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RESUMO

A prática escolar no Brasil é pautada pelos Parâmetros Curriculares

Nacionais (PCN), diretrizes definidas pelo Governo Federal com o objetivo

de orientar os professores. Há um PCN para cada grupo de disciplinas,

sendo obrigatório para a rede pública de ensino e facultativa para a rede

privada. Um dos temas transversais na área de Linguagens nos PCN são os

quadrinhos – HQs -, considerados como um dos gêneros adequados para o

trabalho com a linguagem escrita. Os PCN ainda indicam que eles

deveriam estar presentes nas bibliotecas escolares. Nos estudos sobre o uso

dos quadrinhos em sala de aula, o professor aparece como alguém que já

possui uma predisposição para o uso dos quadrinhos. No entanto, aão raras

as licenciaturas que apresentam a forma de utilizar as histórias em

quadrinhos, é possível que muitos professores, a despeito das indicações dos

PCN, subutilizem as HQs por não a considerarem uma forma de linguagem

independente e não terem formação para leitura da imagem. Embora

citada nos PCN, o maior incentivo à presença dos quadrinhos em sala de

aula veio com sua inclusão Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE),

a partir de 2006, principalmente em relação às adaptações de obras

literárias, o que pode ser notado pela indicação da preferência por esse

tipo de material em quase todos os editais do PNBE. Estamos investigando

professores de Educação Básica quanto a sua prática docente na utilização

das histórias em quadrinhos em sala de aula. Para isso, utilizamos como

referencial teórico a Teoria das Representações Sociais. A metodologia

proposta para esta pesquisa é a realização de entrevistas com professores

que trabalhem em escolas que utilizam as histórias em quadrinhos, tanto as

que utilizam HQs por força dos PCN quanto as que incentivam a prática por

fazer parte de seu projeto pedagógico. A análise baseia-se no Modelo da

Estratégia Argumentativa - MEA. As análises iniciais indicam um forte uso dos

quadrinhos como ferramenta de apoio à literatura, especialmente com o

uso das adaptações. Os professores que já tinham contato com os

quadrinhos como leitores habituais costumam usar de forma mais ampla. Os

demais, limitam-se às adaptações e a usos não focados nas peculiaridades

desta linguagem.
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