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Prática escolar

• A prática escolar no Brasil tem como referência 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. Segundo 
Libâneo (1990) há duas tendências principais para a 
prática escolar brasileira. A primeira é a tradicional, que 
possui o professor como figura central e o aluno apenas 
como receptor dos conhecimentos. A outra é a 
progressista, que partem de uma análise crítica das 
realidades sociais.
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PCN

• 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 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1997). 
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Pesquisas sobre quadrinhos na 
educação
• Nos estudos, geralmente o professor aparece como 

alguém que já possui uma predisposição para o uso dos 
quadrinhos. Não há nenhum questionamento acerca do 
real interesse do docente ou sequer se ele considera os 
quadrinhos como uma ferramenta realmente importante 
ou pertinente. Os pesquisadores não perguntam como o 
professor eventualmente “faz”, optando, ao contrário, em 
mostrar como se “deve fazer”.
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Adaptações literárias

• Os professores sem uma preparação para o uso das 
histórias em quadrinhos, tanto em sua potencialidade 
artística quanto utilizando suas possibilidades de 
desenvolvimento da linguagem visual, acabam por se 
focar no que conhecem, dentro de sua zona de conforto. 
Por essa razão, há uma grande subutilização das HQs em 
sala de aula focadas quase que exclusivamente com as 
adaptações literárias (YAMAGUTI, 2014).
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PNBE

• 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 (VERGUEIRO; RAMOS, 2009).
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Professores

• Os professores enfrentam diversos problemas, a começar pela 
formação deficitária no que concerne à preparação para 
lidar com os anseios dos discentes da Educação Básica, 
especialmente por conta da fragmentação formativa que 
leva os professores a se focarem apenas nas demandas de 
suas próprias áreas de conhecimento (GATTI, 2010). Além 
disso, segundo Gasparini, Barreto e Assunção (2005), o 
exercício profissional da docência, por si só, está associado a 
uma condição de trabalho que faz com que esse grupo 
profissional tenha mais risco de sofrimento psíquico que outros, 
além de uma maior exposição a fatores de risco que levam 
ao adoecimento.
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Referencial teórico

• O referencial teórico utilizado é a Teoria das Representações 
Sociais 9 de Serge Moscovici. Segundo Jodelet (2001, p. 22), as 
representações sociais são “uma forma de conhecimento, 
socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e 
que contribui para a construção de uma realidade comum a um 
conjunto social”. Pretendemos investigar as RS professores de 
Educação Básica quanto a sua prática docente na utilização das 
histórias em quadrinhos em sala de aula. Associada às 
Representações Sociais, ainda propomos sua articulação com a 
Teoria da Argumentação, tradição iniciada por Perelman (1993) e 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992), que oportuniza o acesso aos 
processos de objetivação e ancoragem. Segundo Castro, Frant e 
Lima (2000, p. 11), “na argumentação constituem-se e a 
transformam-se as representações e, ao mesmo tempo, que são as 
representações que fornecem o material que compõe os 
argumentos”.
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Metodologia

• As entrevistas são realizadas com base no planejamento de 
pesquisas qualitativas (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSNAJDER, 
2004). O levantamento dos sujeitos ocorreu no período 
preparatório e sua quantidade segue o critério de 
redundância. Considerando que esse é um espaço 
inexplorado, foram realizadas entrevistas semidiretivas, a partir 
das quais foi feita uma análise argumentativa das respostas 
dos entrevistados e a elaboração de esquemas 
argumentativos que permitam responder às perguntas desta 
pesquisa. O entrevistado é incentivado a falar de sua prática 
e, a todo momento, será utilizada a técnica de Confrontação 
Retórica, de modo a que justifiquem suas escolhas e crenças. 
A análise baseia-se no Modelo da Estratégia Argumentativa –
MEA. 
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Primeira análise

• A HQ adaptada é uma ponte que liga o aluno à obra 
original.

• HQ é um gênero.

• O livro didático exclui a HQ como gênero textual.

• O uso da HQ apenas para estudo da gramática é 
inadequado.
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