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RESUMO 

 

O trabalho visa discutir sobre o uso de charges em aulas de Sociologia, tendo como 

indagação central: Até que ponto é possível incentivar a utilização dessa ferramenta 

para melhor compreensão do conteúdo sociológico gerando nos estudantes 

interesse e atenção nas aulas? Supõe-se que as charges por se tratarem de 

elementos populares fazem com que a abordagem de determinados assuntos no 

espaço escolar seja mais prática e lúdica, permitindo a assimilação com o cotidiano 

no qual experimentam e facilitando o acesso ao conteúdo que por vezes é de difícil 

compreensão. Não obstante, é preciso ter conhecimento aprofundado tanto no 

âmbito teórico e histórico, quanto no âmbito cômico. Foi por meio do referencial 

teórico sobre o tema e do relato de experiência no campo no Liceu Nilo Peçanha em 

2017 que se buscou discutir o papel desse recurso no processo de transposição 

didática no ensino de sociologia. A investigação fundamenta-se em Almeida, com o 

conceito de transposição didática, Rama e Vergueiro pelo estudo e aplicação de 

histórias em quadrinhos nas salas de aula brasileiras e por Teixeira através da 

reflexão da charge enquanto objeto de análise.  

Palavras-chave: Charge. Educação. Sociologia. Inovação. Transposição didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to discuss the use of cartoons in Sociology classes, having as 
central question: To what extent is it possible to encourage the use of this tool to 
better understand the sociological content generating in the students interest and 
attention in class? It is assumed that the cartoons because they are popular 
elements make the approach of certain subjects in the school space more practical 
and playful, allowing the assimilation with the daily life in which they experience and 
facilitating the access to content that is sometimes difficult understanding. 
Nevertheless, it is necessary to have deep knowledge both in the theoretical and 
historical scope, as well as in the comic sphere. It was through the theoretical 
reference on the theme and the experience report in the field at the Nilo Peçanha 
High School in 2017 that the aim was to discuss the role of this resource in the 
process of didactic transposition in the teaching of sociology. The investigation is 
based on Almeida, with the concept of didactic transposition, Rama and Vergueiro by 
the study and application of comics in the Brazilian classrooms and by Teixeira 
through the reflection of the charge as object of analysis. 
 
Keywords: Charge. Education. Sociology. Innovation. Didactic transposition. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O desenho de humor já passou por diversas formas de aversão ao longo do 

seu desenvolvimento pelo simples fato das pessoas não saberem relacionar o 

humor com a seriedade. Sofreu diversas censuras pela própria sociedade e também, 

pela escola enquanto aparelho ideológico. A partir do ano de 2006, com o incentivo 

do PNBE à leitura dos estudantes da escola básica que os quadrinhos começaram a 

ter o seu espaço, uma vez que possuem linguagem compreensível e é um material 

de fácil acesso. 

 Em especial, a charge foi escolhida como fonte de análise nesse estudo por 

se tratar de um gênero textual que consiste em relatar de forma clara e expressiva 

algum fato em específico. E, uma vez que a Sociologia tem o papel de promover o 

pensamento crítico e reflexivo dos indivíduos para entenderem o meio no qual estão 

inseridos, nada melhor do que colocar essa figura cômica em pauta na presente 

discussão que se dará ao longo desse trabalho. 

 Há também uma preocupação rondando às salas de aula brasileiras que é o 

desinteresse por parte dos estudantes. Isso vêm sendo cada vez maior, pois essa 

geração está interligada pelas novas tecnologias e quando essas ferramentas não 

são utilizadas de maneiras adequadas e em momentos apropriados, acaba 

interferindo diretamente na relação professor-aluno, dificultando totalmente o 

processo de ensino e aprendizagem. Pensando nisso, buscou-se discutir através da 

revisão bibliográfica e do relato de experiência quais as possibilidades de se utilizar 

charges nas aulas da disciplina em pauta e que dificuldades ficaram explícitas. O 

questionamento central é saber a que ponto a charge enquanto chave de leitura 

ajudaria a inovar uma nova prática pedagógica dentro dos modelos tradicionais 

encontrados no campo da Sociologia Escolar.  

O objeto de estudo ocorreu em torno do uso de charges em turmas de 1ª e 3ª 

séries do Ensino Médio no Liceu Nilo Peçanha, localizado no município de Niterói. 

Esse local foi escolhido, pois durante os meses de março a junho de 2017 estava 

atuando no PIBID e fazendo o estágio supervisionado próprio do curso de Ciências 

Sociais. Portanto, mantive relação de troca de conhecimentos e aprendizados com 

as docentes nos quais tive a oportunidade de acompanhar nessa trajetória. 
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Os principais objetivos são analisar conceitualmente o papel imagético das 

charges, perceber quais as contribuições para a produção do conhecimento e 

discutir seu uso para auxiliar no processo de transposição didática para o ensino de 

Sociologia. Cabe dizer que Almeida concebe a transposição didática como a 

essência do ensinar, ou seja: “a ação de fabricar artesanalmente os saberes, 

tornando-os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma 

turma, de um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e trabalho”. (2007, 

p. 9) 

O despertar por esse tema surgiu mediante experiências que tive durante boa 

parte da graduação, através das Iniciações Científicas (PIBIC e FAPERJ). Ao 

perceber o quão interessante seria pensar o uso dessa ferramenta dentro do 

ambiente escolar, seja durante as aulas ou até mesmo para elaboração de 

atividades através da interpretação das mesmas. Neste sentido, resolvi tentar aplicar 

essa metodologia via PIBID, porque foi por meio da observação e participação nas 

aulas que notei a dificuldade de compreensão apresentadas pelos estudantes em 

determinados temas da Sociologia, que se caracteriza pela forma tradicional. 

E então, alguns questionamentos vieram à tona: Por que não utilizar práticas 

pedagógicas inovadoras? Como poderia pensar a aplicabilidade das charges nas 

aulas de Sociologia? Até que ponto é possível empregar as charges para expor os 

conteúdos de Sociologia? Para explicar essas questões, a revisão bibliográfica 

explica o conceito de charges, o que são e para que servem, a fim de promover a 

ligação desse recurso com a Sociologia por meio da transposição didática 

(transformação do conhecimento científico para o conhecimento escolar) a partir do 

relato de experiência no Liceu Nilo Peçanha.  

A metodologia utilizada nesse trabalho consiste basicamente na revisão 

bibliográfica de estudiosos que são cartunistas como Belmonte, Nico, Angeli, Laerte, 

Vilmar Rodrigues, bem como outros que possuem ligação com o campo educacional 

e sociológico. Os teóricos em que mantive como base ao longo desse processo 

foram o educador Geraldo Peçanha de Almeida através do seu conceito de 

transposição didática e na ideia de contextualização; o pesquisador em iconografia 

Luiz Guilherme Sodré Teixeira, ao tentar explicar o conceito e as características da 

charge, por meio da análise e interpretação das mesmas e os especialistas de 

histórias em quadrinhos Ângela Rama, Waldomiro Vergueiro, Túlio Vilela e Paulo 
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Ramos a partir de propostas pedagógicas de como se utilizar esse mecanismo nas 

salas de aula em diversos campos do conhecimento. 

Essa monografia está estruturada por dois capítulos principais, nos quais 

estão subdivididos em tópicos teóricos e práticos. O primeiro discute 

conceitualmente o papel imagético da charge e do humor no aprendizado, do que 

consiste a charge e seu uso no Brasil, a importância da mesma na produção do 

conhecimento e sua relação com a transposição didática. Já o segundo trabalha 

questões de discussão do uso de metodologias inovadoras citados por documentos 

educacionais e o relato de experiência ao aplicar essa atividade na escola, bem 

como sua relevância no ensino de Sociologia. Por fim, nas considerações finais é 

sintetizado as discussões feitas a respeito das charges, relacionando com alguns 

pontos fundamentais da Sociologia Escolar. 
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2. A FIGURA CÔMICA ENQUANTO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM 

 

 O presente capítulo tem por objetivo abordar aspectos fundamentais da 

charge enquanto recurso imagético e humorístico, apresentar sua definição e 

aparição no Brasil, demonstrar sua relevância no papel do conhecimento sociológico 

e relacionar com o conceito de transposição didática. Além disso, fica estipulado 

responder às duas primeiras questões: Por que não utilizar práticas pedagógicas 

inovadoras? Como poderia pensar a aplicabilidade das charges nas aulas de 

Sociologia? Tenho por base a revisão bibliográfica acerca do tema, nos quais 

busquei relacionar a todo momento com o objeto de estudo em curso. 

 

2.1. O papel imagético da charge e o humor no aprendizado 

 Antes de iniciar a discussão a respeito das charges, importa dizer que “a 

imagem comunica e transmite mensagens, além do fato de vivermos em uma 

sociedade que preza e utiliza a imagem em grande escala” (MALTA, 2013, p.113).  

Apesar disso, dentro do campo das Ciências Humanas ainda há certa dificuldade da 

utilização de recursos imagéticos. A proposta aqui então é de fazer uma reflexão 

acerca das possibilidades de leitura desses símbolos no âmbito das Ciências Sociais 

e promover o exercício de interpretação, garantindo que a mensagem implícita na 

charge seja transmitida. 

 Primeiramente importa destacar que há uma certa resistência acadêmica em 

relação ao campo iconográfico, por existir lugar de privilégio para o texto enquanto 

produtor de saber exclusivo. Há o argumento de que “a imagem não produz 

conhecimento por si mesma” (TEIXEIRA, 2005, p. 56) e, por isso, não deve ser 

levada a sério a ponto de reflexões serem elaboradas em cima disso.  

Mas, com o advento da semiologia, que teve sua origem europeia e 

basicamente busca compreender as linguagens particulares na qual a charge se 

encaixa, o ofício principal desse estudo se dá por “tentar ver se existem categorias 

de signos diferentes, se esses diferentes tipos de signos têm uma especificidade e 

leis próprias de organização, processos de significação particulares” (JOLY, 2012, p. 

29). No mais, a figura de humor se caracteriza principalmente por conta de seu traço 

produzir signos nos quais derivam diversos significados dentro de um contexto 
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significante, fazendo com que a análise interpretativa seja trabalhada das mais 

variadas formas. Segundo Teixeira: “[...] essa pluralidade de significações visuais 

que a ciência negligencia, é o que torna a realidade e suas imagens redutíveis e 

compatíveis entre si. Uma imagem é esse instrumento que capta a realidade além 

dos limites do pensado, e além do pensado como limite real”. (2005, p. 70) 

 Faz- se necessário reforçar a ideia que a imagem perdeu totalmente o seu 

espaço com a ascensão do alfabeto fonético e foi totalmente desvalorizada como 

mecanismo de comunicação. A imagem também se faz presente e necessária 

enquanto fonte de documentação e reflexão histórica, pois apresenta em sua 

gênese a relação com culturas anteriores a nossa, vide a arte rupestre. Logo, Joly 

afirma que “interessar-se pela imagem é interessar-se por toda a nossa história” 

(2012, p.136). 

 O papel imagético no geral se faz indispensável por conta dos diversos 

materiais existentes, a vasta riqueza que pode ser explorada e adequada ao que é 

desejado, seja por meio de um filme, desenho ou até mesmo a própria charge. 

Ignorar isso é deixar passar toda informação social já produzida e, no caso do 

desenho de humor, é mascarar toda a manifestação das massas. 

 Tratando agora do humor como aprendizado, vale frisar como a razão é vista 

enquanto portadora do conhecimento verdadeiro, caracterizando-se pela seriedade 

como fonte de confiança e credibilidade pública (TEIXEIRA, 2005, p.34). Essa noção 

deturpada gera conflitos, uma vez que se faz julgamentos negativos quando se fala 

em humor e verdade, colocando a razão em um patamar superior ao do humor, 

tendo a mesma como a detentora do saber. 

 Pelo fato dessa pré-noção ser reproduzida na sociedade, o humor é visto a 

todo momento por uma via negativa, provocando nada mais do que o riso como 

consequência, pois gera boa convivência entre os indivíduos, a ponto de amenizar 

os males em que se encontram, bem como agitam seu cotidiano inerte. Porém, 

Teixeira certifica que: 

 

A função do humor não é, necessária ou imediatamente, provocar o 
riso, como supõe a razão, mas é, também, de se contrapor a ela 
como instância privilegiada e exclusiva de verdade. O humor é uma 
casa de muitas portas, sendo a mais séria a do não-sério, aquela que 
se abre como oposição à razão cotidiana. (2005, p. 51) 
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 O não-sério então aparece como forma de produzir verdades universais que 

não são ditas explicitamente para significar o real sem ter que relacioná-lo com a 

razão propriamente dita. É o ato de transgredir interiormente a razão, possuindo 

como objetivo central a verdade e consequência o prazer, pois em uma sociedade 

que possui a seriedade enquanto imposição, o prazer não se faz presente como 

deveria. Enfim, trata-se de uma discussão bem mais profunda, mas que já leva ao 

objeto desse estudo: a charge. 

 

2.2. O conceito de charge e seu uso no Brasil 

A palavra charge tem origem francesa e traz em sua etimologia o significado 

de carga, ou seja, apresenta nos traços do desenho características exageradas e 

com caráter crítico explícito. Entende-se que seja primeiramente um gênero textual 

marcado por características próprias que a diferem dos demais desenhos gráficos. 

Seu traço é singular e reflexivo, uma vez que procura através do humor expor a 

verdadeira face dos sujeitos e resumir os conflitos políticos.  

Esse desenho cômico é caracterizado por reproduzir a realidade 

independente da razão, produz uma verdade independente da realidade e incorpora 

o humor com linguagem que produz uma verdade cujo sentido está fora da realidade 

e além da razão (TEIXEIRA, 2005 p.74). Importa dizer que se atribui a essa figura de 

humor alguns aspectos específicos que serão destrinchados a seguir, sendo eles: a 

identidade por diferença, o sentido, agressividade como forma e delírio como 

conteúdo. 

 A identidade por diferença nada mais é do que expor, a partir do imaginário, 

características ocultas do sujeito que estão intrínsecas e que passam 

despercebidas. Logo, é produzido um personagem, diferente da situação real em 

que se vê, para demonstrar através desse contraste que há uma identidade mútua e 

indispensável. 

 O sentido aparece como algo que possui em seu seio a razão, mas que está 

muito além disso, por ser exatamente o contrário do pensamento. É considerado, 

por Teixeira, um não-senso, pois dentro da charge isso significa a produção do 

sentido, demonstrado que além do bom-senso e do senso comum, o não-senso da 

charge é o excesso de sentido, ao passo que não possuir sentido é o que dá sentido 

à essa figura. Então, funciona como um mecanismo de fala da sociedade a partir da 
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interpretação do que é noticiado, atribuindo seu ponto de vista com o intuito de 

conscientização sobre os fatos. 

 A agressividade como forma é a fonte de onde emana todo o discurso de 

humor frente aos acontecimentos, possuindo sempre o status de oposição, uma vez 

que ali se dará a estruturação do fundamento em sua narrativa. Manifesta também 

um discurso permissivo, aquilo que não cabe ser falado por meio do texto 

propriamente dito e argumenta possuir esse aspecto pois:  

 

[...] seu objeto privilegiado de apropriação é a política, em torno da 
qual não há neutralidade possível; em função de seu objeto, sua 
linguagem gráfica e estrutura no sentido de tomar partido e, com isso, 
potencializar a eficácia crítica de seu humor; a natureza interna da 
linguagem do humor é, por si mesma, mordaz, debochada, 
sarcástica.  (TEIXEIRA, 2005, p. 84) 

  

O delírio como conteúdo aborda a questão de que os sujeitos são em sua 

natureza delirantes, uma vez que são compostos de coisas que não são ditas, não 

são feitas e de serem o contrário do realmente são ou acham ser. Na charge, a 

significação do humor é visto como algo delirante no que diz respeito a junção do 

mínimo de realidade com uma máxima potência de ser, concedendo o delírio ao 

personagem por esvaziar o sujeito que não deixa de mencionar e ser mencionado.  

 Vale agora mencionar sua diferença com a caricatura, no qual muitas das 

vezes foi confundida ao longo da história. Para Patto, a caricatura é a retratação 

pessoal de alguém enquanto a charge é um comentário crítico sobre pessoas e 

acontecimentos específicos. (2006, p.15)  

As primeiras charges brasileiras aparecem no período de 1830 por um sujeito 

chamado Araújo Porto Alegre e que, até hoje, vem produzindo mais artistas do 

humor gráfico. Houve também tempos sombrios, como no Estado Novo de Vargas, 

cuja proibição era feita para toda e qualquer manifestação política contra o governo 

em vigência, trazendo à luz o caso do cartunista Belmonte que fora censurado pela 

DIP a tratar somente de assuntos internacionais por causa da circulação de uma 

charge do personagem Juca Pato lendo trechos da constituição americana, bem 

como na época da Ditadura Militar, cujo principal veículo de comunicação se opondo 

ao regime era o jornal Pasquim, composto por Jaguar, Ziraldo, Henfil, Claudius e 

outros artistas, também tendo alguns presos. 
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 Atualmente, os cartuns, as caricaturas, as charges e histórias em quadrinhos 

encontram-se além do jornal, já estando presentes em livros didáticos. Vale 

mencionar a presença de traços humorísticos da Laerte, Nico, Latuff, Angeli, André 

Dahmer, Glauco, o próprio Henfil que já foi mencionado e fora os que publicam em 

plataformas pessoais ou que não possuem tanta visibilidade. 

O desenho de humor fez com que as classes populares se aproximassem 

mais da política, uma vez que a charge ajuda a entender acontecimentos políticos e 

sociais utilizando linguagem popular, proporcionando para os sujeitos que não 

tenham ciência e/ou são socialmente excluídos a inclusão da realidade que 

vivenciam. Também é atribuído o papel de desmistificação dos sujeitos detentores 

de poder, pois é mostrado de forma cômica como eles são “gente como a gente” e 

também, disponibiliza o acesso à compreensão para todas e todos sem distinções. 

Tendo então demonstrado essa abordagem conceitual a respeito do objeto de 

estudo, é importante reconhecer a charge enquanto fonte histórica e perceber que a 

colaboração para produzir o conhecimento dentro do campo sociológico é real e 

vasta, no qual será discutido logo a seguir. 

 

2.3. A importância das charges na produção do conhecimento 

É imprescindível falar sobre como as charges podem contribuir para a 

produção do conhecimento. A Sociologia enquanto disciplina precisa de tempos em 

tempos ser revisitada metodologicamente, por tratar de se situar em um meio 

tradicional que é a escola, onde a todo momento valores da classe dominante são 

reproduzidos.  

E, para os estudantes tomarem ciência da realidade que os rodeiam, faz-se 

necessário que a imaginação sociológica seja ativada, por ser um mecanismo que 

“capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, em termos 

de seu significado para a vida íntima e para a carreira exterior de numerosos 

indivíduos”. (MILLS, 1975, p.11)  

Ao ocorrer isso, acontece o fenômeno no qual o indivíduo passa a entender 

sua conexão com as instituições que o rodeia, gerando questionamentos voltados 

para sua própria existência e que impactam posteriormente na sociedade. É 

basicamente promover o estranhamento das coisas cotidianas, ao passo que são 

feitos recortes temporais, contextuais e pessoais cuja ideia fundamental é a junção 
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desses elementos como atribuições comportamentais de um indivíduo. Dentro do 

campo sociológico, essa imaginação desperta a abstração de todas as pré-noções e 

pré-conceitos que o indivíduo adquire ao longo de sua vida, passando a enxergar o 

que cerca por algo desconhecido. 

No campo da Linguística, Rama e Vergueiro em seus estudos sobre utilizar 

quadrinhos nas salas de aula afirmam que: 

 

[...] a percepção de que as histórias em quadrinhos podiam ser 
utilizadas de forma eficiente para a transmissão de conhecimentos 
específicos, ou seja, desempenhando uma função utilitária e não 
apenas de entretenimento, já era corrente no meio “quadrinhístico” 
desde muito antes de seu “descobrimento” pelos estudiosos da 
comunicação. (2014, p. 17) 

  

A partir da década de 70, na França, os quadrinhos passaram a ser utilizados 

de forma lúdica nas escolas. E, atualmente, já é uma ferramenta bastante explorada 

diferentemente das charges que ainda aparecem de forma tímida dentro da 

Sociologia. E, além de promover a dinamização do conhecimento, as figuras de 

humor na escola não podem ser vistas como uma saída para obter todo e qualquer 

objetivo educacional, ao passo que não se deve tirar a importância de aulas 

expositivas enquanto método tradicional. 

 A charge contribui na produção do conhecimento por fazer uma ponte com 

fatos sociais e políticos retratados por seus traços com o conteúdo trabalhado nos 

moldes do currículo de Sociologia, trazendo para perto da situação o indivíduo que 

muitas das vezes quer entender o que se passa, mas por falta de recursos acaba 

deixando de lado. Isso acontece bastante dentro da escola, uma vez que a disciplina 

possui em sua gênese a tradicional forma teórica para explanar os saberes. E, 

devido a esse motivo, foi pensada uma forma de juntar o popular com o escolar e o 

científico, resultando ao que se chama de transposição didática. 

 Malta (2015) mostra ser possível isso acontecer na própria obra dedicada ao 

emprego de charges nas aulas de Sociologia e outras áreas correlatas, a partir de 

desenhos cômicos da própria autoria. O autor disponibiliza parte de seu acervo 

chargístico para os demais profissionais da educação, elucidando a facilidade de 

utilizar essa ferramenta em uma sala de aula, bem como o livro servir como modelo 

criativo para outros rabiscos do docente no quadro, sabendo desenhar ou não e até 

mesmo projetar as figuras. 
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 Outro trabalho digno de menção é também do mesmo pesquisador citado 

anteriormente (2012) ao retratar pelas cartas da mãe do Henfil como o cartunista 

desenvolvia os próprios discursos gráfico e verbal o que o país e o povo brasileiro 

vivenciam na época da transição à Democracia. É também uma forma de afirmar 

que a charge enquanto chave de leitura é fonte histórica e política e, assim como 

recurso para a transposição didática.  

 

2.4. A charge como recurso para a transposição didática 

 Quando se fala em inovação no meio escolar, significa pensar em práticas 

pedagógicas variadas e que sejam coerentes à realidade das escolas brasileiras. 

Isso demanda pensar na própria estrutura espacial, no material didático disponível, 

na temática que será apresentada de acordo com o planejamento e nos autores que 

auxiliarão nesse processo de construção.  

O PIBID (Programa Institucional de Iniciação à Docência) visa estimular os 

estudantes dos cursos de Licenciatura a desenvolverem atividades inovadoras em 

conjunto com o docente que o acompanha, por meio do estágio nas redes públicas. 

Além disso, gera aproximação da escola com a universidade, demonstrando 

parceria na elaboração de estudos voltados para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

A partir de observações e experiências nesse projeto, foi perceptível a 

dificuldade que os docentes têm em trazer novas metodologias para a sala de aula. 

A disciplina permanece tradicional em trabalhar os conteúdos pautada no monólogo 

do docente e com pouca receptividade dos estudantes devido a essa forma de 

abordagem, dificultando o processo de aprendizagem e tornando dia após dia um 

grande desafio. Importa deixar claro que a proposta que está sendo discutida foi 

trabalhada dentro da escola vinculada a esse projeto, a fim de demonstrar que 

realmente é possível utilizar as charges. 

O educador brasileiro Geraldo Peçanha Almeida procurou em um dos seus 

trabalhos revisitar o conceito de transposição didática que nada mais é do que “a 

passagem do conhecimento científico para o conhecimento escolar” (2007,p.64) 

voltado para a atualidade das escolas brasileiras, destrinchando o processo como se 

fosse um passo a passo. Tal conceito foi criado pelo sociólogo Michel Verret no ano 

de 1975, aprofundado por Yves Chevallard e retomado por Philipe Perrenoud, sendo 
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que o segundo aprofunda nessa questão e assegura que a transposição didática se 

estrutura da seguinte forma Chevallard (1991 apud ALMEIDA 2007) 

 
[...] o savoir savant (saber do sábio), que no caso é o saber elaborado 
pelos cientistas; o savoir a ensigner (saber a ensinar), que no caso é 
a parte específica aos professores e que está diretamente 
relacionada à didática e à prática de condução de sala de aula; e por 
último o savoir ensigné (saber ensinado), aquele que foi absorvido 
pelo aluno mediante as adaptações e as transposições feitas pelos 
cientistas e pelos professores. 

  

Sobre a passagem do conhecimento acadêmico para o escolar caracterizado 

por Almeida, é necessário criar centros de interesse e chaves de leitura, como 

proposta dos epistemólogos Verhaeghe, Simon, Wolfs e Compère, pois “muito antes 

da escola, a teoria científica foi transformada, sofreu uma primeira transposição 

didática.” (VERHAEGHE, 2010, p.83). O conhecimento científico ao sofrer a 

transformação molda-se para o conhecimento escolar, deixando de ser o saber do 

sábio para se tornar o saber a ensinar. À medida que essa troca de saberes é 

absorvida pelos estudantes de acordo com suas necessidades, apenas mostra que 

o processo funcionou. Esse processo denomina-se por transposição didática. 

É importante deixar claro que essa ideia se destaca no espaço escolar, pois 

se faz necessário adequar às formas de expressão de acordo com a realidade dos 

estudantes que estão ali inseridos. E também, o processo de transposição assim 

como a sociedade está em constante movimento, ou seja, com o passar do tempo 

vão surgindo novos tipos de possibilidades que podem ser propostas e pensadas 

para se usar ou não, sem esquecer um planejamento centrado em atingir um 

objetivo não abstrato.  

Ainda nesse sentido, vale ressaltar que a contextualização é a principal parte 

da metodologia em discussão, por permitir que conteúdos difíceis de trabalhar se 

tornem mais palpáveis e então aqui que as charges se encaixam perfeitamente, uma 

vez que é uma linguagem popular e ao mesmo tempo cômica, fazendo com que os 

estudantes despertem o interesse de compreender os fenômenos discutidos nas 

aulas de Sociologia, ligando-os com fatos da vida cotidiana sem perder o foco da 

interpretação. 

 A charge é uma ferramenta que oferece tanto a facilidade de acesso quanto o 

custo benefício, pois boa parte dos cartunistas possuem blogs ou sites pessoais em 

que disponibilizam seus acervos gratuitamente para download, alguns publicam em 
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jornais de veiculação acessível, Da mesma forma, há uma mobilização surgindo de 

profissionais da educação que também são pesquisadores e/ou cartunistas que 

publicam trabalhos na área em formato de livros e artigos. 

 Analisar os tipos de aprendizagens é entender que as atuais estão muitas das 

vezes sendo falhas com os estudantes. Digo isso pelo fato da observação que tive a 

oportunidade de ter através do PIBID, cujas atividades que eram relacionadas a 

determinadas inovações eram certamente mais atraentes para boa parte da turma. 

 A importância para essa ferramenta apresentar bons resultados faz-se 

necessário a junção de vários fatores nos quais irão ser discorridos a seguir. Um 

deles é a exploração do ambiente, pois uma vez que o docente possui a noção de 

aproveitamento do espaço, as aulas fluirão bem melhores do que se imagina, pois 

esse ato permite a aproximação dos estudantes com os professores, fazendo com 

que haja possíveis diálogos, vontades de aprofundar no tema, questionamentos a 

serem levantados e fixação da atenção. Isso facilita no processo de ensino e 

aprendizagem fazendo com que ambas as partes possam se motivar e entender o 

porquê estão neste espaço em comum. 

 Um professor proativo e que demonstra estar comprometido com o que faz 

desperta a paixão dos estudantes pelo saber a ser ensinado e apreendido, por 

demonstrar que possui o domínio do conteúdo e a vontade de repassar isso aos 

demais. O tipo de linguagem a ser utilizado, nesse sentido, é significativo pois o 

conhecimento científico nem sempre é tão fácil de ser compreendido, então é 

necessário que haja a permutação dessa linguagem para que seja mais didática e 

escolar. Importa adequar o que é falado de acordo com o ambiente que se está 

inserido e de acordo com a realidade social de cada indivíduo. 

 Retomando aos questionamentos feitos no início desse capítulo: Por que não 

utilizar práticas pedagógicas inovadoras? Como poderia pensar a aplicabilidade das 

charges nas aulas de Sociologia? Digo que após as reflexões feitas faz-se 

totalmente necessário inovar em recursos didáticos nas escolas do tempo presente 

para que o conteúdo e a aula em si tornem-se atrativas e dinâmicas, facilitando o 

aprendizado.  

 No que diz respeito à segunda pergunta, a partir do relato de experiência que 

será descrito detalhadamente a seguir, foi possível pensar em formas de 

aplicabilidade da charge enquanto recurso para transposição didática no formato 

digital e físico, ao utilizar o papel e a projeção das imagens, promovendo a reflexão 
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acerca do que foi discutido, bem como a análise e a interpretação desta figura de 

humor com os fatos descritos. 
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3. AS CHARGES PARA O ENSINO DE SOCIOLOGIA 

 

 Este capítulo tem por finalidade relatar a experiência vivenciada no Liceu Nilo 

Peçanha acerca das charges como instrumento para transposição didática, além de 

expor os documentos educativos, OCNs de 2004 e Guia Nacional do Livro de 2015, 

que enfatizam o uso de charges. Neste sentido, o capítulo procura responder à 

última questão norteadora apresentada na introdução: até que ponto é possível 

empregar as charges para expor os conteúdos de Sociologia? 

Procuro responder a essa pergunta através do relato de experiência no qual 

tive a oportunidade de aplicar em turmas de 1ª e 3ª série do Ensino Médio, 

respectivamente, do Liceu Nilo Peçanha, através do estágio supervisionado e do 

PIBID. Os objetivos principais são demonstrar por meio dos resultados, a 

possibilidade de desenvolver esse tipo de atividade independente da estrutura que a 

escola, oferecendo aos docentes alternativas inovadoras para transposição didática 

da disciplina. Da mesma forma, essa experiência serve como modelo de inovação 

para o ensino de Sociologia na educação básica, bem como trazer à tona a riqueza 

que esse material didático possui a partir de exemplos trabalhados em sala de aula. 

 

3.1. Análise de alguns documentos educativos acerca do uso de charges para o 

Ensino de Sociologia. 

 Dentro do campo da Sociologia, a charge constitui um recurso pouco 

explorado apesar de ter ganhado espaço significativo nos documentos educativos. A 

falta de exploração por parte dos professores é considerável, por alguns motivos 

identificados: costume de ministrar suas aulas de modo expositivo; aplicação de 

avaliações teóricas, como as provas, consideradas mais práticas de elaborar. Esses 

procedimentos ou estratégias de ensino geram tédio e desinteresse dos estudantes.  

Em outras áreas do conhecimento, tais como a Língua Portuguesa, a História 

e a Geografia, além de haver o emprego das charges em sala de aula, existe um 

vasto material tão utilizado que aparece até nos vestibulares. A ideia então é trazer o 

que as OCNs e o Guia de Livros Didáticos aprovados em 2015 dizem sobre essa 

questão. 

 As OCNs, documento desenvolvido no ano de 2004 pelo MEC tem por 

objetivo promover o diálogo do professor com a escola em seu exercício docente, 
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basicamente. No que diz respeito às práticas de ensino e recursos didáticos 

presentes na seção de conhecimentos de Sociologia, é expressa várias formas de 

se trabalhar em sala que vão além da tradicional aula expositiva, tais como a visita à 

museus, fotografia, filmes, vídeos e o uso de charges, aparecendo acompanhado 

das tirinhas e cartuns, sendo descritos por serem: 

 

Encontrados quase diariamente nos jornais e nas revistas, são 
dispositivos visuais gráficos que veiculam e discutem aspectos da 
realidade social, apresentando-a de forma crítica e com muito humor. 
Mas as charges, os cartuns e as tiras não são todos iguais. Existem 
alguns que apenas apresentam uma situação engraçada ou procuram 
fazer rir. Outros, entretanto, podem fazer rir, mas também fazem 
pensar sobre o tema ou a realidade que apresentam. É esse tipo de 
humor gráfico que interessa ao professor que quer introduzir uma 
determinada questão, seja conceitual ou temática. Ao projetar em 
sala de aula uma charge ou tira de humor, é bem possível que os 
alunos se sintam instigados a saber o porquê de o professor fazer 
aquilo. A partir dessa situação, já se cria um ambiente para colocar 
em pauta o que se pretendia discutir naquela aula. Aí começa a 
motivação, e a imagem projetada serve de estímulo. Inicia-se, então, 
uma segunda parte, que é analisar a imagem, seus elementos, por 
que provoca o riso, de que modo esse discurso se aproxima e se 
distancia do discurso sociológico, como a “deformação” sugerida pela 
imagem acerca da realidade representa uma realidade em si mesma 
“deformada”... (BRASIL, 2006, p. 130-131) 

 

 O Guia de livros didáticos aprovado pelo PNLD de 2015 traz à luz a avalição 

estrutural do material que foi elaborado para a disciplina de Sociologia, a saber se 

determinados requisitos foram cumpridos ou não. A charge encontra-se como uma 

das exigências para compor os livros didáticos da disciplina, sendo enquadrada 

como Critério Didático-Pedagógico de conteúdo, seguindo de outras perguntas 

padrão presentes na Ficha de Avaliação Pedagógica do Livro Impresso. “O livro 

contempla, nas atividades de análise, diferentes formas de expressão da vida 

cultural (charges, trechos de textos, imagens fotográficas, letras de músicas, filmes, 

etc.)” (BRASIL, 2015, p. 50).  

 Dentre as obras inscritas, além das obras impressas foram avaliadas as 

digitais que receberam os mesmos critérios de verificação dos livros comuns. Um 

dos problemas encontrados além da inexistência de clareza dos conteúdos a serem 

abordados pelas Ciências Sociais foi a ausência de objetos educacionais digitais, 

cuja classificação se dá por textos, fotos, charges e tabelas.  
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Foram 23 livros inscritos, sendo 13 impressos e 10 digitais e apenas 10 

desses foram aprovados, sendo 06 impressos e 04 digitais. A partir do número de 

aprovados e das resenhas elaboradas em particular pelo próprio PNLD, foi possível 

identificar a menção do aparecimento das charges em somente três materiais. Na 

sequência, o quadro revela seis obras aprovadas, mostrando se elas usam ou não a 

charge como recurso didático: 

 

Quadro 1- Livros aprovados no PNLD que possuem charges 

Livros aprovados no PNLD do ano de 2015 Sim Não 

Sociologia para o Ensino Médio  X 

Tempos Modernos, Tempos de Sociologia  X 

Sociologia X  

Sociologia em Movimento  X 

Sociologia Hoje X  

Sociologia para Jovens do Século XXI X  

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

 Esse número só confirma que a investigação desse recurso didático ainda 

que apareça no meio sociológico é mínima e que merece ser mais utilizado devido à 

riqueza de conteúdo por trás dessa figura de humor.  

 

3.2. Aplicação das charges em salas de aula do Liceu Nilo Peçanha. 

 O Liceu Nilo Peçanha é um colégio de Ensino Médio localizado na Avenida 

Amaral Peixoto, no município de Niterói. O prédio foi construído e nomeado no ano 

de 1918 em homenagem ao ex-presidente Nilo Procópio Peçanha e também é 

tombado pelo Patrimônio Estadual. É um espaço de referência, conhecido pelo 

ensino de qualidade em toda a região, fazendo com que estudantes de municípios 

vizinhos migrem todos os dias para estudar lá. 

 Minha inserção no colégio aconteceu em março de 2017, tanto no PIBID com 

a professora supervisora Natália quanto no estágio supervisionado com a professora 

Cláudia. Ambas experiências passaram por um processo de observação, troca de 

experiências e então, a aproximação com as turmas.  



29 

 

 

Tive a possibilidade de aplicar essa atividade alternativa em dois momentos: 

pelo PIBID, cabe mencionar que logo no início do bimestre os demais bolsistas em 

conjunto planejaram todas as atividades que seriam realizadas ao longo desse 

período, incluindo a de análise e interpretação de charges em sala de aula; no 

estágio supervisionado, pelo fato da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino IV 

obrigar o graduando a dar uma aula avaliativa para o professor orientador e o 

professor supervisor, o que permitiu a utilização desse recurso. 

 Seguindo os temas do Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro, de 

acordo com as séries mencionadas referente ao 2º bimestre, mais precisamente no 

mês de maio de 2017, os temas escolhidos para trabalhar em sala com os 

estudantes foram: 

 Etnocentrismo e Relativismo Cultural; 

 Estados Liberal, Socialista e Nazifascista; 

 Tomo por liberdade chamar a atividade referente ao PIBID de Atividade 1 e a 

atividade referente ao estágio supervisionado de Atividade 2, para uma melhor 

compreensão. Faz-se necessário esclarecer que a escola possui a estrutura ideal 

em relação às demais da rede estadual de ensino, com salas espaçosas, mesas e 

cadeiras confortáveis, salas de vídeo e de informática equipadas com aparelhos de 

fácil manuseio e boa qualidade e etc., facilitando diretamente o trabalho dos 

docentes e a aplicabilidade das minhas atividades. 

 

Atividade 1: Análise e interpretação de charges projetadas. 

 Foi realizada na Sala de Vídeo 2 com 3 turmas de 1ª Série do Ensino Médio 

cuja ideia era trabalhar a análise e interpretação de charges com os temas 

Etnocentrismo e Relativismo Cultural. A aula desse dia foi separada especificamente 

para essa atividade.  

De acordo com o horário das aulas de Sociologia, as turmas se 

encaminhavam para esse respectivo espaço, sendo informadas que deveriam criar 

grupos de até 5 integrantes para enfim dar início ao exercício em conjunto. Pedi que 

retirassem uma folha do caderno para escreverem a resposta do que entendessem 

de cada charge projetada por meio de uma apresentação de slides feita pelo próprio 

equipamento de projeção da escola e no final, as mesmas fossem entregues. Vale 



30 

 

 

ressaltar que atividade durou dois tempos de 50 minutos em cada turma. Abaixo 

será possível visualizar o slide que explica o conceito a ser trabalhado e algumas 

das charges que foram utilizadas: 

Figura 1- Slide explicativo utilizado antes da aplicação da atividade. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

 

Figura 2- Charge criticando o colonialismo. 

 

Fonte: Siné, Siné Massacre, 1963. 

 

Figura 3- Charge criticando os “conquistadores” das terras americanas. 
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Fonte: Vilmar Rodrigues, Capitalismo para principiantes 6. ed., 1984. 

 

Figura 4- Charge mostrando que as culturas tradicionais também  

possuem acesso às tecnologias do mundo moderno, sem que esqueçam  

sua própria identidade cultural. 

 

Fonte: Lute, Blog do Lute, 2012. 

 

 A atividade fluiu como o esperado, fazendo com que os estudantes 

pensassem em grupo a relação dos dois conceitos que foram discutidos em aulas 

expositivas com a interpretação dessas charges. Os estudantes das três turmas 
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apresentaram dificuldade de entender como funcionava a dinâmica, mas com o 

passar do tempo e aprofundando suas análises ao olharem as charges, 

conseguiram interpretar o que a imagem queria dizer e fazer a ligação com os 

temas. Vale ressaltar que a professora atribuiu pontos e avaliou os estudantes por 

meio da aplicação dessa atividade. 

 

Atividade 2: Discussão e interpretação de charges em folhas A4. 

 Foi executada na Sala de Vídeo 1 com apenas uma turma de 3ª Série do 

Ensino Médio, durante minha aula avaliativa da disciplina de Pesquisa e Prática de 

Ensino IV, com o objetivo principal de discutir e analisar as charges que 

disponibilizei para o exercício relacionando com os conceitos apreendidos sobre 

Estado Liberal, Estado Socialista e Estado Nazifascista.  

Segui a mesma dinâmica descrita na atividade anterior, dos estudantes se 

dividirem em grupos de até 5 pessoas e retirarem uma folha de caderno para 

escreverem um breve texto. Porém, as charges foram impressas em folha A4, de 

modo que cada grupo ficasse com apenas uma para interpretar e relacionar com os 

assuntos mencionados. Como esse dia foi apenas um tempo de 50 minutos para dar 

a aula e passar a atividade, não foi possível observar por um longo período, mas já 

foi o suficiente. Lembrando que a atividade durou cerca de 20 minutos. A seguir, 

mostrarei também algumas das charges que utilizei nesta aula avaliativa: 

 

Figura 5- Charge relatando o papel da burguesia na chamada pela Revolução 

Francesa por possuir somente o poder econômico e desejar o poder político, 

mobilizando os camponeses, pequenos comerciantes e todos aqueles que 

compunham as camadas mais populares. 
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Fonte: Carlos Eduardo Novaes, Capitalismo para principiantes 6. ed., 1984. 

 

Figura 6- Charge esclarecendo o grande marco que ocorreu em 1917, liderado pelo 

bolchevique Lenin em plena Primeira Guerra Mundial, a chamada Revolução Russa, 

quando o país adotou um regime político socialista e cortou relações com às nações 

capitalistas. 

 

Fonte: Carlos Eduardo Novaes, Capitalismo para principiantes 6. ed., 1984. 

 

Figura 7- Charge comparando Adolf Hitler a Caim das histórias bíblicas que matou 

seu próprio irmão, após exterminar milhares de cidadãos judeus. Nesse dia, 



34 

 

 

27/01/1945, foi anunciado o fim do holocausto e a abertura dos campos de 

concentração em Auschitz-Birkenau, na Polônia pelas tropas soviéticas durante a 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Fonte: Belmonte, Caricatura dos tempos, 1948. 

Figura 8- Charge fazendo uma analogia de Benito Mussolini, líder fascista, ao 

Imperador César pelo fato do regime totalitarista  

ter em suas características, o imperialismo. No dia 24/07/1943,  

Mussolini é deposto pelo Grande Conselho Fascista. 
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Fonte: Belmonte, Caricatura dos tempos, 1948. 

 

 Ainda que a atividade teve sua duração curta, os estudantes ficaram bem 

empolgados com o que iriam fazer e acharam relevante pois a interpretação de 

charges, cartuns e tirinhas sempre caem nos vestibulares para ingressar nas 

universidades. O debate em conjunto aconteceu de forma esclarecedora, bem como 

a interpretação das charges e suas relações com os temas. Também foi atribuído 

pontos avaliativos pela professora e a todo momento, quando surgiam dúvidas, nós 

íamos de encontro aos grupos para esclarecermos as coisas que não foram 

entendidas. Diria que, no geral, a prática foi enriquecida de conteúdos, boa 

receptividade e aprendizado dos estudantes, despertando em alguns a vontade de 

pesquisar mais sobre as questões levantadas. 

 A partir dessas demonstrações da utilização de charges em sala de aula, fica 

evidente que os resultados foram favoráveis à transposição didática. O emprego 

dessa alternativa metodológica nas aulas de Sociologia torna os conteúdos mais 

atrativos no momento de aplicação das avaliações tanto para os estudantes quanto 

para os professores. E também, por ser característico da charge significar o real, 

isso facilita no processo de ensino e aprendizagem pois mostra que o complexo 

pode ser compreendido através de uma linguagem popular e cômica, ao transformar 
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a disciplina tradicionalmente acadêmica em escolar e despertar o vigoroso desejo de 

saber.  

 Assim, respondendo à última questão norteadora desse trabalho: até que 

ponto é possível usar a charge como recurso para a transposição didática dos 

conteúdos de sociologia no ensino médio? Pode-se concluir que sim, diante das 

análises e testagens realizadas, comprovou-se que para trabalhar com esse recurso, 

é necessário ter o domínio do conteúdo para se fazer uma boa leitura interpretativa, 

relacionar com os conteúdos sociológicos, entender o contexto histórico descrito na 

imagem e receber o acolhimento necessário para fazer todo esse processo 

acontecer. 

A partir da aplicação da atividade com o uso de charges foi possível perceber 

que é uma forma na qual facilita o aprendizado, promove a reflexão acerca dos 

assuntos e faz com que a aula seja mais frutífera e potente tanto para os estudantes 

quanto para o docente. O foco principal dessa ação foi atribuir a charge não 

somente o papel de complemento ao conteúdo, mas sim de deixar claro que é 

possível absorver o que foi apreendido e problematizar a partir desse recurso 

imagético. Sendo assim, os pontos que foram atingidos pela transposição didática 

através desse recurso basicamente foram: 

 Entender a realidade atual da escola analisada no que diz respeito 

diretamente ao aprendizado; 

 Planejar ambas as atividades com soluções reais para todas e todos 

 Apresentar formas inovadoras de se trabalhar conteúdos; 

 Saber transformar o conhecimento científico em conhecimento escolar; 

 Explorar todos os tipos de recursos didáticos disponíveis e possíveis para 

fazer com que o processo aconteça de maneira fluida; 

 Utilizar uma linguagem de fácil entendimento; 

 Trabalhar de forma interdisciplinar com conteúdos históricos; 

 A interação propiciada entre a charge e a transposição didática também 

facilitou o processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que a relação entre 

professor e aluno é retomada por conta da troca de saberes e experiências. Uma 

vez que o despertar dos estudantes é ativado, tudo passa a ser possível dentro do 

espaço escolar. 
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A Sociologia enquanto disciplina escolar por conta de suas idas e vindas no 

currículo mínimo acaba gerando entre os profissionais da área o medo e a 

acomodação de levarem para sala recursos didáticos inovadores, acarretando 

apenas nas tão tradicionais aulas expositivas. Mas, o sentido aqui não é 

menosprezar as mesmas e sim trazer à tona mecanismos diferentes do habitual para 

mobilizar, desnaturalizar e impulsionar os estudantes a um pensamento crítico e 

reflexivo, ou seja: voltado para o desenvolvimento da imaginação sociológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta monografia discutiu o emprego das charges para o processo de 

transposição didática dos conteúdos da Sociologia Escolar. Tomou-se como ponto 

de partida que os conteúdos das Ciências Sociais são teóricos, abstratos e 

conceituais, e, que por vezes, os alunos do ensino médio não compreendem a 

linguagem conceitual. Infelizmente não se pode aprofundar mais sobre devido a  

escassez de estudos sobre o uso das charges. 

 Para chegar a uma consideração final neste trabalho, questões norteadoras 

foram elaboradas, sendo elas: Por que não utilizar práticas pedagógicas 

inovadoras? Como poderia pensar a aplicabilidade das charges nas aulas de 

Sociologia? Até que ponto é possível empregar as charges para expor os conteúdos 

de Sociologia? 

 As duas primeiras questões foram respondidas com base nos estudos 

realizados, ao analisar o papel da charge enquanto ferramenta iconográfica, bem 

como seu uso no Brasil, suas contribuições para a produção do conhecimento e a 

relação com a transposição didática. Já a terceira e última questão foi pensada 

através dos resultados obtidos nas aplicações das atividades com uso de charges 

no Liceu Nilo Peçanha, demonstrando que foi totalmente favorável à transposição 

didática. 

 Tratando-se da pesquisa realizada, tanto pela revisão bibliográfica 

sistematizada quanto pelo relato de experiência, pode-se concluir que a utilização 

das charges em aulas de Sociologia facilita o aprendizado. Vale lembrar as 

condições essenciais para que o recurso funcione: o domínio do docente acerca do 

conteúdo sociológico, histórico e cômico; captar que existem diversas formas de 

interpretação, cabendo ao seu papel enquanto educador mostrar qual caminho que 

deverá ser compreendido. E também, deixar visível que essa forma de aplicabilidade 

funciona tanto pelo relato próprio quanto por trabalhos já mencionados em outras 

disciplinas. 

 Portanto, finaliza-se afirmando que a charge enquanto figura imagética e 

cômica é um recurso oportuno para à transposição didática por fomentar o debate 

crítico, o desejo de aprofundar, o riso, a interação entre os indivíduos e a troca de 

saberes. 
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