que as turmas seriam divididas em grupos e cada grupo 

escolheria um filme ou série, previamente sugerido pelo professor, para assistir como tarefa de 

casa, procurando fazer o mesmo tipo de análise feita em sala e apresentar na próxima aula. A 

sequência de slides foi enviada para a turma através do grupo no WhatsApp, assim como as 

orientações sobre o que fazer, reforçando o que já foi dito em sala e orientando os que faltaram 

ao encontro. 

 

Figura 29 – Slide: Atividade – Democracia / Cidadania 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 30 – Slide: Obras para a atividade 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Assim como os filmes e séries utilizados a cada encontro, os critérios para a 

proposta das obras acima foram que estivessem dentre aqueles mais mencionados pelos 

próprios estudantes, que a partir de uma análise do professor fosse identificada relação com o 

tema e que isso pudesse ocorrer de forma simples aos olhos dos estudantes que iriam assistir.  

Foi enviado para as turmas, via rede social, os links para assistir cada filme e 

episódio de série. No encontro seguinte, cada equipe seguia o mesmo rito: primeiro era exibido 

o trailer do filme ou série, alguém da equipe apresentava resumidamente a história do filme e 

então o grupo ia fazendo as colocações acerca do tema “Democracia e Cidadania” pontuando 

os momentos e as relações existentes nas obras pelas quais ficaram responsáveis por apresentar.  

Na primeira turma a ter essa aula, Turma A, a ordem das apresentações foi 

espontânea, sendo a equipe responsável “Capitão América: Guerra Civil (2016) a primeira a se 

apresentar.  

4.3.2. Filme: Capitão América: Guerra Civil.  

Com direção dos irmãos Anthony Russo e Joe Russo; produção de Kevin Feige, 

com coprodução de Mitch Bell, Christoph Fisser, Henning Molfenter e Charlie Woebcken; na 

produção executiva Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Nate Moore, Stan Lee e Patricia 

Whitcher; roteirizado por Christopher Markus e Stephen McFeely; sendo produzido pela 



105 
 

Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, com lançamento em 

12 de abril de 2016 nos Estados Unidos e em 28 de abril de 2016 no Brasil; traz no elenco 

nomes como: Robert Downey Jr. (Tony Stark/Homem de Ferro), Chris Evans (Steve 

Rogers/Capitão América), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Viúva Negra), Sebastian 

Stan (Bucky Barnes/Soldado Invernal), Daniel Brühl (Barão Zemo), Chadwick Boseman 

(T'Challa/Pantera Negra), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate), Emily 

VanCamp (Sharon Carter), Don Cheadle (James Rhodes/Máquina de Combate), Paul Bettany 

(Visão), Jeremy Renner (Clint Barton/Gavião Arqueiro), Anthony Mackie (Sam 

Wilson/Falcão), Paul Rudd (Scott Lang/Homem-Formiga), Tom Holland (Peter 

Parker/Homem-Aranha), Frank Grillo (Brock Rumlow/Ossos Cruzados) e Marisa Tomei (May 

Parker). 

4.3.2.1. Sinopse Estendida  

O filme se passa após os eventos dos filmes Vingadores (2012) e Vingadores: Era 

de Ultron (2015)24, e tem como assunto principal a criação de um órgão regulador das atividades 

de super-humanos, através de uma lei de registro dessas pessoas, por meio do chamado Tratado 

de Sokovia. As mortes de inocentes como efeito colateral das batalhas travadas pelos 

Vingadores e seus inimigos nos filmes anteriores, geraram um clamor popular que forçou o 

governo dos Estados Unidos, em parceria com as Nações Unidas, a criar meios para 

responsabilizar e limitar as ações dos super-humanos. 

 A iniciativa gera uma querela entre os personagens que dividem a liderança dos 

Vingadores. Enquanto o Capitão América se opõe a colocar suas habilidades novamente a 

serviço do Governo que o manipulou por anos, o Homem de Ferro toma a frente na convocatória 

de super-humanos para que realizem o registro, construindo inclusive uma prisão para os que 

 
24 Esses três filmes adaptam ao cinema as histórias dos Vingadores: um grupo de super-heróis da Marvel Comics 

criados pelos mesmos criadores dos X-Men, no mesmo ano, 1963, na revista The Avengers 01. O grupo tem como 

característica estar sempre mudando de membros ao longo de sua narrativa, mas alguns de seus membros mais 

conhecidos são Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, dentre vários 

outros. No cinema, os Vingadores têm o diferencial de serem produzidos pelo próprio Marvel Studios, o que 

permitiu ai estúdio interconectar os filmes e suas tramas do mesmo modo que nas histórias em quadrinhos, gerando 

uma sequência de 23 filmes lançados entre 2008 e 2019 dentro de um mesmo universo ficcional e com tramas que 

se desenvolvem para um finale. Daí, a história de Vingadores: Era de Ultron prosseguir em Capitão América: 

Guerra Civil, por exemplo. No cinema, os Vingadores é um tipo de equipe que reúne humanos com superpoderes 

dispostos a proteger a Terra de grandes ameaças, apadrinhados por uma agência global de segurança chamada 

SHIELD.  
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não aceitarem fazê-lo. Os Vingadores se dividem e, junto a outros personagens com super-

habilidades, travam uma batalha entre “foras da lei” e “heróis registrados”25. 

4.3.2.2. Realização da Atividade  

Após a exibição do trailer, um membro da equipe falou resumidamente da história 

do filme e, então, os colegas foram apontando os aspectos em destaque, relacionados à temática 

da aula. A explanação começa com uma garota dizendo que como o filme se passa nos Estados 

Unidos, estamos diante de um cenário de democracia indireta. Evocando os contratualistas um 

dos rapazes aponta que a lei de registro e como ela divide opiniões entre pessoas comuns e as 

que possuem habilidades especiais, é um exemplo de aplicação de Hobbes, uma vez que sem 

regulamentação o uso de “superpoderes” de forma desordenada gera um caos que chega a ceifar 

vidas.  

O Estado atuando sobre essa situação põe limites na liberdade de ação dos vilões e 

heróis da trama, mas os coloca em igualdade quanto à responsabilidade legal sobre seus atos, 

tal qual as pessoas sem “superpoderes”. O mesmo rapaz continuou dizendo que não aceitar o 

registro seria incompatível com a ideia de que as mesmas leis que restringem a liberdade para 

garantir igualdade, são para todos os cidadãos. A dominação racional-legal na verdade estaria 

sendo questionada por um único grupo que se colocaria no privilégio de poder fazer isso. A 

discussão passou a girar sobre os limites da intervenção do Estado na vida das pessoas, pois se 

alguém pode fazer algo de bom não deveria ser proibido de fazê-lo, mas o julgamento sobre o 

que é bom pode ser perigoso se não houver quem o regule.  

Nessa turma, foi o filme que levou mais tempo em discussão, já que não se chegava 

a um consenso sobre qual lado estava certo quanto ao poder exercido pelo Estado sobre seus 

corpos. Na Turma B o debate foi mais modesto e a temática que chamou atenção foi como a lei 

de registro acabou afetando as relações pessoais. Amigos se tornaram inimigos e sentimentos 

de ira e vingança puderam ser justificados pela perseguição aos “fora da lei”, potencializando 

ódios com um discurso legalista. Nessa mesma turma, a equipe responsável pelo filme concluiu 

que mesmo os conflitos pessoais gerados no passado dos personagens haviam sido causados 

por decisões de governos que se colocavam acima dos cidadãos. Como por exemplo a morte 

 
25 Ao contrário da maioria dos filmes, que se baseia meramente nos conceitos desenvolvidos nas histórias em 

quadrinhos ao longo de décadas de publicação, Capitão América: Guerra Civil é baseada em uma história mais 

objetiva: Guerra Civil, publicada pela Marvel Comics como uma minissérie em sete capítulos mensais, entre 2006 

e 2007, com roteiro de Mark Millar e arte de Steve McNiven.  
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dos pais de Tony Stark pelas mãos do Soldado Invernal, assim como a do pai do Pantera Negra, 

que foram na verdade parte de planos de guerra de agentes do Estado.  

4.3.3. Filme: Pantera Negra   

Dirigido por Ryan Coogler, que também assina o roteiro com Joe Robert; com 

produção de Kevin Feige; produção executiva de Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nate 

Moore, Stan Lee, Jeffrey Chernov; na edição Claudia Castello e Michael P. Shawver; produzido 

pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures; com lançamento 

no Brasil em 15 de fevereiro de 2018 e um dia depois sendo lançado nos Estados Unidos (com 

pré-lançamento em 29 de janeiro de 2018); apresenta em seu elenco: Chadwick Boseman 

(T'Challa / Pantera Negra), Michael B. Jordan (N'Jadaka / Erik "Killmonger" Stevens), Lupita 

Nyong'o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Martin Freeman (Everett K. Ross), Daniel Kaluuya 

(W'Kabi), Letitia Wright  (Shuri), Winston Duke (M'Baku), Angela Bassett (Ramonda), Forest 

Whitaker (Zuri), Andy Serkis (Ulysses Klaue), Florence Kasumba (Ayo) e John Kani 

(T'Chaka). 

4.3.3.1. Sinopse estendida  

O filme se passa no continente africano, em um país fictício chamado Wakanda. A 

nação reúne vários clãs, cada um com seu líder e estes formam o Conselho, estando todos 

submissos ao poder do rei. Wakanda é a nação mais rica e mais desenvolvida tecnologicamente 

do mundo, e considerada socialmente desenvolvida em relação às outras formas de organização 

social no mundo. Porém, quase ninguém sabe de suas riquezas e tecnologias. O rei está sujeito 

a um teste para assumir o trono, que consiste em vencer um desafio, caso o cargo não seja 

passado de forma hereditária. O detentor do trono, por vezes recebe também o traje do Pantera 

Negra, personagem de Wakanda com super-habilidades que lhe são concedidas em cerimônia 

onde recebe poderes de uma planta nativa. Porém não necessariamente, a pessoa que ocupa o 

cargo de rei se torna o Pantera Negra. Esse deve ser, acima de tudo, o guerreiro mais nobre do 

país. O filme se desenrola em uma trama na qual Wakanda está ameaçada com a chegada de 

um primo do então rei e Pantera Negra T’Challa, que viveu nos Estados Unidos excluído de 

sua cidadania no país africano e que, por meio de transações criminosas, consegue encontrar 

Wakanda e vai reivindicar o trono. Killmonger, o antagonista do filme, vence T’Challa e se 

torna rei, vestindo o manto de Pantera. Tentando recuperar o trono e ainda impedir um plano 

de invasão a Wakanda por traficantes de armas, o Pantera Negra e seu exército de guerreiras 

travam batalhas que fazem o monarca repensar sua visão de mundo. T’Challa enxerga em 
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Killmonger a necessidade de abrir Wakanda para o mundo e entender como pessoas negras 

vivem fora de uma condição de privilégio como os que vivem em seu país. 

4.3.3.2. Realização da atividade  

Sobre a análise de Pantera Negra (2018)26, as observações já foram mais próximas 

nas duas turmas. Quase que as mesmas. A observação principal dos estudantes foi quanto à 

“eficiência” da democracia de Wakanda, pois sendo uma monarquia, onde não existe o voto 

(considerado pelo senso comum o grande símbolo da democracia), as pessoas são satisfeitas 

com as leis, com a forma de governo. A desigualdade econômica não existe e o poder de decisão 

dos líderes e do rei não é questionado, pois há uma forma de aceitação dessa dinâmica entre 

povo e Governo que parece agradar a todos. A noção de democracia consensual e os exemplos 

disso no continente africano nem foram assuntos trabalhados em sala, mas sua estrutura e lógica 

foram percebidos pelos jovens da eletiva. Mesmo diante da ameaça de ter um desconhecido, 

chegado dos Estados Unidos, assumindo como rei, a população não questiona o ritual de 

combate para chegar ao trono e aceita a coroação de Killmonger. E quando o recém iniciado 

reinado do novo Pantera Negra surge como uma ameaça, os clãs se juntam a T’Challa para 

retomar Wakanda. A ideia de um povo participando das decisões mais urgentes de uma nação, 

ao lado de seu líder, em uma monarquia, foi alvo de estranhamento por parte dos estudantes, 

porém, mais uma vez se discutiu as formas de organizações sociais possíveis para além da 

democracia como conhecemos. 

4.3.4. Filme: Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge.  

Com história de David S. Goyer e Christopher Nolan, que dirige e assume ainda a 

produção junto com Emma Thomas e Charles Roven, e o roteiro com Jonathan Nolan; 

produzido por DC Comics em parceria com a Legendary Pictures e a Syncopy Films; 

distribuído por Warner Bros. Pictures; tendo lançamento nos Estados Unidos em 20 de julho de 

2012 e no Brasil em 27 de julho de 2012; trazendo no elenco: Christian Bale (Batman/Bruce 

Wayne), Gary Oldman (Comissário Jim Gordon), Michael Caine (Alfred Pennyworth), Anne 

Hathaway (Selina Kyle/Mulher-Gato), Tom Hardy (Bane), Marion Cotillard (Miranda Tate), 

Joseph Gordon-Levitt (John Blake), Morgan Freeman (Lucius Fox), Liam Neeson (Ra’s Al 

Ghul), Josh Pence (o jovem Ra’s Al Ghul), Juno Temple (Holly Robinson), Nestor Carbonell 

 
26 O Pantera Negra também foi criado nas histórias em quadrinhos por Stan Lee e Jack Kirby e estreou como 

personagem coadjuvante na revista do Quarteto Fantástico, em 1966, antes de migrar para a revista dos Vingadores 

e, depois, ganhar aventuras solo por outros artistas. T’Challa tem importância histórica porque foi o primeiro super-

herói negro a ser publicado nos comics dos EUA. 
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(prefeito de Gotham, Anthony Garcia), Matthew Modine (vice-comissário Foley), Ben 

Mendelsohn (John Daggett), Burn Gorman (Stryver) e Alon Abutbul (Dr. Leonid Pavel). 

4.3.4.1. Sinopse Estendida  

O filme encerra a trilogia assinada pelo diretor Christopher Nolan e se passa oito 

anos depois dos acontecimentos do segundo filme, quando Batman (identidade assumida por 

Bruce Wayne para suas atividades de vigilante)27 assume os crimes cometidos por Harvey Dent 

– o promotor público de Gotham City28 que, após ganhar fama na cidade de Gotham pelo seu 

senso de justiça no combate ao crime organizado, é vítima de um atentado que deixa seu rosto 

parcialmente deformado e, tomado pela fúria, comete alguns assassinatos e é morto em combate 

– deixando a cidade acreditar que Harvey morreu como herói e que o homem-morcego é 

desnecessário à cidade. A Lei Harvey Dent29 se torna uma eficiente arma nas buscas e prisões 

dos chefes da máfia, encabeçadas pelo comissário de polícia James Gordon, que descobre que 

um terrível terrorista, chamado Bane, tem planos assustadores para Gotham. Os dois entram em 

combate e Gordon sai gravemente ferido, enquanto a verdade sobre Harvey Dent, que Gordon 

carregava em um discurso, cai nas mãos de Bane. Bruce Wayne é agora um milionário recluso 

que não se dá conta nem mesmo da crise financeira pela qual passam suas empresas. Ele 

conhece Selina Kyle (a Mulher-Gato) em uma festa em sua mansão, quando ela tentar roubar 

joias durante a festa. Através de Selina, Bruce descobre a existência de Bane e, voltando a usar 

o manto de Batman, vai confrontá-lo. Bane planeja, e por fim, executa o plano de roubar o 

reator de fusão das Indústrias Wayne, para fabricar uma bomba nuclear que fará a cidade toda 

de refém. Bane ataca a bolsa de valores, destrói o maior estádio da cidade, ameaçando todos 

caso tentem fugir, e liberta todos que foram presos pela Lei Harvey Dent, estabelecendo o terror 

na cidade, e por causa da ameaça da bomba, torna Gotham isolada do resto dos EUA, num 

estado de sítio no qual ninguém pode entrar ou sair da cidade.  

 
27 O Batman foi criado pelo cartunista Bob Kane e o escritor Bill Finger e estreou na revista Detective Comics 27, 

de 1939, da editora DC Comics, sendo um dos primeiros super-heróis criados.  
28 Diferente do Brasil, nos EUA o cargo de promotor público distrital (district attorney ou DA) é um cargo eletivo 

para grandes áreas populacionais (em pequenas áreas pode ser indicado pelo executivo). Ele é responsável por ser 

representante oficial estatal da manutenção da lei e responsável por acusar réus em casos jurídicos de grande 

repercussão, representando uma unidade política que geralmente é um condado. O fato de lidar com os crimes 

“importantes” e ser eleito em uma votação os torna bastante populares e pode ser um degrau significativo de uma 

carreira política ou judiciária. No Brasil, seria algo similar a um Delegado do Ministério Público. 
29 A Lei Harvey Dent dá poderes especiais à polícia, passando por cima de alguns direitos constitucionais, num 

reflexo das medidas dos EUA após o ataque de 11 de setembro de 2001. A medida permite a prisão sem julgamento 

prévio, para indivíduos considerados perigosos.  
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O confronto entre o vilão e Batman resulta na derrota e sequestro do herói em uma 

prisão longínqua, em um país asiático não identificado. Quando Batman consegue sair, se junta 

a Gordon, Kyle e uma amiga e parceira de projetos, Miranda Tate. Essa se revela Talia Al Ghul, 

filha de Ra’s Al Ghul, que no primeiro filme da trilogia (Batman Begins) tentou destruir a 

cidade.  

O resultado do plano é caótico e diversas pessoas da cidade passam a ser julgadas 

por um tribunal conduzido pelos ex-presidiários que brinca com o sistema que os condenou 

outrora. Batman derrota os vilões, que mantinham até o fim um discurso de revolução e tomada 

de poder pelos oprimidos, mas que atendia ao interesse de grandes fortunas dos chefes do crime, 

e por fim, atendia ao desejo de vingança de uma família obcecada pelo poder. Ao final, Harvey 

Dent se torna uma frustração entre o povo de Gotham, Batman aparentemente está morto e 

Bruce Wayne, obviamente, também, após explodir com a bomba criada por Bane no meio do 

mar, salvando a cidade. Gordon e a cidade de Gotham se vêm sob uma nuvem de mentiras e 

um processo de caos que exigirá recomeçar do zero, ao mesmo tempo em que o cavaleiro das 

trevas, agora “morto”, que sempre foi perseguido pela polícia e temido pela população passa a 

ser visto como um herói. 

4.3.4.2. Realização da atividade  

Sobre Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012), enquanto a equipe 

responsável pelo filme na Turma A focou no jogo político da trama, a equipe responsável na 

Turma B destacou a desigualdade quanto ao poder de decisão em uma situação de caos total. 

Tanto uma linha quanto a outra, caminharam para a mesma discussão acerca das noções de 

cidadania e a forma passiva de aceitação do que seja a democracia que se conhece, mesmo 

quando a alienação nos processos políticos traz resultados catastróficos. 

Na turma A, a equipe que apresentou o filme, após seguir o rito combinado, 

começou falando de como a história já se inicia revelando os vários poderes existentes em uma 

democracia (inclusive em quase todos os temas trabalhados, os estudantes traziam observações 

sobre as relações de poder estudadas na aula sobre “Poder”). A Lei Harvey Dent passa a 

autorizar a polícia a prender notórios chefes do crime, sem que seja necessário um julgamento, 

não abrindo brechas para uma possível fuga ou apelação para recursos jurídicos por parte desses 

criminosos. Os efeitos dessa lei são garantidos pela tripartição de poderes, mas existem outras 

forças influentes em Gotham que não são oficiais. Nas palavras da equipe, “o Estado garante 

que a lei seja cumprida, mas esses criminosos são poderosos e reagem a isso usando esses 
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poderes”. O plano para libertar os presos pela Lei Dent surge de uma aliança com Bane que 

representa a Liga das Sombras, outra organização independente de governos, mas com ações 

criminosas e políticas no mundo inteiro. Além disso, segundo um dos membros da equipe, “a 

imprensa faz com que a visão das pessoas mude totalmente em relação a lei”, “a imprensa 

divulga a lei como um coisa boa feita pelo promotor morto e herói, e quando a verdade sobre 

ele aparece, a própria imprensa faz parecer que a lei não vale nada”. Foi pedido que refletissem 

nesse caso a quem serve a imprensa e quem controlava a cidade nesses dois momentos. Mas é 

interessante, acima de tudo, ver que a turma entendeu o poder que a mídia exerce sobre a opinião 

pública em uma democracia representativa que depende dessa opinião para garantir sua 

existência e os grupos dominantes. 

Na Turma B, a equipe focou na forma como o comando da cidade muda em 

questões de horas após o golpe dado por Bane, e a população aparece no filme apenas como 

figurantes, como se ninguém em Gotham tomasse conhecimento do que estava ocorrendo. “A 

cidade passa por um ataque terrorista, os bandidos criam um tribunal do jeito deles, todo mundo 

precisa aceitar o que tá acontecendo, mas ninguém nem sabe porque aquilo tá acontecendo”, 

assim descreveu um rapaz da equipe.  

A equipe alertou para a fragilidade de uma democracia na qual não se tem de fato 

uma definição sobre quem é cidadão, no sentido de participação nas decisões. Um fato 

interessante foi a observação de uma aluna de que, antes e depois dos acontecimentos que geram 

os conflitos, a causa e a solução dos problemas parece ter que passar pelo Batman. Segundo a 

moça, “é como se a democracia em Gotham tivesse fraca porque o Bruce não comandava mais 

e o Batman tivesse sumido, daí as pessoas já nem ligavam mais pra nada”. E continua, “daí o 

bandido aproveita isso e ataca a cidade pra depois o Batman voltar e consertar tudo”. A 

dependência da cidade tanto referente às indústrias Wayne como à presença do vigilante 

(mesmo em um período onde este é visto como vilão, após o segundo filme) foi apontada pela 

equipe de forma interessante.  

Nas duas turmas, os grupos acabaram caminhando para discussões nas quais se 

evidenciou que existem cidadãos considerados, sim, mais relevantes em uma democracia (e sua 

relevância ocorre inclusive pela forma ilícita de ocupar a cidade), enquanto a maioria passa 

atônita pelas transformações e decisões políticas, sociais, culturais, econômicas, confiando que 

em dado momento alguém os representará na solução de tudo.  
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4.3.5. Pausa dramática! Nem todos se entendem com os chamados heróis. 

Com a série The Boys (2019) e o filme Watchmen – O Filme (2009), aconteceu algo 

que se repetiu alternadamente entre as duas turmas. Na Turma A,  equipe que ficou responsável 

por apresentar The Boys afirmou não ter conseguido fazer o exercício de identificar no enredo 

elementos do conteúdo trabalhado. A mesma coisa correu na Turma B com a equipe de 

Watchmen – O Filme. Nos dois casos, as equipes alegaram não entender exatamente a história 

e o contexto em que as tramas acontecem.  

A hipótese levantada pelo professor é que isso se dá pela forma como as obras foram 

produzidas. Embora populares entre os fãs de HQs e dos filmes e séries mais recentes, essas 

duas obras não reúnem personagens tão conhecidos do grande público, com histórias recentes 

no imaginário popular. Além do fato de trazerem uma abordagem mais adulta e apresentarem 

os heróis como seres questionáveis e passíveis de enfrentamento por parte da própria população, 

que não necessariamente convive com a aceitação coletiva de deixar suas vidas nas mãos de 

pessoas com super-habilidades. As discussões e as relações dramáticas entre os personagens, 

juntamente com a necessidade de certo conhecimento histórico, fogem um pouco da fórmula 

comum vista em filmes de super-heróis. Contudo as equipes que chegaram a apresentar, 

conseguiram fazer um trabalho interessante, buscando inclusive fontes fora do filme/série.  

A ocasião serviu também para observar que, mesmo figurando entre os super-heróis 

mais comentados por grande parte das duas turmas, os exemplos citados não são 

necessariamente fáceis para uma análise sociológica. Watchamen, por exemplo, é uma obra 

complexa, se passando em três épocas diferentes – anos 1940, anos 1960-70 e 1985 – que se 

alternam, sem seguir ordem cronológica, com personagens envolvidos em uma trama de 

investigação e mistério. É talvez a obra mais complexa e mais voltada ao público adulto, de 

toda a disciplina eletiva. The Boys, na opinião do professor, talvez teria sido contemplada nas 

duas turmas, se tivesse a cargo de uma equipe familiarizada com a série, que é recente, e 

disponível em um serviço de streaming – Prime Vídeo – não  tão popular entre os estudantes 

das escolas escolhidas. 

4.3.6. Filme: Watchmen – O Filme 

Com direção de Zack Snyder; produção de Lawrence Gordon, Lloyd Levin e 

Deborah Snyder, com coprodução de Wesley Coller; produção executiva de Herbert W. Gains 

e Thomas Tull; roteirizado por David Hayter e Alex Tse; produzido pela Legendary Pictures, 
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DC Comics, Cruel and Unusual Films e Lawrence Gordon Productions e distribuído por Warner 

Bros. Pictures e Paramount Pictures; com lançamento no Brasil e nos Estados Unidos em 6 de 

março de 2009; tem no elenco: Jackie Earle Haley (Walter Kovacs/Rorschach), Eli Snyder 

(Walter Kovacs - jovem), Patrick Wilson (Daniel Dreiberg/Coruja II), Matthew Goode (Adrian 

Veidt/Ozymandias), Jeffrey Dean Morgan (Edward Blake/O Comediante), Billy Crudup (Dr. 

Jonathan "Jon" Osterman/Doutor Manhattan), Jaryd Heidrick (Jonathan Osterman - jovem), 

Malin Åkerman (Laurie Juspeczyk/Espectral II), Stephen McHattie (Hollis Mason/Coruja), 

Clint Carleton (Hollis Mason - jovem), Carla Gugino (Sally Jupiter/Espectral), Matt Frewer 

(Edgar Jacobi/Moloch, o Místico), Niall Matter (Mothman), Dan Payne  (Dollar Bill), e Robert 

Wisden (Richard Nixon). 

4.3.6.1. Sinopse estendida 

Em Watchmen – O Filme30, é contada a história de um grupo de heróis, dos quais 

apenas um tem superpoderes, e um dos membros é assassinado, fazendo outro começar uma 

investigação, supondo existir uma perseguição aos heróis. O filme se passa durante a Guerra 

Fria e o governo dos Estados Unidos convoca um dos heróis, o Dr. Manhattan, que leva o país 

à vitória na Guerra do Vietnã. Dr. Manhattan é fruto de um acidente ocorrido durante uma 

experiência de Física Nuclear, que ao invés de matá-lo, o concede inúmeros poderes de 

manipulação da matéria que o fazem ser comparado a um deus. A investigação sobre a caçada 

aos heróis leva, Rorscharch, um dos Watchmen, até um companheiro de equipe que estaria por 

trás de um plano que, segundo ele mesmo, buscava a paz por meio de um inimigo comum entre 

os Estados Unidos e União Soviética. Ozymandias arquitetou explosões nucleares com 

inúmeras vítimas, com o objetivo de culpar Dr. Manhattan e apontá-lo como uma ameaça global 

a ser combatida. Os Watchmen ficam divididos após o plano funcionar e os dois blocos se 

unirem contra um inimigo em comum. Rorscharch ameaça contar a verdade ao mundo e é morto 

por Dr. Manhattan que prefere deixar que o acusem e vai embora do planeta.  

 

 
30 Watchmen foi originalmente uma maxissérie em quadrinhos publicada pela editora DC Comics em 12 capítulos 

entre os anos de 1985 e 1986, escrita pelo britânico Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons. Muitos críticos 

consideram-na a melhor HQ da história e sua trama é complexa e adulta, lidando com a perspectiva crítica do 

próprio conceito de super-heróis e usando-os como uma alegoria do excesso de poder. Um dos lemas da história é 

“quem vigia os vigilantes?”. A trama principal se ambienta em 1985 no auge de uma tensão política entre os 

Estados Unidos e a União Soviética que deixa o mundo à beira de uma guerra nuclear. Enquanto as HQ 

normalmente são consideradas uma diversão “escapista”, a obra de Moore é considerada pela crítica como 

complexa e reflexiva, no mesmo nível da alta literatura.   
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4.3.6.2. Realização da atividade 

A teoria das elites foi apontada pela primeira vez por alguma equipe, na 

apresentação desse filme. O grupo – na Turma A – afirmou que Ozymandias e seu plano 

comprado pelo Governo, pela imprensa e pelos Watchmen, mostra que existe, por parte de 

elites, a defesa de uma democracia na qual a massa participa através dos votos, mas os cargos 

que definirão os rumos da sociedade devem estar mesmo nas mãos dessa elite. São pessoas com 

poder, riqueza, intelecto, nascidas com privilégios garantidos, que estão aptas a governar a 

sociedade. A equipe apontou que “a polícia entrou em greve, o povo foi para as ruas, gente 

morreu em nome desse plano, mas no fim das contas, foi um grupo de pessoas importantes que 

decidiu qual seria a história contada e a solução até da guerra”. Comparando com análise da 

equipe que apresentou “Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge”, essa equipe chamou 

atenção para forma como o Dr. Manhattan saiu do patamar de salvador do mundo para o culpado 

pelo possível fim do mundo em tão pouco tempo, através de um jogo político que a população 

só conseguiu assistir e ter sua opinião orientada. A facilidade com a qual as pessoas colocam 

suas vidas e tudo de valor nas mãos de quem, de uma hora para outra, pode ser um “Messias” 

ou o “Anjo da morte” é uma questão recorrente nas análises dos estudantes sobre filmes, séries 

e democracia. 

4.3.7. Série: The Boys  

Idealizada por Eric Kripke, traz na direção dos oito episódios, além do próprio 

Kripke, Dan Attias, Dan Trachtenberg, Fred Toye, Jennifer Phang, Matt Shakman, Philip 

Sgriccia e Stefan Schwartz; roteirizada por Darick Robertson, Eric Kripke, Evan Goldberg, 

Garth Ennis, Seth Rogen; assumem a produção: Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, 

James Weaver, Neal Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth 

Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Anne Cofell Saunders, Phil Sgriccia e Rebecca 

Sonnenshine; lançada originalmente nos Estados Unidos em 26 de julho de 2019 e no Brasil 

em 26 de Julho de 2019; produzida pela Amazon Studios, em parceria com Sony Pictures 

Television, Kripke Enterprises, Point Grey Pictures, Original Film, Kickstart Entertainment e 

KFL Nightsky Productions; tem no elenco da equipe conhecida como  The Boys: Karl Urban 

(William "Billy" Bruto), Jack Quaid  ("Wee" Hughie Campbell), Laz Alonso (Leitinho), Tomer 

Kapon (Francês), Karen Fukuhara (A Fêmea); a equipe chamada de Os Sete reúne no elenco: 

Elisabeth Shue (Madelyn Stillwell), Erin Moriarty (Annie January/Luz-Estrela), Antony Starr 

(Capitão Pátria), Dominique McElligott (Rainha Maeve), Jessie T. Usher (Trem-Bala), Chace 
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Crawford (Profundo), Nathan Mitchell (Black Noir), Alex Hassell (Translúcido); fazem ainda 

parte do elenco da série, de forma recorrente: Jennifer Esposito (Susan Raynor), Simon Pegg 

(pai de Hughie), Shaun Benson (Ezekiel) e Haley Joel Osment (Mesmer). 

4.3.7.1. Sinopse estendida 

Em The Boys31 a relação entre população e super-heróis é exatamente o centro do 

enredo. Os super são idolatrados como personalidades acima do povo e com privilégios 

concedidos de forma quase automática. Acesso prioritário a espaços e serviços, renda advinda 

de patrocinadores que queres suas marcas associada aos super, espaço na mídia, influência 

política e até imunidade na prática de certos crimes justificados pela “ação heroica”, são alguns 

dos privilégios. Porém, nem todas as pessoas estão felizes com a situação. Centenas de pessoas 

são mortas como “efeitos colaterais” das ações dos super e para atender seus desejos, 

assassinatos, roubos e estupros são cometidos sem que nenhuma das vítimas seja indenizada ou 

possa sequer fazer uma denúncia. É com a morte de uma cidadã no primeiro episódio, vítima 

de um super em serviço, que um velho opositor aos heróis reúne a equipe que dá nome à série, 

The Boys. O grupo chamado “Os Sete”, agenciado por uma empresa que busca incluir seus 

super nas forças armadas e lucrar com o dinheiro público, se torna o alvo principal do grupo 

The Boys, que se divide entre revelar os crimes dos super e modificar a visão popular sobre 

eles ou simplesmente matar a todos. 

4.3.7.2. Realização da atividade 

Foi pedido, desde o início, que as equipes responsáveis pela análise da série, 

assistissem apenas aos dois primeiros episódios, do total de oito. Portanto apenas os fatos 

ocorridos nesses episódios, e não a série – por questão de tempo para assistir e analisar a obra 

– por inteiro. A equipe, na Turma B,  questionou a democracia como um mito, no qual todos 

acreditam que estão cumprindo funções na sociedade, porém, há sim pessoas mais importantes 

pelos feitos que realizam e são dignas de privilégios. A discussão foi sobre como concepções 

 
31 The Boys constitui uma série de HQs americana, criada por Garth Ennis e Darick Robertson. Teve suas primeiras 

edições publicadas pela WildStorm, linha editorial pertencente à DC Comics, e posteriormente publicada pela 

Dynamite Entertainment. A trama se passa entre 2006 e 2008, em uma realidade na qual super-heróis existem, mas 

com sua maioria tendo os valores morais corrompidos pela fama, status e privilégios que alcançaram, e comumente 

se comportam de forma irresponsável. A partir disso, um esquadrão de agentes da CIA, conhecidos informalmente 

como "The Boys", passa a monitorar as atividades da comunidade dos superpoderosos. A história foca em Hugh 

"Wee Hughie" Campbell, que após ter sua namorada morta durante um conflito entre heróis e vilões, passa a odiar 

os heróis. Hugh é convidado por Billy Butcher, líder dos The Boys a se juntar ao grupo e monitorar os heróis. 
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assim são construídas no ideário popular. Com falas como “os heróis não trabalham na 

realidade, eles vivem do status e quem é comum e trabalhador não tem valor nenhum”, e ainda 

“as pessoas acham que devem alguma coisa a eles, e se sentem tão sem valor que um parente 

pode morrer assassinado pelos heróis que vai ser só parte do trabalho deles”, membros do grupo 

afirmaram que ser cidadão não passa por uma igualdade de direitos e acessos, pele menos na 

prática, já que a própria liberdade que seria limitada nesse contrato social, só tem esse limite 

para certos grupos. Ou seja, discussão que segue o que as outras equipes haviam levantado 

como importante na análise dos outros filmes.  

O que foi observado como algo a se considerar para outras vezes foi a possível 

redundância na escolha dos filmes, uma vez que provocaram discussões com pontos parecidos. 

Porém, ao mesmo tempo, obras diferentes fomentando discussões que caminham para rumos 

semelhantes pode ser visto como exemplo de coesão na compreensão do conteúdo trabalhado.  

Mesmo não relacionando sempre as reflexões necessariamente a autores e 

conceitos, a participação dos estudantes, nas duas turmas, foi considerada satisfatória pelo 

professor. Principalmente quando se observa o estranhamento dos jovens sobre a forma como 

sua sociedade se organiza e como eles mesmos se encontram nela.  

Por meio da análise dos filmes e séries, os estudantes traçaram paralelos com os 

grupos que são vistos como importantes na nossa democracia e quais gozam de privilégios em 

detrimento de outros, mesmo com a ideia de igualdade propagada. Mais uma vez é 

indispensável fixar aqui que esses meninos e meninas, se reconhecendo no lugar de jovens, 

negros, mulheres, gays, lésbicas, pobres e como suas existências diversas se operam no mundo 

é um ganho para esse trabalho. Pois essa reflexão, para além dos conceitos descritos nos slides, 

ocorre no espaço e horário destinados a pensarem a sociedade por meio da Sociologia. Passou 

a ser exercício do professor, sistematizar de forma talvez mais acessível aos estudantes, o saber 

sociológico para que haja sempre a junção do estranhamento e questionamento com o raciocínio 

que se estrutura com recurso científico ofertado pela Sociologia. 

Ao fim do encontro, foram exibidos os trailers dos filmes a serem trabalhados no 

próximo encontro: Homem Aranha (2002) e O Espetacular Homem Aranha 2 (2014). O tema 

da aula: “Trabalho e Sociedade – os clássicos”. Mais uma vez foi informado onde encontrar os 

filmes (o serviço de streaming Netflix, meio mais acessível após consulta às turmas), mas com 

a opção de pegar a mídia com o professor para transferência, caso necessário. 
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4.4. Episódio 3 – Trabalho e Sociedade 

Mais uma vez, as discussões da aula anterior estabeleceram um link com o tema 

seguinte. É interessante como a ordem dos encontros até aqui, segue a disposição dos temas no 

livro didático, ou seja, existe uma intenção de abordar certos temas dando base para os próximos 

e isso se realiza nessa disciplina eletiva. O tema “Trabalho e Sociedade” já estava na sequência 

pré-estabelecida pelo professor, porém, as observações feitas pelos estudantes, no encontro 

sobre Democracia / Cidadania, quanto à participação dos grupos sociais, baseada nas funções 

que ocupam ou na importância que é dada àquilo que fazem, davam margem também para o 

tema. Como já dito no final da descrição do encontro anterior, os filmes escolhidos para esse 

foram Homem-Aranha (2002) e O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014). A escolha das obras 

é pela já conhecida dinâmica entre o super-herói e sua identidade secreta que é mantida acima 

de qualquer suspeita, pois o status dado ao super-herói o coloca em uma condição jamais 

imaginada para o jovem por trás da máscara. As relações de trabalho orientam as relações 

interpessoais e conduzem os comportamentos dos personagens, baseado nas funções que 

ocupam.  

Entre os dois filmes há um espaço de doze anos e, apesar de produzidos pelo mesmo 

estúdio, possuem elenco e direção diferentes, portanto, um não é continuação do outro. Nas 

suas histórias, o Homem-Aranha é Peter Parker, um jovem que, após ter perdido os pais em um 

acidente, é criado pelo casal de tios May e Ben Parker32.  

4.4.1. Filme: Homem-Aranha.  

Com direção de Sam Raimi; produção de Laura Ziskin e Ian Bryce; Avi Arad e Stan 

Lee na produção executiva; roteiro escrito por David Koepp; produzida por Sony Pictures 

Entertainment e Marvel Entertainment e distribuída pela Columbia Pictures; com lançamento 

nos Estados Unidos em 3 de maio de 2002 e no Brasil em 17 de maio de 2002; reúne em seu 

elenco: Tobey Maguire (Peter Parker/Homem-Aranha); Kirsten Dunst (Mary Jane Watson); 

Willem Dafoe (Norman Osborn/Duende Verde); James Franco (Harry Osborn); Cliff Robertson 

(Ben Parker); Rosemary Harris (May Parker); J.K. Simmons (J. Jonah Jameson) e Joe 

Manganiello (Flash Thompson). 

 
32 O Homem-Aranha foi criado na Marvel Comics, com texto de Stan Lee e arte de Steve Ditko, estreando na 

revista Amazing Fantasy 15, de agosto de 1962, antes de ganhar uma revista própria, Amazing Spider-Man, em 

março de 1963, que é publicada até hoje. O personagem aparece pelo menos em três dos dez títulos mais vendidos 

na história das HQs, segundo a Revista Rolling Stones e o site Polygon.  
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4.4.1.1. Sinopse estendida 

Na película de 2002, Peter ganha seus poderes ao ser picado por uma aranha 

radioativa e sua vida passa a mudar conforme ele descobre os poderes advindos desse incidente: 

superforça, capacidade de aderir às paredes e até um senso de perigo que alerta ameaças. 

Adolescente nada popular, a não ser pelo reconhecimento de suas habilidades para a ciência, 

Parker sofre bullying, procura emprego para ajudar os tios com as despesas da casa, vive na 

periferia e é apaixonado por Mary Jane, sua vizinha desde a infância e seu amor platônico. Seu 

melhor amigo, Harry Osborn, é filho de Norman Osborn, milionário do ramo da ciência e 

tecnologia e nutre grande admiração por Peter, devido suas habilidades intelectuais. Em uma 

experiência mal sucedida, Norman tem seus desejos mais sombrios potencializados, assim 

como sua força e assume a personalidade do vilão Duende Verde. O Homem-Aranha e o 

Duende Verde assumirão posições de herói e vilão, que até o fim não darão margem para que 

qualquer pessoa imagine suas identidades secretas. Afinal, as histórias de um freelancer 

buscando um emprego de fotógrafo e um magnata da tecnologia não se cruzariam, tampouco 

estariam vinculadas às personalidades assumidas. 

4.4.2. Filme: O Espetacular Homem-Aranha 2 

Dirigido por Marc Webb; baseado em The Amazing Spider-Man, de Stan Lee e 

Steve Ditko; com produção de Avi Arad e Matt Tolmach e produção executiva de E. Bennett 

Walsh, Stan Lee, Alex Kurtzman e Roberto Orci; Kurtzman e Orci são responsáveis ainda pela 

história e o roteiro, junto com Jeff Pinkner e James Vanderbilt; com produção de Marvel 

Entertainment, Sony Pictures Entertainment , Arad Productions, Inc.; distribuído por Columbia 

Pictures; lançado no Brasil em 1 de maio de 2014 e nos Estados Unidos um dia depois; traz no 

elenco: Andrew Garfield (Peter Parker/Homem-Aranha); Emma Stone (Gwendolyn "Gwen" 

Stacy); Jamie Foxx (Max Dillon/Electro); Dane DeHaan (Harry Osborn/Duende Verde); Sally 

Field (May Parker); Colm Feore (Donald Menken); Felicity Jones (Felicia Hardy); Marton 

Csokas (Dr. Kafka) e Paul Giamatti (Aleksei Sytsevich/Rino). 

4.4.2.1. Sinopse estendida  

No longa de 2014, os personagens Peter, Harry, Norman e May Parker se repetem, 

porém, o jovem Peter tem como interesse romântico Gwen Stacy, filha de um oficial de polícia. 

As relações se dão nesse filme como no outro, mas o vilão é outro. Electro, alto-ego de Maxwell 

Dillon, era um cientista que, embora imprescindível para os projetos desenvolvidos na empresa 
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onde trabalhava (Oscorp, de Norman Osborn), não era valorizado e isso agravava seus 

problemas com rejeição e senso de inferioridade. Um dia, salvo pelo Homem-Aranha, Maxwell 

passa a venerar o herói e pensar que tem com ele uma íntima conexão. Ao sofrer um acidente 

caindo num tanque de enguias elétricas, parte de sua experiência, ele ressurge com poderes de 

eletricidade, e visto já como vilão em seus primeiros ataques à cidade, percebe-se confrontado 

pelo Homem-Aranha e decide, então, se vingar de todos que o humilharam.  

Assim como no primeiro filme, as batalhas entre herói e vilão irão conduzir a trama. 

Nos dois casos, a polícia e a imprensa se dividem em ora condenar o Homem-Aranha, ora 

aceitá-lo como necessário à cidade. Peter é colocado como alguém que não pode ter tudo, pois 

seus interesses amorosos, família e amigos estarão sempre correndo risco em virtude de seus 

inimigos. Mesmo a relação com o melhor amigo, Harry Osborn, é ameaçada quando o Homem-

Aranha se torna alvo do herdeiro da Oscorp. Harry busca encontrar no sangue do super-herói a 

cura para uma doença degenerativa, e pede que Parker seja o intermediário no contato entre os 

dois. Peter possui aquilo que o dinheiro de Harry não pode comprar, mas que o possibilita 

manipular em laboratório. O jovem é vítima de uma experiência mal sucedida com veneno de 

aranha e, transtornado, busca atacar o Homem-Aranha que agora já sabe ser o seu amigo Peter. 

4.4.3 Realização das atividades referentes aos dois filmes 

Tendo sempre a dinâmica de três jovens amigos saindo do Ensino Médio como 

pano de fundo, é evidente nos filmes as relações próprias desse período, com destaque especial 

para o futuro profissional de cada um e como isso os colocará em lugares diferentes.  

A sequência de slides nesse encontro seguiu uma proposta diferente dos encontros 

anteriores, desde seu layout. A ideia era fomentar a leitura como ferramenta de compreensão 

acerca do que a Sociologia diz, sem necessariamente existir a mediação do professor. Porém, 

em uma intervenção que busca abordagens diferenciadas, pedir que lessem o livro didático seria 

cair no “mais do mesmo”. Os slides foram feitos de forma mais colorida, com ilustrações 

cômicas, mas que cumprissem a função de dialogar com o conteúdo. A proposta colocada aqui 

não passa pela intenção de tornar a Sociologia atraente com recursos lúdicos, mas mostrar que 

esses recursos é que ganham significado a partir da compreensão da Sociologia. Haja visto que 

tais recursos não existiam nos encontros anteriores, os conteúdos geraram experiências únicas. 

A questão seria, de fato, chamar atenção para algo que prendesse as turmas na leitura dos textos 

apresentados nos slides. Inclusive são textos curtos, que ao final foram entregues impressos em 

uma folha de atividade. Os primeiros slides seguem a dinâmica já conhecida de apresentar o 
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tema. Já na parte de relacionar com o filme estão os slides que os estudantes devem ler para 

discutir posteriormente.  

Após o slide de apresentação é colocada uma imagem para provocar o seguinte 

questionamento: “Ter sucesso está diretamente relacionado com o fato de ter um emprego? E 

mais. Qualquer emprego?”. A partir daí uma conversa sobre o que é trabalho na visão dos 

estudantes presentes. “É o que vai garantir nosso futuro”, “é a forma de ajudar nossa família”, 

“é como a gente contribui na sociedade”, “é pra isso que a gente tá aqui na escola, se preparando 

pra ter um emprego”, essas foram algumas das colocações ouvidas nas turmas A e B. Então 

foram provocados a pensar de onde viriam essas concepções, quem e quando foram formuladas 

noções sobre trabalho e o que ele representa. É então que entra a apresentação do tema a partir 

da história das sociedades ocidentais.  

Figura 31 – Slide de apresentação: Trabalho e Sociedade 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 32 – Slide: Desemprego / Sucesso 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 33 – Slide: História das sociedades ocidentais 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Foi perguntado às turmas o porquê da mudança de mentalidade, orientada pelo 

advento do Capitalismo, em relação ao trabalho, já que a disciplina eletiva foi apresentada 

usando o estudo das características do Capitalismo como exemplo, junto ao filme Vingadores 

(2012). Rapidamente alguns meninos e meninas se colocaram para explicar: “o Capitalismo 

visa o lucro e esse lucro é tirado da exploração do trabalhador pelo patrão”, “as pessoas sendo 

ensinadas a valorizar o trabalho, deixa mais fácil a exploração sobre elas”, foi dito na Turma 

A, “a gente passa a viver em função do trabalho e se sente feliz com isso, sem perceber que está 

sendo explorado”, foi dito na Turma B. Dentre as falas já se observava menções a Marx e termos 

cunhados por ele. Questionados sobre esse conhecimento prévio, os jovens relataram a própria 

aula inaugural da eletiva sobre Capitalismo, mas a maioria tinha alguma ideia sobre o assunto 

pelas aulas de História, Geografia e Sociologia, porém, sem segurança nas afirmações nem um 

conhecimento sistemático do conteúdo. Os slides seguintes entram exatamente organizando as 

informações jogadas pelos participantes da eletiva e as agregando a outras, de forma 

estruturada, no sentindo de desenvolver linhas de raciocínio coesas. 

Como indicado acima, o tema do encontro traz a apresentação dos clássicos da 

Sociologia e estes estão resumidos nos slides que se seguem. 
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Figura 34 – Slide: Karl Marx 

 

  

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 35 – Slide: Max Weber  

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 36 – Slide: Émile Durkheim  

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 37 – Slide: Émile Durkheim (2) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nessa aula, as imagens têm a função de provocar nos jovens a identificação destas 

com os conceitos que estão sendo trabalhados nos mesmos slides. Ao falar de trabalho em Marx, 

por exemplo, a imagem de Tony Stark ostentando sua fortuna e a do Homem-Aranha como um 

operário em horário de almoço, são exemplos disso. E respondendo à provocação feita, as 

turmas apontaram o fato de que, mesmo sendo super-heróis, quem os personagens são por trás 

disso os difere e os coloca em lugares distantes. “A visão que o Tony tem é a de patrão, que 

quer ver o lucro, e o Peter recebe mal por um trabalho que dá lucro ao jornal”, observou um 

jovem na Turma B. Outras colocações foram observadas como: “mesmo se não fosse o Homem 

de Ferro, o Tony já é visto como importante por ser dono das indústrias Stark, já o Peter Parker, 

ninguém sabe quem é”, disse um jovem na Turma A; na mesma turma alguém disse “o Tony 

pode tudo, ele decide até coisas do Governo e o Homem-Aranha ainda mora com a tia e apanha 

na escola”; Na Turma B, outra pessoa disse “o Peter tira fotos que dão dinheiro ao dono do 

jornal e não recebe nem perto do que as fotos valem de verdade”; enquanto na Turma A um 

rapaz colocou que “mais-valia é o que fazem com o Homem-Aranha, não repassando o lucro 

que o jornal tem com as fotos que ele tira”. 

Foi pedido que trouxessem para a vida prática os mesmos exemplos e, sem demora, 

eles apontaram o trabalho do juiz, médico, engenheiro, como mais valorizados do que o 

pedreiro, a faxineira, a cozinheira da escola. Pensando em seus pais, identificaram que nenhum 

ocupava uma função em que dominasse todo o processo produtivo, mas sempre 

desempenhavam uma tarefa em específico ou tarefas. Fora dessa lógica estavam apenas os que 

relataram que seus pais trabalhavam por conta própria, o que deu margem para uma breve 
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conversa sobre as relações atuais de trabalho, sobre a temporalidade do que Marx estudou 

(sobretudo a divisão binária “burguesia x proletariado” e os grupos colocados como 

intermediários nesse conflito de interesses antagônicos), e como esse excedente de mão de obra 

é absorvido hoje e passa a fazer parte de novas configurações dentro do Capitalismo. 

Entender as relações sociais – do âmbito coletivo ao mais pessoal – a partir da 

participação que cada pessoa assume no processo produtivo, fez com que os jovens pensassem 

sobre os lugares que costumam frequentar (praças, bailes locais, shoppings de menor expressão 

comercial, praias de fácil acesso, etc.) e porque não outros (festas em grandes clubes, praias 

mais afastadas ou particulares, shoppings conhecidos pela clientela elitizada etc.). Também o 

porquê de estarem naquela escola e não em outro modelo, de se relacionarem com determinado 

grupo de pessoas e não outros e até de dominarem certos saberes e enxergarem outros sendo 

mais valorizados. Assim como os personagens da imagem, que são igualados pelo manto de 

herói, mas suas identidades os colocam como indivíduos de interesses antagônicos. E 

questionados sobre como pode existir outros fatores, para além do econômico, que geram 

distinção entre pessoas e grupos, é que Weber entra na discussão. 

Situando as turmas dentro do contexto histórico, social e cultural em que Weber 

escreve, o tema “Trabalho” foi colocado aí partindo de uma conversa inicial sobre valores. Após 

alguns apontamentos sobre o que são valores (os estudantes definiram, no geral, algo como “o 

que é considerado certo para o comportamento das pessoas”) e definidos alguns como vigentes 

em nossa sociedade como honestidade, empatia, respeito, humildade etc., ficou mais fácil a 

conceber o trabalho como um valor. A imagem de uma família fantasiada de Homem-Aranha 

e abaixo uma passagem bíblica, jogam com a ideia de que os valores a que se refere Weber, são 

os valores protestantes que permeavam a origem do Capitalismo. No decorrer da explanação os 

meninos e meninas iam identificando na fala de parentes e pessoas próximas, sobretudo, as de 

mais idade, comentários sobre a sacralidade do trabalho, ou a postura esperada de um 

trabalhador. Segundo os relatos dos estudantes das duas turmas, há sempre alguém dizendo 

coisas como “todo trabalho é digno, então, não reclame porque pior seria não ter trabalho”; 

“isso não é coisa de gente honesta, trabalhadora não”; “deixa teu patrão saber que tu passou a 

noite nas festas por aí”, coisas ouvidas na Turma B; “todo trabalho é bem-vindo, a gente tem 

que agradecer”; “tu agora é trabalhadora, não pode mais andar igual uma doida não”; “um 

homem de verdade tem que trabalhar”; “agora que tá trabalhando vai aprender a se comportar 

como gente”, coisas ouvidas na Turma A. 
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Os mesmos tipos de comentários são ouvidos quanto aos efeitos do trabalho como 

via de salvação. As pessoas bem sucedidas no trabalho que realizam são vistas como 

abençoadas, enquanto as que não atingem o que se espera delas são tidas como fracassadas, 

indignas ou vagabundas. Coisas como “Deus abençoa quem realmente tem coragem de 

trabalhar”, ou “se a pessoa se dedicar ao trabalho, Deus provê os frutos”, são coisas comuns de 

se ouvir até mesmo na escola, por parte dos professores, e é dito por muitos familiares, como 

relatam os jovens. Obviamente, não se pode fazer análises anacrônicas, mas o momento 

destinado a esses slides teve a função de fazer as turmas entenderem como a Sociologia ajuda 

a explicar as raízes de certos comportamentos, tidos como naturais ou não passíveis de serem 

questionados. Não ocupamos o tempo e o espaço em que o Calvinismo e o Puritanismo faziam 

com que suas ideias dominassem o imaginário popular. Hoje, a relação com o trabalho não se 

orienta pelos condicionantes religiosos ou espirituais, mas revela como essa raiz histórica se 

atualiza, a partir do momento em que jovens orientam seus estudos hoje, já temendo a frustração 

pessoal, familiar e social de não ocupar um cargo relevante no mercado de trabalho. Ou a forma 

como aqueles que não encaram uma carreira como meta de vida, escutam coisas como “esses 

aí são os que não querem nada”. 

Apresentado em dois slides revestidos de “homens aranha” exercendo diversas 

funções na sociedade, Émile Durkheim pareceu ser o mais próximo do que boa parte dos 

estudantes presentes entendia como “certo” sobre trabalho, e isso em ambas as turmas. A visão 

propagada pelo próprio Capitalismo de que “cada um faz sua parte e todo mundo sai ganhando”, 

é muito presente na cabeça dos jovens e talvez da maioria das pessoas que não problematizam 

as relações e as condições de trabalho dos diferentes setores do processo produtivo. O “certo” 

sobre trabalho, visto em Durkheim pelas turmas a princípio, foi apresentado com foco no 

sentido de coesão dado pelo trabalho. Porém, os questionamentos foram feitos acerca das 

formas como se dão essas cadeias produtivas. A divisão social do trabalho, que os jovens viram 

estar vinculada à manutenção de privilégios econômicos, mas que também divide a sociedade 

pelas representações culturais das relações de trabalho, é agora explicada em Durkheim como 

aquilo que gera coesão social. E no mundo atual, onde a vinculação das funções no processo 

produtivo é quase imperceptível, pela vida acelerada que se leva (até chegar a escola o estudante 

já passou, muitas vezes, pelo padeiro, o motorista do ônibus, o porteiro da escola, o professor, 

funcionários da limpeza e cantina), a ideia de que tudo concorre para que sejamos atendidos em 

nossas necessidades, pode ser perigosa. 
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Portanto, ao falar de Solidariedade Orgânica, houve o cuidado de separar o estudo 

de Durkheim na compreensão do que faz a sociedade coesa, após transformações tecnológicas, 

ampliações de atividades laborais, aumento da diversidade de funções no processo produtivo e 

as discussões acerca das condições de trabalho que não se dão nesse processo de análise. Tudo 

isso, na verdade, porque ao ver as imagens nos slides, os jovens apresentaram reações e 

comentários referentes às funções que cada “Homem-Aranha” desempenhava. Por exemplo, 

ver o entregador de comida por aplicativo e dizer “até o Homem-Aranha”, ou se admirar ao ver 

o “Homem-Aranha” de jaleco branco. Daí, embora a questão fosse a interdependência entre as 

funções que se dá quase que de forma automática como um mecanismo que faz a sociedade 

funcionar de forma coesa, as discussões também se encaminharam para o valor dado a cada 

uma.  

Ao falar de raciocínio sociológico, como afirma Ana Lucia Lucas Martins33 (2007), 

conceber que “a imagem vale mais do que mil palavras”, implica em naturalizar e banalizar as 

imagens, como se elas fossem representações fieis do real, destituídas de significados culturais. 

“Essa banalização estaria sustentada por um conjunto de atributos que acredita-se as imagens 

possuem, o poder do realismo, da precisão, do poder de evocar. A „força da evidência‟ da 

fotografia seria uma questão essencial ao cientista social.” (MARTINS, 2007, p.04). 

Logo o que se via nas figuras não representava (a imagem por si, apenas), o conceito 

de Solidariedade Orgânica, ou nenhum outro, mas ilustrava a construção de imagens que, dentro 

do contexto em que se inserem, são passíveis de interpretação que dialogam com o modo de 

ver o mundo e a dimensão política em que as convenções se dão para associar uma imagem a 

um julgamento de valor, por exemplo. 

O uso de filmes em sala de aula não tem como propósito a busca de correspondência 

entre fatos e representações imagéticas. Deve-se pensar que filmes são um modo pelo 

qual pessoas, no caso, cineastas, expressam suas idéias, concepções de mundo sobre 

temas, problemas da realidade, gerando um outro modo de conhecer que é dado 

através da maneira como as sociedades se produzem visualmente. (MARTINS, 2007, 

p. 08) 

Entender a construção da obra e o porquê da escolha de determinados temas a serem 

abordados, perfis de atores, atrizes e personagens escolhidos e até valores a serem defendidos 

 
33 Socióloga, doutora (2000) pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de 

Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. É professora associada do Departamento de História do Instituto 

Multidisciplinar da UFRRJ. Líder do grupo de pesquisa do CNPQ "Imagens visuais, audiovisuais e produção de 

conhecimento"(UFRRJ) e "Transformações culturais, dinâmica sócio-política e meio ambiente" (UFRRJ). 
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ou rechaçados, foi algo a se trabalhar de forma prática mais ainda no encontro posterior a esse, 

sobre Desigualdades Sociais. 

Retomando. Após chamar atenção para o caráter científico do que se estava 

discutindo, reforçando que, para além do “certo” e “errado”, a Sociologia investiga os processos 

e mecanismos que fazem da sociedade o que ela é, foi dado um tempo para as discussões 

suscitadas pelos presentes. A questão era que alguns ali entendiam que para a sociedade 

“funcionar” era necessária a existência de “trabalhos que pagam mais, por serem importantes” 

e “trabalhos mais simples que não pagam bem, mas precisam que alguém faça”. Outros 

defendiam que se todas as funções são consideradas necessárias, não deveria haver uma 

diferença tão grande na remuneração e na forma como a sociedade dá importância para cada 

profissão.  

A mediação foi feita pelo professor, no sentido de orientar para que considerassem 

as diferentes realidades existentes no mundo que, embora inseridas na lógica capitalistas, 

diferem quanto a acesso à educação, valorização de determinados profissionais, seja 

financeiramente, seja pelo reconhecimento social. O que ficou claro é que há entre os jovens 

concepções diferentes sobre como o Capitalismo afeta a vida das pessoas, sobre as funções do 

Estado, sobre desigualdade, e carecem, a maioria, de uma base que se espera vir da sua 

formação escolar, porém, não se vê isso. Ter a Sociologia ainda no Ensino Fundamental, como 

matéria obrigatória, seria o mínimo para o aprofundamento em questões estudadas no Ensino 

Médio. Pelo menos é essa a conclusão do autor deste trabalho, após a escuta repetida de falas 

que diziam ter o primeiro contato com temas que são inerentes à sua vida, apenas no Ensino 

Médio, e se apropriando deles apenas nessa eletiva.  

Como argumenta exaustivamente Bernard Lahire (2013), sociólogo francês, 

professor de Sociologia na École Normale Supérieure de Lyon, “o objetivo de um ensino 

precoce da Sociologia não deveria ser essencialmente aquele de difundir um conhecimento de 

natureza enciclopédica. Não se trata, a meu ver, de ensinar “teorias”, “métodos” ou “autores”, 

mas de transmitir hábitos intelectuais fundamentalmente ligados a essas disciplinas”. Ao 

defender o ensino de Sociologia na Escola Primária francesa (equivalente ao Ensino 

Fundamental no Brasil), seu questionamento, pode-se dizer, ecoa por todo o ocidente.  

Por que não ensinar as ferramentas e as maneiras de pensar que as ciências sociais 

constituíram de maneira eficaz há mais de cem anos, ao invés de deixar os futuros 

cidadãos construírem (ou não) seus saberes sobre o mundo social, no seio de suas 

estruturas familiares ou nos quadros tradicionais da socialização (ensino religioso, 

socialização política e sindical, etc.)?” (LAHIRE, 2013)  
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Os slides seguintes seguem a mesma estrutura dos encontros anteriores, e 

apresentam passagens do filme relacionadas com o conteúdo do dia. As discussões, porém, 

sobre o que os estudantes haviam percebido no filme, antes que o professor passasse os slides, 

não ocorreu. As provocações por parte das imagens ilustrando os conteúdos nos slides 

anteriores já buscavam essa relação do personagem Homem-Aranha com a temática trabalhada 

que, em certa medida, rendeu discussões partindo do personagem e migrando para a vida prática 

dos próprios estudantes e da sociedade em geral, como visto acima. O que foi colocado a seguir, 

teve a intenção de fazer as turmas lerem de fato, para fazerem comentários a partir da leitura, 

sem mediação prévia do professor e buscando compreender o texto, tendo como a base o 

momento anterior da aula. 

Figura 38 – Slide: Trabalho em Homem-Aranha 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 39 – Slide: Trabalho em Homem-Aranha (2) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 40 – Slide: Trabalho em Homem-Aranha (3) 

 

 

 

 

 

                Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 41 – Slide: Trabalho em Homem-Aranha (4) 

 

 

 

 

             

                  Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 42 – Slide: Trabalho em Homem-Aranha (5) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Foi pedido que os jovens comentassem os tópicos a partir do que entendiam e 

dizendo se concordavam com as afirmações ou não, se fariam outras e se chegaram a ter o 

mesmo raciocínio do que está colocado nos slides. Até então todo o texto traz reflexões 

referentes apenas ao filme de 2002, pois o longa de 2014 será o objeto da atividade a ser 

proposta posteriormente.  

Após um tempo de aproximadamente dez minutos, para que discutissem em 

pequenos grupos, foi reaberta a roda de conversa para as conclusões. Na Turma A, a primeira 

observação feita foi sobre o próprio Weber: “Talvez o Weber seja mais atual do que a gente 

pensa, porque essa ainda é a visão de quase todo mundo”. A frase se refere a comparação feita 

entre os personagens Norman Osborn e Ben Parker, sobre a visão que possuem do trabalho 

“como um valor em si” e a conduta que ser um homem do trabalho exige. Mas uma vez os 

jovens foram alertados para entender a raiz de certos pensamentos e comportamentos, 

respeitando as temporalidades. Ainda sobre esse caso, na mesma turma, uma moça comentou 

sobre como as pessoas costumam valorizar o trabalho intelectual, mas se são pobres conseguem 

inferiorizar-se pelo trabalho mal remunerado (e não reconhecido), mas ao mesmo tempo 

descrevê-lo como sagrado pelo que provê à família. Usando o exemplo de Ben Parker e o valor 

dado ao trabalho braçal. 

O questionamento levantado no segundo slide dessa sequência, sobre a produção 

científica serviu para discutir sobre quais saberes são considerados relevantes para que se inicie 

uma cadeia produtiva a partir deles. Ambas as turmas apontaram curas de doenças, utensílios 

inquebráveis, produção de alimentos, tecnologias para o uso nas escolas, como alvos de 

pesquisas a serem consideradas. A constatação de que o processo produtivo, com suas diversas 

funções, passa antes pela relevância econômica do que se deve produzir, fez os jovens 

compreenderem que existem interesses de grupos financeiros e políticos acima inclusive do 

trabalho intelectual. As discussões que suscitam a problematização sistemática da estratificação 

social, eram observadas cada vez mais presentes nos encontros, e não foi diferente nesse. O que 

só reforçava a necessidade de ser esse o próximo tema dos encontros.  

O terceiro slide, que mostra como Norman e Peter estão em posições de 

antagonismo pelas suas funções no processo produtivo, e como isso se reflete em suas relações 

sociais, gerou uma conversa interessante sobre a predileção de muitos estudantes pelo Homem-

Aranha entre todos os heróis. Entender Peter Parker como um jovem que se preocupa com suas 

notas, que tem problemas financeiros e de autoestima cheia de altos e baixos, torna fácil 
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compreender a identificação de tantos jovens com o personagem. Porém, ao comparar os rumos 

tomados por Mary Jane e Harry Osborn na trama, baseados em suas oportunidades 

profissionais, os estudantes foram provocados a pensar o porquê de fato da predileção ou não 

pelo Homem-Aranha ou por outros super-heróis. Uma garota que aspira uma carreira como 

atriz e um jovem herdeiro destinado a seguir a carreira empresarial do pai, falam na verdade de 

realidade diferentes. Dois jovens saídos do Ensino Médio, da mesma escola, mas ocupando 

agora funções que geram distinção entre eles é algo ainda não questionado pelos estudantes. 

Mary Jane se obriga a trabalhar como garçonete pela necessidade financeira, enquanto Harry 

nem ao menos precisa se preocupar com esse tipo de necessidade e pode apenas se preparar par 

assumir a empresa do pai, como chega a comentar em uma das cenas, sobre “a metade do 

homem” que pode vir a ser, usando o pai como expoente. 

A discussão foi orientada no sentido de pensar quais as diversas realidades 

existentes na sociedade, e como as oportunidades de carreira (desde as aspirações profissionais 

que nos orientamos a ter, ainda na adolescência) vão direcionar cada pessoa para círculos de 

convivência e reconhecimento de signos próprios desses círculos. Uma garçonete, um fotógrafo 

que também é estagiário em um laboratório de ciências e um empresário, não costumam ocupar 

os mesmos espaços e os mesmos circuitos, mesmo tendo feito parte da mesma turma na escola. 

Alguns jovens inclusive levantaram a questão da conduta esperada por cada profissão. O que 

seria aceitável para a garçonete não seria para o empresário. Isso inclusive diferia quanto ao 

gênero, já que comportamentos diferentes são esperados de mulheres e homens.  

A relação dos jovens com o trabalho parece transitar por relações diferentes com as 

formas diversas de exercer esse trabalho, considerando salário, status, elementos colocados em 

destaque muitas vezes pela família e pela escola. Ao estudar também duas escolas de Fortaleza, 

pesquisando sobre a temática juventude, relacionada à escola, trabalho e universidade, o 

cientista social Régis Wendel Gomes Miranda (2015, p.85) afirma que “Trabalhar, ingressar 

numa faculdade, concluir a formação complementar e passar num concurso são algumas das 

expectativas que os jovens relatam para as próximas etapas de suas vidas”. Ao analisar a visão 

dos estudantes sobre o mundo do trabalho e a universidade, em momentos diferentes de seu 

trabalho, Miranda relata como as perspectivas de futuro após o Ensino Médio se orientam tendo 

como base o aporte financeiro e a independência relacionada às formas de consumo, 

possibilitadas pela ascensão social que o trabalho fornece. Contudo, no trabalho presente, ao 

observar a reação dos jovens quanto a cada possibilidade de emprego dos “homens-aranha” 

apresentados nos slides, é perceptível como se construiu na sociedade um imaginário de valor 
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– monetário e social – para cada tipo de função a se exercer, e que tipo de público “pode” se 

enxergar nessas funções, conforme origem, etnia, gênero etc.  

No slide seguinte, algo que já havia orbitado pelas conversas nos pequenos grupos, 

foi a relação de trabalho entre O Clarim Diário (jornal fictício e principal veículo de informação 

destacado no filme e nas histórias do Homem-Aranha) e Peter Parker. A forma como o editor-

chefe evita estabelecer um contrato com Peter revela os interesses do jornal. Um dos jovens da 

Turma B lembrou uma fala do personagem como algo semelhante a “não estou te oferecendo 

emprego, freelancer é tudo que um garoto da sua idade precisa”. O pagamento injusto pelas 

fotos exclusivas tiradas por Peter, gerando lucro para o jornal foi apontado por vários estudantes 

e identificados como uma relação de trabalho com base na exploração. “Dá pra dizer, sim, que 

é mais-valia, mesmo sem ele ser um funcionário. Porque o que ele recebe é inferior ao que ele 

produziu e o patrão lucrou”, afirmou uma das meninas da Turma A. 

No último slide dessa etapa, os estudantes foram convidados a buscar entender a 

aceitação e a rejeição ao Homem-Aranha, por parte da população no filme, como 

comportamentos que estão diretamente ligados à visão que se tem do trabalho, da conduta 

devida do trabalhador e da relevância das funções para o bom funcionamento da sociedade. Não 

demorou para que, tanto em uma turma quanto na outra, alguns jovens apontassem os autores 

trabalhados para explicar os comportamentos acima. Para uns, o Homem-Aranha não caberia 

na mente das pessoas como um trabalhador, pois a conduta esperada de um super-herói tem 

limites, mas ainda o permite mais do que é permitido ao trabalhador comum (como não se 

preocupar com horários, regras, convivência grupal harmoniosa). Para esses, o personagem 

poderia ser enaltecido por isso, por romper com padrões e ousar de uma forma que as pessoas 

comuns não podem, ou ser odiado pelo mesmo motivo. A conduta orientada ao trabalhador, 

vista em Weber, colocaria as pessoas em condição de condenar ou apoiar o Homem-Aranha.  

Outros defenderam que a sociedade tem necessidade de classificar as pessoas em 

grupos, e que geralmente lemos a sociedade como um filme onde os pobres são bons e são 

vítimas e os ricos são maus. Isso seria uma influência marxista acerca do olhar sobre a 

sociedade. Nessa ótica, o Homem-Aranha pode ser o herói defensor das classes oprimidas e o 

desordeiro que não age sob as leis, um agitador (uma outra visão dada à classe trabalhadora 

quando se coloca contra as condições de opressão). Pela concepção de uma sociedade dividida 

em classes, baseada na função de cada um no processo produtivo, o Homem-Aranha não se 

encaixa exatamente em nenhuma, e isso dá margem para a divergência de opiniões sobre sua 
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presença ser benéfica ou não. E essa mesma condição o colocaria fora de qualquer visão da 

sociedade onde a divisão social do trabalho gera coesão, uma vez que ele não ocupa espaço 

nessa divisão. 

É importante salientar dois pontos relevantes desse encontro. Primeiro, foi de 

extrema satisfação observar como esse foi, talvez, o encontro onde o conteúdo chegou à 

compreensão dos estudantes, de forma sistemática, com conceitos, autores e discussões 

alinhados de forma mais coesa. A apropriação do tema para a vida prática, tendo como base de 

argumentação e de construção de conhecimento, a Sociologia e sua produção, é muito do que 

se esperava para uma intervenção que visa fomentar o raciocínio sociológico. Para Lima Filho 

(2017), é preciso encontrar a conciliação entre a realidade observada na escola pública – que é 

o caso desse trabalho – e a necessidade de fazer com que o conteúdo esteja alinhado ao universo 

rico de simbolismo da juventude. Os estudantes são pessoas dotadas de signos que utilizam para 

compreensão do mundo, e ignora-los, sob a desculpa de que são incapazes de aprender, é um 

grave erro.  

Descobrir um método ou métodos que dialoguem com o mundo juvenil deve ser 

exercício constante da escola, para que os conteúdos eleitos sejam não só repassados, mas 

revistos, questionados e sempre que necessário trocados por outros, a partir de uma noção 

coletiva e democrática de relevância. Tal exercício pode e deve se estruturar de forma 

sistemática, criando assim a prática docente de trabalhar a Sociologia a partir da realidade e dos 

signos nos quais o estudante está envolvido. Docente e estudantes podem construir o hábito de 

fazer Sociologia. Como aponta Lahire (2013) 

 

Do mesmo modo que os alunos adquirem o hábito de fazer quotidianamente o 

levantamento de temperatura para objetivar e tomar assim consciência dos fenômenos 

meteorológicos , eles poderiam ser treinados para a observação e para a objetivação 

do mundo social. 

 

Contudo – voltando ao encontro – a participação dos jovens e suas intervenções 

valiosas, não representam a integralidade das turmas. Boa parcela dos estudantes se mostrou 

distante das discussões e perdidos nos temas. Obviamente é sempre esperado que pessoas 

passem pelo processo de aprendizagem com ritmos diferentes, porém, para o que a intervenção 

se propôs a fazer, ficou o sinal de alerta para que a mediação das discussões se tornasse ainda 

mais inclusiva. A partir daí, foi reforçado que o grupo no WhatsApp existia como um canal de 
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contato entre a turma e que o professor estaria, para além daqueles horários, disponível para 

esclarecer possíveis dúvidas. O que ocorreu, por vezes em horários de intervalos nas escolas. 

Essas conversas ajudaram a atender necessidades de conhecimento prévio, por exemplo, tanto 

do conteúdo programático quanto das histórias dos heróis, para futuras discussões e realização 

de atividades exitosas.  

Os slides seguintes foram usados, de forma bem humorada, para explicar a atividade 

a ser realizada em casa. A partir do que foi discutido em sala, seguindo o texto nos slides, os 

estudantes teriam que fazer o mesmo com o filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Em uma 

folha de atividade, os jovens encontravam o mesmo texto dos slides e no verso as linhas 

destinadas à análise que fariam do filme. Assim foi feito e entregue na aula seguinte.  

Figura 43 – Slide: O Espetacular Homem-Aranha 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 44 – Slide: O Espetacular Homem-Aranha (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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No primeiro slide dessa última sequência, a brincadeira feita usando a imagem dos 

dois atores que vivem o Homem-Aranha nos dois filmes, chama atenção para explicar do que 

se trata a atividade que a turma terá que fazer. No segundo, os vários ícones de Homem-Aranha 

e os pontos de interrogação, são para explicar que novos slides devem vir, com informações 

que ainda não existem, pois serão as produzidas pelas turmas. Estando entregue a folha de 

atividades, um último slide segue a dinâmica de brincar com referências do filme trabalhado. 

No momento da realização da intervenção, um novo Homem-Aranha já figurava nos cinemas, 

com outra sequência de filmes, que para uso nessas aulas seria redundante, mas que por várias 

vezes esteve presente nas perguntas dos estudantes: “E o Tom Holland?” (ator que interpreta o 

atual Homem-Aranha nos cinemas), “e o dos Vingadores?”, “e o que tá no cinema?”. 

Figura 45 – Slide: “Por que não eu?” 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na aula seguinte foram recebidas as folhas de atividade34. Como se tratava do 

mesmo conteúdo e as turmas tiveram o mesmo filme como obra analisada, foi pedido que, em 

um breve momento inicial, os jovens falassem espontaneamente sobre como foi realizar a 

atividade e quais observações haviam feito. Mais da metade relatou sentir dificuldade na escrita. 

De cinquenta e seis jovens, no total das duas turmas, trinta e cinco entregaram e, destes, vinte 

conseguiram estruturar em um texto as observações feitas, de forma coerente, relacionando o 

filme com o conteúdo. Outros trabalhos careciam de informações, conclusões, levantavam 

questões sem aprofundar ou embasar os argumentos, apresentavam dificuldade de desenvolver 

o raciocínio e finalizavam em comentários superficiais. Por isso a importância da escuta sobre 

o processo de fazer a análise sem a mediação do professor. E apesar das dificuldades de escrita, 

 
34 Como atividade a ser feita em casa, a folha de atividade trazia impresso o mesmo texto trabalhando nos slides 

em sala de aula, como referência para a análise do filme que ficou a cargo dos estudantes: O Espetacular Homem-

Aranha. No verso, espaço para produção do texto analisando o filme. A folha de atividade, assim como foi entregue 

às turmas, consta no apêndice B. 
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todos os trabalhos procuraram estabelecer a relação dos acontecimentos do filme com o 

conteúdo que aprenderam. A fala dos estudantes tentando verbalizar o que haviam escrito 

comprovou esse esforço. 

Outra dificuldade foi a compreensão de fato dos acontecimentos à luz da 

Sociologia, como era esperado, pelas razões já comentadas anteriormente como a diferença nos 

ritmos de aprendizagem. Além disso, vale salientar que a intervenção foi um modelo de 

abordagem, como se faz com HQs, música, teatro e outras formas de conduzir o raciocínio para 

a aprendizagem. E como em todos esses exemplos, a diversidade de pessoas exige a diversidade 

de métodos. Não há um padrão estipulado para a eficácia de um ou outro. É sempre uma 

proposta. 

Dito isso, e considerando que a forma verbal, a partir da roda de conversa se 

mostrou mais eficaz na ordenação das ideias, nesse momento da pesquisa, do que a forma 

escrita, é importante destacar como as discussões impactaram nos textos daqueles que 

conseguiram produzir com segurança. O que vem a seguir são trechos retirados da produção 

textual deles. Apesar de conter a escrita de alguns em específico, a maioria das observações se 

repetiu nos textos dos colegas. Ora citando autores e seus conceitos, ora apenas um ou outro. 

 

Harry Osborn não se preocupa com a conduta, em ser comedido. Ele 

ostenta a riqueza e vive como um playboy. Só após a morte do pai é que 

ele assume a empresa e passa assumir uma postura dita de “homem de 

negócios” e demonstra preocupação com sua conduta, lembrando o que 

diz Weber. (Estudante da Turma B) 

A preocupação de tia May em buscar um trabalho extra, muito mais por 

se sentir improdutiva do que pela necessidade financeira. Quanto mais 

trabalho, mas produtiva é a pessoa de bem. (Estudante da Turma B) 

Após se formar, Peter diz que se tio Ben estivesse vivo ele o mandaria 

acabar com a farra e procurar um emprego. Destacando a valorização 

que tio Ben tinha pelo trabalho, mesmo sendo Peter alguém que acabou 

de sair da formatura. (Estudante da Turma B) 

Tia May desabafa dizendo que está fazendo hora extra para conseguir 

pagar as contas, pois a renda da casa mal dá pra sobreviver. O estresse 

devido ao excesso de trabalho mostra que “o aumento da produtividade 

não melhora a vida do trabalhador”. (Estudante da Turma B) 

Alguém diz no filme que o Homem-Aranha não é polícia nem bombeiro 

e por isso não deve se meter no trabalho dessas pessoas. É um exemplo 

de alienação do trabalho, porque mesmo o policial ou bombeiro 
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encarando que a função de proteger e salvar é sua, não possuem poder 

de decisão sobre proibir ou permitir a ação do Homem-Aranha. 

(Estudante da Turma A) 

Sobre ver o trabalho como um valor em si. Norman não diz a Harry que 

está deixando toda sua riqueza. Ele diz “a maior herança que posso lhe 

deixar, é o somatório de todo o meu trabalho”. (Estudante da Turma A) 

O valor do trabalho não é refletido na valorização do trabalhador. 

Quando ocorre o acidente na Oscorp, a empresa não se preocupa com a 

segurança dos funcionários, mas sim em abafar o caso para não 

manchar o nome do grupo. (Estudante da Turma A) 

O Homem-Aranha acaba com a ideia de coesão social através do 

trabalho, dita por Durkheim. Pois ao fazer o trabalho que é dos policiais 

e bombeiros deixa essas profissões sem função relevante. (Estudante da 

Turma A) 

Harry possui os meios de produção (burguesia) e Peter a força de 

trabalho (proletariado). Relações de trabalho que normalmente não 

acontecem entre amigos. (Estudante da Turma A) 

Electro é resultado da opressão que sofreu. Como agora tem poder, ele 

é quem oprime. É o jeito de ver o mundo que ficou nele por tudo que 

passou no trabalho. (Estudante da Turma B) 

O Homem-Aranha combate até a máfia russa, mas Peter não confronta 

seu patrão no Clarim Diário. Tia May diz que ele ganha mal como 

fotógrafo, mas ele só ironiza dizendo que seria justo se fosse nos anos 

60. (Estudante da Turma B) 

A exploração e a hierarquia dentro da empresa é que geram os fatos que 

constroem o filme. A conclusão é que a realização/objetivo principal da 

vida é ter o “trabalho dos sonhos”. (Estudante da Turma A) 

Quem cada personagem se torna no filme tem a ver com as relações que 

têm com seus trabalhos. Max diz que não é ninguém no mundo, porque 

é assim no trabalho. Ele começa a se ver diferente quando o trabalho 

quase tira sua vida. (Estudante da Turma B)  

O personagem Max Dillon é o funcionário dedicado e inteligente, 

essencial para a empresa e que sente por não ser reconhecido. É forçado 

a trabalhar depois do expediente no dia do seu aniversário. A relação 

entre a Oscorp e esse funcionário é um ótimo exemplo de mais-valia, 

como diz Marx. Pois seu trabalho garante muito dinheiro para a 

empresa e ele nem ao menos é lembrado. (Estudante da Turma A) 
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Esse estudante comentou que a invisibilidade de negros, mulheres, LGBT35s, 

indígenas e outros grupos no processo produtivo, é ainda mais gritante do que com os demais 

trabalhadores. 

Como acordado, o compilado dessas observações foi colocado em forma de slide, 

a partir do ponto combinado, ou seja, o slide em que constam apenas os pontos de interrogação. 

Contudo, embora sendo mostrado à turma posteriormente e dito que fará parte do material 

original para ser trabalhado com outras turmas, tudo foi feito de forma breve. Houve a 

preocupação de que as turmas se vissem construindo materiais a partir de sua experiência com 

a Sociologia, mas também a preocupação de não isolar a parcela que encontrou dificuldades, 

fechando a mediação do encontro com a noção de que tudo que está ali é resultado na verdade 

dos diálogos ocorridos entre todos e todas. O que é verdade e evita a reprodução da lógica de 

valorização de funções específicas da produção, tão questionada durante os encontros.  

A princípio a intensão era de expor aqui o slide originado das respostas colocadas 

acima. Porém, além do fato de já estarem expostas no trabalho nesse mesmo capítulo, a ideia 

de manter no imaginário do leitor a interrogação como algo aberto às novas experiências com 

esse material, que não essa, pareceu mais interessante. 

O encontro em que os textos foram recebidos e que se iniciou com a breve conversa 

sobre eles, encerrou aí o espaço para o tema “Trabalho e Sociedade” (como tema central, mas 

sempre revisitado quando necessário) e introduz o tema “Estratificação e Desigualdades 

Sociais”. Tema suscitado (mesmo de forma inconsciente, por parte dos estudantes) no decorrer 

dos encontros anteriores, por meio das discussões feitas nas duas turmas. 

O próximo tema resgata alguns conceitos e autores dos encontros anteriores, como 

Weber e as relações de poder, Marx e a participação no processo de produção como elemento 

de divisão social, a noções e definições do seja democracia e como está associada à ideia de 

igualdade. E o detalhe é que tal resgate parte menos do conteúdo exposto, embora dialogue com 

o mesmo, e mais da participação dos estudantes no decorrer dos encontros. 

 

 

 
35 A sigla para representar pessoas transgêneros, bissexuais, homossexuais, lésbicas e outras identidades de gênero 

e orientações sexuais, passou por diversas mudanças, mas tem a LGBT ainda como a mais popular. Para padronizar 

nas vezes em que for necessário o uso de sigla representativa, escolheu-se LGBT, pelo seu uso nas escolas com 

visível aceitação. 
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4.5. Episódio 4 - Estratificação e Desigualdades Sociais 

Os dois encontros descritos a partir desse ponto, encerram a disciplina eletiva no 

ano 2019, com conteúdos programáticos, porém, não representam o fim da intervenção 

pedagógica, que teve seu encerramento no encontro seguinte. O tema “Estratificação e 

Desigualdades Sociais” trouxe esclarecimentos e base teórica e científica para discussões que 

começaram nas aulas anteriores. Essas discussões evocavam sempre questões de 

representatividade e de como as formas de ser, existir, agir, se ver e ser visto na sociedade têm 

a ver com as construções históricas, culturais, sociais dos diferentes grupos de pessoas. A 

dificuldade de entender a sociedade estudando relações de poder, noções de democracia e 

cidadania e papéis sociais a partir dos papéis no processo produtivo, sempre se deu por conta 

de as discussões esbarrarem nas desigualdades de acesso, de direitos, de liberdade de 

participação e decisão. Desigualdades relacionadas à cor, gênero, poder aquisitivo, origem, 

entre tantas outras, observadas pelos estudantes como algo que os afeta diretamente.  

A exemplo do encontro passado sobre “Trabalho e Sociedade”, parte do material 

nos slides foi destinado à leitura. Porém, nem tudo que está ali foi lido em sala, embora tudo 

tenha sido trabalhado, já que todo o material foi disponibilizado para leitura em casa e discussão 

posterior na aula, sendo isso combinado com as duas turmas durante a semana. Usando o 

recurso do WhatsApp, os slides foram enviados, como de costume, para os grupos das devidas 

turmas, como material de apoio nos estudos sobre o tema dessas aulas. Contudo, diferente do 

encontro anterior, o layout dos slides segue em fundo branco e apenas texto, apostando no 

crescimento das turmas quanto à necessidade de recursos atrativos para leitura. Essa 

composição de slides foi dividida em muitas partes, que contemplaram dois encontros, 

obedecendo a sequência descrita e comentada a seguir. 

Os três primeiros trazem a apresentação de conceitos base para o entendimento das 

desigualdades sociais. Primeiramente, é importante explicar que dessa vez os tópicos de todos 

os slides foram programados para aparecerem após o clique no teclado, e não todos de uma vez 

na tela. Esse detalhe foi adicionado com a intenção de ir mostrando aos poucos os termos e 

conceitos e, após as colocações das turmas sobre o que conhecem dali mostrar o conteúdo e 

comparar com o conhecimento prévio dos jovens. Algo pensado para a estrutura desse encontro, 

mas funcional para qualquer outro. Sendo assim, o primeiro slide mostra, a priori, apenas o 

letreiro “Desigualdades Sociais” e então os estudantes foram questionados sobre o que 

entendiam do tema colocado. Em geral, as falas apontavam as diferenças entre pobres e ricos, 
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negros e brancos, héteros e pessoas LGBTs como sendo exemplos de desigualdade. E definiam 

“desigualdade” como sendo a existência dessas diferenças e o que elas causam. Após mostrar 

os tópicos, foi comentado que a identificação das turmas com o que o tema trata, é sempre um 

sinal positivo, pois não estão alheios ao que tem a ver com eles. Questionados sobre o porquê 

de o letreiro estar no plural, imediatamente um e outro membro – tanto na Turma A quanto na 

Turma B – já atentou para o fato de que não existe apenas desigualdade econômica. Colocado 

então que esse plural é de fato a forma como a Sociologia trabalha o tema, seguiram-se os 

tópicos. 

Figura 46 – Slide: Desigualdades Sociais 

 

  

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 47 – Slide: Estratificação Social 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 48 – Slide: Estrutura 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ao surgir o tópico “estrutura, estratificação e mobilidade social”, alguns 

arriscaram ainda dizer que mobilidade é “quando você sai de um lugar na sociedade para outro 

de mais destaque”, mas a maioria aguardou a explicação que veio nos slides seguintes. 

Aproveitando as discussões recorrentes nos encontros passados em que as questões 

relacionadas às mulheres, negros, sempre geravam um sentimento de distinção na compreensão 

de algum tema social, foi explicado como essa distinção encontra suas raízes na estrutura sob 

a qual se desenvolveu a sociedade brasileira. Continuando a explanação sobre estratificação 

social, alguns comentários surgiam como “estalos” de surpresa, sobre coisas que talvez já 

estivessem naturalizadas para alguns. Por exemplo, “ah, então, por isso o povo aceita tanta coisa 

dos políticos no Brasil”, também “e desde então a gente sofre só por ser mulher” (dito na Turma 

A), ainda “por isso a gente não conhece nada sobre os índios”, e “ainda tem gente que diz que 

negro só tem mimimi” (dito na Turma B). Fora isso, algumas feições de espanto, alguns 

silêncios e testas franzidas, de jovens conhecidos por geralmente falarem bastante.  

Embora seja praticamente impossível mensurar intensidade de sentimentos ou 

como eles se orientam coletivamente em momentos como esse, aos olhos do professor, era 

como se algo unisse os jovens de alguma forma. Nas palavras dos meninos e meninas, que 

vinham sempre acompanhadas de balançar de cabeça, de outros colegas confirmando aquela 

afirmação, parecia que surgia um despertar para a consciência de fazerem parte de grupos dentro 

de um grupo. Mulheres, mulheres negras, meninos negros, garotas lésbicas, meninos gays, 

meninas e meninos que não sabem definir sua cor, pessoas pobres. Todos estudantes de uma 

escola que, por alguma razão, está naquele bairro e atende àquelas pessoas. E nem ao menos se 

havia falado em classe ainda até o momento. Mas também é importante relatar que 
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comportamentos de isolamento, recusa às falas proferidas pelos colegas através de uma careta, 

um balançar negativo de cabeça, também ocorreram. Reconhecer-se dentro de um grupo que 

reivindica reparação pela histórica forma desigual de tratamento, não é algo imediato para todas 

e todos homossexuais, negros, mulheres, pobres etc. Assim como não é imediato – diria até que 

é um processo bem mais complexo – que pessoas em posição de privilégio reconheçam isso, 

sobretudo numa discussão onde esse é o ponto. 

Como já dito, os públicos dessas escolas acabam contemplando pessoas e realidades 

distintas. Há, claro, garotos e garotas que negam qualquer raiz histórica, e a própria estrutura 

apresentada pelo professor, que afirmam a existência de relações de privilégio e marginalização. 

Não é à toa que, quando o tópico sobre mobilidade social entrou em discussão, as falas sobre 

dificuldades de acesso chegaram a rivalizar com discursos sobre meritocracia. E tudo isso, 

ainda, sob o olhar apático de outros jovens que pareciam não saber ou não querer se apropriar 

do momento. 

Entre os 56 jovens que fizeram parte da intervenção pedagógica, 24 eram meninas 

e 32 eram meninos, todos e todas com idade entre 15 e 18 anos. Entre os que se declaram negros 

ou pardos36, somam 36, porém, a quantidade de pessoas que se declaram brancas (14), supera 

a quantidade dos que, especificamente se declaram negros (13). Os demais não responderam 

como se declaram em relação a cor/etnia. O número de estudantes oriundos de escola particular 

(durante o Ensino Fundamental), também supera o número dos que migraram da escola pública, 

sendo os primeiros 33, contra 23 dos segundos, e desses últimos apenas 4 são brancos e apenas 

7 são negros entre os de escola particular. Moram com pai e mãe, 33, enquanto 18 moram 

apenas com a mãe, 2 apenas com o pai e 3 com outros responsáveis. A maioria de seus 

responsáveis cursou até o Ensino Médio (20), mas o número de pais com Ensino Superior (12) 

é bem próximo do número de pais que não concluíram o Ensino Fundamental (13). A maioria 

(31) possui renda familiar de até dois salários mínimos, enquanto 18 possuem renda entre dois 

e quatro salários mínimos e 7 acima disso.  

Os dados, assim colocados, mostram como era diversa a representação de pessoas, 

o que consequentemente traria o choque de realidades. A forma de ver e sentir o mundo passa 

por experiências que, quando confrontadas, podem pender para o embate ou para o aprendizado.  

 
36 O termo pardo foi colocado respeitando a resposta aberta dos estudantes que assim escreveram. É sabido que a 

discussão sobre o uso devido ou não do termo é algo complexo desde as vertentes que compõem o Movimento 

Negro até a nomenclatura historicamente discutida para o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 
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Com certeza essas aulas eram oportunidade de aprendizado. E como as 

representações dos vários perfis sociais se manifestam em suas opiniões, discursos e ações, 

assim foi aberto o espaço para que cada um se expressasse a partir do conteúdo proposto.  

Porém, faz parte da intervenção promover a compreensão de que a Sociologia não 

se atém a divergências de opiniões e experiências pessoais isoladas, mas trabalha com a 

pesquisa, com o método e consegue assim dar conta das discussões que contemplam todos os 

perfis. Para isso, estudar as sociedades em tempos e espaços diferentes é sempre um exercício 

de tolerância e principalmente de fomento ao conhecimento, para qual os estudantes eram 

conduzidos.  

A próxima sequência de slides traz, portanto, as formas de estratificação social mais 

conhecidas e também propostas pelo livro “Sociologia em Movimento”, já citado antes como 

sendo o de uso dos jovens nesse ano e que compõem, inclusive, parte dos textos desses 

encontros. Afinal, até aqui apenas três slides haviam sido mostrados e toda a conversa em torno 

deles dava conta apenas da realidade brasileira. 

Figura 49 – Slide: Sistema de Castas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Site UOL 
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Figura 50 – Slide: Sistema de Castas (2) 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 51 – Slide: Estamentos 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborado pelo autor 

 

 Figura 52 – Slide: Estamento (2) 

 

 

 

 

 

   Fonte: elaborado pelo autor 
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Figura 53 – Slide: Estamento (3) 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 54 – Slide: Classes Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como já era esperado, devido à fácil identificação com a forma atual como a 

sociedade ocidental, sobretudo brasileira, se organiza, o sistema de estratificação em classes 

sociais foi o que provocou mais interesse para discussões entre os estudantes. Até mesmo 

porque era esse fator (estratificação), a peça que faltava no embasamento de várias falas de 

meninos e meninas, nos encontros passados onde a representação de cada pessoa na sociedade 

se encaixava de forma diferente, dentro de um estudo geral de conceitos. Interessante como os 

membros das duas turmas sempre caminhavam para a compreensão dos temas, como 

mecanismos e processos gerados pela e na sociedade, mas levando a cada encontro uma busca 

maior por entender como esses “acordos coletivos” afetam indivíduos diferentes, de formas 

diferentes.  
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Trazendo de volta a preocupação com a parcela de estudantes que apresentava 

dificuldade de compreensão até essa etapa da intervenção, seja do próprio conteúdo, ou da 

dinâmica de utilizá-lo na análise de filmes e séries, é importante relatar um fato aqui.  

Em várias oportunidades, o professor conversou individualmente com algumas 

dessas pessoas em horários de intervalos entre aulas, intervalos recreativos, antes ou após o 

horário regular das aulas (sete da manhã  às dezesseis e quarenta da tarde) quando da chegada 

ou saída de estudantes ou mesmo via WhatsApp. Em algumas ocasiões por iniciativa dos 

próprios estudantes e nas demais vezes pela procura por parte do professor. A partir dessas 

conversas foram obtidos os seguintes resultados: De 12 pessoas procuradas individualmente, 7 

demonstraram compreender os temas trabalhados e conversaram sobre como entenderam as 

relações dos personagens nas obras por meio das aulas da eletiva, porém, sentiam imensa 

dificuldade de falar em público, de estarem errados em suas observações e ainda dificuldade de 

produzir algo escrito sobre isso. As outras 5 pessoas relataram realmente não se adaptarem à 

proposta da eletiva, por não conseguirem ver os filmes de super-heróis como algo além de seu 

entretenimento, ou sentirem imensa dificuldade em se apropriarem da Sociologia como algo 

que conseguiam entender, e daí tampouco se ver no seu conteúdo. 

O número de 12 pessoas é um total obtido como resultado do tempo do professor 

para ter essas conversas, em sua rotina escolar. Contudo, entre um encontro e outro havia 

sempre aqueles que participavam em um e em outro não. Mas os 12, e talvez alguns outros 

poucos (difícil precisar, considerando a dinâmica das aulas37), apresentavam esse 

comportamento frequentemente. Todavia, os resultados mais precisos sobre a evolução ou não 

desse panorama estão presentes mais à frente nesse trabalho. 

Seguindo a sequência ainda da mesma etapa dos slides, e tendo demonstrado um 

breve quadro sobre como as turmas estavam acompanhando a evolução dos encontros até aqui, 

Karl Marx e Max Weber foram os próximos tópicos, aprofundando a conversa sobre 

estratificação e classes sociais. 

 

 

 
37 Na maioria das vezes era rodas de conversa em aulas de cem minutos, uma vez por semana, com turmas que 

contemplavam estudantes das três séries do Ensino Médio. Perceber a fala individual de cada participante e o 

silêncio de outros e a intermitência disso no total de dez encontros é um exercício que pode deixar passar algumas 

falas ou ausências em um encontro ou outro, pela fluidez da discussão. 
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Figura 55 – Slide: Classes Sociais – Karl Marx 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 56 – Slide: Classes Sociais – Max Weber 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Falando sobre Marx, era sempre comum ouvir algum jovem citar exemplos de 

pessoas pobres que alcançaram cargos considerados importantes. Dizia-se ainda que todos 

possuem, de fato, os mesmos direitos, e que a desigualdade faz parte da forma como o mundo 

funciona. A fala de uma garota, na Turma A, especificamente, chamou a atenção da turma e do 

professor: “Vocês leram alguma coisa do Marx, além do que o professor tá falando? Como 

vocês podem só discordar de um cara que pesquisou a vida toda e vocês não se deram nem ao 

trabalho de ler?”.  

Após o silêncio, outras pessoas tinham sempre alguma história sobre processos na 

justiça em que a parte pobre (muitas vezes seus parentes) não podiam nem arcar com os custos, 

logo, não há direitos iguais. Ou sobre não ter dinheiro para pegar o ônibus, questionando o 
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direito de ir e vir (isso já foi relatado na Turma B). Aos poucos, a compreensão sobre uma 

sociedade de classes divididas pela relevância econômica de cada pessoa ganha exemplos dos 

próprios estudantes. 

Sobre Weber, os apontamentos levavam majoritariamente a igrejas cristãs, partidos 

políticos, movimentos sociais como grupos que ocupam lugares de destaque. A credibilidade 

naquilo que afirmam, na isenção de impostos em alguns casos, no acesso a decisões de interesse 

coletivo, foram coisas apontadas em relação a: Igreja Católica, Igreja Universal, Partido dos 

Trabalhadores (PT) e Partido Social Liberal (PSL), militares, Rede Globo, National 

Aeronautics and Space Administration ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 

(NASA), Universidades, Organizações Não Governamentais (ONGs) etc.  

Entre grupos de status, os influenciadores digitais foram os mais citados, por 

moverem não só o setor financeiro, mas principalmente por ditarem tendências, moda, 

vocabulários, comportamentos, assim como muitos artistas. Foi interessante ver a compreensão 

e, em certa medida, o espanto de alguns jovens sobre como a sociedade se encontra dividida 

em níveis de relevância, determinados por fatores que, segundo os próprios jovens, parecem 

absurdos de se conceber. A mediação não focou na crítica à forma de organização da sociedade, 

mas acatou a autocrítica feita pelas turmas, ou por parte dos membros que a conduziu. 

Era notório como o encontro anterior sobre “Trabalho e Sociedade”, municiara as 

turmas para a compreensão sobre Marx e Weber nesse encontro. Como é possível perceber, até 

aqui pode-se encarar o encontro como uma aula não tão diferente do que as turmas poderiam 

ter. Não há ainda menção alguma aos super-heróis, não há atrativos visuais, sonoros, onde o 

conteúdo se introduza de forma lúdica. Há apenas textos e uma conversa acerca do que se tem 

ali. Porém, esse espaço já havia sido destinado à Sociologia, as discussões sobre a vida prática 

vinham primeiro e a curiosidade sobre a obra a ser trabalhada, depois: “Mas, Paulo, qual vai ser 

o filme dessa vez?”; “Quero ver em qual história de super-herói a gente vai encaixar esse 

conteúdo hoje”. As sugestões dos próprios membros das turmas apareciam já conforme o 

conteúdo era ministrado.  

Daria para perceber a divisão da sociedade pelo status na série The 

Boys, onde o fato de ser super-herói já coloca alguém em um nível 

superior. (Estudante da Turma B) 

Nos filmes do Homem de Ferro sempre fica claro a divisão das classes, 

como os interesses das indústrias Stark é diferente dos seus empregados 



149 
 

a ponto de os vilões sempre partirem das classes abaixo do Tony e o 

virem como inimigo. (Estudante da Turma B) 

Na história dos X-Men, eles são um grupo visto por alguns como a 

camada superior da sociedade e por outros como a mais inferior, em 

momentos diferentes, e não tem nada a ver com dinheiro. (Estudante da 

Turma A) 

Gotham é basicamente o que Marx afirma sobre sociedade de classes, 

pois todos os conflitos são gerados por essa diferença. (Estudante da 

Turma A) 

Tanto na sociedade onde vive o Thor como na que vive a Mulher 

Maravilha, os grupos são divididos pelas funções, habilidades, poderes, 

capacidade de prestar algum serviço, mas sem considerar uma produção 

ou lucro. (Estudante da Turma A) 

 

Organizadas aqui com outras palavras, essas foram algumas sugestões feitas pelos 

estudantes e suas justificativas para trabalhar o tema do encontro nessas específicas obras. Foi 

explicado, então, que não seria trabalhada uma obra específica, mas que a partir da compreensão 

inicial sobre como se constroem as desigualdades, caminharíamos para um outro momento: 

refletir sobre como essas desigualdades se reproduzem na questão da representatividade. Ao 

falar do universo dos super-heróis, e tendo já estabelecido que este reflete a sociedade que lhe 

inspira, é fácil perceber a evidência de grupos majoritários no protagonismo das histórias 

contadas, em detrimentos de outros. Esse encontro seria o ideal para problematizar esse fato.   

4.5.1. Diversidades e representatividade no universo dos super-heróis 

Durante toda a pesquisa, voltar aos quadrinhos foi um exercício constante, pois, 

como já dito, eles formam a base para o que passou a ser representado nas telas. E sobre o 

assunto desse encontro, foi encontrado bastante material envolvendo questões de 

representatividade, muitas vezes mais corajosas do que se vê no audiovisual, mesmo sendo de 

épocas bem anteriores. Inclusive, isso deu margem para o diálogo sobre a questão 

mercadológica e sua relação com as lutas de grupos sociais, que podem ou não representar lucro 

aos estúdios que decidem envolvê-las em seus filmes.  

Há pelo menos 80 anos as histórias em quadrinhos sobre super-heróis, como a 

indústria que são, dialeticamente constroem e absorvem demandas. A presença de personagens 

representantes de grupos considerados minorias não é novidade. Publicações como The X-Men 

#1 de 1963 e, do mesmo ano, The Amazing Spider-Man #1 pela editora Marvel Comics, por 
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exemplo, traziam questões como preconceito, diversidade. Porém só nas duas últimas décadas 

é que principalmente negros e mulheres, mas também gays e lésbicas, em menor proporção, 

assumem o protagonismo nas grandes editoras (exceções como Mulher Maravilha, de 1941, da 

DC Comics não são esquecidas).  

O que ocorre é que tais grupos são minorias em representação política, mas não em 

números. E conferem público que cada vez mais busca se ver naquilo que consome/usa. O 

número de personagens e eventos que envolvem discussões sobre esses grupos nas HQs é 

gigantesco nas duas últimas décadas, o mesmo tempo em que se deu o boom dos filmes de 

mesmo gênero. Porém o cinema abrange um público mais amplo, entre os que consomem HQs 

e os que sequer conhecem, e investe quantias astronômicas de dinheiro.  

A rejeição do público conservador ao protagonismo de personagens negros, gays, 

mulheres, não chegou a pôr em risco o faturamento das editoras. Mas os estúdios não arriscaram 

sair da lógica do herói homem, cis, hétero, branco e estadunidense salvando o mundo. Pois o 

público para esse perfil é garantido. Mesmo com a franquia X-Men abordando questões como 

direitos civis nos cinemas, as grandes bilheterias de Marvel e DC só arriscaram protagonistas 

como Mulher Maravilha (2017), Pantera Negra (2018) e Capitã Marvel (2019) a partir do 

2017, contemplando a demanda do público que evocava representatividade das disputas 

políticas dos grupos feministas, antirracistas, e da própria representatividade de mulher, do 

negro, do homossexual como pessoa da qual se quer saber a história, os anseios, as fraquezas e 

os poderes. O ocidente de pensamento, crenças e práticas conservadoras ainda é terreno no qual 

os estúdios tentam o equilíbrio entre o politicamente correto e o conservadorismo, e os possíveis 

boicotes de ambos os públicos.  

Nos slides da próxima etapa, foram então apresentados casos históricos de 

personagens construídos ou transformados a partir de discussões sobre representatividade e 

desigualdades sociais. 

Em cada figura já está contida a fonte. Toda as imagens foram tiradas do site 

Geledés e cada uma carrega o seu link de acesso. 
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Figura 57 – Slide: Miles Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Slide: Bobby 
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Figura 59 – Slide: “Coração de Ferro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Slide: Kamala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 – Slide: Selina Kyle 
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Figura 62 – Slide: “América” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 – Slide: Jean-Paul Beaubier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Slide: X-23 
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Figura 65 – Slide: Jane Foster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – Slide: Constantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 – Slide: Mística 
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Figura 68 – Slide: Mulher-Maravilha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 – Slide: Falcão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – Slide: Capitã Marvel 
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Figura 71 – Slide: Batwoman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 – Slide: Wiccano e Hulkling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo apresentado os personagens acima e o contexto em que foram construídos, 

passou-se a focar nos filmes e séries, levando em conta os grupos mais apontados pelos 

estudantes desde as primeiras discussões: comunidade LGBT, negros e mulheres. A próxima 

etapa se deu no segundo encontro do tema. 

4.5.2. Negras e negros no universo dos super-heróis 

A provocação inicial foi sobre o advento de personagens negros em lugar de 

destaque, e o porquê de acontecer no momento atual.  
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Figura 73 – Slide: Representatividade 

 

 

 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 74 – Slide: Protagonistas negros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 75 – Slide: Personagens negros em filmes e séries 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Mesmo antes de mostrar o segundo slide dessa sequência, os jovens já apontaram 

Pantera Negra, Luke Cage e Raio Negro (os três representados na imagem) como destaques. 

Isso demonstra de fato que existe no imaginário dessas pessoas, de turmas e escolas diferentes, 

uma referência negra atual no universo dos super-heróis. Já no terceiro slide, o que se tem são 

personagens de filmes e séries, que fazem parte de equipes com foco em protagonistas brancos 

e que têm ganhado maior evidência. Destaque para a personagem Tempestade, de X-Men, que 

nos quadrinhos sempre esteve entre as mais queridas, porém, com participações menores nas 

tramas dos filmes.  

Dois pontos foram levantados nas turmas sobre a presença desses personagens de 

forma mais expressiva nas mídias audiovisuais. Primeiro, o histórico de lutas do movimento 

negro, sobretudo nos Estados Unidos (não houve comentários baseados em datas, nomes ou 

eventos específicos, mas na visão geral do que se conhece pela própria mídia, de diferentes 

gêneros, que retrata histórias de enfrentamento ao racismo e de protagonismo negro). Outro 

ponto foi a questão mercadológica, pelo fato de que hoje falar em combate ao racismo e as 

formas de preconceito, vende. Evocando Weber, alguns estudantes, na Turma A, comentaram 

sobre as possibilidades do que se pode vir a ser, quando se fala de pessoas negras e como isso 

representa uma forma de divisão social sustentada por uma estrutura de base escravocrata.  

As próprias obras protagonizadas por negros apresentam diferenças que dizem 

muito do que significa tê-los nessa posição. Pantera Negra aparece evidenciando aspectos 

considerados relevantes na sociedade ocidental capitalista, como beleza, sucesso, riqueza, 

poder, relevância cultural, hegemonia tecnológica, tudo dentro de uma nação africana; ao passo 

que tem como antagonista um negro crescido nos Estados Unidos, que evidencia a situação de 

racismo e marginalização de seus iguais, onde vive e no mundo.  

Raio Negro já mostra uma família negra, bem sucedida financeiramente e 

profissionalmente, o que faz recair sobre o personagem principal, enorme cobrança pela retidão 

de suas ações, uma vez que é um exemplo de um negro que deu certo. Enquanto isso, Luke 

Cage retrata o dia a dia de um homem de pele indestrutível e super força, que não procura ser 

herói, mas inspirar e proteger os jovens expostos ao tráfico e demais crimes. Em uma das cenas 

surge a seguinte frase “super-herói ou não, quando a polícia te vê na rua, você ainda é um 

negro”. 

Os lugares onde se encontra a população negra, enquanto personagens, nas histórias 

de super-heróis, fomentou a discussão sobre os lugares ocupados por essa população na 
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distribuição dos papéis nessas histórias. Protagonistas ou não, certos personagens foram escritos 

sem que se os imaginassem como pessoas negras. O slide seguinte fala por si e seu sucessor 

ilustra exemplos.  

 

Figura 76 – Slide: Representatividade (2) 

 

 

 

 

 

                    Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 77 – Slide: Atores e atrizes negros que interpretaram personagens 

orginalmente brancos nas HQs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O texto “Como Candice Patton permitiu que pensássemos em uma Mary Jane 

negra”, publicado no blog Preta, Nerd e Burning Hell38, fala de como a escolha da atriz Candice 

Patton para viver a personagem Irys West na série The Flash, abriu margem para se ter em 

 
38 http://www.pretaenerd.com.br/2016/08/como-candice-patton-permitiu-que.html 
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mente atores e atrizes negros assumindo papéis de personagens comumente caucasianos nos 

quadrinhos. Na ocasião a atriz Zendaya, negra, havia sido anunciada para viver MJ no filme 

Homem-Aranha de volta ao lar (2017). MJ seriam as iniciais de Mary Jane Watson, interesse 

amoroso de Peter Parker (o Homem-Aranha), uma conhecida personagem dos quadrinhos de 

pele branca e cabelos ruivos. A escolha gerou polêmica entre os fãs do Homem-Aranha, porém 

algo semelhante havia ocorrido quando da escolha de Patton para viver o par romântico de 

Barry Allen, na série, sendo que nas HQs a personagem também tem pele branca e cabelos 

ruivos. 

Por diversas vezes atores e atrizes brancos interpretaram personagens, muitas vezes 

reais, que originalmente eram não-brancos. Pouco se viu de estranhamento entre o grande 

público, porém não é a mesma coisa quando o inverso acontece. Quando atores como Will 

Smith e Samuel L. Jackson, já consagrados por seus trabalhos anteriores e com considerável 

status assumiram personagens como O Pistoleiro e Nick Fury, respectivamente, não houve tanta 

polêmica sobre seus personagens terem origem caucasiana nos quadrinhos. Fury ganhou 

inclusive uma versão nos quadrinhos, inspirada na figura do ator Samuel L. Jackson. Em casos 

onde os atores e atrizes não eram tão conhecidos, a crítica foi implacável por parte de fãs e 

profissionais que produzem esse tipo de material39.  

Para o autor desse trabalho é como se um ator ou atriz, negros, tivessem que provar 

antes seu “valor” e construir um nome que os conceda “passabilidade” diante da indústria 

racista do cinema. É como se “tudo bem se os personagens são brancos nas HQs, pois os atores 

são negros, mas são o Smith e L. Jackson”. Existem negros que “podem, apesar de serem 

negros”, pois já passaram pelo crivo da audiência caucasiana.  

4.5.3. Personagens lésbicas, bissexuais, transgêneros e gays  

Ao falar de representatividade LGBT, o resultado foi diferente quanto à 

identificação imediata de personagens. Não existem protagonistas, nos filmes ou séries de 

super-heróis, que sejam gays, lésbicas, transexuais etc., numa dimensão de notoriedade que 

ocupe o imaginário popular. A única personagem citada, e ema apenas uma das turmas (Turma 

A), foi a Batwoman, personagem lésbica que protagoniza uma série, e que, vale ressaltar, 

 
39 O quadrinista inglês John Byrne, classificou como racistas as mudanças de etnia de personagens. Para ele, que 

é branco, seria uma forma de racismo conferir a negros e negras assumir heróis que são originalmente brancos. No 

entanto, ativistas do movimento negro discordam e comemoram as mudanças. (texto disponível em: 

ceert.org.br/noticias/comunicacao-midia-internet/15459/a-mudanca-de-genero-e-etnia-nos-quadrinhos-de-super-

herois) 
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estreou no mesmo ano em que se deu a intervenção, ou seja, era algo recente na lembrança. 

Fora isso, vários personagens LGBT estão presentes nas séries (a maioria nas séries da DC), 

como coadjuvantes, nas quais podem ter ou não a temática LGBT como tema trabalhado. 

Alguns jovens alegaram que a religião ainda é o fator que inibe os estúdios a apresentarem 

protagonistas gays, lésbicas, trans, ao público – o conservadorismo ocidental, de base cristã, 

estaria presente no público que consome filmes e séries de super-heróis, que por sua vez poderia 

boicotar o protagonismo LGBT, a ponto de gerar prejuízo aos estúdios. O status das igrejas 

cristãs, mesmo em países de Estado laico, os coloca em lugar de superioridade perante as pautas 

de alguns movimentos sociais, como o LGBT. 

 

Figura 78 – Slide: Representatividade (3) 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Figura 79 – Slide: Personagens LGBTs 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.5.4. Mulheres e o empoderamento 

Por fim, o mesmo exercício foi feito em relação à representatividade e o 

protagonismo de personagens mulheres nos filmes e séries de super-heróis. Mulher-Maravilha 

e Capitã Marvel foram citadas imediatamente nas duas turmas, assim como a série Supergirl. 

E embora essas e tantas outras personagens, sejam conhecidas pelos quadrinhos ou animações 

há anos, não figuraram nos filmes e séries como protagonistas por muito tempo. Essa era uma 

observação esperada pelo professor, mas que as turmas não fizeram, porém, foram provocadas 

a atentar. A Marvel Studios, que criou o já comentado Universo Cinematográfico Marvel, levou 

dez anos para ter seu primeiro filme protagonizado por uma super-heroína, a Capitã Marvel. 

Isso depois de seu concorrente, a DC, por meio da Warner Bros, lançar Mulher-Maravilha. 

Toda a discussão se pautou no machismo presente na indústria cinematográfica, assim como 

em todos os setores da sociedade. A ideia de que filmes recentes, protagonizados por super-

heroínas, estão relacionados com discussões atuais sobre feminismo e que isso gera um público 

interessado em  produtos que os represente, foi algo citado também em ambas as turmas. 

Figura 80 – Slide: Representatividade (4) 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 81 – Slide: Mulheres super-heroínas 

 

 

 

 

 

              Fonte: elaborado pelo autor 
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4.5.5. Realização da atividade 

Como é possível perceber, a terceira etapa, já realizada no segundo encontro do 

tema, foi voltada para discussões sobre representatividade. Compreendendo a ideia de divisão 

social, pela qual, para além das classes divididas pelo fator econômico, existem grupos de 

destaque e detrimentos de outros que sofrem sansões em espaços que seriam para todos, mas se 

tornam espaços de disputa. Contudo, a aplicação do conteúdo, com os conceitos trabalhados 

sobre estratificação e desigualdades sociais, foi um exercício (dessa vez sem exemplo realizado 

em sala, para explorar a iniciativa das turmas, após os encontros realizados com exemplos de 

aplicação) deixado para casa, para ser apresentado no encontro seguinte, encerrando a eletiva. 

 

Figura 82 – Slide: Ilustração da atividade 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A exemplo da atividade realizada quando trabalhado o tema “Democracia e 

Cidadania”, cada turma foi dividida em equipes, responsáveis por assistir, analisar e apresentar 

seu respectivo filme ou série, abordando o tema trabalhado em sala. Foram considerados textos 

e apresentações em sala para essa atividade. Abaixo está um resumo do que foi exposto e 

discutido pelas turmas. 
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4.5.5.1. Série: RAIO NEGRO40.  

Desenvolvida por Salim Akil, que junto com Greg Berlanti e Mara Brock Akil 

divide a direção dos episódios que somam quarenta e cinco, divididos em três temporadas; com 

produção de Robert West; produzida por Berlanti Productions, Akil Productions, DC 

Entertainment e Warner Bros; tendo como emissora de TV original The CW e exibida desde16 

de janeiro de 2018, distribuída pela Netflix; traz no elenco: Cress Williams (Jefferson 

Pierce/Raio Negro), China Anne McClain (Jennifer Pierce/Rajada), Nafessa Williams (Anissa 

Pierce/Tormenta/Pássaro Negro), Christine Adams (Lynn Stewart), Marvin "Krondon" Jones 

III (Tobias Whale), Damon Gupton (Henderson) e James Remar (Peter Gambi). 

 Sinopse: Jefferson Pierce é diretor de uma escola e membro respeitado na 

comunidade. Em um bairro negro, típico dos Estados Unidos, Pierce luta para que a educação 

seja a maior ferramenta de transformação para os jovens de sua comunidade. Lala, amigo de 

infância de Jefferson, é traficante e em alguns momentos “bate de frente” com o diretor quanto 

ao território que cada um tem influência. Jefferson foi, na juventude, o herói conhecido como 

Raio Negro, segredo que só sua esposa conhece, e que pode vir à tona quando uma gangue, na 

qual Lala tem função de comando, ameaça jovens e suas famílias no bairro, incluindo as filhas 

daquele que ninguém sabe ser na verdade o Raio Negro. 

Anotações e falas das turmas A e B 

O elenco da série é majoritariamente negro, o que já não é comum em 

filmes de super-heróis. E o fato de isso ser um destaque já é um exemplo 

de que existe funções e espaços nos quais não se espera ver negros. A 

família do Raio Negro é um exemplo disso na série. Uma médica, uma 

neurocientista, um diretor de escola, todos em cargos geralmente 

ocupados por brancos. (Estudante da Turma B) 

Tudo acontece em um bairro de negros. A segregação racial na série, 

nos EUA e no mundo é reflexo de como o racismo determina lugares 

específicos de brancos e negros, como bairro, escola, condomínios e até 

igrejas. (Estudante da Turma A) 

Anissa (a filha mais velha dos Pierce) é um grande símbolo de 

representatividade das minorias. É mulher, negra, lésbica e militante na 

 
40 O Raio Negro (Black Lightning) foi criado pelo escritor Tony Isabella e o desenhista Trevor Von Eeden, 

publicado pela editora DC Comics em 1977, sendo o primeiro super-herói afrodescendente da editora a estrelar 

uma revista mensal própria. Isabella tinha experiência tendo escrito Luke Cage na concorrente Marvel Comics e 

foi parte de um esforço editorial consciente de dotar a DC Comics de um herói negro, pois até aquele ponto a 

editora tinha somente um herói daquele tipo, o Lanterna Verde Jon Stewart, porém, que era um personagem 

coadjuvante e não tinha histórias próprias.  
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luta contra o fim da violência no bairro, fruto do descaso das 

autoridades. (Estudante da Turma A) 

O personagem Lala, estudou na escola onde Jefferson é diretor e teve 

uma formação sobre a luta pelos direitos dos negros. Mas a divisão em 

classes e a exclusão da sociedade o levaram ao mundo do crime. O que 

acontece com boa parte dos jovens negros e pobres que não encontram 

lugar no mundo. (Estudante da Turma B) 

Apesar de existir personagens negros sendo chefe de polícia, diretor de 

escola, líder religioso, dono de boate, cientistas, agentes federais e 

outros cargos, parece que a mobilidade social ainda não protege as 

pessoas do racismo. (Estudante da Turma B) 

 

4.5.5.2. Filme: AQUAMAN41.  

Com direção de James Wan; na produção Peter Safran e Rob Cowan; produção 

executiva de Zack Snyder e Debora Snyder; roteirizado por David Leslie e Johnson Will Beall, 

com história de Geoff Johns e James Wan; produzido por Warner Bros. Pictures, DC Films e 

distribuído por Warner Bros. Pictures; com lançamento no Brasil em 13 de dezembro de 2018 

e nos Estados Unidos em 21 de dezembro de 2018; reúne em seu elenco: Jason Momoa  (Arthur 

Curry/Aquaman), Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Patrick Wilson (Orm 

Marius/Mestre do Oceano), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (David 

Kane/Arraia Negra), Ludi Lin (Murk), Temuera Morrison (Thomas Curry) e Nicole Kidman 

(Atlanna). 

Sinopse: Em um reino no fundo do oceano, vive toda uma civilização dividida em 

grupos, regidas pela autoridade de um rei que, ao comprometer a filha em um casamento 

arranjado, a faz fugir de Atlântida. A princesa conhece um pescador na superfície e dessa união 

nasce Arthur, que viria mais tarde a ser o Aquaman, um ser híbrido. Arthur é herdeiro direto do 

trono, mas rejeita o cargo e a ideia de viver em Atlântida, porém seu irmão será o rei, colocando 

toda a superfície em perigo. O Aquaman deve então travar uma jornada de aprendizado e 

enfrentamento de suas questões pessoas, para salvar seu reino e o mundo que considera como 

seu lar. 

 
41 Aquaman foi criado pelo escritor Mort Weisinger e o desenhista Paul Norris e foi publicado pela DC Comics a 

partir da revista More Fun Comics 73, de 1941. O personagem inicialmente não teve muito destaque no mercado 

e foi somente nos anos 1960 que se tornou mais conhecido, por fazer parte do grupo de super-heróis, Liga da 

Justiça. O filme citado é bastante fiel às suas origens nas HQs, com o detalhe de que o herói sempre foi representado 

como caucasiano e de cabelos loiros, enquanto é interpretado no cinema por Jason Momoa, que é de uma etnia 

nativa do Havaí.  
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Anotações e falas das turmas A e B 

O filme fala de uma civilização desenvolvida tecnologicamente, mais 

que qualquer outra. Porém, independente da casta, as mulheres são 

consideradas inferiores. Pois tanto a rainha como a personagem Mera, 

são da realeza, são guerreiras, mas não podem decidir pelos seus reinos 

e nem são consideradas dignas no tridente que só o Aquaman pode 

possuir. (Estudante da Turma A) 

Pode-se dizer que a sociedade de Atlântida é uma sociedade de castas. 

Pois existem os que são herdeiros do antigo rei, os grupos de nobres e 

militares que permanecem com a aparência de humanos como quando 

viviam na terra, os que sofreram mutações que estão um nível abaixo e 

os que tem feições mais próximas de animais, que estão ainda mais 

abaixo. Como é questão biológica não existe possibilidade de 

mobilidade social. (Estudante da Turma B) 

 

4.5.5.3. Filme: MULHER MARAVILHA42.  

Com direção de Patty Jenkins; produção de Charles Roven, Deborah Snyder, Zack 

Snyder e Richard Suckle; roteirizado por Allan Heinberg, com história de Zack Snyder e Jason 

Fuchs; produzido por DC Films, Atlas Entertainment, Cruel and Unusual Films, Tencent 

Pictures e Wanda Pictures e distribuído pela Warner Bros. Pictures; com lançamento no Brasil 

em 1 de junho de 2017 e um dia depois nos Estados Unidos; tem no elenco: Gal Gadot  (Diana 

Prince/Mulher-Maravilha), Chris Pine (Steve Trevor), Robin Wright (General Antíope), Connie 

Nielsen (Rainha Hipólita), David Thewlis (Ares), Danny Huston (Erich Ludendorff), Elena 

Anaya (Dra. Isabel Maru/Doutora Veneno), Ewen Bremner (Charlie), Saïd Taghmaoui 

(Sameer), Eugene Brave Rock (Chefe) e Lucy Davis (Etta Candy).  

Sinopse: Temyscira é uma ilha onde só vivem mulheres, criadas pelos deuses em 

uma época de guerras e caos. Longe do mundo como é conhecido, a rainha Hipólita cria sua 

filha Diana, junto às demais amazonas, até que a ilha é atacada quando soldados da Segunda 

Guerra Mundial perseguem o piloto Steve Trevor. Diana, a Mulher Maravilha, acompanha 

 
42 A Mulher-Maravilha foi a primeira super-heroína dos quadrinhos a ganhar destaque. Foi criada pelo psicólogo 

William Moulton Marston e pelo cartunista H.G. Peters e publicada pela editora DC Comics a partir das revistas 

All-Star Comics 08, de 1941, e Sensational Comics 01, de 1942. Marston tinha certo renome na época e foi o 

inventor do polígrafo, o detector de mentiras. Como psicólogo ele atuou como assessor da editora antes de ser 

convidado a criar um super-herói que apresentasse suas ideias. Fervoroso feminista e cercado de uma equipe de 

mulheres, ele criou e produziu as aventuras da personagem até sua morte, em 1947. As histórias originais da 

Mulher-Maravilha, portanto, são cheias de conotações feministas, lésbicas e sadomasoquistas, que eram temas do 

interesse do escritor. Mesmo abrandada pelos escritores seguintes, a personagem continuou sendo uma 

representação da força feminina e, nos anos 1970, terminou associada ao movimento feminista dos EUA.  
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Trevor de volta à guerra, acreditando que é sua missão como amazona, e que pode vencer aquele 

que é o deus da guerra, Ares. Nessa jornada, Diana conhece o mundo governado por homens e 

entra em conflito com várias questões pessoais, e mostra ali toda sua força e habilidades 

aplicadas ao defender o que acredita. 

Anotações e falas das turmas A e B 

Temyscira, onde vive a Mulher Maravilha, é uma ilha só de mulheres e 

a divisão social é feita através da função que cada uma exerce. Todas 

são guerreiras, mas algumas treinam as outras, outras são da política, 

mas a força é que parece ser o que dá status. Porém, existe uma rainha, 

portanto existe uma hierarquia no comando. (Estudante da Turma B) 

Diana não conhece desigualdade onde vive, entre as que são cidadãs. 

Tanto que quando conhece uma secretária acha que a função dela é 

como a de uma escrava. Ela não entende que quando também se passa 

por secretária e tenta traduzir um texto que só ela sabe, os homens não 

aceitam que uma mulher e ainda mais uma funcionária saiba mais do 

que eles. (Estudante da Turma A) 

Quando um dos personagens diz “eu queria ser ator, mas nasci com a 

cor errada”, mostra como as oportunidades na sociedade da época eram 

dadas apenas a pessoas brancas. (Estudante da Turma B) 

 

Os que possuem cargos altos no exército são vistos como pessoas de 

extrema importância que como dizia Weber, representam poder e 

influência. Se destacam por isso e não pela questão financeira. 

(Estudante da Turma A) 

 

4.5.5.4. Série: BATWOMAN43.  

Desenvolvida por Caroline Dries; com direção de Dermott Downs, Holly Dale e 

Marcos Siega; produção de David Nutter, Geoff Johns, Greg Berlanti e Sarah Schechter; 

distribuída por Warner Bros Television Distribution e exibida de 6 de novembro de 2019, com 

uma temporada de vinte episódios; traz no elenco: Ruby Rose (Kate Kane/Batwoman), Rachel 

Skarsten (Beth Kane/Alice), Meagan Tandy (Sophie Moore), Nicole Kang (Mary Hamilton), 

 
43 A Batwoman foi criada pelo escritor Edmond Hamilton e o desenhista Sheldon Moldoff para a editora DC 

Comics e estreou em Detective Comics 233, a revista do Batman, em 1956. Inicialmente, era apenas um interesse 

amoroso para o homem-morcego em resposta à danosa divulgação do livro A Sedução do Inocente do psiquiatra 

Fredric Wertham, publicado dois anos antes, que acusava Batman e Robin de terem uma relação homossexual. A 

personagem teve uma breve carreira nos quadrinhos, mas em 2006 ganhou uma nova versão, criada por um time 

de artistas: Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid e Keith Giffen, dentro da revista 52. Esta nova 

Batwoman é declaradamente lésbica e foi a primeira super-heroína desse tipo na DC Comics e em todo o mercado 

mainstream de quadrinhos.  
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Camrus Johnson (Luke Fox), Elizabeth Anweis (Catherine Hamilton-Kane) e Dougray Scott 

(Jacob Kane). 

Sinopse: Ainda criança, Kate Kane é salva pelo Batman, após um acidente no qual 

perde a mãe e tem a irmã desaparecida. Kate é prima daquele que ela não sabe, mas é o próprio 

Batman, Bruce Wayne. Adulta e de volta à cidade de Gotham, descobre que o Batman está 

desparecido e que este é na verdade seu primo Bruce. Quando uma vilã põe a cidade me perigo, 

Kate assume o manto do morcego, colocando em prática seu treinamento de combate. Além de 

assumir a nova missão de vigilante, a Batwoman ainda vive conflitos familiares como o trauma 

de não saber onde está sua irmã e a desconfiança do pai que lhe dá crédito. Um homem que 

assume uma empresa de segurança que atualmente cumpre a função que seria da polícia em 

Gotham. 

Anotações e falas das turmas A e B 

Existe um grupo militar que praticamente substitui a polícia, e que é de 

iniciativa privada, os Corvos. Eles têm poder de decisão sobre a 

segurança pública também e são vistos como autoridades, embora 

representem interesses da elite da sociedade. (Estudante da Turma B) 

Há desigualdade de geração. Quando Kate dá o depoimento sobre o 

desaparecimento de sua irmã, o que ela fala não é considerado real 

apenas porque ela é uma criança. (Estudante da Turma B) 

Ser a Batwoman é algo que só é permitido a alguém que tem as armas 

e equipamentos que Kate pode ter. Não é qualquer pessoa em Gotham 

que pode ser herói. É como se pessoas ricas fossem livres para decidir 

sobre como as coisas devem ser feitas sobre a vida de todo mundo. 

(Estudante da Turma A) 

 

4.5.5.5. Série: LUKE CAGE44. 

Desenvolvida por Cheo Hodari Coker; com direção de Andy Goddard, George 

Tillman Jr., Marc Jobst e Paul McGuigan; tendo na produção Aïda Mashaka Croal, Akela 

Cooper, Gail Barringer, Jeph Loeb e o próprio Coker; transmitida originalmente por Netflix 

 
44 Luke Cage foi criado pelo editor Roy Thomas, o escritor Archie Goodwin e o desenhista John Romita, tendo 

sua primeira história desenhada por George Tuska e publicada em Luke Cage, Hero for Hire 01, de 1973, na 

Marvel Comics. Apesar de então a Marvel já possuir dois heróis negros – o Pantera Negra foi o primeiro, criado 

em 1966, e o Falcão foi o segundo, criado em 1969 – Cage foi o primeiro super-herói afrodescendente a ter uma 

revista própria. O personagem foi parte de um esforço consciente da editora de ter um novo herói negro para 

representar o movimento do Black Power que ganhava força nos anos 1970.  
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entre 30 de setembro de 2016 e 22 de junho de 2018, com duas temporadas de treze episódios 

cada; traz no elenco: Mike Colter (Luke Cage), Simone Missick (Misty Knight), Theo Rossi 

(Hernan "Shades" Alvarez), Rosario Dawson (Claire Temple), Alfre Woodard (Mariah Stokes), 

Mahershala Ali (Cornell "Cottonmouth" Stokes), Erik LaRay Harvey (Willis Stryker/Cascavel) 

e Mustafa Shakir (John McIver/Bushmaster). 

Sinopse: Carl Lucas foi vítima de uma experiência realizada com presidiários, na 

prisão de Stargate, onde foi preso injustamente. Após ganhar poderes como pele impenetrável 

e super força, Carl foge da prisão e adota o nome de Luke Cage. Vivendo anos depois no 

Harlem, Cage evita usar seus poderes e ser visto como herói, mas tenta, com suas atitudes, 

inspirar os jovens do bairro a não seguirem o caminho do crime. Porém, diante de poderosos 

grupos de criminosos que colocam a vida da população em risco, Luke se vê obrigado a intervir 

usando as habilidades que o tornam então um super-herói. 

Anotações e falas das turmas A e B 

Cornell é dono do Harlem Paradise, a boate mais badalada da série, e 

comanda o tráfico da região. Ele é um negro que se torna opressor por 

ter sido oprimido. Ver Luke Cage sendo honesto e se recusando a 

ganhar dinheiro com o crime incomoda Cornell que humilha Luke. Ele 

acredita que aquele bairro cresce na medida que ele comanda tudo. As 

relações de trabalho é que dizem aí quem pode mais. São todos negros, 

mas a classe os divide. (Estudante da Turma A) 

Pop é apenas o dono da barbearia, porém, é a pessoa mais respeitada no 

bairro. Até mesmo por Cornell, que comanda o tráfico. Isso é um 

exemplo de como outras coisas geram status, além do dinheiro. Pop é 

antigo no bairro, amigo de todos, guarda muitos segredos e sua 

barbearia é um lugar neutro para os inimigos do bairro. (Estudante da 

Turma A) 

Além de negros, a série mostra que latinos e asiáticos também formam 

grupos considerados inferiores. Tendo dinheiro ou não, o fato de não 

ser visto como americano é suficiente para excluir pessoas da 

sociedade. (Estudante da Turma B) 

 

Para a parte final da descrição desse encontro – antes  da avaliação dos jovens sobre 

a participação na intervenção – fica ao/à leitor/a seguinte citação e a indicação de leitura do 

texto Diversidade não deveria ser um show de horrores45.  

 
45 Disponível em http://www.pretaenerd.com.br/2017/04/diversidadenaodeveriaser.html 
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Já chega de não ter com quem nos identificar no mainstream. Já chega da ideia de que 

somos freaks, bizarras ou simplesmente alienígenas! E, sobretudo, chega de focar em 

histórias sobre a fragilidade e vulnerabilidade de homens brancos heterossexuais que 

tentam equilibrar a liderança de equipes e suas masculinidades frágeis. Corta essa 

parte, já sabemos que eles são sensíveis e de "coração nobre". Também chega de 

heroínas que são estandartes dum feminismo branco e que enxergam toda a diferença 

como um território divertido, interessante ou exótico a ser explorado e conquistado. 

CHEGA DE REPRESENTAR DIVERSIDADE COMO SINÔNIMO DE SHOW DE 

HORRORES. (Preta, Nerd e Burning Hell, 2017) 

 

O que se segue é o momento de avaliação feito nas duas turmas sobre a experiência 

da intervenção pedagógica. 

 

 4.5.6. Devolutiva – avaliação dos membros participantes da intervenção 

Após a última roda de conversa com as apresentações das anotações e falas dos 

estudantes sobre as obras acima, a segunda parte desse último encontro, ou seja, os restantes 

cinquenta minutos, ficou para o preenchimento do questionário, como informado 

anteriormente. O mesmo do início da disciplina eletiva para fins de comparação e obtenção de 

resultados. Em seguida da entrega dos questionários preenchidos, deu-se a avaliação oral, 

registrada em áudio (acordado com as duas turmas), de cada turma sobre a experiência vivida 

durante a intervenção pedagógica. O que vem a seguir é um apanhado das falas dos meninos e 

meninas das duas escolas. As frases sublinhadas se referem a sugestões ou falas de jovens com 

os quais a intervenção pedagógica não cumpriu efetivamente seu objetivo, pelo menos com o 

recurso da mídia de super-heróis. 

Turma A (escola localizada no bairro Messejana) 

Seria uma eletiva para se repetir e ter no currículo. (S.C., 16 anos) 

Melhor eletiva. (T.D., 16 anos) 

Despertou a curiosidade para temas da Sociologia que eu não tinha 

curiosidade antes. (M.E., 17 anos) 

Deu pra aprender coisas que não tinha conseguido aprender nas aulas. 

(L.A., 17 anos) 

Super-heróis parece uma coisa mais perto da nossa realidade e assim 

faz a Sociologia ficar mais próxima da gente. (J.H., 17 anos) 

Mesmo sem super-heróis, no final a gente ficou mais próximo da 

Sociologia. (S.H., 16 anos) 
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Poderia ter mais formas de avaliação que não precisasse falar, pois 

algumas pessoas tem muita vergonha de falar. (I.C., 16 anos) 

Poderia ter os trechos dos filmes que estão pontuados nos slides, para 

assistir aqueles trechos e daí falar sobre eles com mais lembrança. (F.B., 

17 anos) 

Agora eu acho o “Homem de Ferro” um babaca, o “Capitão América” 

um alienado. O “Batman” é sem noção. (E.L., 18 anos) 

A gente não vai deixar de assistir e gostar, mas agora a gente assiste 

com outro olhar as características desses heróis. (R.F., 15 anos) 

Entrei mais pelos super-heróis e encontrei muitas curiosidades sobre 

super-heróis e acabei aprendendo muita coisa de Sociologia que nem 

imaginava. (T.A., 16 anos) 

Eu tentei fazer isso com outras séries e filmes e deu muito certo, mas 

eu não curto muito super-heróis e com esse tipo de filme e série não 

funcionou pra mim. (C.A., 15 anos) 

Algumas pessoas preferiram resumir em uma palavra: legal, curiosidade, 

interessante, diferente, massa, extraordinária, magnifica, top, show, impressionante, rocheda, 

esplêndida, criativa, maravilhosa, confusa.  

Turma B (escola localizada no bairro José de Alencar) 

A eletiva deve continuar nos próximos anos. (consenso entre a turma) 

Não sabia que super herói era tão legal, que tinha tanta coisa pra 

explorar. (T.A., 16 anos) 

Comecei a comparar tudo de super-heróis com as aulas da eletiva.  

(L.V., 17 anos) 

Acho que a gente passou a ver tudo que tem nos filmes com um olhar 

mais crítico e enxergando essas coisas na sociedade. (M.E., 16 anos) 

Quando a gente sair da escola todos nós vamos ser julgados pelo que 

nós somos, principalmente eu pela minha cor, e ter um tipo de aula que 

faz entender o valor que nós temos dentro dessa sociedade faz toda a 

diferença pra gente se conhecer melhor e saber até se defender. (J.L., 

17 anos) 

Ter esse tipo de aula em uma escola que a maioria das pessoas nem liga 

muito para esses assuntos e de onde ninguém espera muita coisa, é 

importante pra mim, porque tem coisas que a gente aceita, mas não 

deveria aceitar. (J.A., 17 anos) 

Eu vim pela curiosidade e não sabia que tinha tanta coisa pra aprender 

sobre super-heróis nem sobre Sociologia. (A.F., 16 anos) 
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A gente passou a perceber coisas que a gente não percebia, como as 

relações de poder por trás do filme do Capitão América e como isso 

existe no mundo real. (R.O., 17 anos) 

A gente foi criado com os olhos tapados em relação às desigualdades 

sociais e nessa aula a gente entendeu como as coisas funcionam. (F.A., 

17 anos) 

Não consegui entender as coisas que o professor falava, não consegui 

entender o conteúdo. (T.S., 15 anos) 

Me esforcei muito para conseguir associar o conteúdo com os filmes, 

porque não conseguia. (M.K., 16 anos) 

Ficou mais fácil pra mim aprender através dos super-heróis, mas eu 

entrei por queria aprender Sociologia e estava com dificuldade. (C.L., 

17 anos) 

Eu passei a criticar mais a aula regular de Sociologia porque se a eletiva 

me faz entender é porque a disciplina é interessante, independente dos 

super-heróis. (C.H., 16 anos) 

Eu procurei aprender mais na outra eletiva de Sociologia que eu 

também faço. (Y.C., 17 anos) 

Eu consegui entender que não tem necessariamente lado certo e errado 

pra tudo, tem olhares diferentes sobre tudo na sociedade. (M.A., 15 

anos) 

Eu me surpreendi porque achava que era muito distante Sociologia de 

super-heróis e aí eu vejo que tudo tem Sociologia porque tudo é feito 

pela sociedade. (F.J. 15 anos) 

A Sociologia que a gente vê nos filmes de super-heróis é o que a gente 

vê no nosso dia a dia também e dá pra estudar o nosso dia a dia com 

ela. (J.G., 16 anos) 

Eu encontrei aqui coisas que me ajudam a me defender no mundo. 

(G.S., 18 anos) 

Após o toque final para o fim da aula, algo gratificante, em ambas as turmas. Vários 

garotos e garotas chegaram para agradecer pelos encontros, falando das aulas como um dos 

melhores momentos da semana na escola. E para além do ego pessoal, fica a satisfação de 

marcar um espaço dedicado a produzir, discutir, ensinar, aprender e experienciar a Sociologia.  

A escola é um território de disputa e quanto mais a Sociologia for presença teórica 

e prática no cotidiano dos que habitam esse território, mais é possível vislumbrar nossa 

disciplina, nossa ciência, ocupando a função de dialogar com a comunidade a partir do 

raciocínio sociológico que a escola é capaz de proporcionar sempre que volta seu olhar para o 

universo de signos que seus estudantes carregam. 
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5. “PARTE DA JORNADA É O FIM” – COMPARANDO O ANTES E DEPOIS 

O que segue desse ponto em diante são os resultados extraídos dos questionários 

aplicados. Contudo é nítido que os resultados imediatos e contínuos da intervenção pedagógica 

são vistos nas descrições dos encontros, quando da participação dos jovens. A percepção de si, 

do mundo ao seu redor, o estranhamento da sociedade e a forma como se organiza, o aprender 

a considerar as temporalidades e espacialidades para estudar conceitos, situações e temáticas 

sob um olhar científico e não sob a perspectiva do senso comum, ideologias, religiosidade ou 

padrões transmitidos pela família e outras instituições. Tudo isso, de forma prática e no molde 

do raciocinar de cada indivíduo, respeitando os limites de cada um e cada uma, são os resultados 

mais visíveis e gratificantes para uma intervenção que buscou o desenvolvimento do raciocínio 

sociológico em jovens, a partir daquilo que lhe é próximo. 

O questionário aplicado no início da intervenção, como já descrito, foi novamente 

colocado aos jovens no último encontro da disciplina eletiva. Dessa vez sem nenhuma 

identificação, foi pedido apenas que respondessem baseados na experiência da intervenção 

pedagógica. Desde o encerramento do encontro anterior e por toda a semana, via WhatsApp e 

contatos presenciais na escola, havia sido dados avisos sobre a importância de estarem presentes 

para o fechamento da disciplina com a avaliação da turma e o questionário. 

Após ouvir o áudio das avaliações feitas nas turmas e analisar os questionários, 

comparando-os com os iniciais e depois comparando Turma A com Turma B, foi observado 

que os resultados são semelhantes nas duas turmas. Os tipos de respostas, as alterações das 

respostas do primeiro para o segundo questionário, os números obtidos na Turma A não diferem 

tanto do que se observou na Turma B. Por isso, para dar um panorama de como a intervenção 

alcançou os jovens, considerando que as resposta eram individuais e que, mesmo dentro de suas 

especificidades, os públicos das duas turmas eram formados por perfis próximos – diversos em 

origem, base teórica, estrutura familiar, capital cultural, renda, relação com a Sociologia, 

consumo/uso de filmes e séries de super-heróis etc. -, os resultados estão organizados 

considerando o total de jovens participantes na intervenção pedagógica. Cinquenta e seis. 

Cada gráfico conta com os dados colhidos na primeira aplicação do questionário 

(em azul) em comparação com os dados colhidos na segunda aplicação (em laranja). 
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A pergunta de número 1 do questionário diz respeito ao principal contato dos 

participantes com a Sociologia no momento da pesquisa. As respostas mais frequentes foram 

AULAS CONVENCIONAIS (AULAS C.), AULAS DE ELETIVA (AULAS E.) e OUTROS 

(em geral, vídeos na internet e livros sobre temas sociológicos).  

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Como é possível perceber, a grande maioria começou a intervenção pedagógica 

considerando as aulas convencionais como principal contato com a Sociologia. Na segunda 

aplicação do questionário esse dado permanece, porém com um acréscimo de estudantes que 

passaram a considerar as aulas de disciplinas eletivas como principal contato. É preciso 

mencionar aqui que nas duas escolas havia ainda a eletiva Sociologia para o ENEM e na escola 

da Turma A existia a eletiva Atualidades para o ENEM, e na escola da Turma B existia ainda 

as eletivas Gênero e Diversidade e Cultura Política, ambas ministradas por uma professora de 

Sociologia, com conteúdo trabalhado a partir das Ciências Sociais. 

Das 38 pessoas que que responderam AULAS CONVENCIONAIS na segunda 

aplicação, cerca de 40% colocou as AULAS ELETIVAS também como opção, porém, para fins 

de organização, foi considerada sempre a primeira resposta a ser mencionada por cada 

estudante. De toda forma foi possível perceber que a expressão “contato com a Sociologia” 

esteve o tempo todo vinculada à escola. Embora esta proposta de disciplina eletiva e mesmo as 

demais tenha criado espaços para se produzir e estudar Sociologia, as aulas convencionais, 

dentro do planejamento do professor ou da professora titular ainda aparecem como o momento 

principal destinado à disciplina.  
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É claro que a prática da intervenção mostrou uma apropriação do conhecimento 

sociológico e o despertar para o raciocínio sociológico, de modo a fazer os jovens se 

encontrarem e encontrarem seu mundo e sua realidade no desenvolver desse processo de 

aprendizagem. Contudo, a vinculação do nome “Sociologia” a uma disciplina obrigatória da 

escola, ainda é algo enraizado, a ponto de, ao responder à pergunta 1 do questionário, vem à 

mente primeiro onde se foi apresentada a disciplina para depois falar da prática. Não é um dado 

colocado aqui em números, mas um considerável percentual das respostas tinha na sequência 

coisas como “nas rodas de conversa”, “em casa”, “no dia a dia”, e é importante observar como 

a aplicação do conhecimento se dá de fato na percepção de mundo dos jovens. O método usado 

para compor o gráfico foi de considerar a primeira resposta, mas é possível ousar dizer que 1/3 

das respostas trazia menções à vida prática como contato com a Sociologia. 

A pergunta 2 questionava sobre a possibilidade de citar algum autor ou conceito 

estudado em Sociologia pelos estudantes, sem consulta prévia a qualquer recurso, apenas com 

o que viesse à memória. O antes e depois é revelador, pois a intervenção teve início no mês de 

agosto, quando todo um semestre já havia sido trabalhado nas duas escolas, e nos meses que a 

disciplina eletiva foi ministrada a quantidade de estudantes afirmando ter em mente o que foi 

visto como conteúdo, supera o dobro dos que disseram SIM na primeira aplicação do 

questionário, quase contemplando todos os cinquenta e seis estudantes. 

As respostas estão postas como estavam pelos estudantes nos questionários. Sem 

acréscimo ou correção de nomes ou termos. 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: elaborado pelo autor 
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Na primeira aplicação do questionário, nem todos que responderam SIM deram 

algum exemplo, mas os que deram variaram entre autores apenas, autores e temas e apenas 

temas. Abaixo estão os autores e assuntos citados e quantas vezes assim foram. Os que não 

possuem indicação de quantidade entre parêntese foram citados apenas uma vez. 

Autores: 

Max Weber (16), Karl Marx (14), Hobbes (4), John Locke (3), Os Contratualistas 

(3), Francis Bacon (2), Rousseau (2), Durkheim, Bourdieu, Engels, Comte, Florestan 

Fernandes. 

Conceitos / Temas: 

 Poder (2), Movimentos Sociais (2), Industria Cultural (2), Valores, 

Interseccionalidade, Patriarcado, Ética, Moral, Luta de Classes, Capital Cultural, Feminismo, 

Socialismo e Comunismo. 

Na segunda aplicação do questionário foi observado que algumas citações se 

repetiram, em menor ou maior quantidade, como Marx, Weber, Rousseau, Durkheim e 

Florestan Fernandes. Outras já não apareciam enquanto outras surgiram. Entre conceitos e 

temas, foi constatado – após verificação com os professores e professoras da disciplina de 

Sociologia e eletivas relacionadas – que nas duas ocasiões as respostas estava relacionadas ao 

conteúdo sendo ministrado nas aulas convencionais e/ou nas eletivas naquele período. 

Autores e autoras:   

Max Weber (35), Karl Marx (29), Durkheim (8), Foucault (4), Judite Butler (3), 

Simone de Beauvoir (3), Engels (2), Rousseau, Montesquieu, Rosa Luxemburgo, Antônio 

Gramsci, Stuart Mill, Tocqueville, Florestan Fernandes, Arendt, Althusser, Adorno, 

Horkheimer. 

Conceitos / Temas:  

Democracia (16), Relações de poder (16), Relações de trabalho (12), 

Desigualdades Sociais (12), Classes Sociais (6), Estratificação (3), Gênero e Diversidade, 

Política, Capital Cultural, Cultura De Massa. 

Na segunda vez é perceptível a presença dos temas trabalhados na intervenção 

pedagógica e a influência das demais eletivas. Isso é notado ao ver entre os exemplos Simone 

de Beauvoir, Judite Butler, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Arendt, Althusser etc., que não foram 

necessariamente trabalhados na disciplina eletiva em que a intervenção se deu, mas compunham 

conteúdo das outras eletivas. É inegável que a presença desses outros espaços é um elemento a 
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se considerar nos resultados dessa pesquisa no que tange à relação dos estudantes com a 

Sociologia. 

Para a pergunta 3 foi pedido que considerassem apenas as aulas regulares e não as 

eletivas. A interpretação do que sejam “temas sociais” também ficou a cargo de cada 

participante para que não houvesse nenhuma influência do professor acerca da compreensão 

dos jovens sobre o que é abarcado pela Sociologia ou sobre quais questões ela se debruça. A 

intenção era saber até que ponto as aulas de Sociologia os faziam ir além daqueles cinquenta 

minutos e identificar na vida prática o que se estudava. 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Como se pode ver, na primeira aplicação do questionário, 29 pessoas responderam 

SIM, o que equivale a aproximadamente 52% dos participantes. Na segunda aplicação 43 

pessoas deram resposta afirmativa, o que se aproxima dos 77% dos participantes. 

Embora o percentual de respostas positivas à pergunta ultrapasse a metade dos 

participantes, na primeira aplicação, é possível identificar que nas respostas dadas ao segundo 

ponto da pergunta “Se sim, como?”, há presença de frases genéricas, algumas com certo 

distanciamento – como se a Sociologia fosse algo de que se fala, mas que não se tem 

proximidade, mesmo tendo aulas da disciplina toda semana – e até a utilização de vocabulário 

mais rebuscado, dando um ar de seriedade à resposta. 

Como se fosse necessário apresentar uma resposta positiva. E isso é pontuado aqui 

em virtude de alguns fatores que precisam ser mencionados. Em primeiro lugar, o primeiro 
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questionário continha os dados dos estudantes, logo os comentários como “se eu disser que as 

aulas não motivam o professor vai pensar que eu não ligo pra matéria dele ou que a aula é ruim”, 

e outros semelhantes, foram ouvidos na duas turmas. Em segundo lugar, em perguntas 

posteriores que se referem também às aulas regulares, foi explicado que tudo seria lido sem 

considerar as identificações de quem respondeu e que era necessário sinceridade, e logo 

começaram os comentários referentes aos professores de Sociologia e como suas aulas, em 

específico, eram vistas. Como será possível verificar logo à frente na pergunta 7, a visão da aula 

associada à visão do professor está muito enraizada e se soma a isso a desvalorização da 

disciplina de Sociologia em todas a instâncias, como já colocado nesse texto. Dessa forma, se 

o professor ou professora não dar “um show” de aula, ressignificando para os estudantes o que 

concebem como “aula de Sociologia”, então ele não é tão bom ou a matéria é que não é mesmo 

atrativa.  

Essas são as respostas à segunda parte da pergunta 3, e apesar do que foi relatado 

acima, existem entre elas respostas por estudantes que – pela fala inclusive dos professores – 

de fato já mantinham uma relação de proximidade com a Sociologia46:  

Fico curiosa e vou pesquisar depois. (Turma A) 

Quando o assunto é interessante e discutimos bem. (Turma A) 

Temas sobre diversidade. (Turma A) 

Momentaneamente, mas quando vou pesquisar bate um desânimo. 

(Turma A) 

Mostra a importância de dominar os assuntos. (Turma A) 

Como reagir a cada situação com que você se depara. (Turma A) 

Através do olhar crítico e da explicação científica da realidade. (Turma 

A) 

Entender sobre culturas de outras pessoas e sociedades. (Turma A) 

Faz entender melhor e de forma mais racional a sociedade. (Turma B) 

O meu agir conforme a sociedade. (Turma B) 

Olhar a vida com um olhar mais crítico. (Turma B) 

Entender como funcionamos em sociedade. (Turma B) 

Me ajudam a entender como a vida social funciona. (Turma B) 

Em debates que acontecem em sala de aula. (Turma B) 

 
46 Essas respostas não consideram a autoria, pois foram colhidas após retirada da identificação na primeira 

aplicação do questionário. Identificação que já não consta na segunda aplicação como explicado 

anteriormente. 



179 
 

Consigo entender melhor porque as coisas são como são. (Turma B) 

Acaba me trazendo dúvidas e vou pesquisar. (Turma B) 

 

Já na segunda aplicação, é possível verificar então uma proximidade com a 

Sociologia, como algo de que se teve contato, se experimentou de alguma forma e se consegue 

pensa-la como ponto de partida para o que se pretenda questionar, investigar e formular 

raciocínios. A intervenção buscou introjetar a ideia de que a Sociologia, assim como as 

disciplinas mais valorizadas como Língua Portuguesa e Matemática, não precisa ser atrativa, 

ou ter super aulas, pois a ciência em si tem seu espaço enquanto ferramenta necessária para o 

pensar e estudar a própria realidade como a conhecemos. 

Essa são as respostas dadas na segunda aplicação do questionário, ao término da 

intervenção.  

Quando há- rodas de conversa. (Turma A) 

Como funciona o nível de desigualdade que existe. (Turma A) 

A existência de grandes títulos da sociologia. (Turma A) 

Comecei a ter outros olhos acerca de qualquer problemática. (Turma A) 

Geram preocupação. (Turma A) 

Elas me aproximam de temas que eu não conhecia ou que não era tão 

informado. (Turma A) 

Ensina como as coisas realmente funcionam. (Turma A) 

A maioria da turma aprende na eletiva. (Turma B) 

Entendendo o que me cerca, parece que sou empurrado pra tudo isso e 

é incrível. (Turma B) 

Faz a gente analisar esses temas com outra perspectiva. (Turma B) 

Me ajuda a entender o mundo, conhecer de uma forma diferente. 

(Turma B) 

Me deixa mais consciente de assuntos como divisão social. (Turma B) 

Me fazem ser mais questionador. (Turma B)  

Estimula a curiosidade sobre o funcionamento do mundo em que 

vivemos. (Turma B) 

 

Com um percentual considerável de afirmações positivas e respostas mais 

específicas e diretas sobre as aulas de Sociologia – que continuaram sendo ministradas pelos 

mesmos docentes do início do ano e com as mesma abordagens –, é possível entender que, 

mesmo com todas as deficiências estruturais do ensino de Sociologia na educação básica, já 
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elencadas anteriormente, o despertar do raciocínio sociológico passa antes pela compreensão a 

apropriação do saber sociológico como algo inerente à compreensão do mundo, do que pela 

atuação performática ou espetacular de docentes ou estratégias mirabolantes que 

sobrecarreguem o profissional. A intervenção se deu em um espaço já existente na escola de 

tempo integral – as disciplinas eletivas – e em diálogo como professores que mantinham seu 

roteiro de conteúdos e atividades. 

A pergunta 4 funciona como um complemento da pergunta 3, mas buscando 

aprofundar na repercussão das aulas regulares de Sociologia. Questionados se costumam 

identificar na vida prática os temas discutidos nas aulas, metade dos jovens responderam SIM 

e a outra metade NÃO. Isso na primeira aplicação do questionário. Esse padrão de percentual 

também foi verificado de forma individual nas duas escolas. Ou seja, não há mais respostas 

positivas ou negativas em uma turma comparada à outra que justifique especificar a quantidade 

em cada uma.  

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A quantidade de respostas SIM subiu dos 50% para aproximadamente 84% na 

segunda aplicação. E a exemplo da pergunta 3, havia uma segunda parte na pergunta 4, em caso 

de resposta SIM: “SE SIM, CITE UM EXEMPLO”. Os exemplos estão postos como estavam 

nos questionários, sem alterações. Abaixo estão as respostas, referentes à primeira aplicação, 

dos participantes que quiseram responder (alguns que marcaram SIM, não deram exemplos). 

Do lado, a quantidade de vezes que esses exemplos apareceram. 
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Racismo (3), Desigualdade Social (2), A política brasileira (2), Relação de poder 

(2), Classes Sociais, Burocracia, Intolerância, Controle Ideológico, Estado, Conceito de Raça, 

Cultura, Luta de classes, Cultura de massa, Capital Cultural, Poder Político, Política, 

Feminismo, O Machismo reproduzido por pessoas próximas, O aumento do suicídio na 

sociedade moderna. 

 

Assim como nas respostas da pergunta 3, é possível ver nas respostas da pergunta 

4 que, na segunda aplicação, os exemplos estão mais relacionados a situações reais, existe 

proximidade com aquilo que se estuda, pois quem estuda é também o objeto desse estudo. 

Enquanto que na primeira aplicação os exemplos são mais resumidos a temas, de forma 

genérica, sem muita aplicação. 

 

Desigualdades Sociais (6), Divisão de classes sociais (3), As relações de poder (2), 

O nível de desigualdade econômica e racial, O Poder que vemos no nosso cotidiano como dos 

ricos sobre os pobres, “Democracia” entre aspas mesmo, A força de trabalho na sociedade e 

como o trabalhador é explorado, Nas notícias no jornal, Poder indireto exercido pelos amigos 

e pela família, Relação de poder entre minhas irmãs, Representatividade, Relação com 

mercado de trabalho e a comunidade onde moro, Como nós estamos inseridos numa sociedade 

estratificada, Em casa. 

 

Interessante como, nas duas ocasiões, independentemente de como os exemplos são 

colocados, eles dialogam entre si naquilo que parece mais urgente na vida dos jovens. 

Desigualdades sociais e todos os seus perfis e desdobramentos parece marcar a vida dessas 

pessoas, a ponto de a Sociologia surgir quase que como um alento no que diz respeito à 

visibilidade. Existe uma ciência que é próxima, que está presente na escola de forma 

sistemática, mas que vai para além disso, dando conta de tratar de processos que investigam o 

porquê de as coisas serem como são. É fundamental que a Sociologia esteja na linha de frente 

em um período de resgate à credibilidade do conhecimento científico. E a escola é o espaço, 

por excelência, onde isso deve ocorrer.  

A pergunta 5 traz um dado importante que tem a ver com o perfil de quem 

compunha as turmas, pois questiona sobre quais dos temas que formam a eletiva mais atraia os 

jovens para participar da mesma. Uma das características de uma disciplina eletiva é 

exatamente, como o nome diz, o caráter optativo. Ou seja, o estudante que participou da 

intervenção pedagógica, em tese, se identificaria com as temáticas abordadas. Logo, ter apenas 

estudantes que já se interessam pela Sociologia, por exemplo, não diria muito sobre como agir 

com aqueles que não se interessam. Assim como ter apenas pessoas que apreciam filmes e séries 

de super-heróis não daria um panorama tão diverso.  
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Porém, os dois assuntos possuem um público em comum, mas públicos também 

distintos, o que já garante pelo menos alguma porcentagem de jovens que iriam passar pela 

experiência mesmo sem “gostar” de Sociologia ou de super-heróis. A propaganda da eletiva foi 

feita inclusive como um convite para algo novo e aberto a todos os públicos, independente de 

predileções. Contudo só seria possível verificar os perfis dos participantes após o início da 

eletiva e por meio de pesquisa. Assim segue a pergunta 5: cada pessoa poderia marcar entre as 

opções SOCIOLOGIA APENAS (SOCIOL.), SUPER-HERÓIS APENAS (S. HERÓIS) ou 

SOCIOLOGIA E SUPER-HERÓIS (SOC. SH). 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

             Fonte: elaborado pelo autor 

Na primeira aplicação do questionário, 50% dos participantes afirmou estar na 

eletiva tanto pelo interesse pela Sociologia quanto pela temática Super-Heróis. Ou seja, a outra 

metade estaria entre aqueles e aquelas que se sentiam atraídos por apenas um dos assuntos que 

compunham a eletiva. Desses 26, os que marcaram a opção SUPER-HERÓIS APENAS somam 

22, a saber, pouco menos de 40% do total. O que quer dizer que pouco mais de 10% ingressou 

na eletiva apenas pela Sociologia. 

Esses dados são interessantes da perspectiva do desafio de se trabalhar uma 

intervenção pedagógica em Sociologia, com uma parcela grande de estudantes que não se vê 

tão próximo da Sociologia. O que na verdade é uma realidade comum nas escolas, como já 

levantado em momentos anteriores do texto e é parte da motivação para a existência de 

experiências como a realizada e relatada aqui. Pois antes de ser atrativa para um ou outro 

estudante, a título de predileção entre as disciplinas, a função da Sociologia na escola média é 

a de nortear toda e qualquer discussão que abarque a vida em sociedade. Logo, gostar ou não 

gostar não são variáveis determinantes para o êxito de uma intervenção como essa, embora a 
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abertura maior ou menor para a Sociologia tenha impacto no resultado, mas apenas quanto à 

adesão a proposta.  

Sobre quase 90% dos participantes afirmarem ter interesse por filmes e séries de 

super-heróis, a preocupação passou a ser exatamente como seria a adaptação dessa experiência 

para a realidade de cinquenta minutos de aula regular, com uma diversidade maior de gostos e 

interesses culturais. Todavia, o processo de pôr em prática a sequência didática, encontro após 

encontro, foi revelador sobre como esse alto percentual iria influenciar nos resultados da 

intervenção. Quando as aulas começaram, a dinâmica de associação entre os conteúdos de 

Sociologia e as histórias dos personagens dos filmes e séries mostrou que havia perfis diversos 

de leitores de histórias de super-heróis. 

Nem todos que afirmaram ter interesse por super-heróis tinham esse interesse para 

além do boom das produções audiovisuais do gênero, alavancadas pelo investimento da Marvel 

Studios no seguimento, na última década. De fato, a pesquisa feita anteriormente sobre os filmes 

e séries mais assistidos pelos estudantes das duas escolas, norteou as escolhas das obras 

escolhidas para a intervenção pedagógica. Mas a popularidade de séries baseadas em HQs da 

DC Comics, por exemplo, não é necessariamente a mesma entre o público fiel ás séries 

produzidas pela empresa Netflix, baseadas nas HQs da Marvel Comics, que não é também, 

necessariamente, a mesma da sequência de filmes lançados no cinema, que também se dividem 

em popularidade entre os que consomem mais Marvel ou mais DC ou os dois.  

Então, como é visto nas descrições dos encontros, algumas obras dialogavam com 

os temas das aulas com maior ou menor fluidez, dependendo de quantos participantes haviam 

assistido, quantos conheciam a obra, quais obras no mesmo dia alcançavam mais público etc. 

Ou seja, de certa forma, em determinadas ocasiões os personagens e suas histórias estavam 

sendo apresentados pela primeira vez naquela semana para alguns participantes. Alguns com 

mais abertura ao que não conheciam, alguns com pouca abertura, mas dando esse caráter de 

instrumento às obras. Sendo estas apenas recursos para o que de fato está sendo trabalhado por 

meio delas, a saber, a Sociologia. 

Os dados da segunda aplicação do questionário demonstram que a quantidade de 

pessoas que marcaram SOCIOLOGIA APENAS se manteve, enquanto a quantidade dos que 

marcaram SUPER-HERÓIS APENAS caiu pela metade. A outra metade migrou para a opção 

SOCIOLOGIA E SUPER-HERÓIS. Logo é possível verificar que, ao final da intervenção, a 

predileção pelo seguimento de produção de filmes e/ou séries de super-heróis não gerou 
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impactos relevantes. Porém, o percentual de participantes que permaneceram na eletiva 

afirmando estar ali considerando a Sociologia como um dos fatores principais, subiu em mais 

de 20%, considerando as opções SOCIOLOGIA APENAS e SOCIOLOGIA E SUPER-

HERÓIS. 

O gráfico da pergunta 6 confirma o alto percentual de participantes expectadores de 

filmes e séries de super-heróis, havendo pouca alteração entre as duas aplicações do 

questionário, como o fato de apenas 3 pessoas afirmarem não assistirem a esse tipo de gênero 

na primeira e esse número cair para 1 na segunda. Os perfis de usuário passam pela frequência 

com que os jovens assistem as obras, e isso é o que a segunda parte da pergunta 6 aborda.  

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: elaborado pelo autor 

A frequência foi organizada conforme as respostas que iam sendo verificadas nos 

questionários e classificadas da seguinte forma:  

Tabela 1 – Frequência de consumo/uso do gênero super-heróis, nas duas aplicações do questionário. 

Fonte: elaborado pelo autor 

Frequência de consumo 1ª Aplicação 2ª Aplicação 
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O que se observa é que, para o êxito no objetivo de desenvolver o raciocínio 

sociológico no Ensino Médio, tendo a mídia audiovisual do gênero super-heróis como recurso, 

fatores como frequência no consumo/uso, conhecimento prévio de cada obra, predileção por 

uma editora em detrimento de outra ou até a própria afinidade com o gênero, não são 

determinantes no resultado. Mas se apresentam como variáveis que irão compor a experiência 

única em cada ocasião em que se replique a intervenção pedagógica ou se realize alguma prática 

pedagógica baseada nesta. 

A pergunta 7 pedia que o participante classificasse, baseado naquele momento, suas 

aulas regulares de Sociologia. Assim como as perguntas 3 e 4, essa tinha a função de comunicar 

sobre a relação dos jovens com a Sociologia. Porém, aqui o foco não era a repercussão, mas 

sim as próprias aulas. 

Cada pessoa tinha as seguintes opções de classificação: EMPOLGANTES, 

SATISFATÓRIAS, TRADICIONAIS, IRRELEVANTES, OUTRAS. Sendo essa última aberta 

a formas de classificação de escolha dos estudantes, em caso de nenhuma das anteriores se 

adequar à sua experiência. 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

As respostas não sofreram muitas alterações da primeira aplicação do questionário 
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especificamente. Porém era comum se ouvir pela sala (nas duas turmas) comentários sobre o 

professor X ou Y que era comparado com o professor W ou a professora Z e que as aulas eram 

“boas” ou não baseado na relação desses com as turmas. 

Nessa pergunta, especificamente, é necessário dizer que, em função do fator 

“relação com o professor”, as respostas não foram tão equilibradas nas duas turmas. 

Basicamente o percentual de estudantes que marcaram a opção EMPOLGANTES eram da 

escola onde se encontrava a Turma A, enquanto grande parte da Turma B alternou entre as 

opções SATISFATÓRIAS e TRADICIONAIS. Entre as respostas dadas para a opção 

OUTRAS estão essas: 

• Primeira aplicação: Importante, desinteressante, mais ou menos, pouca interação por parte 

dos alunos, muito interessante. 

• Segunda aplicação: Importantes, essenciais, interessante, às vezes necessárias. 

 

A princípio, o fato de a Sociologia estar vinculada diretamente ao professor ou 

professora que ministra as aulas, foi uma preocupação após a segunda aplicação do 

questionário. Já que foi colocado aqui que independente de outros fatores, a Sociologia 

enquanto saber foi o que norteou toda a intervenção e sua apropriação por parte dos estudantes, 

como ferramenta de investigação a análise, foi um processo gradual e verificado de forma 

satisfatória, respeitando os limites coletivos e individuais dos participantes. A figura do 

professor – autor da pesquisa e responsável pela intervenção – não  entrou em nenhum momento 

nas avaliações orais ou nos questionários.  

Quando a intervenção pedagógica teve início, já haviam se passado dois bimestres, 

ou seja, um semestre inteiro com uma dinâmica de aulas dentro do modelo estabelecido pelo 

conjunto de elementos que envolve gestão, docentes, currículo, visão da disciplina aos olhos da 

sociedade, secretaria de educação, comunidade escolar e família. Os resultados obtidos dentro 

da intervenção pedagógica têm a capacidade de despertar nos participantes a descoberta para o 

saber sociológico e a necessidade de se ter a Sociologia como ferramenta dentro e fora da escola. 

Contudo, não é possível, em um semestre, com duas turmas, em duas escolas, modificar toda 

uma estrutura que reproduz significados controversos à Sociologia e sua presença fundamental 

na educação básica. 

Na verdade, o discente se contentar com aulas tradicionais ou esperar que o 

professor X ou Y seja o diferencial isolado na sua escola, seria um resultado trágico para essa 
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intervenção pedagógica. O fato de desenvolver o raciocínio sociológico por meio de 

experiências exitosas, deve mesmo causar nos estudantes o sentimento de exigência na 

qualidade do que lhe é ofertado como meios para o contato com o saber sociológico.  

A pergunta 8 tem sofre influência direta da pergunta 6, uma vez que trabalha com 

a ideia de que a pessoa que iria responder é expectadora usuária de filmes e séries de super-

heróis. A questão era se existia o hábito de associar as histórias dessas obras a traços da 

realidade. Detalhe para as respostas dadas na segunda aplicação do questionário. Foi pedido 

que os jovens não considerassem as atividades realizadas na disciplina eletiva, pois tal 

associação fazia parte do roteiro programático. A resposta se relacionava com seu consumo/uso 

de filmes e séries, sem a obrigatoriedade de fazê-lo para fins escolares. 

As opções de resposta eram SEMPRE, JÁ ACONTECEU e NUNCA, SÓ ASSISTO 

POR DIVERSÃO. O quantitativo de pessoas que por ventura não fossem consumidoras/usuárias 

do gênero super-heróis em filmes e séries, marcaria a opção NUNCA, SÓ ASSISTO POR 

DIVERSÃO. A orientação foi que pensassem se, ao assistir esse tipo de mídia, costumam 

identificar características do mundo real, da sociedade em que vivem, ou se apenas assistem 

como entretenimento, sem maiores reflexões.  

A intensão era verificar se essa forma de produto cultural já funcionava como algo 

que desperta o pensamento para as dinâmicas reais da sociedade, ou se todo esse volume de 

consumo/uso se relaciona apenas com o entretenimento e o poder da propaganda de criar 

consumidores e dialogar com usuários. 

Gráfico 8 
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Já na primeira aplicação do questionário 25 pessoas afirmaram que JÁ 

ACONTECEU. É um indicador interessante, considerando que o mesmo número de pessoas 

marcou NUNCA, SÓ ASSISTO POR DIVERSÃO. Quando essa é basicamente a proposta da 

disciplina eletiva – relacionar as dinâmicas sociais estudadas pela Sociologia com o universo 

ficcional dos super-heróis – ter o mesmo quantitativo de pessoas que já experimentaram fazer 

essa associação, claro que de forma despretensiosa e não vinculada à uma ciência, e de pessoas 

que nunca pensaram no assunto, é uma oportunidade de exercitar possibilidades de abordagens, 

trocas, experiências, expectativas. E para além dessas 50 pessoas, há ainda 6 que afirmaram 

SEMPRE fazer a associação referida na pergunta. 

Na segunda aplicação, o número de pessoas que marcaram JÁ ACONTECEU sobe 

para 31, enquanto a opção NUNCA, SÓ ASSISTO POR DIVERSÃO cai para 6 e aqueles que 

marcaram a opção SEMPRE subiram de 6 para 19. O menor percentual, entre 10% e 11%, que 

era da opção SEMPRE, passou a ser o mesmo da opção NUNCA, SÓ ASSISTO POR DIVERSÃO, 

ao término da intervenção pedagógica. Ou seja, o exercício de introduzir no seu hábito de 

assistir a filmes e séries, a análise – dessa vez munidos de um método, do saber da existência 

de uma ciência próxima a eles e elas que dá conta de estudar de forma embasada as relações 

sociais – dessas obras e a identificação do que há nelas e por trás delas, no mundo, na sua 

realidade, se tornou algo para além da disciplina eletiva.  

Durante o preenchimento do questionário, na segunda aplicação, era possível ouvir 

comentários entre os jovens como “eu faço direto, até com as séries que não são de super-herói”, 

“eu não sei mais o que eu penso do Homem de Ferro depois dessa eletiva”, “só assisto o 

Demolidor agora analisando”, “vou ter que ver todos os filmes do Capitão América de novo”, 

“o Batman é um babaca”, “se tu pegar essa parte política dos filmes é exatamente o que tá 

acontecendo”. 

É entendido aqui que de fato a escola recebe a sociedade em sua diversidade, na 

pessoa do estudante. Gera, por meio da Sociologia, o estranhamento desse grupo acerca dessa 

sociedade em que vive: como ela se constituiu, quais grupos a compõem, quais relações de 

poder estão estabelecidas, quais formas de organização política são concebidas ali, como cada 

pessoa se orienta a relacionar-se com os demais a partir de suas crenças, família, escola, governo 

etc. E esse estudante, ao reproduzir a prática constante de buscar entender aquilo que vive e 

aquilo que o outro vive de diferente, reproduz também o questionamento de seu mundo, para 

que as estruturas sejam reavaliadas e essa geração seja semente de transformações.  
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Sim. É um cenário ideal e lamentavelmente distante. Mas se não ocorre estando a 

Sociologia presente na escola, tampouco é possível pensar esse cenário sem a presença dela 

aonde as diversidades de juventude se encontram e se moldam a partir desse encontro. Uma 

lição aprendida nessa intervenção, mas pelo professor, foi que não se faz alguém gostar de 

Sociologia. O docente provoca o estudante a pensar o mundo, ele busca como, e a Sociologia 

mostra que sempre esteve ali e que, dos bairros caros à periferia, o jovem faz ciência. 

A pergunta 9 não se refere ao consumo/uso de mídias de super-heróis, mas 

especificamente à Sociologia e o espaço que ela ocupa na vida dos estudantes. A intensão era 

saber, para além da forma como classificam suas aulas ou se relacionam com seus professores 

e professoras, como aquilo que entendem como Sociologia está na vida deles e delas.  

As opções dadas pela questão eram as seguintes: APENAS UMA DISCIPLINA DA 

ESCOLA (A.U.D.E), DISCIPLINA PREFERIDA (D.P), CONVERSAS E LEITURAS (C.L), FONTE 

DE FORMAÇÃO (F.F), OUTROS.  

Comparar a experiência das duas turmas com a Sociologia antes e depois da 

inserção em um novo espaço, mas com o mesmo conteúdo do currículo, é fundamental para 

validar a intervenção pedagógica como uma experiência exitosa.  

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Sociologia ser algo muito mais presente na vida do jovem através das conversas que tem com 

outras pessoas e leituras afins, do que a própria aula de Sociologia. Parte desse grupo migrou 

na segunda aplicação para a opção FONTE DE FORMAÇÃO que passou de 6 marcações na 

primeira aplicação para 31, maior índice na segunda aplicação. Nas duas situações foi orientado 

que marcasse essa opção, aquelas pessoas que recorrem à Sociologia para compreender algum 

fenômeno social ou para se apropriar de alguma discussão, embasar argumentos.  

Parte da migração da opção C.L para F.F é creditada – baseado na evolução das 

discussões até o fim dos encontros e nas conversas de corredor – ao hábito de buscar um estudo 

sistemático da Sociologia a partir do que se busca investigar, a exemplo do que foi feito na 

eletiva, ao invés de apenas manter conversas, debates e leituras de temas que por hora 

estivessem na mídia, sem aprofundamento científico para além da curiosidade ou desejo de se 

munir de alguma base para um discurso. Algo como “gosto de falar e ler sobre Sociologia”, 

como se a ciência em si se resumisse a um tema do qual falamos e lemos. Mais um “gênero 

literário”, passível do gostar ou não gostar. 

Na segunda aplicação o quantitativo de pessoas marcando que o espaço da 

Sociologia em suas vidas é de APENAS UMA DISCIPLNA DA ESCOLA foi de 13, o que se 

aproxima dos 23% dos participantes. Uma margem que se imagina ser maior em turmas mais 

diversas, principalmente se a intervenção fosse replicada de forma adaptada às aulas regulares 

de Sociologia com todas as turmas das duas escolas. O que é, para o objetivo da intervenção, 

uma margem considerada satisfatória. Primeiro porque considerar a Sociologia apenas uma 

disciplina da escola, ainda a coloca no seu lugar de disputa no currículo da escola média e não 

necessariamente a desvincula da prática do raciocínio sociológico. Outras disciplinas também 

encaradas como apenas “assunto da escola” despertam nos estudantes interesses práticos, como 

as Ciências da Natureza, por exemplo. Em segundo lugar, não alcançar o total de pessoas 

respondendo positivamente a uma abordagem didática e pedagógica é a realidade da escola em 

tudo que faz, dada a pluralidade de perfis sociais.  

Nunca foi, portanto, objetivo da intervenção que a Sociologia passasse a ser, por 

exemplo, a disciplina favorita dos participantes. Mas descartar essa opção também seria 

reproduzir o lugar à margem que o estigma lhe confere. Todos esses já comentados 

exaustivamente no início do texto. Portanto a opção DISCIPLINA FAVORITA precisa ser 

colocada como uma realidade possível. Ela teve 1 marcação na primeira aplicação do 
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questionário e 4 na segunda aplicação. Um ganho para a pesquisa e uma descoberta para três 

jovens.  

A eletiva se encerra com aproximadamente 77% dos participantes afirmando ter na 

Sociologia sua fonte de formação científica e teórica para o estudo de tudo que se refere à 

sociedade, disciplina favorita e alvo de suas conversas e interesses de leitura. Percentual que 

era de pouco mais de 32% na primeira aplicação. Lembrando mais uma vez que a intervenção 

pedagógica ocorreu paralelo à outras disciplinas eletivas já mencionadas e que, como já dito, 

acabaram tendo impacto sobre a relação dos jovens com a Sociologia.  

Isso foi visto a princípio como um elemento que pusesse em xeque os resultados da 

sequência didática aplicada nas duas turmas. Porém, uma pequena margem dos participantes da 

eletiva Temas Sociológicos e o Universo dos Super-Heróis era ao mesmo tempo membro de 

outras eletivas de Sociologia. E para além disso, a presença de outras iniciativas das Ciências 

Sociais dentro da escola, com a oportunidade de dialogar com a intervenção em dados 

momentos, só enriqueceu a experiência. Além de comprovar sua necessidade como expressão 

da disputa de espaços na qual a Sociologia está inserida.  

A única pessoa que marcou a opção OUTROS, colocou as seguintes palavras: 

“Estudo por interesse, pra entender a sociedade desigual e que está sempre em mutação em que 

vivemos. Ajuda na minha construção como ser humano”. Estudante da Turma A. 

Por fim, o gráfico da pergunta 10 tem a função de mostrar de forma mais direta a 

vidão dos estudantes participantes sobre a própria disciplina eletiva. Perguntados sobre como 

descreviam a relação com a eletiva, os jovens tinham as seguintes alternativas: CONSIDERO 

A PROPOSTA INTERESSANTE (C.P.I), FOI A ESCOLHA MAIS PRÓXIMA DE ALGO 

QUE EU ME INTERESSO (F.E.M.P), NÃO REPRESENTA UMA ESCOLHA MINHA / A 

ESCOLA ESCOLHEU (N.R.E.M), RECOMENDO A OUTROS/AS COLEGAS (R.O.C), UM 

APOIO ÀS AULAS DE SOCIOLOGIA (U.A.A.S), DEVERIA SER USADA NAS AULAS 

REGULARES (D.S.U.A.R), É ONDE SE APRENDE SOCIOLOGIA (É.O.S.A.S), OUTRA 

DESCRIÇÃO. 

Evidente que na primeira aplicação do questionário só seria possível captar 

expectativas e primeiras impressões. E isso é interessante, pois a segunda aplicação já traz um 

grupo de pessoas que passaram por uma experiência, tanto pessoal como coletiva, em suas 
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respectivas turmas. Então o antes e depois diz muito sobre a expectativa e o resultado da 

experiência.  

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Educação47, não tinha a garantia de permanência, sobretudo na escola onde se encontrava a 

Turma A, na qual o professor aplicador da sequência didática não possui lotação.  

Quando os questionários foram devolvidos ao professor, a atmosfera de avaliação, 

sugestões, comentários, ainda era presente. Então as falas se encaminhavam sempre no sentido 

de ser necessário a manutenção da eletiva para futuras turmas, mas, mais especificamente seria 

interessante a aplicação/adequação para as aulas regulares. As experiências verbalizadas e 

convertidas em gráfico após o questionário, revelam que, independente de predileções entre 

disciplinas, docentes, super-heróis ou qualquer outra temática como fundo, base bem construída 

de conhecimento ou ausência de qualquer noção do que seja a Sociologia, os estudantes são 

capazes de compreender a necessidade de estudar Sociologia. E investir em ações, didáticas, 

abordagens, métodos, é uma demanda que passa pela percepção do docente, mas parte do desejo 

dos estudantes. Esses que muitas vezes são taxados avessos às Ciências Sociais, quando em 

muitas dessas vezes sequer foram apresentados de fato ao fazer ciência, mas apenas a livros, 

conceitos e autores, sem construção, aplicação e identificação.  

Como é possível observar, uma mudança significativa ocorreu na percepção e no 

uso da Sociologia, por parte dos estudantes. E o que explica tamanha mudança é o fato de a 

Sociologia, como disciplina escolar e como ciência social, passar a fazer sentido para esses 

discentes. Os conceitos, temas, autores, discussões, concebidos como elementos frutos de 

pesquisa, leitura, que partem do olhar para as relações sociais comuns a todas as pessoas, se 

aproximam da escola e dão ao seu público o sentimento de pertença. O estranhamento da 

própria condição enquanto estudantes da disciplina, que parecem nunca ter conhecido de fato, 

orienta para o encontro de sentidos antes não apreendidos, sobretudo para sua vida prática.  

Existem elementos culturais de forte simbolismo para os jovens, pelos signos que 

reúnem e a forma que dialogam com esses meninos e meninas. Tais signos fazem todo sentido 

naquilo que comunicam pelo estabelecimento de uma identificação entre os jovens e esses 

elementos culturais. Respeitar essa relação de identidade e representação, valorizar o 

conhecimento que se constrói por meio dela, abre um canal de diálogo entre docente e discente 

 
47 O catálogo mencionado oferece  disciplinas especificamente de Sociologia, como Sociologia para o ENEM, 

Cultura Política, Gênero e Diversidade, mas traz dentro da área Ciências Humanas e Sociais de modo geral, um 

total de 17 disciplinas que podem ser ministradas por docentes com formação em Ciências Sociais. Nessa mesma 

condição há ainda pelos menos 4 disciplinas na área Formação Profissional e 6 a título de orientação para Clubes 

Estudantis. Números referentes já ao catálogo de 2020. 
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pelo qual a ciência é apresentada como algo que se relaciona com os sentidos reunidos nos 

signos culturais eleitos pelos jovens tanto quanto esses. No caso da Sociologia, é a chance de 

apresentar uma forma de sistematizar saberes, explorar questões práticas e subjetivas das 

relações sociais, de modo a fazer sentido como algo que pertence ao mundo dos jovens tanto 

quanto as músicas, filmes, livros, jogos, crenças, e com o poder de analisar cientificamente e 

desbravar o sentido de cada um desses elementos citados.  

O resultado significativo da intervenção surge da experiência de proporcionar aos 

estudantes explorar a Sociologia e deixar que ela confira sentido ao seu mundo, surgindo como 

ferramenta científica por excelência para a investigação de qualquer objeto social.  

Sob uma óptica cosmopolita, o jovem estudante do Ensino Médio, no estado do 

Ceará, está em contato com signos que reúnem partes de diferentes sociedades. E embora pareça 

que isso se expressa apenas na inclinação para o consumo/uso das mídias de gênero super-

heróis – ao falar da intervenção pedagógica descrita –, é no próprio contato com a Sociologia 

que esse caráter cosmopolita se manifesta. Pois se trabalha conceitos e temas desenvolvidos por 

autores europeus, por exemplo, em sua época e lugar de origem. Se aplicam conceitos 

sociológicos por meio da contextualização de sua construção e então da sua adequação ou 

atualização para a realidade brasileira, cearense. Assim como os super-heróis, a Sociologia 

passa a ser desejada pelo estudante, quando a escola, o docente, entendem que esse sujeito não 

é passivo (CERTEAU, 1998), diante do que ofertam como conhecimento necessário. Pelo 

contrário, ele elege veículos de identificação que concentram sua diversidade de signos e 

dialogam com as subjetividades que lhe são próprias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ser visitante e anfitrião ao mesmo tempo é como encontrar sua outra versão em um 

universo paralelo do mundo dos super-heróis. Assim foi visitar a sala de aula como pesquisador 

que estava propondo uma intervenção pedagógica e observando o professor aplicando a 

sequência didática que estrutura essa intervenção. Porém, ser o docente com seus estudantes e 

o pesquisador da academia, revelou que na verdade esses dois seres são mais que versões de 

universos diferentes, eles coexistem em universo onde suas funções são complementares e 

indispensáveis. Assim como quando o Ultimate se funde ao universo principal da Marvel 
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Comics48. O docente precisa ser o pesquisador. A ciência não é do universo acadêmico, é do 

universo da educação. 

Entender o que a Sociologia representa dentro de uma escola, para estudantes, para 

docentes, para familiares, é entender antes o que ela significa na sociedade. Compreender que 

quando aquilo que dá poder de entendimento e transformação sobre a sociedade, é afastado dela 

sistematicamente, vários interesses estão envolvidos e várias ameaças são reais. Se faz 

necessário dizer aos que tentam lotear a educação e enterrar a Sociologia que “se não pudermos 

protegê-la, com certeza vamos vingá-la”49. E a ideia de reapresentar a Sociologia ao estudante 

do Ensino Médio, por meio de uma intervenção pedagógica, foi se tornando cada vez mais 

executável, eficiente e transformadora.  

Não como os Novos 52 ou Rebirth50. Não! Não era um relançamento de personagens 

ou uma revolução causada em tudo que se conhece sobre o ensino de Sociologia. É a mesma 

ciência, a mesma disciplina do currículo da escola média. A mesma diversidade de personagens. 

Mas uma nova superaventura para desmistificar monstros como a escrita formal do livro 

didático, acolher autores e conceitos não mais como alienígenas, mas seres dotados de símbolos 

que concedem poderes e habilidades. Se apropriar de novos escudos, armas, estratégias e táticas 

de combate. Afinal, o território do saber sociológico está em constante disputa. E a sociedade 

é um mutante em constante desenvolvimento. 

Nas duas escolas escolhidas para a intervenção, o papel da Sociologia não era tão 

diferente do que se observa nas demais escolas. Aquilo que se ouve de colegas professores e de 

estudantes: não é dado o justo valor, o livro é monótono, o tempo de aula é curto, o interesse 

dos estudantes é pouco etc. Contudo, também eram escolas com jovens de diversos 

comportamentos, gostos, interesses e formas de consumo. A já relatada atração desse grupo 

pelo universo dos super-heróis, sobretudo em filmes e séries lançados na última década, era um 

fator passível de se explorar, pois se trata de uma linguagem que dialoga com os mais diversos 

públicos e comunica questões que a Sociologia investiga e dá conta de forma sistematizada, 

com técnica e método. 

 
48 Linha editorial da Marvel Comics que conta com versões alternativas das histórias dos personagens clássicos. 

Abordando temáticas como a inclusão de negros, mulheres, gays, na pele de protagonistas, a série de HQs rendeu 

os títulos mais rentáveis da editora e atualmente tem os personagens coabitando a mesma realidade dos clássicos. 
49 Personagem Tony Stark (Homem de Ferro) em conversa com o personagem Loki, em Vingadores (2012), se 

referindo à Terra, que estava sob ameaça de ataque e destruição. 
50 Linhas editoriais da DC Comics lançadas respectivamente em 2011 e 2016, nas quais as histórias dos principais 

personagens eram contadas com outras origens, outros enredos e outros finais.  
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O perfil dos estudantes, que reunia uma mescla de oriundos do ensino público e do 

privado, mostrou que a base de conhecimentos básicos para escrita, oratória, contextualização 

histórica, até passam pelo acesso a um padrão de vida que lhes oferte o conforto de inúmeros 

recursos pedagógicos para sua aprendizagem, além de uma estrutura familiar e financeira 

também confortável. Porém, o estímulo à identificação com personagens que ultrapassam as 

limitações humanas não se orienta por essas variáveis. Tampouco a abertura ao que as histórias 

desses personagens podem comunicar. A linguagem da Sociologia é que precisaria ser ao 

mesmo tempo diversa e singular. Mas isso seria o desafio de todas as disciplinas. E foi no 

processo de pesquisa, mais precisamente no momento da qualificação do trabalho, que o 

professor pesquisador percebeu que não se persegue formas de tornar a Sociologia atrativa. As 

Ciências Sociais abarcam as relações que decidem a vida dos estudantes, e saber disso, dentro 

de uma abordagem nova, era direito desses estudantes. A ferramenta para isso seria os super-

heróis. Mas não salvariam o dia. Estariam agora sob o olhar analítico de jovens construindo 

conhecimento. 

A oportunidade de observar as identidades juvenis e trabalhar a partir dos signos 

que expressão e elegem deve ser um exercício constante da escola. Não apenas no Ensino 

Médio, mas em toda a educação básica. Como já dito antes, há de se considerar que as diferentes 

formas de mídia representam na atualidade, elementos de formação com forte influência sobre 

os jovens, e concorrem (CARRANO, 2009) com a escola nesse sentido de representar esse 

jovem como meio confiável segundo seus próprios parâmetros. 

Um dos pontos mais significantes de toda a intervenção pedagógica foi a 

transformação na relação de muitos jovens com a Sociologia, ao mesmo tempo que acontecia a 

transformação de sua relação com os super-heróis. O ambiente escolar não é necessariamente 

estimulador de questionamentos tendo como instrumento para isso disciplinas como a 

Sociologia. Então, por mais que se colasse em evidência que a disciplina eletiva era, antes de 

tudo, de Sociologia, o grande diferencial era descobrir o que teria para se falar sobre os super-

heróis. E com o passar dos encontros, foi surgindo a descoberta de que esses personagens 

obedecem a uma lógica de mercado, que há uma intensão por trás de sua criação, que seu 

heroísmo muitas vezes legitima ações que ferem os direitos humanos, que suas motivações são 

mais humanas do que heroicas e se relacionam diretamente com a realidade política em que 

vivem.  
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O currículo trabalhado, o conteúdo dado, a matéria ministrada, ganha um patamar 

de “super”, pois ela pega o infalível Capitão América (na visão de muitos jovens) e o desmonta, 

o insere em um contexto de interesses políticos, bélicos, econômicos, que nem ele entende. 

Nem o Capitão América sabe onde está se metendo ou o que há por trás de sua construção, mas 

aquele estudante sabe. Aquele jovem domina isso. Agora ele olha por outro ângulo a 

infalibilidade do herói. É possível entender que X-Men pode fazer o expectador pensar se está 

“torcendo” para o lado certo. Se existe lado certo. Se concorda mesmo com os valores 

defendidos por seus heróis. Que Demolidor e Justiceiro não são só personagens de 

personalidade diferentes, e sim indivíduos resultantes de processos sociais que o levaram a 

assumir suas identidades como são dadas.  

Foi observado em ambas as turmas o prazer de ter como analisar uma obra para 

além dos gostos e das opiniões. Saber que existe uma ciência, com conceitos, saberes, pessoas 

que se debruçaram sobre essas questões e que tudo isso é recurso para fazer as investigações 

que precisam. Que é possível entender e não só ler Weber, por exemplo, e a partir daí compará-

lo com outras abordagens e perceber que aquele que se dedica à prática científica da Sociologia 

também pode fazer o mesmo. Propor questões, estruturar métodos de pesquisa, apresentar 

resultados. Na verdade, fica entendido que é esse o processo pelo qual uma ciência passa até 

chegar à sala de aula.  

E quando o foco da eletiva foi entender porque alguns perfis são eleitos para 

protagonizar as histórias de super-heróis, ou porque os antagonistas apresentam determinadas 

características, e como isso muda conforme os períodos históricos, culturais, políticos pelos 

quais o mundo passa, outra coisa começa a ficar mais clara. A Sociologia que chega também 

na escola passou por escolhas, por decisões sobre o que deveria ser estudado ou não. O que o 

estudante deve estudar, a que conhecimento deve ter acesso e porque algo que fala dele e de 

seu mundo parece não dialogar em nada com isso. E mais que isso, o estudante pode se 

reconhecer como sujeito social também produtor de saberes (ARROYO, 2014) a partir da 

sistematização de suas experiências, questionamentos, leituras de mundo. Cabe a escola 

reconhecer esses elementos e não os negar ou ignorá-los, buscando a impossível padronização. 

Como colocado na descrição dos encontros, a forma como essas descobertas se dão 

não obedece a padrões. Nascem do diálogo, do questionamento, da provocação ao 

estranhamento. Esses fatores podem e vão levar o jovem ao pensamento desarmado de bases 

engessadas, mas não vão fazer isso da mesma forma com todos os estudantes, em todas as 

turmas, de todas as escolas. Poderão ser com novelas, ao invés de super-heróis, ou com mangás, 
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jogos eletrônicos, animes etc. Na verdade, as considerações aqui presentes só colocam em texto 

o que foi observado na prática, através de reações e comportamentos que são intraduzíveis na 

forma acadêmica, mas possíveis de se alcançar a partir do investimento no ensino de Sociologia. 

Pois não dá para fechar um conceito ou aplicar um existente em certas reações, mas há como 

descrever o quão prazeroso é vê-las. Como quando um jovem fica em silêncio olhando para o 

chão, após uma conversa sobre o filme Pantera Negra, e minutos depois diz “O status que o 

Pantera tem não representa o que é ser negro. Esse status que o Weber fala eu sei que pela 

minha cor vai sempre estar distante”. E ainda “por isso é muito importante que a gente tenha 

matérias que ajudem a entender quem a gente é e o que esperar do mundo quando sair do Ensino 

Médio”.  

A docência permite a abertura de espaços que precisam ser multiplicados quando 

apresentam experiências que aproximam o estudante dele mesmo, o fazendo questionar-se para 

descobrir-se. Parafraseando Florestan Fernandes (1991) e tomando a liberdade de adaptar o que 

ele diz do cientista, o docente precisa tomar consciência da utilidade social e do destino prático 

de suas descobertas. Uma intervenção pedagógica como projeto de um mestrado, aproxima 

escola e Universidade. Coloca a educação básica na produção acadêmica, a partir de uma 

experiência acadêmica na escola.  

Vale sempre chamar a atenção para as condições nas quais um professor, uma 

professora trabalham. Considerando que a intervenção se deu dentro de um espaço já existente 

e ofertado á disciplinas eletivas na escola de tempo integral, portanto, não se abriu um espaço 

de valorização da Sociologia, como acontece com outras disciplinas. O que se tem é mais um 

campo de disputa. E para o êxito de experiencias em Sociologia nesse campo é preciso que o 

docente tenha tempo suficiente, qualificação periódica, turmas em número plausível e 

autoridade científica conferida a ele em todas as instâncias do pensar a educação, desde a 

construção de currículos, análises pedagógicas e didáticas e elaboração de políticas públicas. 

Foi fundamental tomar por base os trabalhos de Nildo Viana (2005) e Amaro Xavier 

Braga Jr (2010, 2014), para buscar trabalhar na perspectiva de que o popular é representativo 

e, portanto, não tem como deseducar, mas sim revelar sobre os meandros por trás da 

identificação popular. Assim como as HQs, os filmes e séries de super-heróis são produções 

culturais reveladoras de signos, hábitos, processos, que a Sociologia precisa se apropriar. 

Principalmente a Sociologia que dá conta das dinâmicas educacionais. 

Se aproximar da produção audiovisual, a encarando como técnica que propõe 

releituras do mundo, como aponta Walter Benjamin, devido ao seu alcance e popularidade, foi 
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uma oportunidade única de entrar onde o entretenimento não convida o olhar, mas não esconde 

de quem investiga. O usuário (CERTEAU, 1998) não está submisso às intencionalidades 

daquilo que assiste, mas participa ativamente de sua consolidação enquanto produção que lhe 

representa. O estudante elege as histórias que lhe causam identificação de símbolos, não estando 

apenas sujeito a força midiática da propaganda. O que significa que um dos ganhos de sequência 

didática foi perceber a busca dos estudantes pelo sentido naquilo que assistiam, questionando 

sobre ser algo de fato próximo ou não. Como, por exemplo, um jovem que se identifica com o 

periferiano e estudante cheio de conflitos Peter Parker (Homem-Aranha) e admira ao mesmo 

tempo o bem sucedido, mas também com severos conflitos, Bruce Wayne (Batman). A 

perspectiva de como até o sofrimento e a forma de passar por ele, passam pela questão das 

desigualdades, foi algo marcante na experiência da intervenção pedagógica. 

Outro ponto importante é como os estudantes apresentaram o interesse de 

transformar a experiência da eletiva Temas Sociológicos e o Universo dos Super-Heróis em 

algo aplicável às aulas regulares. Importante porque, como mencionado anteriormente, a ideia 

do projeto inicial para o mestrado nasceu da experiência crua em sala de aula, nas aulas 

regulares de Sociologia. Assim, a ideia não só é aplicável a essa realidade como nasceu dela.  

Por fim, duas coisas que não podem faltar. Primeiro o mundo de descobertas que 

todo o tempo de mestrado foi para o autor dessa pesquisa, formado em Geografia e dando 

mergulhos ainda rasos nas Ciências Sociais. Em nenhum momento pareceu fácil, mas não era 

esperado também ser tão difícil. A pesquisa é um desafio. Mas um desafio prazeroso, mesmo 

diante de tudo que a ciência enfrenta no país, no memento em que esse texto é escrito, sob um 

que exalta a ignorância e a desinformação e condena as Ciências Sociais.  

O segundo ponto é um episódio ocorrido já no ano de 2020, quando a disciplina 

eletiva foi renovada na escola onde se deu a intervenção com a Turma B, no bairro José de 

Alencar, onde leciona o professor autor da pesquisa. Um dos estudantes recém chegados na 

escola, ao final da primeira aula da eletiva disse “Vingadores, tudo bem, mas eu quero ver me 

fazer deixar de gostar do Batman”. Dois colegas que haviam feito a eletiva em sua primeira 

aplicação, estavam presentes na ocasião, e um respondeu “você não precisa deixar de gostar, 

mas a forma como você vai ver o Batman e qualquer personagem depois dessa eletiva, nunca 

mais vai ser a mesma”.  

Docentes! Avante! 
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APÊNDICE A - Questionário aplicado nas turmas A e B 

 

 

1. Atualmente qual o seu principal contato com a Sociologia? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Você consegue citar alguns autores ou conceitos de Sociologia? Se sim, dê exemplos? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. As aulas de Sociologia contribuem para que você se interesse por temas sociais? Se sim, como? 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Você costuma identificar na sua vida prática os temas discutidos nas aulas de Sociologia?  

SIM  (   )   NÃO (   )  SE SIM, CITE UM EXEMPLO_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Quais dos temas que compõem a eletiva mais lhe atraem?  

SOCIOLOGIA APENAS  (  ) SUPER-HERÓIS APENAS  (  ) SOCIOLOGIA E SUPER-HERÓIS (   ) 

6. Você consome filmes e/ou séries de super-heróis? Se sim, com que frequência? 

_____________________________________________________________________________ 

7. Como você classifica hoje suas aulas de sociologia?  

IRRELEVANTES (   )  TRADICIONAIS (   ) SATISFATÓRIAS (   ) EMPOLGANTES (   )   

OUTRA DEFINIÇÃO: ____________________________________________________________ 

8. Você costuma associar a ficção nos filmes e séries de super-heróis com traços da realidade?  

NUNCA, SÓ ASSISTO POR DIVERSÃO  (   ) JÁ CHEGOU A ACONTECER (   ) SEMPRE (   )  

9. Como a Sociologia ocupa espaço na sua vida hoje?  

APENAS UMA DISCIPLINA DA ESCOLA (   )    

DISCIPLINA PREFERIDA (   )   

CONVERSAS E LEITURAS (   )   FONTE DE FORMAÇÃO (   )   

OUTROS: _____________________________________________________________________ 

10. Como descreve sua relação com a eletiva “Temas Sociológicos e o Universo dos Super-heróis”?  

CONSIDERO A PROPOSTA INTERESSANTE (   )    

FOI A ESCOLHA MAIS PRÓXIMA DE ALGO QUE EU ME  INTERESSO (   )    

NÃO REPRESENTA UMA ESCOLHA MINHA / A ESCOLA ESCOLHEU (   )  

RECOMENDO A OUTROS/AS COLEGAS (   )   

UM APOIO ÀS AULAS DE SOCIOLOGIA (   )   

DEVERIA SER USADA NAS AULAS REGULARES (   )   

É ONDE SE APRENDE SOCIOLOGIA (   )   

OUTRA DESCRIÇÃO: ___________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Folha de atividade  
 

ELETIVA: TEMAS SOCIOLÓGICOS E O UNIVERSO DOS SUPER-HERÓIS 

ANÁLISE DO FILME “HOMEM-ARANHA” A PARTIR DA SOCIOLOGIA COM O TEMA “TRABALHO E SOCIEDADE” (OS 

CLÁSSICOS) 

 

NORMAN OSBORNEVALORIZA A “APTIDÃO” PARA O TRABALHO INTELECTUAL E PREZA PELA MANUTENÇÃO DE UMA POSTURA 

COMEDIDA COMO HOMEM NA SOCIEDADE. A NÃO SER POR PEQUENO SINAIS DE OSTENTAÇÃO, ASSUME UMA POSTURA PRÓXIMA 

A APONTADA POR WEBER SOBRE A VISÃO DO TRABALHO COMO UM VALOR EM SI (ATENÇÃO PARA AS ATITUDES 

CONTRADITÓRIAS DO PERSONAGEM QUANTO AOS VALORES CRISTÃOS) 

 

BEN PARKER, O TIO BEN, TAMBÉM REPRODUZ IDEIAS DE VALROES RELACIONADOS AO TRABALHO NO TOCANTE À POSTURA 

ENQUANTO CHEFE DE FAMÍLIA. O PERSONAGEM CONSIDERA TRABALHOS BRAÇAIS COMO DIGNIFICANTES AO CONTRÁTIO DAS 

NOÇÕES VISTAS EM NORMAN OSBORN. 

 

“OU O PAI DELE DESPEDE O SEU”. DITO EM TOM DE IRONIA, PORÉM REVELA A RELAÇÃO DE PRIVILÉGIO EXISTENTE DO PATRÃO 

PARA O TRABALHADOR, FAZENDO ALUSÃO À RELAÇÃO DESIGUAL ENTRE BURGUESIA E PROLETARIADO EM MARX. 

O PROFESSOR DA TURMA APARECE COMO FIGURA DE AUTORIDADE E CONTROLE ENQUANTO OS CIENTISTAS RECEBEM O STATUS 

DE PRODUTORES DE CONHECIMENTO. NESSA RELAÇÃO DE PRODUÇÃO, OS ESPAÇOS OCUPADOS POR CADA PROFISSIONAL EM 

ATUAÇÃO, REFLETE SEUS LUGARES NAS CAMADAS SOCIAIS. 

 

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM SI NÃO É VISTA COMO RELEVANTE PARA O GRUPO DE MILITARES, A NÃO SER QUE SEJA UTILIZADA 

PARA FINS DE INTERESSE DO GOVERNO, SOBRETUDO BÉLICO. A AUTORIDADE MILITAR PARECE INCLUSIVE SE SOBREPOR A 

“AUTORIDADE” DO CONHECIMENTO. 

 

ASSIM COMO HOMEM-ARANHA E DUENDE VERDE SÃO ANTAGONISTAS, SEUS ALTEREGOS PETER PARKER E NORMAN OSBORN O 

SÃO EM VÁRIOS ASPECTOS. PETER É UM JOVEM QUE, EMBORA DEMONSTRE ENORME POTENCIAL PARA AS CIÊNCIAS, BUSCA 

OBTER RENDA COMO FREELANCER PARA AJUDAR OS TIOS EM CASA E MESMO AMBICIONANDO CONQUISTAS IMPORTANTES 

ACABA POR DUVIDAR ATÉ MESMO DAS CHANCES COM A MOÇA POR QUEM É APAIXONADO DESDE A INFÂNCIA. A MESMA MOÇA 

SE TORNA NAMORADA DE HARRY, MELHOR AMIGO DE PETER QUE, ASSIM COMO O PAI, ENTENDE QUE AS COISAS DEVEM SER 

SUAS SEM MUITOS QUESTIONAMENTOS. NORMAN OSBORN, PAI DE HERRY, FAZ PARTE DA ELITE E TEM SOB SEU COMANDO UMA 

CADEIA DE PRODUÇÃO QUE VAI DE CIENTISTAS A OPERÁRIOS. ACREDITA QUE SEU TRABALHO LHE COLOCOU NESSA CONDIÇÃO. 

 

AS ASPIRAÇÕES DOS PERSONAGENS (PRINCIPALMENTE PETER PARKER, MARY JANE E HARRY OSBORN) QUANTO À FELICIDADE 

PASSAM PELA FUNÇÃO QUE CONSEGUIRÃO EXERCER ENQUANTO TRABALHADORES.  

 

MAY PARKER, A TIA MAY, INCORPORA O QUE DURKHEIM APONTA COMO SOLIDARIDADE ORGÂNICA. ELA VÊ O MARIDO, BEN 

PARKER, E NORMAM OSBORN COMO DOIS HOMENS ÍNTEGROS POR HONRAREM SUAS FAMÍLIAS ATRAVÉS DO TRABALHO, MESMO 

ESTANDO EM LUGARES ANTAGÔNICOS (PARA MARX) NO PROCESSO PRODUTIVO. EXISTE NELA A IDEIA DE QUE QUE É O FATO DE 

CADA PROFISSIONAL EXERCER SUA FUNÇÃO QUE GARANTE A COESÃO SOCIAL. 

 

É POSSÍVEL IDENTIFICAR A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO ATÉ NAS ATIVIDADES INFORMAIS E ILÍCITAS, COMO NO RING DE LUTA 

ONDE OS AGENCIADORES LUCRAM EM CIMA DOS LUTADORES. DA MESMA FORMA COMO ACONTECE NO CLARIM, ESSE SIM UM 

JORNAL RENOMADO DA CIDADE E QUE SE NEGA A FAZER UM CONTRATO COM PETER PARKER COMO FOTÓGRAFO, POIS LUCRA 

MAIS O PAGANDO COMO FREELANCER. 

 

A QUANTIDADE DE FOTOS QUE PETER PRECISA TIRAR PARA RECEBER UM VALOR DIGNO EM TROCA, É IMENSAMENTE INFERIOR 

AO LUCRO QUE O CLARIM CONSEGUE COM A PUBLICAÇÃO DESSAS FOTOS EXCLUSIVAS. PODERÍAMOS IDENTIFICAR AÍ UMA 

FORMA DE MAIS-VALIA?? 

 

A REPULSA DE MARY JANE PELO EMPREGO DE GARÇONETE DIZ MAIS DO QUE A FRUSTRAÇÃO DE NÃO CONSEGUIR UM EMPREGO 

COMO ATRIZ. REVELA QUE A VISÃO DE IMPORTÂNCIA DAS DUAS PROFISSÕES FAZ COM QUE UMA SEJA VISTA COMO GLAMUROSA 

E A OUTRA CAUSE VERGONHA. EXISTE AINDA UMA RELAÇÃO DE ABUSO POR PARTE DE SEU PATRÃO, QUE NEM CHEGA A SER 

UM EMPRESÁRIO DAS CLASSES MAIS ALTAS DA SOCIEDADE, MAS JÁ IMPÕE UMA DISTINÇÃO ENTRE SUAS FUNÇÕES. ESSE 

DESCONFORTO SOCIAL NÃO TRADUZ, PORÉM, O QUE DURKHEIM CHAMA DE ANOMIA UMA VEZ QUE SE TRATA APENAS DE UM 

DESCONFORTO INDIVIDUAL. 

 

A EXISTÊNCIA DO HOMEM-ARANHA DIVIDE OPINIÕES. SE “O TRABALHO DIGNIFICA O HOMEM” E ESSE HOMEM PODE TER COMO 

TRABALHO SER UM SUPER HERÓI, ESSA MÁXIMA SÓ SE JUSTIFICA E ESSE HOMEM PASSA A SER AINDA MAIS VIRTUOSO. POR 

OUTRO LADO, ENQUANTO POLICIAIS E BOMBEIROS ARRISCAM SUAS VIDAS PELO BEM DA POPULAÇÃO E COORPORAÇÕES COMO 

A OSCORP FAZEM SEU NOME SERVINDO AO PAÍS NA PRODUÇÃO DE ARMAS PARA A SEGURANÇA NACIONAL, ALGUÉM QUE FOGE 

DESSE SISTEMA ESTABELECIDO DE FUNÇÕES TEM SUAS AÇÕES VISTAS COMO PERVERSÃO E AFRONTA À ORDEM. 

 

AS CONSTRUÇÕES DO DUENDE VERDE E DO HOMEM-ARANHA PASSAM PELA CONSTRUÇÃO DE NORMAM E PETER COMO 

SÍMBOLOS DO QUE CADA UM REPRESENTA NA ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL A PARTIR DE SUAS POSIÇÕES NO PROCESSO PRODUTIVO. 

OPRESSÃO E RESISTÊNCIA SÃO CONFRONTADAS QUANDO OS PERSONAGENS E SEUS ALTEREGOS SE REVELAM NA LUTA FINAL. 
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ELETIVA: TEMAS SOCIOLÓGICOS E O UNIVERSO DOS SUPER-HERÓIS 

ANÁLISE DO FILME “O ESPETACULAR HOMEM-ARANHA 2” A PARTIR DA SOCIOLOGIA COM O TEMA “TRABALHO 

E SOCIEDADE” (OS CLÁSSICOS) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

NOME:_______________________________________________________________________ TURMA:_______ 
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APÊNDICE C – Roteiro para os encontros 

 

O roteiro apresentado segue uma sequência quase que genérica, porém, dentro da 

intervenção realizada, os recursos (usar slides mais lúdicos em determinado encontro e slides 

de fundo branco em outro; exigir mais da leitura; trabalhar em grupos pequenos para depois 

partilhar com o grupo maior; escrever e partilhar a escrita) obedeceram a propostas e tentativas 

específicas de cada etapa da aplicação da sequência didática para fins da pesquisa. Tais recursos 

e ainda outros, podem e devem ser usados independente do tema ou ordem dos encontros, 

conforme a realidade da turma onde se ministre as aulas e as intenções didáticas e pedagógicas 

dos docentes. Embora a intervenção tenha se realizado dez encontros, iniciando com o tema 

Capitalismo e o filme Vingadores (2012), pelas razões expostas no decorrer do trabalho, esse 

roteiro traz nove encontros como modelos. O encontro inicial, de apresentação da disciplina, 

deve se adequar a proposta do docente, dentro do tema e obra que pareça ideal para essa aula. 

 

 

Tema: Poder (Encontro 1)            Obra (filme): Capitão América: O Primeiro Vingador (2011) 

(opcional trabalhar Política e Estado também) 

 

Perguntar quem assistiu ao filme e comentar um pouco sobre. 

(50 min. iniciais) 

▪ Exibição do trailer (breve conversa sobre a obra e as percepções iniciais da turma) 

▪ Apresentação do tema (slides temáticos com os conteúdos a serem trabalhados) 

▪ Relacionando obra e tema (primeiramente provocar a turma a relacionar elementos do filme com a 

matéria; slides com trechos descritos da obra onde se aplicam os conteúdos trabalhados) 

 

       (50 min. finais) 

▪ Atividade (pedir para a turma sugerir super-heróis, colocar as sugestões no quadro, convidar os 

estudantes a identificar nas histórias dos personagens as relações de poder estudadas) 

 

 

Tema: Poder (Encontro 2)                            Obra (série): Gotham (2014) 

 

        (50 min. iniciais) 

▪ Exibição integral do episódio 4 da primeira temporada (orientar a fazer anotações) 

 

        (50 min. finais) 

▪ Roda de conversa (discutir o episódio exibido a partir do tema estudado e expor as anotações) 

 

 

Tema: Democracia/Cidadania (Encontro 1)    Obra (filme): X-Men – O Confronto Final (2006) 

 

Perguntar quem assistiu ao filme e comentar um pouco sobre. 

(50 min. iniciais) 

▪ Exibição do trailer (breve conversa sobre a obra e as percepções iniciais da turma) 

▪ Apresentação do tema (slides temáticos com os conteúdos a serem trabalhados) 



210 
 

▪ Relacionando obra e tema (primeiramente provocar a turma a relacionar elementos do filme com a 

matéria; slides com trechos descritos da obra onde se aplicam os conteúdos trabalhados) 

 

       (50 min. finais) 

▪ Atividade (roda de conversa sobre as possibilidades de democracia na obra e na realidade) 

▪ Para casa (Na sequência foi explicado que as turmas seriam divididas em grupos e cada grupo 

escolheria um filme ou série, previamente sugerido pelo professor, para assistir como tarefa de casa, 

procurando fazer o mesmo tipo de análise feita em sala e apresentar na próxima aula) 

▪ Sugestão de filmes/séries: 

✓ Capitão América: Guerra Civil (2016) 

✓ Pantera Negra (2018) 

✓ Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012) 

✓ The Boys (2019) 

✓ Watchmen – O Filme (2009) 

 

 

Tema: Democracia/Cidadania (Encontro 2)                                  Obra (filme/série): Diversos 

     

    (100 min. corridos) 

▪ Encontro assumido pela turma (após exibição do trailer do filme ou série, cada equipe fala um 

pouco da obra que assumiu e apresenta sua análise a partir dos conteúdos trabalhados) 

▪ Exibição dos trailers dos próximos encontros como prévia (Homem Aranha (2002) e O Espetacular 

Homem Aranha 2 (2014) 

 

 

Tema: Trabalho e Sociedade (Encontro 1)                          Obra (filme): Homem Aranha (2002)  

 

Perguntar quem assistiu ao filme e comentar um pouco sobre. 

(50 min. iniciais) 

▪ Exibição do trailer (breve conversa sobre a obra e as percepções iniciais da turma) 

▪ Apresentação do tema (slides temáticos com os conteúdos a serem trabalhados) 

▪ Relacionando obra e tema (primeiramente provocar a turma a relacionar elementos do filme com a 

matéria; slides com trechos descritos da obra onde se aplicam os conteúdos trabalhados)  

 

 

(50 min. finais) 

▪ Atividade (primeiro em pequenos grupos, depois no grupo geral; foi pedido que os jovens 

comentassem os tópicos a partir do que entendiam e dizendo se concordavam com as afirmações 

ou não, se fariam outras e se chegaram a ter o mesmo raciocínio do que está colocado nos slides) 

▪ Para casa (A partir do que foi discutido em sala, seguindo o texto nos slides, os estudantes teriam 

que fazer o mesmo com o filme O Espetacular Homem-Aranha 2. Em uma folha de atividade, os 

jovens encontravam o mesmo texto dos slides e no verso as linhas destinadas à análise que fariam 

do filme. Assim foi feito e entregue na aula seguinte) 
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Tema: Trabalho e Sociedade (Encontro 2)       Obra (filme): O Espetacular Homem Aranha 2  

 

(100 min. corridos) 

▪ Apresentação dos textos escritos na folha de atividade (discussão do tema assumida pelos 

estudantes; comparações nas análises; conversa sobre as coisas positivas e as dificuldades de 

produzir um texto analisando um filme sob a luz da Sociologia) 

 

 

Tema: Estratificação e Desigualdades Sociais (Encontro 1)       Obra (filme/série): ------ 

 

(100 min. corridos) 

▪ Apresentação do tema (slides com os conteúdos a serem trabalhados; roda de conversa sobre como 

os temas do encontro são identificados no cotidiano de cada um e cada uma e na sociedade de modo 

geral) 

 

 

Tema: Estratificação e Desigualdades Sociais (Encontro 2)       Obra (filme/série): Diversos 

 

(100 min. corridos) 

▪ Slides sobre representatividade e as histórias de super-heróis (discussão sobre os grupos de minoria 

representativa dentro da produção de HQs, filmes e séries de super-heróis) 

▪ Para o próximo encontro (A exemplo da atividade realizada quando trabalhado o tema “Democracia 

e Cidadania”, cada turma foi dividida em equipes, responsáveis por assistir, analisar e apresentar 

seu respectivo filme ou série, abordando o tema trabalhado em sala. Foram considerados textos e 

apresentações em sala para essa atividade) 

▪ Sugestões de filmes e séries 

✓ Raio Negro (2018) 

✓ Aquaman (2018) 

✓ Mulher Maravilha (2017) 

✓ Batwoman (2019) 

✓ Luke Cage (2016) 

 

 

Tema: Estratificação e Desigualdades Sociais (Encontro 3)       Obra (filme/série): Diversos 

 

(100 min. corridos) 

▪  Encontro assumido pela turma (após exibição do trailer do filme ou série, cada equipe fala um 

pouco da obra que assumiu e apresenta sua análise a partir dos conteúdos trabalhados) 

▪ Encerramento (dentro da intervenção pedagógica, o encerramento se deu pela avaliação de toda a 

sequência didática por parte dos estudantes; para outras aplicações fica a cargo do docente 

conforme sua necessidade e da turma) 
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ANEXO I – Estruturação da Escola de Tempo Integral no Ceará 

 

Secretaria da Educação do Ceará - Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) 

 A escola em tempo integral é uma estratégia defendida por todos que querem que a educação formal 

desenvolvida em estabelecimentos públicos consiga proporcionar aos filhos de trabalhadores uma 

formação integral e que respeite seus potenciais, direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

  

Definição das Escolas 

 Para definir as escolas que iniciaram a política do Tempo Integral em 2016 foram utilizados os 

seguintes critérios: 

  

Escolas elegíveis 

 – 50% ou mais dos alunos recebendo Bolsa Família. 

  

Critérios de viabilidade 

 – Menos de 60% de ocupação das vagas. 

– Implementação em municípios com, pelo menos, duas escolas estaduais. 

  

Critérios de Priorização 

 – 1 Escola por região (Crede/Sefor). 

– Condições de infraestrutura para iniciar em 2016 

– Baixo índice de aprovação. 

  

A partir de 2017, foram definidas as seguintes premissas para escolher as escolas elegíveis para 

conversão em tempo integral: 

 – Municípios mais populosos e com jovens em situação de vulnerabilidade social. 

– Escolas potenciais. 

– Conversão ano a ano. 

– Professores. 

– Salas disponíveis. 

– Modelos de simulação. 

– Priorização. 

– Distância de migração. 

– Investimento na conversão. 

  

A partir das premissas supracitadas, são definidas as escolas em condições de conversão em tempo 

integral a cada ano. 
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O plano de Universalização 

 O Plano de Universalização da Escola em Tempo Integral do Ceará está alicerçado em premissas de 

conversão que tem como objetivo considerar todas as escolas de Ensino Médio Regular da rede e, a 

partir das mesmas, definir a lista de escolas elegíveis para conversão até 2024, visando atender à Lei 

Nº 16.287, de 20 de julho de 2017, à meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE) e a meta 6 do 

Plano Estadual de Educação(PEE). 

  

Lei Nº 16.287/2017 – Institui a Política de Ensino Médio em Tempo Integral no âmbito da Rede 

Estadual de Ensino do Ceará. 

  

Meta 6 – PNE: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) 

da educação básica. 

  

Meta 6 – PEE: Oferecer, até 2024, em regime de colaboração, Educação em Tempo Integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas e instituições de educação infantil, de forma 

a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica. 

  

Vale ressaltar que a implementação é gradativa, ou seja, no primeiro ano de mudança cada escola 

converte apenas as primeiras séries, e gradativamente as séries vão sendo convertidas ao longo dos 

três anos. Disso resulta que temos 26 escolas com as três séries em tempo integral, 45 com primeiras 

e segundas séries em tempo integral e, as mais recentes, 40 escolas com as primeiras séries em tempo 

integral em 2018. Estas últimas estarão com as três séries em tempo integral no ano de 2020. 

  

Dimensões fundantes da prática educativa das escolas: 

1. A escola deve ser concebida como uma Comunidade de Aprendizagem; 

2. A Aprendizagem Cooperativa deve ser o método pedagógico estruturante; 

3. O Protagonismo Estudantil é um princípio imperativo para qualquer proposta de ensino médio. 

  

Dimensões pedagógicas: 

 a) a pesquisa como princípio pedagógico e o trabalho como princípio educativo; 

b) a desmassificação do ensino; 

c) itinerários formativos diversificados. 

  

Cada aluno tem cinco tempos eletivos por semana que visam diversificar o currículo e oportunizar a 

construção do itinerário formativo de acordo com seus interesses e projeto de vida no decorrer do 

ensino médio, sendo ofertadas 45 horas/aulas semanais e nove tempos diários com disciplinas da base 

comum, diversificada e opcional. 
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 Acompanhamento pedagógico 

Já a partir do primeiro ano de conversão das escolas em EEMTI, o monitoramento dos seus 

indicadores de processos e resultados, especialmente nas que tem apoio MEC, ocorre anualmente. 

  

Observam-se os impactos diretos na garantia da permanência e sucesso dos alunos, bem como a 

sustentabilidade e eficácia do tempo integral. Abaixo, detalhamos esses indicadores: 

I – Indicador de processo relacionado à matrícula: 

Mínimo de matrículas no primeiro ano de implantação de 60 alunos e após os três anos de 350 

alunos de acordo com dados do Censo Escolar. 

II – Indicador de processo relacionado à permanência e ao sucesso do aluno: 

Reduzir as taxas de abandono e reprovação. 

  

Escolas já existentes (Escolas que já funcionavam com oferta em tempo parcial na ocasião da 

adesão ao tempo integral). 

 a) no primeiro ano de implantação, reduzir 3,5 p.p; 

b) no segundo ano de implantação, reduzir 3,5 p.p; 

c) no terceiro ano de implantação em diante, alcançar e manter o patamar de 5%. 

  

Escolas novas (Escolas que não tinham matrícula e passaram a funcionar na ocasião da adesão ao 

tempo integral) 

a) no primeiro ano de implantação, taxa de até 15%; 

b) no segundo ano de implantação, reduzir 3,5 p.p;; 

c) no terceiro ano de implantação em diante, alcançar e manter o patamar de até 5%. 

  

*Data Base 2017 e previsão para 2018 

  

 

Disponível em: https://www.seduc.ce.gov.br/escola-em-tempo-integral/ 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR – SIGE*  
ATENDIMENTO MATRICULA TEMPO INTEGRAL  

2016 5.157  

2017 11.447  

2018 26.224  
   


