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RESUMO 

 

Atualmente as Histórias em Quadrinhos, popularmente conhecidas como HQs ou mais 

recentemente como Arte Sequencial, são um dos meios de comunicação de massa mais 

consumidos no mundo. Deixaram de ser associadas somente ao entretenimento infantil, e 

passaram a ser vistas também como fontes de informação e conhecimento. São utilizadas para 

ensinar pessoas de faixas etárias diversas sobre os mais variados assuntos, inclusive sobre 

História. Tomando por base sua inserção em ambiente escolar em grande medida pelo incentivo 

de políticas públicas como o Plano Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), a presente pesquisa 

tem como objetivo investigar, quais são os usos e desusos realizados pelos professores de 

História da rede municipal de São Paulo, de histórias em quadrinhos em suas práticas docentes, 

levando em consideração elementos como suas culturas escolares e seus saberes docentes.  

 

Palavras-chave: Ensino de História; Cultura Escolar; Disciplina escolar; Saberes Docentes; 

história em quadrinhos. 
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ABSTRACT 
 

 

Currently, Comics, popularly known as HQs or more recently as Sequential Art, are one of the 

most consumed mass media in the world. They are no longer associated only with children's 

entertainment and are also seen as sources of information and knowledge. They are used to 

teach people of different age groups about the most varied subjects, including History. Based 

on its insertion in the school environment largely due to the incentive of public policies such as 

the Plano Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), the present research aims to investigate, what 

are the uses and disuses performed by History teachers in the municipal network of São Paulo, 

of comics in their teaching practices, considering elements such as their school cultures and 

teaching knowledge. 

 

Keywords: History Teaching; School Culture; Scholl Discipline; Teaching Knowledge; 

Comics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa investiga os usos e desusos que os professores de História fazem de 

histórias em quadrinhos em suas práticas. Para essa análise recorreremos a Roger Chartier, 

estudioso da História cultural, e seu conceito de apropriação ao qual ele define como “práticas 

que se apropriam de modo diferente dos materiais que circulam em determinada sociedade” 

(CHARTIER, 1990, p.136) Portanto, em nossa análise, chamamos de “usos” as apropriações 

de textos e imagens impressas, no caso histórias em quadrinhos, feitas pelos professores nas 

aulas de História, seja de maneira criativa, seja seguindo prescrições. E por “desuso” a recusa 

completa ou a resistência ao uso dos quadrinhos em sala de aula. 

A escolha por esse tema partiu de uma experiência profissional que se definiu com 

tema de pesquisa após o ingresso no Mestrado. 

O Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória- ao contrário dos 

mestrados acadêmicos onde já ingressa com um projeto pronto, demanda dos seus alunos a 

construção de um projeto no decorrer do primeiro semestre do curso a partir de uma experiência 

vivida em sala de aula. Assim que soube dessa orientação já tinha em mente que meu tema 

estaria relacionado às histórias em quadrinhos. Não porque sou uma fã ou mesmo uma leitora 

voraz de quadrinhos, mas porque minha aproximação com eles se deu em uma experiência em 

sala de aula. 

Sou professora há 12 anos, onze destes, na EMEF. Prof.ª. Eliza Rachel Macedo de 

Souza, localizada no bairro do Jd. Campinas, extremo sul da zona sul de São Paulo, onde estudei 

quando criança, e agora como professora, sempre lecionei para o Ensino Fundamental II. Na 

maioria dos anos ministrei aulas para os 6ºs e 9ºs anos. As temáticas propostas pelos currículos 

escolares para essas turmas costumam ser bastante apreciadas pelos alunos de modo que isso 

nunca foi uma dificuldade. Mas em um determinado ano, por conta de um remanejamento das 

turmas, me foram atribuídos os 8ºs anos. Foi a minha primeira experiência com essas turmas e 

assim que iniciei os conteúdos referentes à História do Brasil percebi uma apatia que no 

decorrer do semestre foi se intensificando. Tal desinteresse começou a me incomodar e quando 

os questionei sobre o que estava acontecendo eles foram taxativos: "esse assunto é muito 

chato!”. A partir daí passei a pensar em uma maneira de atrair a atenção deles, em algo para 

além do livro didático que pudesse despertar o interesse. Foi nesse contexto que conheci a HQ 

Dom João Carioca, escrita pela antropóloga e historiadora Lilia Schwarcz e ilustrada por 
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Spacca, o que me pareceu uma opção interessante uma vez que ela abordava o assunto que 

estávamos trabalhando usando de uma linguagem bastante familiar ao público em questão. No 

entanto, não havia na escola exemplares suficientes para todos os alunos. Após pesquisar 

descobri que o canal Futura havia adaptado a HQ em pequenos filminhos e dessa forma 

consegui reproduzi-los em sala de aula. Com isso a aula ganhou outra dinâmica e o interesse e 

participação deles foi notório. A partir daí passei a me interessar especialmente por HQs que 

abordassem temáticas históricas. 

Quando ingressei no mestrado, essa experiência me apontou uma direção, no entanto 

a definição do projeto de pesquisa demandou mais tempo. Inicialmente pensei em utilizar a 

própria HQ Dom João Carioca como uma espécie de “experimento” para verificar se a partir 

dela, ao invés do livro didático, os alunos aprenderiam “mais” ou “melhor” sobre a vinda da 

família real portuguesa para o Brasil, mas a ideia não ganhou força e hoje entendo o porquê. 

Posteriormente, tomei conhecimento de outras HQs de autoria de Lilian Schwartz, produzidas 

na década de 1980 e pensei em fazer um estudo comparativo para identificar possíveis 

mudanças quanto à historiografia ou mesmo a estética desses quadrinhos, mas novamente a 

ideia não ganhou corpo. Até que durante uma das reuniões de orientação a definição do tema 

de pesquisa se deu. Questionada por meu orientador sobre de que forma eu havia utilizado a 

HQ Dom João Carioca com as minhas turmas fiquei bastante confusa. Ilustração, suporte ou 

fonte? A verdade é que eu não sabia. 

Assim, com base nas minhas próprias dúvidas e desconhecimentos, decidimos 

investigar quais usos e desusos os professores da educação básica fazem de histórias em 

quadrinhos na disciplina escolar de História. Para isso nos amparamos fundamentalmente em 

teóricos da educação e do ensino de História, como Maurice Tardif, Dominique Julia, André 

Chervel, Circe Bittencourt e Ana Maria Monteiro, e nos conceitos de Saberes Docentes, Cultura 

Escolar e Disciplina escolar de História.  

Definido o tema precisávamos decidir pela metodologia. Contudo, a definição do 

instrumento de pesquisa também não foi tarefa fácil. A princípio cogitamos fazer um estudo 

etnográfico na escola onde leciono, mas fomos alertados de que uma amostragem tão pequena 

possivelmente não nos forneceria dados suficientes para desenvolvermos a pesquisa. Então 

pensamos em ampliar as possibilidades utilizando um formulário online para obtermos dados 

iniciais que posteriormente poderiam ser complementados por entrevistas, mas antes mesmo de 

amadurecermos a ideia fomos surpreendidos pela pandemia de Covid-19 e devido ao 

confinamento que se seguiu a adoção apenas do formulário se tornou a opção mais viável. Ainda 

assim, tememos não conseguir quem se dispusesse a respondê-lo por conta da alta demanda de 
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trabalho a qual os professores foram submetidos neste período, por isso encaminhamos ele ao 

maior número de docentes possível. Para nossa surpresa, mesmo sobrecarregados, conseguimos 

74 respondentes. Ao realizarmos uma primeira análise dos dados, ficou claro que não seria 

possível trabalharmos conceitos tão complexos como saberes docentes e cultura escolar em uma 

amostragem tão grande e por isso foi necessário estabelecer um recorte. Assim optamos por 

analisar somente os dados dos professores da rede municipal de São Paulo.  

Apresentada nossa pesquisa, vamos a sua organização.  

Nosso primeiro capítulo, “As histórias em quadrinhos: Linguagem, História e 

Ensino” foi dividido em três partes. Na primeira, recorremos aos teóricos, Waldomiro 

Vergueiro, da área da Comunicação,  e  Paulo Ramos, da Letras, para definir o que são histórias 

em quadrinhos, apresentando para isso alguns de seus formatos e elementos de sua linguagem. 

Na segunda, nos valendo de trabalhos que tratam dos primórdios da Imprensa no Brasil, 

procuramos demonstrar quando e como os quadrinhos surgiram e se desenvolveram no Brasil, 

e, por fim, como eles chegaram ao ensino de História. 

No segundo capítulo, intitulado “Saberes Docentes e Cultura escolar” com base nas  

respostas obtidas em nosso formulário tentamos identificar, quais saberes os professores de 

nossa amostragem possuem em relação aos quadrinhos, e em quais culturas escolares estão 

inseridos, para entendermos em que medida  eles influenciam na decisão dos docentes de 

utilizar ou não os quadrinhos em sala de aula. 

No terceiro capítulo, “Os usos e desusos das HQ na Disciplina escolar de História”, 

buscamos nos relatos dos professores resposta à questão central da nossa pesquisa, os 

professores de História usam quadrinhos em suas práticas? Se usam, como? Se não usam, por 

quê? 

Por fim, em nosso último capítulo, O Plano Nacional Biblioteca da Escola, que se 

destina a parte propositiva da pesquisa, após verificarmos que um percentual considerável de 

colegas desconhecem não só os vários formatos existentes,  como a política pública responsável 

pela inserção dos quadrinhos na escola, e muitos dos títulos que abordam temáticas históricas 

e compõem os acervos, decidimos retomar neste capítulo parte da teoria sobre os diferentes 

formatos apresentados anteriormente. Em seguida, apresentamos em linhas gerais o PNBE, e 

listamos os títulos enviados às escolas pelo PNBE Professor 2010, assim como os títulos 

enviados pelo PNBE e PNLD Literário, entre 2006 e 2020, na esperança de que de posse destas 

informações os docentes possam verificar a disponibilidade desses materiais nas salas de leitura 

e bibliotecas de suas escolas, além das possibilidades e limites de seu uso levando em 

consideração seus saberes e o contexto em que atuam. 
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CAPÍTULO 1 - Histórias em Quadrinhos: Linguagem, História e Ensino 

 

 

1.1. O que são histórias em quadrinhos? 

 

Essa é uma questão com a qual todo pesquisador de quadrinhos se depara logo no 

início do seu trabalho, mas que não é tão simples de responder e que se desdobra em muitos 

outros questionamentos tais como: quadrinhos são Literatura? Charge é quadrinho? Quadrinhos 

e humor gráfico são a mesma coisa? Pode ser considerado quadrinho o desenho composto por 

um único quadro como ocorre com os cartuns e as caricaturas?  

Para o professor e semiólogo Antonio Luiz Cagnin (2015, p.178), um dos primeiros 

pesquisadores de quadrinhos no Brasil, a história em quadrinho (HQ) pode ser definida como 

“um sistema narrativo formado por dois códigos gráficos: a imagem e o texto”.  

Os quadrinistas Will Eisner e Scott McCloud descrevem histórias em quadrinhos de 

forma bastante semelhante. Enquanto, para o último, quadrinhos são “imagens organizadas 

propositalmente de maneira justaposta com um determinado objetivo narrativo, destinadas a 

transmitir informações e/ou produzir uma resposta ao espectador" (McCLOUD, 1995, p.9), para 

o primeiro, quadrinhos são: 

[...] uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou 

imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. [...] elas 

apresentam uma sobreposição de palavras e imagens, e assim é preciso que o 

leitor exerça suas habilidades interpretativas e visuais. (EISNER, 2010, p.2-9) 

Já o professor e pesquisador da Letras, Paulo Ramos, complementa:  

É muito comum alguém ver nas histórias em quadrinhos uma forma de 

literatura [...] a nosso ver, nada mais é do que uma forma de procurar rótulos 

socialmente aceitos [...] Quadrinhos são quadrinhos. E como tais, gozam de 

uma linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para representar os 

elementos narrativos. É um hipergênero que abriga outros gêneros. (RAMOS, 

2018, p.17) 

 Assim, de acordo com os autores, os quadrinhos são uma linguagem autônoma 

destinada a narrar uma história que alia texto e imagens, e possui características próprias. No 

entanto, tal definição pode suscitar alguns equívocos. Para evitá-los, é pertinente levar em 

consideração os suportes que os veiculam, além de sua produção.  
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Portanto, arriscaríamos definir quadrinhos como uma linguagem autônoma destinada 

a narrar uma história, usando para isso a justaposição entre texto e imagens surgida a partir do 

século XIX com advento da imprensa, e posteriormente veiculada também no meio digital, com 

características próprias e formatos distintos. 

Tais características incluem diferentes tipos de balões usados para as falas dos 

personagens, e também para indicar suas emoções; diferentes tipos de letras que revelam 

expressividades distintas dos personagens; a sarjeta, espaço entre um quadro e outro, que indica 

o passar do tempo e dita o ritmo da narrativa; onomatopeias que representam sons; linhas 

cinéticas para indicar movimento; diferentes planos e enquadramentos que possibilitam 

destacar algum ponto da história, assim como os diferentes formatos, os quais apresentamos 

abaixo com alguns exemplos, para que se evidencie a diversidade dessa linguagem. 

 

● Tiras: Variam de três a seis quadros, são publicadas em jornais impressos ou online, e, 

com frequência, em livros didáticos, avaliações escolares internas e externas, e 

vestibulares. Podem ser de humor, aventura ou crítica social. 

 

 

 

● Página Dominical: Narrativas curtas, porém maiores que as Tiras tradicionais, são 

veiculadas em jornais impressos ou online. Inicialmente eram publicadas somente aos 

domingos, o que justifica o nome (Figura 2). 

 

● Fanzines: Quadrinhos artesanais também conhecidos como Underground (Figura 3). 

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/134981212914/do-armandinho-quatro-livros 

Figura 1 - Tira Armandinho de Alexandre Beck 
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Fonte: http://gustavoinfol.blogspot.com/2016/05/quadrinhos-do-calvin-brincar-de-guerra.html 

Figura 2 - Página dominical de Calvin e Hobbes de Bill Watterson 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/98797785564239617/ 

Figura 3 - Fanzines de autoria desconhecida 
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● Revistas: No formato 13x21 são popularmente conhecidas como gibi ou comic books. 

Possuem duas ou mais histórias curtas, ou um trecho/sequência de uma história longa.   

       

 

● Graphic Novels: Narrativas longas, em formato de livro, com lombada, capa dura e 

edições luxuosas. 

 

Fonte: https://www.assinepanini.com.br/Hotsites/santander.aspx 

Figura 4 - Exemplares de Revistas da Turma da Mônica 

Fonte: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60261660 

Figura 5 - Graphic Novel Maus, de Art Spiegelman 
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● Mangá: Quadrinhos japoneses onde a leitura se dá de trás para frente e da direita para a 

esquerda, que são destinado a públicos distintos e específicos, com categorizações por 

idade e gênero                   

  

Fonte: NAKAZAWA, 2002, p.250. 

Figura 6 - Página do Mangá Gen Pés Descalços 
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● Cartum: Quadrinho com intuito humorístico ou filosófico que produz uma reflexão 

atemporal. 

 

● Charge: Esteticamente parecida com o Cartum, porém trata de algo ou alguém de maneira 

satírica ou crítica em um espaço tempo específico, tendo características mais factuais e 

regionais. 

Fonte: http://www.arionaurocartuns.com.br/2019/05/charge-celular-redes-sociais.html 

Figura 7 - Cartum de Arionauro da Silva Santos 

Fonte: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-31-10-2018-1.2061841 

Figura 8 - Charge de DUKE, publicada no jornal O Tempo, em novembro de 

2018, no contexto das discussões do Projeto de Lei Escola Sem Partido 
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● Caricatura: Desenho de cunho satírico humorístico que possui como característica o 

exagero de traços físicos e a ausência de texto. 

 

 

● Fotonovela:  Narrativa que mescla desenho e fotografia criando um efeito de colagem. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/dinholascoski/ 

Figura 9 - Caricatura do artista Dinho Lascoski 

Fonte: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9744-neace-cnmp-lanca-fotonovela-

sobre-tomada-de-decisao-apoiada-e-curatela-para-pessoas-com-deficiencia-intelectual 

Figura 10 - Capa e página 8 da Fotonovela Tomada de decisão apoiada e curatela, lançada pelo Núcleo 

de Atuação Especial em Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público (NEACE/CNMP) 
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● Webcomics: Quadrinhos produzidos e veiculados digitalmente.                   

 

 

Fonte: https://twitter.com/leandroassis73/status/1207834667174563842 

Figura 11 - Tira Os Santos, de Leandro Assis, veiculada nas redes sociais do autor 
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Valendo-nos da exemplificação acima e retomando a definição de Ramos, é 

possível responder aqueles questionamentos iniciais, quadrinho não é literatura, é uma 

linguagem autônoma, um “hipergênero” que abriga muitos gêneros com formatos 

diferentes. Portanto, existem quadrinhos formados por um único quadro, como é o caso do 

cartum e da charge, e outros  por três ou mais quadros, como as tiras e as páginas dominicais. 

Existem quadrinhos em formato de revista e outros em formato de livro. Há os que utilizam 

desenho e os que possuem sua parte imagética composta por fotografias ou recortes. 

Existem quadrinhos que possuem balões e outros em que as falas são apresentadas em 

legendas, assim como existem quadrinhos onde não há diálogo algum, e só com a análise 

das imagens é possível interpretar a mensagem. Existem até quadrinhos que não possuem 

“quadros”, os personagens flutuam pela página. Já o humor gráfico não é um formato, e sim 

um recorte escolhido para se trabalhar os quadrinhos, ou seja, o pesquisador que opta por 

trabalhar com humor gráfico tem por objetivo o estudo de manifestações gráficas, que 

independentemente do formato, apresentem como característica principal a comicidade, 

como é o caso das charges, caricaturas e tiras de humor, por exemplo. Há ainda quadrinhos 

impressos e digitais. 

Quando falamos em quadrinhos, não existe um modelo estanque. A própria 

nomenclatura “arte sequencial”, popularizada por Will Eisner (1999, p.16) e atualmente 

muito utilizada para se referir aos quadrinhos, tem sido contestada por pesquisadores, como 

Thierry Groensteen ao pontuar que, em algumas narrativas, o fluxo da história não se dá 

somente pela sequencialidade, mas também pela simultaneidade das imagens. Isso 

possibilita ao leitor outras leituras para além daquela “tradicional” de cima para baixo, da 

esquerda para a direita, podendo criar histórias à medida que lê em outras direções, como 

podemos perceber a seguir, em Gasoline Alley. 
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Fonte: https://www.tcj.com/growing-old-in-gasoline-alley-ninety-four-years-and-counting/ 

Figura 12 - Tira dominical Gasoline Alley, produzida por Frank King e publicada 

no Jornal Chicago Tribune a partir de 1918 
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1.2. A História das histórias em quadrinhos no Brasil 

 

Posto o que são os quadrinhos, traçaremos neste tópico um tímido percurso 

historiográfico sobre sua produção material como uma linguagem comercial no Brasil e, 

posteriormente, sobre sua incidência nos materiais didáticos e na área de pesquisa e ensino de 

História. 

As HQs surgiram na Europa, no século XIX, com o desenvolvimento da indústria 

gráfica, e se popularizaram em jornais e revistas como um meio de crítica social. O sucesso dos 

quadrinhos europeus alcançou os Estados Unidos, e lá eles se tornaram verdadeiros 

catalisadores para o aumento das tiragens dos jornais, a ponto de se criarem grandes agências 

responsáveis somente pela distribuição de quadrinhos aos jornais, os chamados Syndicates.  

No Brasil, as HQs se popularizaram no final do século XIX com o desenvolvimento 

da Imprensa. Assim como no exterior, surgiram como crítica social e política, sendo as charges 

com traços caricaturais o primeiro dos gêneros. Essa adoção de imagens pelos periódicos 

atendeu a uma dupla função: criticar o governo e a sociedade por meio da sátira, ao mesmo 

tempo que informava uma população majoritariamente iletrada que não conseguia acessar as 

informações por meio do texto escrito. Com o passar do tempo, essas manifestações artísticas 

foram ganhando cada vez mais espaço e novos formatos foram aparecendo. 

 

Não há um consenso sobre qual teria sido o primeiro quadrinho publicado na imprensa 

brasileira. Para Cavalcante (apud VERGUEIRO, 2017, p.15-16), teria ocorrido em 1831, com uma 

Fonte: O Carcundão. Recife, 25/04/1831 

Figura 14 - Charge atribuída a Rafael 

Mendes de Carvalho 

 

Fonte: https://revistapesquisa.fapesp.br/privilegios-ancestrais/ 

Figura 13 - Charge de autoria 

desconhecida, 1831 
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charge de autoria desconhecida, no jornal pernambucano O Carcundão. Já para MARTINS (2018, 

p.65) teria sido a caricatura de Rafael Mendes de Carvalho, anunciada em 1837 por Manuel de Araújo 

Porto Alegre no Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro. Em ambos os casos, a crítica política foi o 

objetivo. Na publicação de 1831, criticou-se o embate entre grupos políticos contrários. Já na de 1937, 

denunciou-se a corrupção de um funcionário do governo que aceitava suborno. 

Nos anos seguintes, surgiram as revistas ilustradas, que tinham os mesmos objetivos 

dos periódicos. Dos muitos títulos, o que possuiu mais longevidade foi a Semana Ilustrada do 

francês Henrique Fleiuss, que surgiu em 1860 e foi publicada até 1876. 

Vale destacar também a Revista Illustrada, do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini, figura 

que teve intensa atividade na imprensa desse período. Agostini iniciou aqui sua carreira como 

jornalista, ilustrador e chargista. Foi o criador, em 1896, de Nhô Quim, considerada por muitos 

pesquisadores a primeira história em quadrinhos seriada a ser produzida no Brasil. Agostini 

trabalhou em jornais como o Vida Fluminense, no Rio de Janeiro, e O Malho, em São Paulo, e 

colaborou ainda, com outras importantes publicações do gênero, como em O Tico-Tico, 

primeira publicação dedicada ao público infantil. 

                              

Entre as décadas de 1920 e 1950, com a ampliação do mercado editorial, o quadrinho, 

antes usado apenas como crítica social e consumido por um público adulto, passou a atender 

mais largamente o público infanto-juvenil. Surgiram os tabloides especializados como o 

Figura 15 - Exemplar nº1 de O Tico-Tico em 1905 Figura 16 - Capa da Revista Illustrada, de 1867 
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Suplemento Juvenil de Adolfo Aizen e a revista Gibi lançada pelo grupo Globo de Roberto 

Marinho, que passaram a veicular histórias de super-heróis produzidas pelo mercado 

estadunidense, além de temas como terror e histórias policiais. Neste mesmo período, os 

quadrinhos infantis de Walt Disney, começaram a ser publicados aqui pela Editora Abril.  

Paralelo a esse crescimento e sucesso junto ao público infanto-juvenil, surgiu por parte 

da Igreja Católica, órgãos governamentais e alguns jornalistas, como Olavo Dantas e Carlos 

Lacerda, verdadeiras campanhas contra os quadrinhos, acusando-os de serem “nocivos”, 

“provocarem o aumento da criminalidade”, e utilizarem de forte “apelo sexual” para a atrair as 

crianças (GONÇALO JR, 2004,p.185-188). Essas manifestações contrárias, motivadas por 

discursos moralistas ou disputas políticas, ganharam ainda mais força após a publicação de uma 

pesquisa desenvolvida por um psiquiatra alemão radicado nos Estados Unidos, que acusou os 

quadrinhos de provocarem anomalias de comportamento em crianças e adolescentes1. Com 

isso, as HQs foram submetidas a códigos de ética que autorizavam ou não sua publicação. Nem 

mesmo a submissão a estes códigos evitou que elas caíssem em descrédito perante a sociedade, 

o que corroborou para sua restrição também em ambiente escolar.  

 

1 Frederic Wertham em seu livro, The Seduction of the Innocent (A Sedução do Inocente) acusou os quadrinhos 

de possuírem um caráter subversivo e danoso aos jovens. O livro ganhou tanta repercussão que resultou na 

criação de um Código de Ética nos Estados Unidos, que acabou inspirando a criação de similares, inclusive no 

Brasil, e foram responsáveis por regular o que podia ou não ser publicado em histórias em quadrinhos. 

Fonte: http://memorialdademocracia.com.br 

/resistencia-cultural/caricatura 

Figura 18 - Pif Paf, nº3, 22/06/1964 

Fonte: http://memoria.bn.br 

/DocReader/124745/16649 

Figura 17 - O Pasquim, nº467, 09/06/1978 
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A partir da década de 1970, a editora Abril voltou-se para publicações de artistas 

nacionais, como Maurício de Sousa, e houve também um reflorescimento do humor, com ênfase 

na crítica social voltado ao público adulto, com publicações como a revista Pif Paf e o Jornal 

alternativo O Pasquim, responsáveis por popularizar grandes nomes dos quadrinhos nacionais 

como Jaguar, Henfil, Millôr Fernandes e Ziraldo, este, já bastante conhecido desde os anos 

1960 por seu personagem Pererê, publicado pela editora O Cruzeiro. O Pasquim, com ironia 

refinada, se tornou um símbolo de crítica à Ditatura Militar e acabou inspirando uma nova 

geração de quadrinistas paulistas como Angeli, Laerte, Glauco e Luiz Gê durante os anos 1980. 
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1.3. Os Quadrinhos e o Ensino de História 

 

Entre o final do século XIX e início do XX, a educação paulista conheceu distintos 

modelos pedagógicos. O primeiro deles, denominado de modelo escolar paulista, fez do ensino 

intuitivo sua ferramenta principal. Seu lema, “a arte de ensinar a ensinar”, foi implementado 

com escolas-modelos, anexas às Escolas Normais, onde ocorria a formação docente. Nestas 

escolas eram produzidos e testados modelos, seja na forma de roteiros de lições ou de práticas 

exemplares. Já o chamado método intuitivo se destacou tendo como principal objetivo a 

educação pelos sentidos. Para isso, a diversidade de materiais (livros, revistas, materiais 

concretos) e produtos industriais, propostos como suporte nas salas de aula, seriam os 

responsáveis por inserir a escola nessa modernidade. 

No ensino de História não foi diferente, de acordo com Circe Bittencourt (2001, p.77), 

a utilização de imagens como ilustração nos livros didáticos está presente desde o início do 

período republicano. Inicialmente, esses livros eram todos produzidos na França e, por isso, as 

imagens contidas neles estavam ligadas à realidade francesa. Quando a disciplina de História 

do Brasil surgiu, as imagens francesas ficaram fora de contexto nesses livros, e foi então que se 

recorreu a pinturas aqui produzidas, tais como A Primeira Missa, de Victor Meirelles, e 

Independência do Brasil, de Pedro Américo, para ilustrar os livros didáticos. Desse modo, essas 

obras viriam a se tornar, como apontou Elias Thomé Saliba (1999), “imagens canônicas” no 

ensino de História do Brasil. 

No caso da linguagem dos quadrinhos, sua aproximação com temáticas históricas se 

deu primeiro em revistinhas vendidas em bancas de jornais, e só posteriormente apareceram 

nos livros didáticos. Na década de 1950, a editora Brasil América (EBAL) lançou, em formato 

de revistas em quadrinhos, as coleções Epopéia e Grandes Figuras da História, que  abordaram 

acontecimentos e personagens da História Geral e do Brasil. Embora essas revistas não tenham 

sido adotadas como material didático nas escolas, elas foram cuidadosamente elaboradas por 

seus editores, que contratavam professores como roteiristas, no afã de produzirem algo de 

qualidade em um momento delicado em que os quadrinhos estavam sob ataque.  

Na década de 1970, com a expansão do acesso escolar a grande parte da população, 

assim como o crescimento do mercado editorial responsável pela produção de livros didáticos, 

Julierme de Abreu e Castro produziu, pela editora IBEP, o primeiro livro didático de História 

inteiramente em quadrinhos. Tal projeto teve como objetivo, segundo o próprio autor, tornar o 

livro didático mais atraente, percebendo a importância das imagens para “fisgar” os alunos. O 

projeto contou com três volumes, sendo dois de História do Brasil e um de História Geral. 
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Todos ilustrados por Eugênio Colonnese e Rodolfo Zalla, que já eram conhecidos ilustradores 

por seus trabalhos desenvolvidos para a EBAL. Segundo o próprio Zalla, em entrevista 

concedida à Neres (2005), Julierme fazia o roteiro e, com base nele, eram feitos os desenhos. 

 

Durante a ditadura civil-militar, a disciplina de História foi aglutinada à de Geografia, 

surgindo os chamados Estudos Sociais. Assim, de acordo com Fonseca (1989), os anos finais 

da década de 1980 e os iniciais de 1990 foram marcados na historiografia por um movimento 

“de revisão dos esquemas globalizantes e homogeneizante, que durante muito tempo nortearam 

as práticas historiográficas”, ocorrendo “uma ampliação do campo da história, através de uma 

busca de novos objetos e de novos documentos”. A partir desse momento, multiplicaram-se as 

discussões acerca do conhecimento histórico e, nelas, quatro pontos mereceram destaque: a 

produção do conhecimento histórico na educação básica; o livro didático; o ensino temático e 

as experiências utilizando novas linguagens. (FONSECA, 1989, p.197-198) Ainda segundo 

Fonseca, apesar de não possuírem clara definição, entendia-se por “linguagens” ou “novas 

Fonte: CASTRO e ZALLA, 1971, p.241 

Figura 19 - Página de livro didático feito em quadrinhos 
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linguagens”, tudo aquilo que estava relacionado aos meios de comunicação de massa, tais como 

o cinema, a televisão, a música e as histórias em quadrinhos, e que, incorporados ao ensino de 

História, tiveram como principal objetivo inovar os métodos de ensino, tornando as aulas mais 

dinâmicas, em oposição à chamada “aula tradicional oral”, o que Helenice Rocha resumiu como 

sendo “uma mistura entre recursos e linguagem, entre equipamentos e produtos culturais [...] 

entre a História e a didática”. (ROCHA, 2015, p.93) Dentre outras justificativas para utilização 

dessas novas linguagens, estavam, o alargamento da concepção de fontes no ensino de história 

e a possibilidade da sua utilização como recurso didático, o que aumentaria o interesse e o 

protagonismo dos alunos.  

Em seu texto Linguagem e novas linguagens: pesquisa e prática no ensino de História, 

ao analisar textos publicados na Revista Brasileira de História nos anos 1980 e 1990, Helenice 

Rocha observou, analisando o trabalho de Fonseca, acima citado, que inicialmente as 

publicações envolvendo as “novas linguagens” se restringiram a depoimentos fornecidos pelos 

professores que delas faziam uso em sala de aula, como o texto de Zélia Lopes da Silva, 

apresentado no Simpósio Nacional de História da ANPUH, em 1985, onde a historiadora 

descreve sua experiência com o uso da história em quadrinhos Asterix e Obelix com suas turmas 

de 8ª Série em uma escola pública de Guarulhos, assim como o relato do historiador Marcos 

Napolitano sobre o uso de canções da MPB em uma escola de 2º Grau no município de Taboão 

da Serra, em São Paulo. Em 1986 foi publicado o texto de Marco Silva2, que não era voltado 

para o ensino de História, mas que discutiu a relação entre História e linguagem, e por último, 

a publicação em 1997, do texto de Antônia Terra3, que iniciou uma segunda fase nos estudos, 

marcada por trabalhos que pensaram conceitualmente a relação entre essas linguagens e o 

ensino de História utilizando embasamento teórico diversificado. (ROCHA, 2015, p.95) O que 

levou Rocha a concluir que se a maioria dos trabalhos produzidos na década de 1980 foram 

relatos de experiência isso indicou que os professores estavam atentos ao desenvolvimento 

desses meios e a opção por adotá-los esteve mais vinculada aos desafios do ambiente escolar 

do que ao conhecimento acadêmico produzido. (ROCHA, 2015, p.107) 

 Ao retroceder no tempo e analisar manuais de didática dos anos 1960, a autora 

pontuou ainda, que a introdução das chamadas “novas linguagens” no ensino de História 

tratava-se, na verdade, da ampliação, em fins da década de 1980, de um movimento que já 

 

2 SILVA, Marcos. O Trabalho da Linguagem. Revista Brasileira de História. São Paulo. v.6, n. 11, p. 45-61, 1986. 

3 TERRA, Antonia. História e Dialogismo. In: BITTENCOURT, Circe (Org) O saber histórico na sala de aula. 

São Paulo: Contexto, 2001. 
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existia no Brasil desde a década de 1930, de inclusão dos meios de comunicação de massa no 

ensino de História, citando, como exemplo, os trabalhos desenvolvidos pelo historiador Jonatas 

Serrano, que à época dedicou-se ao estudo do Cinema e, posteriormente, do Rádio. Na ocasião 

em questão, essas “novas linguagens” recebiam o nome de recursos didáticos, e sua introdução 

no ensino de História atendiam às demandas colocadas pelo escolanovismo4. Com o passar dos 

anos, devido à complexidade tanto dos equipamentos e suportes, quanto da linguagem, o que 

antes era chamado de recursos didáticos passou a ser chamado de “novas linguagens”.  

 

O mercado editorial acompanhou esse movimento e incorporou as “novas linguagens” 

em sua produção. Em meados dos anos 1980, a editora Brasiliense lançou a primeira coleção 

paradidática de História a utilizar a linguagem dos quadrinhos. Os três volumes de 

Redescobrindo o Brasil foram escritos por historiadores e ilustrados por desenhistas do extinto 

O Pasquim. Segundo Vilela (2012, p.131), essa coleção refletiu, através 5de sua linguagem 

crítica, o desejo de desabafo após anos de censura. Já Zamboni (1991, p.73), após analisar dois 

de seus exemplares em sua tese de Doutorado, afirmou que ela inovou na forma, porém não no 

conteúdo. Nesse mesmo período, foi publicado pela editora Vozes o livro didático Brasil Vivo, 

de Chico Alencar, que também fez uso de quadrinhos. 

 

4 Modelo pedagógico surgido em meados da década de 1920 que teve como objetivo combater os altos índices de 

analfabetismo com a ampliação da escolarização entre a população, assim como, a inserção das novas ciências 

da educação. Se contrapôs ao ensino tradicional no sentido de desenvolver práticas que incentivaram a reflexão, 

observação e o pensamento crítico dos alunos, valorizando suas experiências pessoais e utilizando, como 

recursos didáticos, o cinema e o rádio. 
5 O Plano Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), foi uma política pública de incentivo à leitura, criada pelo 

governo federal em 1997 que determinou a criação e o envio de acervos às bibliotecas e salas de leitura das 

escolas públicas de educação básica. Foi por meio dessa política pública que as histórias em quadrinhos 

chegaram às escolas a partir de 2006. O capítulo 4 dessa dissertação abordará mais detalhadamente o PNBE 

 

Figura 20 - Capas de exemplares da coleção Redescobrindo o Brasil da Brasiliense e do 

livro Brasil Vivo, de Chico Alencar 
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Na última década do século XX e início do século XXI, ocorreu um verdadeiro “boom” 

dos quadrinhos no Brasil, e o surgimento de várias editoras especializadas nesse tipo de 

publicação que ofereciam, para além dos super-heróis e dos quadrinhos infantis, um leque 

diversificado de temas como terror, suspense, mangá, biografias, adaptações de clássicos da 

literatura brasileira e estrangeira, e História6. Neste período, a editora Escala Educacional 

lançou coleções de História do Brasil e História mundial em quadrinhos.  

 

Não por acaso, toda essa expansão do mercado editorial voltado aos quadrinhos 

ocorreu após legislações educacionais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e políticas públicas, como o Plano Nacional 

Biblioteca na Escola (PNBE), reconhecê-los como fonte de conhecimento. 

De acordo com Vergueiro e Ramos (2018, p.10-11), a LDB de 1996 abriu caminho 

para o uso histórias em quadrinhos quando reconheceu ser necessário apresentar aos alunos 

formas contemporâneas de linguagens. No ano seguinte, foi a vez dos PCN. No volume de Arte, 

os quadrinhos foram considerados como um tipo de manifestação artística; no de Língua 

Portuguesa, como um gênero de discurso; e no volume do Ensino Médio - Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias - eles foram reconhecidos, também, como fontes históricas e sociológicas. 

A partir de 2006, o PNBE inseriu HQ em seus acervos, e entre os títulos que abordaram 

temáticas históricas distribuídos nas escolas, podemos citar D. João Carioca, em 2009 e 

Persépolis, em 2011. 

O interesse pelos quadrinhos também alcançou a academia, de acordo com 

VERGUEIRO e SANTOS (2006), entre 1970 e 2005, foram produzidas 30 pesquisas 

envolvendo os quadrinhos na Universidade de São Paulo (USP). Uma década depois, 

 

6 Nesse período surgiram editoras como a Conrad (1993), Panini (1994), além da criação por editoras conceituadas, 

como a Companhia das Letras e Autêntica, de selos próprios para publicações de quadrinhos (Quadrinhos na 

Cia., em 2008, e Nemo, em 2011). É nesse contexto, que o livro As Barbas do Imperador, de Lilia Schwarcz, 

referência para o estudo do Segundo Reinado, ganha, pela Companhia das Letras, uma adaptação para os 

quadrinhos. 

Figura 21 - Capas de alguns dos exemplares das coleções da Escala Educacional 
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CALLARI e GENTIL (2016), após consultarem os bancos de dados online de 41 universidades 

públicas, identificaram 81 trabalhos, 15 destes em História. 

Por fim, em artigo intitulado, Percursos teóricos e metodológicos dos estudos sobre 

HQs na Argentina e Brasil, as pesquisadoras Laura Vasquez e Conceição Pires traçaram um 

panorama geral dos quadrinhos junto à historiografia dos respectivos países. Atendo-se aqui à 

análise relacionada ao Brasil, as autoras pontuam que isso se deu, em grande medida, devido às 

trilhas abertas pela História Cultural e Política que entendeu os quadrinhos como objetos 

culturais de análise dos modos de sentir e pensar uma época, o que possibilitou uma 

interlocução fértil com a historiografia. Novamente o nome do historiador Marcos Silva surge, 

agora como um dos primeiros a pensarem, em uma abordagem histórica, a sociedade brasileira 

por meio dos quadrinhos, quando em 1989, analisou o personagem O amigo da onça, presente 

nas charges de Péricles Maranhão e, e no ano seguinte, com Caricata República: Zé Povo e o 

Brasil, abordou o personagem Zé Povo como uma síntese humorística dos problemas vividos 

pela população brasileira. Pires e Vazquez observaram que, até meados dos anos 2000, a 

maioria dos trabalhos produzidos se apoiaram metodologicamente em áreas como a 

comunicação e a linguística, quando, em 2004, o historiador Ciro Flamarion Cardoso, no artigo 

intitulado Um conto e suas transformações: ficção científica e História, apresentou uma 

proposta nova de metodologia de análise histórica. Fazendo uso da semiótica textual, ele 

analisou adaptações feitas de um conto de Ray Bradbury para a televisão e os quadrinhos e 

preocupou-se não só com a análise interna, mas também com a análise externa, ou seja, o 

contexto das adaptações. A partir daí, surgiu uma segunda tendência nas análises históricas 

sobre os quadrinhos, onde as HQ deixaram de ser vistas só como fonte, e passaram a ser 

pensadas também como objeto de análise: 

Nesse caso, figuram não só como fontes importantes e inovadoras para a 

atividade de escrita da história de um tempo ou de uma sociedade, mas 

também como objetos de análise histórica e são contemplados no interior do 

conjunto que envolvem o contexto de produção, os produtores e os meios de 

circulação. São percebidos como registros de época que favorecem a 

visualização dos problemas, temas, vivências, linguagem, as sensibilidades e 

práticas de atores sociais que circulam nos espaços urbanos no Brasil. (...) 

parte-se do pressuposto de que tais objetos culturais capturam na realidade em 

que estão inseridos os elementos discursivos e visuais que serão empregados 

para a construção da representação dessa realidade. Nesse sentido apresentam 

uma especial potencialidade para capturar as mudanças e as permanências das 

sociedades em que foram produzidos, veiculados e consumidos. (PIRES e 

VAZQUEZ, 2017, p.155) 
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Ainda de acordo com as autoras, essa nova abordagem dedicou atenção ao espaço que 

tais produtos culturais ocupavam no imaginário coletivo, sendo pensados como produtores ou 

vetores de circulação de práticas, ideias e ideologias, assim como a relação das temáticas e 

narrativas com o contexto histórico, sem esquecer do público leitor, uma vez que, como 

mediadores culturais, de alguma maneira acabam por interferir na opinião pública. Em relação 

à metodologia utilizada, elas fizeram a seguinte observação: 

O que se observa na segunda tendência é a opção por não empregar uma 

metodologia única de análise das HQs e adoção de articulações teóricas e 

conceituais que favoreçam a identificação das referências e representações 

sobre a conjuntura às quais estão relacionadas. Conceitos como representação, 

imaginário, sociabilidades, cultura política, discurso, narrativa, entre outros 

importantes da história cultural, são empregados sem perder de vista a noção 

de que “todo significado é um significado-no-contexto” reforçando a 

problematização sobre as representações que estes produzem sobre uma época 

e acerca do papel desse tipo de produto cultural na vida política e social em 

que está inserido. (PIRES e VAZQUEZ, 2017, p.159) 

Pires e Vazquez citaram uma dezena de pesquisas desenvolvidas no Brasil nas primeiras 

décadas do século XXI que utilizaram os quadrinhos como fonte e/ou objeto de investigação, o 

que confirma o crescimento observado na academia pelas pesquisas quantitativas apontadas 

anteriormente. 

Recentemente, com o surgimento do Programa de Mestrado em Ensino de História, 

ProfHistória, já é possível encontrar trabalhos acadêmicos que se voltaram para os quadrinhos 

nesse campo de atuação. Após consulta ao banco de dados do programa, foi possível identificar 

quatro dissertações que amparadas na Teoria da História e em conceitos como narrativa 

histórica, imaginação histórica e consciência histórica, elas apontaram possibilidades de uso 

dos quadrinhos como objeto ou fonte para se ensinar História. 

A primeira delas, de Fábio Aquino de Almeida, intitulada “Para ler a Mônica: 

reflexões sobre quadrinhos, indústria cultural e ensino de História”, defendida em 2017 na 

Universidade Federal de Santa Catarina, o autor estudou alguns exemplares da Turma da 

Mônica que abordam acontecimentos históricos na coleção Você Sabia?  Ele observou o uso da 

uma narrativa que valoriza grandes eventos e grandes personagens, apontando a possibilidade 

de utilizá-la para desconstruir o modelo baseado no ensino de uma História factual.  

Nesse mesmo ano, Weber Abrahão Júnior defendeu, na Universidade Federal de 

Goiás, a dissertação “Quadrinhos e ensino de História: o mundo sob a perspectiva de Carl 

Barks, “O Homem dos Patos”, onde analisou o contexto de produção da obra Para ler o Pato 

Donald, famosa crítica aos quadrinhos Disney, mostrando a importância de se analisar também 
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o contexto histórico em que se produz uma crítica. E apontou a possibilidade de trabalhar, a 

partir das histórias do Pato Donald, o conceito de imperialismo nas aulas de História do Ensino 

Médio. 

No ano seguinte, foi a vez de Mateus Bertolino Sampaio defender, na Universidade 

Federal Fluminense, a dissertação “Das HQs à imaginação histórica”, onde o autor procurou 

mostrar como os quadrinhos de super-herói, mais exatamente os do Superman, podem ser, ao 

mesmo tempo, um recurso pedagógico no ensino de História, e uma alternativa ao currículo 

prescrito por ser algo mais sensível e próximo dos alunos.  

Em 2019, Plínio Sá de Araújo, defendeu, Universidade Federal do Pará, a dissertação 

“História, narrativa gráfica e a ditadura militar em Belém”, que teve como objetivo 

demonstrar que as HQs são um gênero bem utilizado pela História pública, capaz, por meio de 

sua narrativa, de formar consciência e aprendizagem histórica. A parte propositiva deste 

trabalho focou na produção, por parte dos alunos, de HQs que abordassem episódios da ditadura 

militar em Belém. 

Diante desse percurso historiográfico, nos interessa saber como os professores da 

educação básica da cidade de São Paulo lidam com os quadrinhos, levando em consideração os 

saberes que possuem, assim como as culturas escolares nas quais estão inseridos? É o que 

buscaremos investigar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 - Os Saberes Docentes e a Cultura Escolar 

 

Para investigar como os professores de História lidam com os quadrinhos em sala de 

aula, sem, contudo, deixar de considerar sua cultura escolar, assim como os saberes que 

possuem, elaboramos um formulário online que foi encaminhado a professores da Educação 

Básica de São Paulo. Tal formulário (anexo 1) continha 25 questões, 21 delas fechadas, onde o 

docente deveria apontar suas respostas entre alternativas oferecidas, e quatro questões abertas, 

onde ele poderia discorrer livremente. Todas abordaram aspectos da vida pessoal e profissional 

do docente, assim como sua relação com as histórias em quadrinhos. 

 No momento do envio do formulário, por conta do contexto da pandemia de Covid-

19 e da alta demanda de trabalho entre os docentes, tememos não conseguir muitos 

respondentes, e consequentemente dados, por isso, decidimos encaminhar o formulário para o 

maior número possível de professores. Em pouco mais de um mês obtivemos 74 respostas.  

Entre os respondentes havia profissionais de escolas públicas - municipais e estaduais 

- e privadas, que atuavam tanto na cidade de São Paulo, quanto na região metropolitana, interior 

e em cidades do litoral paulista. No entanto, uma primeira análise dos dados nos trouxe à 

realidade e nos mostrou a impossibilidade de trabalharmos com os conceitos de saberes 

docentes e cultura escolar em contextos tão diversos e distintos como os apresentados pelos 74 

respondentes. Com isso, optamos por fazer um recorte, e analisarmos somente os dados dos 

professores da rede municipal de São Paulo, por ser uma rede menor, se comparada à estadual, 

e a rede onde leciona a autora desta dissertação. Feito o recorte, ficamos com um total de 18 

professores que responderam ao questionário no período entre 14/06/2021 e 21/07/2021.  

Como perfil geral, no recorte sexo, o grupo possui a igual proporção de 50% entre 

homens e mulheres. No que se refere a cor, novamente temos a igual proporção de 38,9% tanto 

para aqueles que se reconhecem como Brancos, quanto para os Pardos, e de 22,2% para os que 

se declaram Pretos. Quanto a faixa etária, 44,4% do grupo possui entre 30 e 40 anos de idade. 

Já em relação ao tempo de magistério, 55,6 % deles leciona de 11 a 20 anos. A maioria do grupo 

(61,1%) se formou em universidades públicas, e até o momento em que responderam ao 

questionário, 55,6% dos professores não possuía pós-graduação.  

Atualmente, a rede Municipal de Educação é uma das maiores do país. Com pouco 

mais de 60 anos, iniciou suas atividades em 1956, mas desde a década de 1940, já firmava 

convênios com a rede Estadual para atender às crescentes demandas educacionais da cidade, 

como apontou Ishii: 
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Dois convênios foram firmados entre Estado e Prefeitura para o 

estabelecimento de ações conjuntas em torno de serviços educacionais, um em 

1943 e outro em 1949. O município construiria prédios para abrigar grupos 

escolares, enquanto ao estado caberia a criação e instalação de classes e 

escolas, bem como a nomeação de professores. Quando terminou o prazo do 

segundo convênio, não houve acordo entre as partes, fato que culminou com 

a criação por parte da prefeitura de seu próprio sistema de ensino. (ISHII, 2015 

p.34) 

No entanto, não podemos atribuir à dissolução dos convênios o único motivo para a 

criação da rede municipal. Outros fatores, ajudaram a compor o cenário dos conflitos entre o 

poder estadual e municipal, entre eles, litígios sobre verbas e acusações de corrupção, além da 

demanda da própria população por escolas nas regiões periféricas da cidade. 

De acordo com SPOSITO (1984 apud ROMERO, 2015, p.5), até meados do século 

XX, a educação primária em São Paulo ficava reduzida às poucas vagas ofertadas pela rede 

estadual. Desde a década de 1920 já existia uma demanda por mais vagas na educação infantil. 

Na década seguinte, esse déficit atingiu o ensino primário. A partir de 1950, devido ao 

crescimento demográfico de população, provocado em grande medida pela intensa migração à 

procura de trabalho no setor de serviços ou na indústria têxtil, metalúrgica e automotiva, a 

população começou a pressionar cada vez mais o poder público por vagas nas escolas 

(HIILSDORF & LATTOUF, 2002 apud ROMERO, 2015, p.5). 

Diante das divergências com o Estado, e da não renovação dos convênios, o chefe do 

executivo municipal criou, em 5 de fevereiro de 1956, o primeiro Grupo Escolar Municipal, 

marcando oficialmente a criação do sistema público de ensino municipal em são Paulo, o que 

para Romero (2015) se deu sem muito planejamento.  Segundo a autora, o então Prefeito, Dr. 

Toledo Piza, juntamente com o secretário da educação, conclamaram professores para 

realizarem levantamentos que indicassem as demandas da população por educação, assim como 

possíveis locais para o funcionamento das classes municipais. Com essas informações em mãos, 

os professores deveriam procurar a prefeitura para abertura das turmas. Diante dos números 

apresentados, muitas salas de aulas foram abertas de forma improvisada, em locais precários e, 

aos poucos, a rede foi se organizando como expõe Delorenço: 

Tratava-se de uma rede de ensino precária, que contava com salas de aluguel 

(garagens vazias, galpões de madeira), com uma estrutura administrativa e 

funcional copiada do Estado, com um corpo docente de formação bastante 

heterogênea. Era denominada essa rede – Sistema de Educação Primária 

Fundamental. Em 1957 foi criado o Serviço de Orientação Pedagógica, que 

iniciou seu trabalho com cursos de aperfeiçoamento e atualização para 

professores. [...] Em 1959 viria, porém, a se estabilizar o Ensino Municipal 

quando, pela Lei nº 5.607 de 3/6/1959, foi criado na Secretaria de Educação e 
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Cultura, o Departamento de Ensino Primário efetivou os professores, 

diretores, inspetores e orientadores pedagógicos que estavam em exercício”. 

(DELORENÇO, 1985, p.31-32 apud ROMERO, 2015, p.10) 

No entanto, para GODOY (2013), essa autonomia em relação ao ensino estadual, 

muito associada a superação das dificuldades arquitetônicas iniciais, ganhou ainda mais força 

por meio do discurso veiculado na revista Escola Municipal, periódico de maior longevidade 

da rede municipal, criado para divulgar, entre outras coisas, seu suposto crescimento e 

“modernização”. 

Se a data de criação oficial do ensino municipal foi em 1956, a fabricação de 

sua autonomia em relação ao ensino estadual foi posterior, não apenas pelo 

crescimento de escolas de alvenaria do município, mas, sobretudo, por meio 

da revista Escola Municipal (1968-1985) pela qual se tentava construir uma 

memória histórica para o ensino municipal [...] Os artigos e matérias 

reforçavam a data de 1956 como aquela que simbolizava a dificuldade de 

formar as primeiras turmas por meio do idealismo, heroísmo e entusiasmo das 

primeiras professoras nos galpões de madeira. Os anos 1960 como a fase de 

institucionalização da rede municipal e os anos 1970 como a pujança do 

sistema, principalmente com a implantação pioneira da escola de oito anos. 

[...] É um discurso que pretende fundar um lugar imaginário, moderno e 

racional [...] numa disputa por um “lugar de memória”. (GODOY, 2013 

p.108-109) 

Ao longo desses 66 anos, muita coisa mudou e os números da rede dizem por si só 

sobre seu crescimento. Em outubro de 2022, ela contava com 4.116 unidades escolares, 

distribuídas em diferentes modalidades, a saber, Centros de Educação Infantil (CEI) — diretos 

e conveniados; Escolas de Ensino Infantil (EMEI); Escolas de Ensino Fundamental e Médio 

(EMEF) e (EMEFM); Centros de Educação Unificados (CEU); Escola de Educação Bilíngue 

para Surdos (EMEBS); Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI) e; Centro Integrado de 

Educação de Jovens e Adultos (CIEJA), onde atuam mais de 50 mil educadores que atendem 

cerca de 1,2 milhão de estudantes7. 

Apresentada nossa metodologia e um pouco sobre a rede municipal, a partir daqui, 

tentaremos compreender, por meio das respostas obtidas em nosso questionário, que saberes os 

educadores possuem, e como esses saberes e suas culturas escolares contribuem ou não para a 

adoção dos quadrinhos em suas práticas. 

 

 

 

7 Dados obtidos no portal da Secretaria Municipal de Educação: Disponível em: 

<https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/numeros-da-secretaria/>. Acesso em 13 out. 2022. 

https://educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/noticias/numeros-da-secretaria/
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2.1. Os Saberes Docentes 

 

De acordo com a pesquisadora Circe Bittencourt (2009, p.51), o papel do professor 

nas disciplinas escolares merece destaque, afinal, “dar aula é uma ação complexa que exige o 

domínio de vários saberes característicos”.  

Esses “saberes característicos” a que se refere Bittencourt, ainda que ela não os tenha 

definido como tal, podem ser concebidos de maneira mais complexa a partir do conceito de 

“saberes docentes”, saberes que são adquiridos e produzidos com, e na prática, pelos 

professores ao longo de sua vida e carreira.   

 Os primeiros estudos desse campo de pesquisa surgiram nos Estados Unidos e 

Canadá, entre as décadas de 1980 e 1990, em um contexto de reformas educacionais que 

discutia principalmente a profissionalização docente. Nesse cenário, estudiosos da educação 

como Clermont Gauthier, Lee Shulman e Maurice Tardif, entenderam ser um momento 

oportuno, para em suas pesquisas, reconhecer as práticas docentes por meio dos próprios 

professores, e entendê-los não somente como transmissores, mas também como produtores de 

conhecimento, criando, assim, uma nova categoria nos estudos sobre educação em que o foco 

passou a ser o professor, seus conhecimentos e práticas.8 

 Com o passar do tempo, esse campo de estudos se desenvolveu e surgiram muitas 

tipologias distintas para classificar esses saberes, no entanto, esta pesquisa adotará a 

tipologia utilizada por Maurice TARDIF (2002, p.36-38), que define os saberes docentes 

como “um saber plural, formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” 

que em conjunto são os responsáveis pelas decisões tomadas pelos professores no seu fazer 

profissional. 

Por saberes da formação profissional — ou pedagógicos — entende-se todos aqueles 

adquiridos durante a formação inicial e continuada do docente por meio das teorias e 

 

8 De acordo com pesquisadora francesa Anne-Marie Chartier (2000), em seu texto “Os fazeres ordinários da 

classe”, onde ela escreve para formadores de professores, um bom caminho para compreender parte desses 

saberes produzidos seria a interpretação dos vestígios deixados pelos próprios docentes do seu dia a dia em sala 

de aula, atentando para o fato de nem sempre trata-se de um processo simples e que requer cuidados, uma vez 

que “boas práticas” nem sempre são objetivadas pelos professores ou registradas e por isso mesmo são 

naturalizadas, sem registros sobre seu “sucesso”, o que não ocorre com as “práticas ruins” que normalmente são 

identificadas por meio desses registros e que aparecem como alvo de críticas destacando o “negativo”. Só assim 

as práticas desenvolvidas por eles poderiam ser compartilhadas entre os pares, sem o risco de serem 

naturalizadas, ficar no terreno do não-dito ou figurar apenas como uma prescrição pálida do ofício docente. 
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concepções pedagógicas, práticas e metodológicas das Ciências da Educação, tais como, a 

Psicologia, a História e a Filosofia da Educação, ou ainda, Gestão e Políticas Públicas 

educacionais. Os saberes disciplinares, são todos aqueles definidos e selecionados pelas 

instituições universitárias e incorporados à prática docente sob a forma de disciplinas escolares. 

Já os saberes curriculares, como o próprio nome sugere, estão relacionados ao currículo e ao 

que foi selecionado pelos elaboradores desse currículo, mas que também sofrem pressão, debate 

e interferências de grupos políticos, empresariais, editoriais, entidades de classe, movimentos 

sociais, comunidade científica, assim como das políticas públicas educacionais. E por fim, os 

saberes experienciais, são aqueles que resultam do próprio exercício do professor em sua 

atividade docente, ou seja, aqueles decorrentes do acúmulo de vivências ao longo de sua vida 

pessoal e escolar, de sua carreira, e fundamentalmente das relações de trabalho que o docente 

estabelece em uma dada cultura escolar. Para Tardif (2002), o saber experiencial se destacaria 

frente aos demais, justamente porque ele: 

 

[...] filtra e seleciona os outros saberes e, por isso mesmo, permite aos 

professores retomar seus saberes, julgá-los e validá-los e, então, objetivar um 

saber formado de todos os saberes retraduzidos e submetidos ao processo de 

validação constituído pela prática cotidiana. (TARDIF, 2002 p.53) 

 

Ainda que de tipos diferentes, todos esses saberes encontram-se interligados, fazem 

parte de uma realidade indivisa. No entanto, para analisá-los, entendemos ser necessário 

primeiro identificá-los separadamente, para depois observar o movimento de amalgamento a 

que se refere Tardif. É o que tentaremos fazer a partir daqui. 

De acordo com nossos dados, pensando inicialmente sobre os saberes de formação, 

66,7% dos professores que responderam ao nosso formulário formaram-se em universidades 

privadas e 33,3% em universidades públicas. Esse predomínio das formações no setor privado 

é um fenômeno que tem se intensificado de maneira geral, e na educação, nas últimas décadas 

e que apresenta alguns problemas. O primeiro deles seria o aligeiramento dessas formações, e 

seu predomínio no formato de Educação à Distância (EaD). Ainda que nosso instrumento de 

pesquisa não nos permita afirmar que essa seja uma característica do grupo aqui analisado, 

julgamos oportuno mencionar brevemente essa discussão.  

Segundo EVANGELISTA (2016, p.12), essa expansão da oferta de ensino superior na 

modalidade EaD é um processo que se iniciou no final da gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, e se ampliou nas gestões dos presidentes Lula e Dilma Rousseff. Essa ampliação, 

segundo MANDELI (2017, p.197), se deu sob a justificativa de que tal modalidade atingiria 
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mais facilmente aqueles que não teriam condições de acessar a educação superior presencial, 

seu baixo custo e a possibilidade dos estudantes se familiarizarem com as novas tecnologias. 

Ainda de acordo com a autora, em 2006, com a criação da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), surgiu uma “fábrica de professores”, já que: 

[...] sua lógica seguiu os mesmos princípios das linhas de produção, com uma 

produção em massa, de maneira flexível, com atributos e em quantidade 

específica para atender as demandas de mercado. O que na prática se traduziu 

em aligeiramento, quase um treinamento, e sucateamento das formações. 

(MANDELI, 2017, p.197) 

Com o passar dos anos, a iniciativa privada também foi se apossando desse “mercado”. 

Valendo-se dos dados produzidos pelo Instituto Anísio Teixeira (INEP), MANDELI (2014 

apud EVANGELISTA, 2016, p.13) apresentou evolução nos números de matrículas dos cursos 

de licenciaturas oferecidas na modalidade EaD, tanto nas universidades públicas, quanto nas 

privadas, entre os anos de 2002 e 2012.  No caso das instituições públicas, eles pularam de 

34.322, em 2002, para 108.820 em 2012. Já entre as privadas, o aumento foi de 4.489 

matrículas, em 2002, para alarmantes 341.146 em 2012. De acordo com EVANGELISTA 

(2016, p.13), apenas seis instituições de ensino superior privadas ficaram com 28,56% do 

mercado da formação docente EaD. Somente o Kroton Educacional, um conglomerado 

formado pela fusão de várias instituições de ensino superior privado, abocanhou 16% desse 

percentual. Mais recentemente, com o Censo da Educação Superior 2021, esses dados foram 

atualizados e o cenário se manteve, uma vez que a oferta de cursos de licenciaturas na 

modalidade presencial sofreu uma queda de -15,6%, enquanto na modalidade EaD ocorreu um 

crescimento de 170,5%. 

O segundo problema resultante desse predomínio de formações no setor privado 

refere-se à impossibilidade dos docentes seguirem com os estudos na pós-graduação a nível 

stricto sensu, a menos que o busquem por meio de uma instituição pública, o que se configura, 

para muitos, em uma barreira e pode explicar o fato de apenas 3 dos 11 docentes formados em 

instituições privadas que responderam ao nosso formulário terem acessado a pós-graduação9, 

enquanto essa proporção, entre os que se formaram em instituições públicas foi 5 de 7. 

 

9 Cabe aqui a ressalva de que entre as universidades privadas, existem, por exemplo, as comunitárias, como é o 

caso da PUC-SP ou do Mackenzie na cidade de São Paulo, que ainda mantém grande parte de seus cursos de 

licenciatura de modo presencial, e que apresentam qualidade similar ao das universidades públicas, inclusive em 

termos de pesquisa de pós-graduação lato e stricto sensu. 
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Dentre os 44,5% que acessaram a pós-graduação, 27,8% deles já concluíram o 

Mestrado e os outros 16,7% estavam com essa formação em andamento até o momento em que 

responderam ao questionário. Não podemos ignorar o fato de que ser aluna do mestrado 

possibilitou a autora desta dissertação distribuir seu  instrumental de pesquisa entre colegas de 

curso, colegas de turmas anteriores ou mesmo de outros programas de mestrado, o que pode ter 

provocado distorções sobre os dados relativo ao nível de estudo dos docentes de São Paulo. No 

entanto, ao relacionarmos os dados de nossa amostragem com os apresentados pelo último 

Censo da educação básica10, foi possível observar um cenário compatível entre ambos, uma vez 

que o Censo apontou um crescimento de 36,2%, em 2017, para 44,7%, em 2021 de professores 

da Educação Básica com pós-graduação no Brasil. O mesmo não ocorreu quando consideramos 

o recorte de sexo. Enquanto nossa amostragem apontou um equilíbrio de 50% no acesso entre 

homens e mulheres, o Censo mostrou que 66,5% dos professores dos anos finais do 

Fundamental II - ciclo majoritariamente atendido pela rede municipal de São Paulo, e recorte 

de nossa pesquisa - são mulheres. O que nos permite concluir que ainda que elas sejam maioria 

na educação básica municipal, não estão acessando à pós-graduação em igual proporção.  

Segundo LOCATELLI (2021), esse crescimento no acesso a pós-graduação tem 

relação com o Plano Nacional de Educação (PNE/2014-2024), e o cumprimento de metas 

existentes nele, como a meta nº16, que prevê que 50% dos professores da educação básica 

devam acessar a pós-graduação até 2024. No entanto, ao confrontar o PNE com os Planos 

Estaduais de Educação (PEE) o autor levantou muitos questionamentos importantes como: que 

tipo de pós-graduação é essa que os professores têm acessado? Se comprovadamente a maior 

parte delas é ofertada por instituições privadas, em nível lato sensu, e se não existe um órgão 

fiscalizador que exerça sobre elas qualquer análise, que qualidade possuem? Quais as 

estratégias, pensadas por cada estado, para criar condições para os docentes alcançarem tal 

meta?11 Ao que concluiu: 

Percebe-se que o objetivo da pós-graduação se tornou algo presente na 

discussão sobre formação docente para a educação básica [...] No entanto, há 

uma clara evidência de que na realidade dos professores da educação básica, 

o horizonte possível é o da pós-graduação lato sensu. Da mesma forma se 

evidencia como uma realidade preocupante, a flexibilização e a massificação 

desse tipo de formação, com sérios questionamentos sobre sua qualidade e 

 

10 Censo da Educação Básica INEP/2021. 

11 Para maiores informações sobre as condições para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, 

cf. LOCATELLI, Cleomar. A pós-graduação para os professores da educação básica: um estudo a partir dos 

Planos estaduais de educação. In: Educar em Revista, Curitiba, v.37, 2021. Disponível em: 

<https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/70684/43898>. Acesso em 20 nov. 2022. 

https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/70684/43898
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sobre as consequências de sua mercantilização. [...] Se é que a pós-graduação 

passará a fazer parte de uma etapa da formação docente, ela deverá ter um 

sentido e um objetivo que ultrapasse as meras estatísticas, deve fazer sentido 

na vida do professor para além da ideologia de mérito, da disputa e da 

individualidade. No que se refere às condições concretas para que os cursos 

de pós-graduação com qualidade sejam acessíveis aos docentes da educação 

básica, sobretudo os cursos de pós-graduação stricto sensu, há que se 

considerar a criação de condições concretas que possam ser de alcance mais 

abrangente. Essas possibilidades devem considerar a ampliação de oferta de 

mestrados e doutorados pelas universidades públicas, garantindo uma oferta 

de qualidade, em que a pesquisa, o aprofundamento teórico-crítico e o 

compromisso com a realidade concreta das escolas não estejam ausentes.  

(LOCATELLI, 2021, p.18) 

Ao analisar o Plano Estadual de São Paulo, que rege tanto Estado quanto municípios, o 

autor reforçou, que ele não oferece aos docentes nenhuma das condições apresentadas na meta 

nº18.4 do PNE, que prevê a necessidade de haver “nos planos de Carreira dos profissionais da 

educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para 

qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu” (BRASIL, 2014). 

Ainda em relação aos saberes de formação, perguntamos aos docentes se, ao longo de 

suas graduações, eles tiveram algum contato com os quadrinhos, e apenas 3 dos 18 professores 

responderam afirmativamente. Pensando que a ausência de contato com quadrinhos nas 

graduações demande dos docentes a busca por formação continuada, perguntamos a eles se em 

algum momento de suas carreiras, houve por conta própria a busca, ou a oferta por meio das 

instituições onde atuam, de alguma formação que envolvesse o uso dos quadrinhos na sala de 

aula. Apenas seis responderam afirmativamente: quatro deles a realizaram por conta própria, e 

dois a receberam da rede municipal.  

Dos quatro que realizaram a formação continuada por conta própria, todos citaram o 

curso HQ na sala de aula12, oferecido, ao longo de alguns meses de 2018, gratuitamente, pela 

fundação cearense Demócrito Rocha. A fundação é uma instituição privada sem fins lucrativos, 

 

12 O curso é composto por 12 módulos que foram escritos e apresentados por um especialista. Os 12 módulos 

oferecidos são respectivamente: As HQs e a escola; HQs: mídia parceira da Pedagogia e do Currículo; A 

Linguagem dos Quadrinhos; A arte dos Quadrinhos; Os quadrinhos no contexto digital; Tiras em quadrinhos; 

Charges e Cartuns; A irreverência do Mangá e Animê em sala de aula; Revistas em quadrinhos, álbuns e Graphic 

Novels em sala de aula; Uso e aplicação de Fanzines em sala de aula; Literatura em quadrinhos e Uso dos 

quadrinhos no ensino da Cultura Negra. A maioria dos módulos é apresentada por acadêmicos da Escola de 

Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo (ECA-USP), como Waldomiro Vergueiro, organizador do 

curso e apresentador do primeiro módulo, Sônia Bibe, Gazy Andraus e Nobu Chinen, assim como docentes de 

outras universidades como é o caso de Paulo Ramos, do Departamento de Letras da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) e Rozinaldo Antonio Miani, do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). Ao final dos módulos o cursista respondia a uma avaliação no formato teste. Caso alcançasse 

nota igual ou superior a 6 recebia certificação. 
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que criou e realizou o curso em parceria com a Universidade Aberta do Nordeste (UANE) e a 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Inicialmente, ele foi oferecido de maneira ampla, como 

curso de extensão, com carga horária de 160h, pela plataforma virtual da instituição, o que 

chamou a atenção de parte do professorado paulista que, rapidamente, o divulgou nos grupos 

de professores. Possivelmente essa foi uma das formas pela qual os docentes paulistas 

acessaram essa formação. A outra, pode ter sido mediante pagamento, uma vez que, nessa 

condição, o curso ainda se encontra disponível na plataforma da instituição.  

No texto de apresentação, o principal objetivo do curso oferecido pela Demócrito, 

segundo os próprios organizadores era: 

[...] fornecer aos profissionais da educação, quadrinistas, pesquisadores e 

interessados pelo tema subsídios para, conhecendo todos os principais 

elementos da linguagem, particularidades e recursos dos quadrinhos, poder  

explorar adequadamente suas possibilidades, introduzindo-os na sua prática 

didática, enriquecendo, dinamizando e otimizando o processo de ensino-

aprendizagem (...) democratizando o acesso a conteúdo que, por meios 

comuns, não seriam atraentes nem conquistariam outros públicos com menos 

fluência leitora, além de estimular o raciocínio crítico, a criatividade e a 

imaginação. (NETTO e VERGUEIRO, 2018, p.2) 

Nos dois primeiros módulos do curso, mais voltados para os quadrinhos na escola, não 

há menção à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ainda que tenham sido elaborados 

posteriormente à sua aprovação. As únicas legislações mencionadas pelos organizadores são a 

LDB e os PCN.  

No que se refere às formações oferecidas pela Prefeitura de São Paulo, contatamos via 

e-mail o Núcleo Técnico de Formação de Educadores (NTF)13, órgão responsável pelo 

armazenamento de informações sobre as formações oferecidas aos servidores municipais, e 

solicitamos dados sobre as que envolveram histórias em quadrinhos desde a implementação do 

PNBE. Em resposta, o NTF observou que esses dados só começaram a ser mais efetivamente 

sistematizados a partir do ano de 2017, contudo, em consulta aos arquivos apresentou, sem 

maiores especificações, os dados que sistematizamos na tabela abaixo: 

 

 

13 O e-mail solicitando informações ao Núcleo Técnico de formação de educadores foi enviado em 10/08/2021. A 

resposta foi recebida em 16/08/2021. 
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Tabela 1  - Cursos sobre HQ oferecidos pelo NTF 

 

Ao organizarmos os dados recebidos do NTF, três pontos nos chamaram a atenção. O 

primeiro deles refere-se à baixa oferta de formações oferecidas pela prefeitura. Entre 2006, ano 

em que os quadrinhos chegaram às escolas, até 2010, nenhuma formação envolvendo o uso 

deles foi oferecida pela SME, e de 2011 até 2018 ocorreram apenas cinco. O segundo ponto, é 

justamente a ausência de ligação entre as formações oferecidas a partir de 2011 e o PNBE. Após 

confirmarmos suas realizações por meio das publicações do Diário Oficial da Cidade de São 

Paulo14, foi possível verificar que nenhuma das justificativas apresentadas para a realização dos 

cursos tinha qualquer relação com a política pública. No caso da formação intitulada Presença 

de Personagens Negros nos Quadrinhos, a justificativa apresentada objetivava a aplicação da 

Lei Federal 10.639/03. Nas demais, a necessidade de conhecer e utilizar a linguagem lúdica dos 

quadrinhos em sala de aula, o que pode estar muito mais relacionado às recomendações feitas 

pelos PCN e pela LDB do que propriamente ao PNBE. O terceiro ponto diz respeito a algumas 

incompatibilidades nas informações disponibilizadas pelo NTF. No caso do curso História em 

quadrinhos na sala de aula, ele não foi oferecido pela SME e sim por um sindicato da categoria. 

Já o curso História em Quadrinhos e Fanzines, curso este que apresentou o maior número de 

concluintes, não conseguimos identificá-lo em nenhuma publicação do D.O. O que 

identificamos foi a oferta ampla para a população, e não somente para os docentes, de oficinas 

denominadas Quadrinhos nas zonas de Sampa ou Fanzines nas zonas de Sampa, realizadas em 

algumas bibliotecas públicas da cidade de São Paulo, entre 2011 e 2016. Já com a formação 

que envolveu a Presença de Personagens Negros nos Quadrinhos, ofertada em 2015 ocorreu o 

contrário, ela foi oferecida somente para os educadores da Diretoria de Ensino (DRE) São 

Mateus. O mesmo ocorreu com o curso Educomunicação: História em Quadrinho Uso e 

 

14 Foram consultados na data de 12/07/2022, e referem-se aos dados apresentados o Diário Oficial da Cidade de 

São Paulo de 28/12/2011, 23/10/2014, 18/12/2015, 28/06/2018, 18/09/1018 e 21/08/2019. 

 

Ano de oferta 
do curso 

Título do curso 
Nº de 

professores 
concluintes 

2011 História em quadrinhos na sala de aula 15 

2014 a 2016 História em quadrinho e Fanzines 481 

2014 Presença de personagens negros nos quadrinhos 16 

2015 Presença de personagens negros nos quadrinhos 67 

2018 Educomunicação: História em Quadrinho Uso e Criação nas Aulas 102 

Total 681 
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Criação nas Aulas, oferecido somente aos profissionais das DRE Freguesia/Brasilândia, São 

Mateus e Guaianases. Em 2019, ainda que não mencionado pelo NTF, este curso foi ofertado a 

mais duas turmas, mas como ocorreu anteriormente, dessa vez só foram contemplados os 

educadores das DRE São Miguel e Penha. O que nos levou a crer que, na rede municipal, a 

realização dessas formações não acontece de maneira unificada, mas sim, de maneira 

descentralizada, ficando suas realizações, ao que parece, muito mais à cargo dos desejos e 

esforços dos formadores responsáveis por cada uma das DRE. Em suma, em 9 anos, foram 

ofertadas, ora de maneira descentralizada apenas para profissionais de algumas DRE, ora de 

maneira ampla, onde o foco não eram os docentes, pouquíssimas formações envolvendo 

histórias em quadrinhos. E dentre as oferecidas, o número reduzido de vagas — 60 a 70 por 

turma — não contemplou nem mesmo 1% da rede. 

Pensando nos saberes disciplinares, perguntamos aos três docentes que tiveram 

contato com os quadrinhos na graduação, em qual disciplina isso se deu. Todos responderam 

que o contato ocorreu ao cursarem disciplinas pedagógicas como: Didática, Prática de Ensino 

e Metodologia do Ensino de História. Perguntados se essas disciplinas foram cursadas na grade 

de História ou na Pedagogia, todos afirmaram que as disciplinas faziam parte da grade do curso 

de História. Em um dos casos, ela foi ministrada por um historiador e, no outro, por um 

pedagogo. Do terceiro professor não obtivemos resposta. Questionados como esses professores 

abordaram os quadrinhos em suas disciplinas, ambos responderam que seus professores 

apresentaram os quadrinhos como “material” ou “método/possibilidade” para se ensinar 

história. Os outros 15 docentes não tiveram, nem mesmo nas disciplinas pedagógicas, qualquer 

contato com os quadrinhos durante a graduação. O que nos levou a duas observações. 

A primeira delas é que a grande maioria dos professores não teve nenhuma 

oportunidade de lidar com os quadrinhos em sua formação inicial. A segunda é que ainda que 

estudos recentes15 apontem para a importância e as possibilidades de se utilizar HQ como fontes 

 

15 CALLARI, Victor. Política e terrorismo na série guerra civil da Marvel Comics. Guarulhos, 2016. Dissertação 

de Mestrado defendida pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). 

   GOMES, Ivan Lima. Os sentidos dos quadrinhos em contexto nacional-popular (Brasil e Chile 1960 e 1970). 

Rio de Janeiro, 2015. Tese de Doutorado defendida pela Universidade Federal Fluminense (UFF). 

   PEDROSO, Rodrigo Aparecido de Araujo. Vestindo ainda mais a bandeira dos EUA: o Capitão América pós- 

atentados de 11 de setembro. São Paulo, 2014. Dissertação de Mestrado defendida pela Universidade de São 

Paulo (USP). 

   ______. Estados distópicos da América: o futuro dos EUA nas histórias em quadrinhos (1983-1999). São Paulo, 

2020. Tese de Doutorado defendida pela Universidade de São Paulo (USP). 
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históricas, a pouca presença deles nas grades curriculares dos cursos de História, 

independentemente se nas licenciaturas ou bacharelados, demonstra que, nesse ponto, a 

academia ainda resiste a eles, e quando não, parece negligenciar seu uso às disciplinas de 

formação profissional, o que pode estimular seu uso muito mais como um “instrumento”, 

“ferramenta” ou “recurso” de ensino, do que como um documento ou fonte. Além disso, a 

ausência dos quadrinhos nas grades dos cursos de formação pode indicar, ainda, que os “saberes 

sociais” dos futuros professores, assim como os do público que eles atenderão, ambos 

fortemente influenciados pela cultura da mídia16, por meio da qual acessam diversos produtos 

culturais, entre eles as histórias em quadrinhos, não estão sendo considerados. 

Sobre os saberes curriculares, antes de analisarmos se os quadrinhos estão ou não 

presentes nos currículos da rede municipal de ensino de São Paulo, se faz necessário relembrar 

que após um longo período de rejeição, houve nos anos 1980, uma tímida aproximação deles 

com ambiente escolar e, na década seguinte, a recomendação para sua utilização se fez presente 

em documentos educacionais como a LDB e os PCN.  No entanto, eles só chegaram 

efetivamente, como “material autônomo” nas escolas a partir de 2006, quando passaram a 

compor os acervos do PNBE. 

Pensando nos currículos internos da rede municipal, de 2006 até 2022, a rede passou 

por três mudanças curriculares, as quais abordaremos brevemente a seguir, sem, contudo, a 

pretensão de desenvolver um estudo aprofundado, mas apenas para expor quais foram esses 

currículos, em que contextos foram gestados, quais suas finalidades para o ensino de História, 

e por fim, se, e como, os quadrinhos aparecem neles. 

A primeira mudança curricular ocorreu na gestão de José Serra e Gilberto Kassab. 

Serra foi eleito prefeito da cidade de São Paulo em 2006. No ano seguinte ele se licenciou para 

concorrer ao governo do Estado, e seu vice, Gilberto Kassab, assumiu a prefeitura e nela 

 

  RODRIGUES, Márcio dos Santos. Representações políticas da Guerra Fria: as histórias em quadrinhos de 

Alan Moore na década de 1980. Belo Horizonte, 2011. Dissertação de Mestrado defendida pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

16 O conceito de “cultura da mídia", foi formulado pelo pesquisador estadunidense Douglas Kellner. Logo na 

introdução de seu livro, de mesmo título, Kellner a define como “uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, 

sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o tempo do lazer, modelando opiniões 

políticas e comportamentos sociais e fornecendo o material com que as pessoas forjam sua identidade. [...] É 

constituída por vários meios de comunicação (Rádio, TV, Cinema, Música, Imprensa, HQs e Jornais) [...] É 

industrial, e organiza-se no modo de produção industrial para as massas. É, portanto, uma forma de cultura 

comercial e seus produtos são mercadorias. [...] Almeja grande audiência, por isso deve ser eco de assuntos e 

preocupações atuais. [...] É High Tech, pois explora a tecnologia mais avançada. Por isso é um modo de 

tecnocultura que mescla cultura e tecnologia em novas formas e configurações, produzindo novos tipos de 

sociedade em que a mídia e a tecnologia se tornam princípios organizadores (KELLNER, 2001, p. 9-10). 
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permaneceu, após reeleição até 2012. No segundo ano de sua administração, Kassab publicou 

portaria apresentando a nova proposta curricular para todos os ciclos que culminou no currículo 

denominado Orientações Curriculares e Proposição de Expectativas de Aprendizagem.  

O currículo guardou semelhanças com os PCN no que se refere, por exemplo, às 

recomendações para se trabalhar a partir de eixos temáticos, explorar a interdisciplinaridade e 

valorizar o estudo dos chamados “temas transversais”. Como inovação, propôs estudos que 

partissem do local para o global, a partir de conceitos estruturantes, como os de “cultura 

capitalista” e “humanismo”. É interessante observar que esse currículo foi o primeiro a trazer 

em seu corpo códigos alfanuméricos mais simplificados se comparado aos atuais, para 

relacionar a disciplina às expectativas de aprendizagem. Nele, embora haja recomendação para 

o uso de diversas fontes na disciplina de História, como demonstram os excertos abaixo, não 

há, para nenhum dos anos, menção específica ao uso de histórias em quadrinhos. 

H11 Coletar informações de diferentes fontes históricas expressas em textos, 

imagens e objetos. (6ºAno) 

H16 Coletar informações de textos variados, imagens, plantas urbanas, 

construções e edificações, instrumentos de trabalho. (7ºAno) 

H10 Coletar e interpretar informações de diferentes fontes de informações. 

(8ºAno) 

H15 Colher informações de diferentes fontes da sociedade contemporânea: 

oralidade, escrita, cinema, pintura, fotografia, música. (9ºAno) (SÃO 

PAULO, 2007) 

A segunda mudança curricular ocorreu na gestão de Fernando Haddad, que governou 

São Paulo de 2013 a 2016.  De acordo com Teodoro: 

No primeiro ano da gestão Haddad foi publicada a portaria nº 5.930 de 14 de 

outubro de 2013 que regulamenta o decreto 54.453 do mesmo ano, sobre a 

instituição do “Programa de reorganização Curricular e Administrativa, 

Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de São Paulo” chamado Mais 

Educação São Paulo. (TEODORO, 2018 p.37) 

Sua proposta teve como ponto central, a introdução do ensino de nove anos e a 

Educação Integral. 

 

Com a chegada de Fernando Haddad (ex-ministro da educação) à prefeitura 

de São Paulo, podemos perceber uma reestruturação curricular municipal 

baseada no Programa Mais Educação do governo federal de 2007. [...] o 
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programa foi construído de forma interministerial e tinha por finalidade 

“fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio do 

apoio a atividades socioeducativas no contraturno escolar”, o que vimos ser 

iniciado na rede municipal de São Paulo a partir do seu governo. (TEODORO, 

2018 p.37) 

Ainda de acordo com Teodoro, tal mudança curricular contou com ampla participação 

dos profissionais da Educação, que se dedicaram a discussões - em encontros formativos 

ocorridos dentro do horário de trabalho - que antecederam e envolveram a elaboração da nova 

proposta curricular. Tal proposta teve como objetivo: 

[...] promover a melhoria da qualidade social da Educação Básica e, 

consequentemente, dos seus indicadores de qualidade, entre eles o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), de forma que se realize eficaz 

interação entre as diferentes etapas e modalidades – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio – com lógica, 

objetivos e ações que as articulem. (SÃO PAULO, 2013, p.19) 

Por isso, foi estruturada, segundo o próprio documento, por alguns conceitos: 

Currículo, na perspectiva de uma educação integral e humanizadora;  Avaliações formativas 

para aprendizagem, com o uso de avaliações diagnósticas para acompanhamento das 

aprendizagens e autoavaliação, para que os alunos refletissem criticamente sobre suas 

aprendizagens; Cultura digital, no sentido de democratizar o acesso e a autoria de professores 

e alunos por meio das tecnologias e, por fim, a Reorganização dos ciclos, que redefiniu o Ensino 

Fundamental em três ciclos — Alfabetização (1º ao 4º ano); Interdisciplinar (5º ao 6º ano) e; 

Autoral (7º ao 9º ano) — com o objetivo de atenuar o impacto sobre os alunos e possibilitar 

uma transição mais tranquila do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II. Outra 

medida adotada para isso foi a introdução da docência compartilhada, entre professores 

polivalentes e especialistas, no 5º ano do Ciclo Interdisciplinar. A proposta estimulou ainda a 

realização de projetos para potencializar a interdisciplinaridade entre os ciclos, assim como para 

atender à educação integral no contraturno escolar. 

Ao contrário do currículo anterior, esse não trouxe em seu “corpo” uma estrutura com 

conteúdos a serem trabalhados pelos professores ou habilidades a serem alcançadas pelos 

alunos. Após amplas discussões, que se prolongaram por toda a gestão de Haddad, o documento 

foi finalizado e publicado em 2016, último ano de seu governo.  

No ano seguinte, após vencer Haddad nas eleições municipais, João Dória assumiu a 

prefeitura e, quinze meses depois, deixou o cargo para concorrer ao governo do Estado. Em 

contexto nacional, já se fazia presente as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular 
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(BNCC) e, em paralelo a ela, Dória iniciou, antes mesmo de deixar o cargo, o movimento para 

a elaboração de uma nova proposta curricular.  

Para isso, foram organizados Grupos de Trabalho (GT), compostos por um número 

simbólico de professores, coordenadores, supervisores e dirigentes regionais. Os educadores 

que não compuseram os GT, assim como os pais e alunos, foram consultados por meio de 

questionários e, antes mesmo da versão final da BNCC ser aprovada, o novo currículo da rede 

municipal, intitulado Currículo da Cidade, foi finalizado e publicado pelo vice de Dória, o 

então prefeito Bruno Covas.  

Tal proposta curricular tem como base estruturante três princípios norteadores: 

Educação Integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em 

todas as suas dimensões — intelectual, física, social, emocional e cultural —; Equidade, que 

compreende e reconhece a diferença como característica inerente da humanidade e; Educação 

Inclusiva, que se sustenta em um movimento mundial de reconhecimento da diversidade 

humana e da necessidade contemporânea de se constituir uma escola verdadeiramente para 

todos.   

A divisão do Ensino Fundamental em três ciclos proposta pelo currículo anterior foi 

mantida, e a organização do novo currículo se deu por meio dos seguintes elementos e seus 

significados: 

• Matriz de Saberes - Explicita os direitos de aprendizagem que devem ser 

garantidos a todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino ao longo do 

Ensino Fundamental. 

 • Temas Inspiradores - Conectam os aprendizados dos estudantes aos temas 

da atualidade. 

  • Áreas do Conhecimento/Componentes Curriculares - Agrupam os objetos 

de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.  

• Eixos Estruturantes – Organizam os objetos de conhecimento.  

• Objetos de Conhecimento - Indicam o que os professores precisam 

ensinar a cada ciclo em cada um dos componentes curriculares.  

• Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento - Definem o que cada 

estudante precisa aprender a cada ano e Ciclo em cada um dos 

componentes curriculares. (SÃO PAULO, 2019, p.58) 
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Nesse currículo, assim como no currículo da gestão Kassab, os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento, ou seja,  aquilo  que cada estudante deve aprender, também 

estão identificados por siglas alfanuméricas, agora mais elaboradas, compostas por três letras e 

quatro números, onde as duas primeiras letras referem-se ao ciclo, a dupla numeração do meio, 

ao ano de escolaridade, e a letra e a numeração final, respectivamente, ao componente curricular 

e ao objetivo de aprendizagem e desenvolvimento desse componente. Ou seja, a estrutura do 

código mudou, mas seu significado não. 

Novamente, o Currículo da Cidade, assim como as Expectativas de aprendizagem de 

2008, reconhece em seus objetivos a importância de explorar novas fontes no Ensino de História 

quando afirma a necessidade de “Reconhecer que textos, imagens, objetos e as mais diferentes 

produções humanas estabelecem relações com seus autores, locais de produção e tempo 

histórico” (SÃO PAULO, 2019, p.83), mas também não faz prescrição específica quanto à 

utilização dos quadrinhos. Foi possível perceber, ainda, que não houve nenhuma articulação 

entre o PNBE e os currículos da rede municipal analisados.  

Aliás, é necessário deixar claro que, mesmo nos PCN, normalmente citados como 

legislação de referência para justificar o uso dos quadrinhos na educação, a única menção ao 

uso dos quadrinhos como fonte ocorre somente no volume do Ensino Médio — Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias. Nos PCN do Ensino Fundamental, a menção direta ao uso dos 

quadrinhos só ocorreu, assim como nos currículos das gestões Kassab e Dória, e mais 

recentemente na BNCC, nos currículos das disciplinas de Língua Portuguesa e Arte, onde, ao 

que parece, eles são vistos como um tema/conteúdo a ser trabalhado. No caso de Língua 

Portuguesa, um gênero textual, e no de Artes, uma linguagem visual/manifestação cultural. 

Pensando nos saberes experienciais, as limitações de nosso instrumento de pesquisa 

não nos possibilitaram muitas informações, mas quando perguntados sobre o contato que 

tiveram com os quadrinhos, tanto na infância, quanto na vida adulta, 77,8% dos professores 

afirmaram ter sido leitores de HQs na infância, no entanto, na vida adulta, esse percentual caiu 

para 50,0%.  
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Um outro componente que se articula com os saberes experienciais, diz respeito às 

“práticas de referência” (MONTEIRO, 2001) provenientes da cultura de mídias. Por isso, em 

nosso questionário, procuramos aferir o grau de conhecimento que os docentes possuem dos 

diferentes formatos de quadrinhos existentes na atualidade. Assim, foi pedido que eles 

apontassem, dentre as opções presentes no gráfico abaixo, quais, em seu entendimento, eram 

histórias em quadrinhos. 

Em primeiro lugar, eles apontaram as Revistinhas, popularmente conhecidas como 

Gibis. Em segundo lugar, as Tiras e, em terceiro, os Mangás. Vale ressaltar que todas as 

opções apresentadas eram histórias em quadrinhos, diferentes apenas no formato, no 

entanto, a maioria dos professores demonstrou não ter conhecimento dessa diversidade. 

Apenas um deles selecionou, em sua resposta, todos os formatos. Isso pode indicar que 

alguns formatos são mais facilmente identificados que outros pelos professores, 

possivelmente pelo contato obtido com eles ao longo de sua vida ou carreira. Por isso, 

arriscamos como hipótese que o fato de os Gibis serem um dos formatos mais antigos possa 

ser a justificativa para sua posição em primeiro lugar do ranking. As Tiras, por sua vez, 

estão presentes no nosso dia a dia, seja nos jornais, na internet, nos livros didáticos, provas 

externas ou de vestibular, o que pode explicar seu aparecimento em segundo lugar. Já os 

Mangás, de acordo com Ramos (2018), ganharam muito espaço na nossa cultura a partir dos 

anos 2000, principalmente graças a editoras como a Conrad, a JBC, e a Panini que, 

aproveitando-se de uma queda nas publicações dos quadrinhos de super-heróis, passaram a 

publicar no mercado brasileiro muitos títulos em Mangá17. Rapidamente eles caíram no 

 
17 De acordo com MIOTELLO e MUSSARELLI (2016) os mangá chegaram ao Brasil em quatro momentos 

distintos. A primeiro deles, no início do século XX com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses que 

trouxeram na bagagem mangás de cunho pedagógico para alfabetizar os filhos e manter laços culturais. O segundo, 

na década de 1980 com as traduções de edições americanas de alguns títulos como Lobo Solitário e Akira. No 

Gráfico 1 - Dentre as opções abaixo, quais você entende como sendo histórias em quadrinhos? 
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gosto do público e, atualmente, figuram entre as leituras preferidas dos nossos alunos, o que 

pode explicar seu fácil reconhecimento entre os docentes.  

No entanto, ao comparar nossa amostragem com a pesquisa desenvolvida por 

NASCIMENTO (2018), foi possível verificar que esse “ranking” pode sofrer variações de 

acordo com o contexto de investigação. Em sua pesquisa, Nascimento analisou os 

impactos do PNBE para o desenvolvimento da leitura em escolas municipais da cidade de 

Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, e apontou, após entrevistar 22 docentes 

de Língua Portuguesa, que os formatos mais conhecidos por eles eram, respectivamente, 

as Tiras de jornais, com 38%, as Revistas/Gibis com 29%, as tiras da web com 19% e, em 

último lugar, as Graphic Novels com 7%.  

Ainda assim, parece haver entre os docentes uma facilidade maior em associar 

quadrinhos a formatos mais “tradicionais”, e por tradicionais estamos chamando aqueles 

formatos ligados à origem e expansão dos quadrinhos na imprensa, se comparado a formato 

mais recente, como as Graphic Novels, surgido com o fenômeno da “cultura de mídia”. 

Inclusive, o fato dos quadrinhos que abordam temas históricos presentes no PNBE serem todos 

neste formato, pode se configurar como uma barreira para os professores que nunca tiveram 

contato com ele ou o conhecem pouco.  

 
entanto, nesse período o elemento cultural japonês que ganhou destaque foram os animes (animações) como 

Jaspion, Jiraya e os esquadrões Changemen e Flashmen. A terceira grande onda dos mangás no Brasil, se iniciou 

a partir dos anos 2000, porque editoras como a Conrad e JBC teriam percebido essa popularidade conquistada 

pelos animes junto ao público brasileiro - e se aproveitado de uma crise vivenciada pelo mercado de comics norte-

americano- iniciado a publicação, com preços acessíveis, de dois mangás que já eram  sucesso entre os brasileiros 

no formato anime, foram eles Dragon Ball e Cavaleiros dos Zodíacos. Essa terceira fase é considerada a fase “do 

boom” dos mangás nos Brasil. As tiragens variavam de 50 a 100 mil exemplares. Com o passar dos anos novas 

editoras como a NewPOP, Panini e Abril também passaram a publicar mangás e ampliar ainda mais o mercado no 

Brasil. De acordo com CARLOS (2009, p.10) em setembro de 2007, 105 títulos de mangá eram publicados no 

Brasil, em março de 2009 já eram 135, ou seja, em um intervalo de 19 meses, 30 novos títulos surgiram no mercado. 

Até quem já tinha espaço garantido como é o caso dos estúdios Mauricio de Souza, investiram no seguimento com 

a criação, em 2008, da Turma da Mônica Jovem em estilo mangá para aproveitar o sucesso e não perder leitores. 

Ainda segundo MIOTELLO e MUSSARELLI (2016), a segunda década do século XXI marca a quarta onda dos 

mangás no Brasil marcada pela republicação de títulos consagrados dos anos 1980 em edições luxuosas e a criação 

de mangás por artistas brasileiros, publicados online ou impressos de forma independente por meio de 

financiamentos coletivos. Segundo Marina Shoji, CEO da JBC, em entrevista concedida ao podcast UniversoHQ, 

de 2018 para cá o mercado editorial, sofreu duas grandes crises. A primeira, neste mesmo ano, com o anúncio da 

operação judicial que envolveu a Editora Abril e a DINAP, principal distribuidora para bancas de jornais, o que 

impactou em uma redução de 15 para 8 entre os títulos da JBC publicados para esse nicho. A segunda, em 2020 

por conta da Pandemia de Covid-19. Mas, ainda segundo Marina, o mercado conseguiu se recuperar a partir do 

final de 2021 e cresce no mundo todo. Em 2022 a JBC se fundiu ao grupo Companhia das letras. Segundo o blog 

bbm.com, a JBC se mantêm como a segunda maior editora de Mangá do Brasil, ficando atrás somente da Panini, 

que em 2022 publicou 43 títulos e pretende em 2023 publicar mais 13 novos títulos. Fora o mercado editorial não 

podemos esquecer de mencionar, os grandes eventos que reúnem e estimulam cada vez mais novos leitores. Esse 

público muitas vezes vai a esses eventos fantasiados de seus personagens favoritos o que é chamado de Cosplays. 

O último desses eventos, o Anime Friends, ocorreu no Brasil em Julho de 2022 e reuniu em um único final de 

semana, um público de cerca de 90 mil pessoas, segundo os organizadores. 
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Ainda em relação às Graphic Novels, outro ponto que nos chamou a atenção diz 

respeito aos títulos mais conhecidos pelos docentes. Após apresentar-lhes uma lista com 13 

obras lhes foi pedido que apontassem quais conheciam ou com quais já tinham tido algum 

contato. Os títulos mais apontados foram, respectivamente, Persépolis, de Marjane Satrapi, que 

aborda a Revolução Islâmica no Irã, seguida da premiada e mundialmente famosa Maus, de Art 

Spiegelman, que trata do Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial e, por fim, a 

clássica dupla de gauleses de Albert Uderzo, em Asterix e Cleópatra. Não podemos deixar de 

observar que os títulos mais conhecidos tratam de assuntos da História Geral, mais precisamente 

da História europeia, o que demonstra o quanto essa História eurocêntrica ainda tem forte 

destaque entre nós, e o quanto temáticas relativas a esse passado mais distante ainda seduzem 

mais do que as temáticas recentes referentes à nossa própria história. Mas isso é uma discussão 

antiga e complexa e, por isso mesmo, não temos condições de fazê-la, mas, cabe mencionar, 

que avançou em alguns momentos, como no caso das discussões em torno da descolonização 

dos currículos e, infelizmente, retrocedeu em outros, como nos aponta Oliveira e Caimi (2021) 

com a recém aprovada BNCC de História. 

 

O que se pode depreender, até aqui, é que esta terceira versão da BNCC guarda 

estreitas relações com a tradição historiográfica que privilegia uma abordagem 

cronológica, linear, justaposta, do passado para o presente, 

quadripartite/tripartite, eurocêntrica. Ainda que anuncie que a relação 

passado-presente é orientadora do estudo, ao adotar como um dos 

procedimentos básicos a identificação dos eventos considerados importantes 

na história do ocidente, de forma cronológica e linear, acaba por restringir 

outras possibilidades de seleção e organização do conhecimento histórico, 

fortalecendo uma perspectiva eurocentrada. Essa normativa fica mais clara 

quando se estende o olhar para as unidades temáticas e objetos de 

conhecimento, que se resumem a uma tábua de conteúdos muito assemelhada 

ao sumário de livros didáticos de décadas anteriores. (OLIVEIRA e CAIMI, 

2021 p.7) 

 

Em suma, os saberes docentes dos professores são um complexo de saberes que se 

entrelaçam à vida pessoal, escolar, carreira profissional e relações de trabalho. Saberes que 

funcionam como um filtro que o docente mobiliza para tornar possível suas práticas em um 

contexto de trabalho coletivo em que atua, dentro dos limites de sua autonomia, e frente aos 

seus alunos em uma dada cultura escolar.  

Exposto o que nosso questionário nos permitiu capturar sobre os saberes que os 

docentes de nossa amostragem possuem em relação aos quadrinhos, surge para nós um novo 

questionamento, como eles os mobilizam em suas culturas escolares? 
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2.2. Culturas escolares possíveis 

 

É pertinente iniciarmos este capítulo explicando a escolha de seu título. Adotamos tal 

nomenclatura, primeiro porque temos clareza da complexidade que envolve o conceito de 

cultura escolar. Segundo, porque sabemos das limitações de nosso instrumento de pesquisa, o 

que nos traz também a consciência de que se essa pesquisa tivesse se desenvolvido em outro 

contexto que não o de uma pandemia, a adoção de outras metodologias, como a etnologia, ou 

mesmo, a história oral, poderiam caracterizar com mais precisão as diferentes culturas escolares 

dos docentes de nosso questionário. Por isso, “culturas escolares possíveis” diz menos sobre 

nossa possibilidade de especificar a cultura escolar de cada um dos professores que 

responderam ao questionário, e mais sobre a tentativa de apreender um conjunto mais ou menos 

coerente de uma cultura escolar da Prefeitura de São Paulo. 

De acordo com Faria Filho et al. (2004), a partir dos anos 1970, os estudos envolvendo 

a cultura se desenvolveram pelo mundo e esse tópico passou a figurar nas pesquisas de vários 

campos do conhecimento tais como Filosofia, História, Sociologia, Linguística, até chegar, nos 

anos 1990, também ao campo educacional, incitando os educadores a reconhecerem a existência 

de uma cultura escolar. Como referência nos estudos sobre essa cultura escolar, despontaram 

nomes como André Chervel, primeiro a utilizar tal conceito em seu trabalho História das 

Disciplinas Escolares, Dominique Julia e Antônio Viñao Frago, embora os dois últimos, a 

vejam por diferentes óticas.  

Enquanto Julia entende as culturas escolares: 

[...] como um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão 

desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 

práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas 

(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 

Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo 

profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens e, 

portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua 

aplicação, a saber, os professores primários e os demais professores. Mas, para 

além dos limites da escola, pode-se buscar identificar, em um sentido mais 

amplo, modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas 

sociedades, modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e de 

habilidades senão por intermédio de processos formais de escolarização. 

(JULIA, 2001, p. 10-11, grifo do autor) 

Viñao Frago a compreende como: 
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[...] un conjunto de teorías, ideas, princípios, normas, pautas, rituales, inercias, 

hábitos, y prácticas (formas de hacer y pensar, mentalidades y 

comportamientos) sedimentadas a lo largo del tempo em forma de tradiciones, 

regularidades y reglas de juego no puestas en entredicho, y compartidas por sus 

actores, en el seno de las instituciones educativas(...) La cultura escolar sería, en 

síntesis, algo que permanece y que dura; algo que las sucesivas reformas no 

logran más que arañar superficialmente, que sobrevive a ellas, y que constituye 

un sedimento formado a lo largo del tiempo. (VIÑAO FRAGO 2006, p.59) 

Assim sendo, enquanto Julia entende a cultura escolar como normas e práticas, e 

consequentemente as resistências empreendidas a elas pelos múltiplos atores presentes no 

interior das escolas, o que resulta em mudanças, Viñao Frago prefere observá-la pela ótica das 

continuidades e permanências. Para ele, a resistência dos atores internos se daria sobre as 

mudanças e não sobre as normas, como defendido por Julia. 

Como nossa pesquisa tem por objetivo observar os usos e desusos que os docentes 

fazem de histórias em quadrinhos em suas práticas, assim como suas possíveis resistências 

frente a elas, adotaremos o conceito de cultura escolar utilizado por Dominique Julia, ou 

seja, esse ordenamento de normas, práticas e finalidades que diz respeito ao funcionamento 

da escola e que depende dos seus muitos agentes internos: corpo docente, alunos, gestão 

escolar e a comunidade, porém, darei maior ênfase aos professores como agentes centrais, 

visto que mobilizam seus saberes docentes dentro dessas culturas, mas sem desconsiderar 

as influências de agentes externos, como por exemplo, alterações em políticas públicas, 

legislações educacionais ou nos currículos, o que acaba por gerar tensões e conflitos entre 

o micro e o macro. 

Por isso, em nosso formulário fizemos aos docentes a seguinte pergunta:  

Pensando no ambiente onde você trabalha, (público, materiais, estrutura física 

e organização) ele favorece ou dificulta a utilização de histórias em 

quadrinhos? Por quê? (Pergunta 24) 

 Ao analisarmos as respostas, três situações se destacaram. Na primeira, 38,7% dos 

docentes reconheceram em suas culturas escolares ambiente positivo para lidar com os 

quadrinhos, por serem eles “ferramenta importante”, um “ótimo recurso” portador de uma 

“linguagem lúdica” que “estimula a criatividade” e “tem fácil aceitação” entre os alunos, sem 

mencionar qualquer dificuldade, seja em relação à formação, currículo ou materiais.  

Na segunda situação, ocorre o oposto, 33,3% dos docentes apontaram que em suas 

culturas escolares não há ambiente favorável para utilização dos quadrinhos, sendo a principal 

queixa a quantidade insuficiente de materiais para atender todos os alunos. 



 

59 

 

 

Já na terceira situação, 16,7% dos docentes reconheceram que existe em suas culturas 

escolares ambiente favorável, sem, contudo, deixar de apontar algumas dificuldades para 

utilização dos quadrinhos, por isso trouxemos, a seguir, os relatos para tentarmos compreender 

melhor suas realidades, 11,1 % dos professores não souberam responder à pergunta. 

Penso que como material é rico. Realmente tenho pouca familiaridade com 

ele, mas vejo alguns alunos principalmente com mangás. No meu caso sinto 

necessidade de me aprofundar primeiro para daí trabalhar em sala. E isso faz 

com que o tempo passe e não o utilize no dia a dia. 18 

Na cultura escolar acima, nota-se que há, por parte dos alunos, um contato com os 

quadrinhos, principalmente com os mangás, e por parte do docente um reconhecimento da 

potencialidade dele para o ensino, no entanto, ele sente dificuldade de utilizá-los, por sentir que 

precisa dominar melhor a linguagem ou, em suas palavras, “se aprofundar” antes de utilizá-la 

em sala de aula. 

No próximo relato, nota-se que há, por parte do docente, uma consciência das 

possibilidades e um otimismo em trabalhar com “outras” ou “novas” linguagens, como as  

histórias em quadrinhos. Mas a falta de formações continuadas, assim como a ausência de 

discussões - nos currículos - e na própria escola, o faz ponderar sobre a responsabilidade que 

os outros agentes que compõem essa cultura escolar também possuem para que a culpa pela 

não utilização não recaia somente sobre seus ombros. 

As possibilidades existem, todo mundo vê com otimismo, mas não há 

formações, discussões sobre metodologias de trabalho e nem propostas na 

escola de trabalhar com HQs. 

No próximo relato há, por parte do docente, uma compreensão bastante aprimorada 

das possibilidades de se trabalhar com HQ, tanto como documento, quanto como recurso, 

levantando questões importantes como as narrativas, as intenções, os discursos e os contextos, 

sem deixar de pontuar os problemas metodológicos e estruturais envolvidos. 

Acredito que se bem utilizado, pode ser um importante documento nas nossas 

análises em sala de aula. É um recurso que certamente chama atenção dos 

alunos e que podemos aproveitar para propor diferentes tipos de atividades. 

Podemos tanto mergulhar no conteúdo dessas obras, analisando sua narrativa, 

quanto às intenções e o discurso por trás da produção dessas obras, associando 

aos contextos de sua realização. Em teoria, há muitas possibilidades, que 

apresentam algumas dificuldades práticas... Por falta de formações mais 

 
18 Em respeito ao anonimato dos respondentes, optamos por este formato, sem o uso de iniciais ou nomes 

fictícios, para apresentação dos relatos. 
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específicas e a quantidade reduzida de HQs nas escolas (pelo menos no 

número de exemplares disponíveis). 

Vale ressaltar que o PNBE foi criado para estimular a leitura e oferecer obras com 

diferentes linguagens para serem utilizadas em sala de aula, no entanto não ofereceu aos 

docentes nenhuma formação geral sobre as obras, ou no caso dos quadrinhos, nenhuma 

formação específica sobre como utilizá-los. Segundo NASCIMENTO (2018, p.189), apenas 

em 2014, último ano de desenvolvimento do programa, é que foi elaborado um guia físico 

do PNBE encaminhado às escolas, que tinha por objetivo apresentar os títulos selecionados 

para aquele ano, assim como artigos que versavam sobre as possibilidades de trabalhos com 

as obras. No entanto, esse guia só foi elaborado para os ciclos atendidos naquele ano, no 

caso, Ensino Infantil, Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos. Já a queixa frequente 

entre os educadores em relação à quantidade insuficiente de materiais ocorre porque os 

acervos, que variaram de tamanho de acordo com o número total de alunos que cada escola, 

mas que possuíam em média 25 títulos, só disponibilizavam um exemplar de cada obra, o 

que, no caso dos quadrinhos, é um dificultador importante, porque tal linguagem explora 

não só os recursos discursivos, mas também os recursos visuais, então a própria 

materialidade da obra com seus elementos, assim como o acesso à narrativa em sua 

totalidade, incidem sobre o ato da leitura. 

Os próximos dois relatos possuem algumas semelhanças, por isso aparecem juntos: 

No ensino fundamental, sim. No ensino médio, onde leciono, não. A escola se 

fundamenta na formação de jovens para os principais vestibulares. O uso de 

quadrinhos desponta de maneira marginal, quando eventualmente está em 

algum exercício de vestibular para ser analisado por professor e alunos.  

Consideramos uma importante ferramenta de trabalho. Inclusive, devido às 

avaliações externas, SARESP, entre outras, as equipes de professores das 

escolas que trabalhamos, se cobram no sentido de oferecer atividades 

diversificadas, exatamente na intenção de instrumentalizar os estudantes nas 

interpretações das estruturas e das narrativas. Assim como a música, a poesia, 

o cinema, mapas, gráficos, entre outros, os quadrinhos são parte das 

possibilidades pedagógicas. 

 No primeiro, o fato do docente ministrar aulas em dois níveis de ensino, com públicos 

e currículos distintos, o faz responder de forma bastante lacunar. O docente relata que no Ensino 

Fundamental trabalha com histórias em quadrinhos, mas não especifica o tipo de trabalho 

realizado. Já no Ensino Médio, ele é guiado pelo que estabelece o currículo avaliado, mas 

também não esclarece como realiza esse trabalho. Entretanto, não deixa de ser notório que os 
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quadrinhos possuem, em sua prática, um caráter marginal, ficando o caráter central por conta 

das avaliações submetidas aos alunos. No segundo relato, fica claro que o uso de outras 

linguagens, incluindo os quadrinhos, está relacionado com a preocupação a cumprir com a 

norma curricular de “preparar” os alunos para as avaliações externas.  

No município de São Paulo, diversas provas externas são realizadas: a Prova São 

Paulo, a Provinha São Paulo, a Prova Semestral, a Prova EJA, a Avaliação Diagnóstica e o 

Simulado ENEM. De todas essas, a única que contempla a disciplina de História e se enquadra 

no recorte de nossa pesquisa é a Prova Semestral. Ela é aplicada aos alunos da rede desde 2017. 

Para os estudantes do 3°, 4° e 5° anos, são explorados, em dois dias, os conteúdos de Língua 

Portuguesa, Matemática e Natureza e Sociedade. Nas avaliações do 6°, 7°, 8° e 9° anos questões 

de Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas - História e Geografia - em três dias de provas. 

Como dito anteriormente, no currículo prescrito da disciplina de História os 

quadrinhos não aparecem, porém, no currículo avaliado, isso ocorre, ainda que de maneira bem 

modesta. 

Ao analisarmos as provas semestrais da rede municipal podemos observar que, nas 

avaliações de alguns componentes curriculares como Língua Portuguesa, Língua Inglesa ou 

Ciências da Natureza, os quadrinhos são bastante utilizados. O mesmo não ocorre nos demais. 

No caso da prova de Ciências Humanas, mais precisamente nas questões da disciplina de 

História, nas provas realizadas entre 2017 e 201919, observamos que eles só apareceram em três 

questões de uma única prova do 9º ano, aplicada em 2019, demonstradas a seguir. 

 

19 Apesar de chamar-se “Prova Semestral” a única vez em que ocorreu a aplicação dessas avaliações nos dois 

semestres do ano foi em 2017. Nos demais ocorreu a aplicação, geralmente no 2º semestre, de apenas uma prova.  

Em 2020 e 2021, devido a pandemia, as provas físicas foram substituídas por provas online. Em 2022 o formato 

online foi mantido. Nenhuma das avaliações nesse novo formato foram disponibilizadas, como as anteriores, no 

portal da SME. 
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Fonte: SÃO PAULO, 2019, p.37;39-40 

Figura 22 - Quadrinhos na Avaliação Semestral em 2019 
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Na primeira questão, após interpretarem uma tira do personagem Armandinho, onde 

aparecem crianças de diferentes etnias e diferentes religiões invocando a proteção de seus 

respectivos deuses ao se despedirem de alguém, os alunos deveriam apontar, entre as 

alternativas oferecidas, qual representaria a atitude cidadã de liberdade de crença. Nota-se que 

o conhecimento abordado nesta questão não se refere a um conteúdo específico da disciplina 

escolar de História e sim, à exploração da dimensão axiológica de conceitos como cidadania, 

religião e diversidade, presentes nos currículos de História. 

 Na segunda, utilizou-se uma charge de autoria de Leônidas, publicada na revista O 

Malho, em 1904, onde foi representado o confronto entre o sanitarista Oswaldo Cruz, que 

aparece no centro da imagem montado em uma seringa de vacina seguido por uma tropa 

igualmente equipada, e a população pobre dos cortiços do Rio de Janeiro, que os atacaram com 

vários objetos, numa clara manifestação de que eram contrários à vacinação obrigatória. Nesta 

questão, relacionada ao objeto de conhecimento “Movimentos sociais no Brasil Colônia e 

Império” presente no Currículo da Cidade do 8º ano, o quadrinho possui um papel meramente 

ilustrativo, uma vez que foi solicitado em seu enunciado, que os alunos interpretassem “a ação 

descrita no texto” e não a relação entre ele e a imagem.  

 Na terceira questão, foi utilizada uma Charge de Benett, mas nesta, ao contrário da 

questão anterior, os alunos deveriam analisar a imagem, interpretar o título e o diálogo entre os 

personagens — o presidente dos Estados Unidos, e seu interesse pelo que acontecia no Brasil, 

com um torturador que possuía, nas mãos, um balde de onde retirava partes humanas — para 

concluírem que o período retratado era a ditadura militar, temática presente no currículo da 

cidade do 9º ano que tem como objetivo de aprendizagem e desenvolvimento  “Identificar e 

analisar a implantação dos governos ditatoriais na América Latina e os processos de 

democratização”. 

Nota-se, nas avaliações da rede municipal, que os formatos utilizados foram a Tira e a 

Charge. De acordo com Carvalho (2017), a opção por esses formatos também ocorre em outras 

avaliações externas. Ao analisar questões que utilizaram histórias em quadrinhos em provas do 

Exame Nacional do Ensino Médio, assim como de vestibulares e concursos públicos realizados 

no estado de Goiás entre os anos de 2011 e 2015, ele concluiu que as Tiras, Charges e Cartuns 

são, respectivamente, os formatos mais utilizados. No caso do ENEM, o autor identificou o uso 

dos quadrinhos em 45 questões, sendo 15 Tiras, 15 Charges, 12 Cartuns, 1 capa de Gibi, 1 

página inteira — que acreditamos ser o formato de Página Dominical — e o recorte de um livro. 

Ação para a qual ele chamou a atenção. 
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Durante a análise de dados algumas situações problemáticas nos chamaram a 

atenção: a mutilação dos quadrinhos e a pouca atenção dos elaboradores à 

questão da autoria e da indicação da fonte dos quadrinhos. As tiras, charges 

ou cartuns são, com frequência, procuradas na internet e sua autoria ou 

contexto de publicação nem sempre são itens que estejam claros em sua 

identificação. Em mais de uma questão percebe-se que a tira, a charge ou o 

cartum foi recortado, o que altera sua constituição ou seu sentido. 

(CARVALHO. p.687, 2017) 

 Um outro aspecto que nosso questionário apontou referente às culturas escolares diz 

respeito à ciência dos acervos do PNBE por parte dos docentes. Ao elencarmos treze Graphic 

Novels que abordam acontecimentos históricos, a maioria delas presentes nos acervos enviados 

às escolas, e questionarmos os docentes se tiveram contato com algum deles em seu ambiente 

de trabalho, dois deles responderam nunca ter tido contato e não saberem nem mesmo se eles 

estariam disponíveis em suas unidades escolares. Fato semelhante ocorreu entre os professores 

entrevistados na pesquisa realizada por Nascimento (2018), o que demonstra que, a depender 

da cultura escolar, informações sobre acervos e materiais nem sempre são repassadas para todo 

o grupo de professores, ficando, em alguns casos, restritas aos profissionais responsáveis pelo 

espaço que abrigam essas obras. Na rede municipal de educação de São Paulo, embora todas as 

escolas disponham de salas de leitura, esse espaço é também uma sala de aula, de modo que 

está quase sempre ocupado, o que dificulta o acesso dos demais professores. Desse modo, 

entendemos que a divulgação dos acervos e materiais existentes nesses espaços, não é obrigação 

dos profissionais responsáveis por eles, mas tal iniciativa seria importante para que os demais 

soubessem das obras disponíveis.  

Após analisarmos os saberes que possuem e as culturas nas quais estão inseridos, 

foi possível verificar que os docentes de nossa amostragem pensam suas ações e práticas 

levando em consideração um conjunto mais amplo que suas experiências individuais, e 

apresentam fatores internos e externos para justificar suas escolhas. Agora nos interessa 

saber quanto ao uso dos quadrinhos para o ensino de História, que escolha fazem os 

docentes? Resistem ou se apropriam?  
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CAPÍTULO 3 - Os usos e desusos de HQ na Disciplina Escolar de História 

 

Para esclarecer o que estamos chamando de usos e desusos, recorreremos a Roger 

Chartier, estudioso da História cultural que dedicou grande parte de suas pesquisas à história 

do livro e da leitura, pensando, para isso, sua produção, circulação e recepção, e ao seu conceito 

de apropriação, ao qual ele define como “práticas que se apropriam de modo diferente dos 

materiais que circulam em determinada sociedade” (CHARTIER, 1990, p.136). Portanto, em 

nossa análise, por “usos” entendemos as apropriações de textos e imagens impressas, no caso, 

histórias em quadrinhos, feitas pelos professores nas aulas de História, seja de maneira criativa, 

seja seguindo prescrições. E por “desusos”, a recusa completa ou a resistência ao uso dos 

quadrinhos em sala de aula. 

Dito isso, nosso capítulo está organizado da seguinte forma: inicialmente abordaremos 

o conceito de disciplina escolar, e em seguida, o conceito de disciplina escolar de História e 

seus fundamentos. Posteriormente, analisaremos os dados do questionário, a fim de demonstrar 

as recusas e as apropriações dos quadrinhos pelos professores. 

 

 

3.1. As disciplinas escolares e a Disciplina de História 

 

Definir o que é uma disciplina escolar não é algo fácil. Para André Chervel (1990, 

p.178-180) que se dedicou ao seu estudo na França do século XIX, as disciplinas escolares 

estavam associadas a “disciplina intelectual” ou “ginástica do espírito”. Assim, eram 

consideradas a maneira com a qual se disciplinava corpos e espíritos na escola. No entanto, 

após a Primeira Guerra Mundial, esse sentido do termo, ainda que não tenha se dissociado 

completamente do verbo “disciplinar”, perdeu força, sendo mais utilizado para designar 

conteúdos de ensino que deveriam compor os currículos. Ainda de acordo com o autor, toda 

disciplina escolar é constituída: 

[...] por uma combinação, em proporções variáveis, conforme o caso, de vários 

constituintes: um ensino de exposição, os exercícios, as práticas de incitação 

e de motivação e de um aparelho docimológico, os quais a cada estado da 

disciplina, funcionam em estreita colaboração, do mesmo modo que cada um 

deles está, à sua maneira, em ligação direta com as finalidades. (CHERVEL, 

1990. p. 207)  
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Valendo-se dos estudos de Chervel, BITTENCOURT (2009, p.40-41) afirma que após 

seu surgimento no século XIX, a constituição das disciplinas escolares se deu como resultado 

da disputa entre os conhecimentos — marcadamente os que compunham o chamado currículo 

humanista (latim, grego, língua e literatura nacional e internacional) e as disciplinas científicas 

(biologia, química, botânica, física e matemática) — que deveriam compor o currículo escolar. 

Nesse contexto, foi necessário estabelecer as finalidades de cada uma das disciplinas, explicitar 

os conteúdos selecionados para serem ensinados, e definir os métodos que garantissem tanto a 

apreensão de tais conteúdos, como a avaliação das aprendizagens.  

Ainda de acordo com Bittencourt, as finalidades são essenciais para a manutenção da 

disciplina no currículo e se articulam entre objetivos instrucionais mais específicos e objetivos 

educacionais mais gerais, que possuem variáveis explícitas e implícitas. Dessa forma, as 

finalidades de uma disciplina sofrem mudanças, de modo que atendam a diferentes públicos 

escolares e respondam às suas necessidades sociais e culturais.  

Para Chervel (1990, p.187), as finalidades são de diferentes ordens (religiosa, 

sociopolíticas, psicológicas, culturais, de socialização ou guarda), e ainda que elas não ocupem 

o mesmo nível de prioridade em uma dada sociedade, são todas igualmente imperativas. Ele as 

distingue entre finalidades de objetivo, aquelas ligadas à teoria, e finalidades reais, que 

correspondem à realidade pedagógica.  

Outro componente fundamental de uma disciplina escolar são os conteúdos. Eles 

representam o “corpo” dos conhecimentos a serem ensinados, e são selecionados com base em 

critérios estabelecidos por muitas variáveis (temas, níveis de escolarização, conhecimento dos 

alunos e carga horária de uma grade curricular) que precisam estar em sintonia com os objetivos 

educacionais e instrucionais. Ou seja, nas palavras de Chervel (1990, p.188), “a função das 

disciplinas escolares consiste em cada caso em colocar um conteúdo de instrução a serviço de 

uma finalidade educativa”, sendo os conteúdos “meios utilizados para se alcançar um fim” 

(CHERVEL, 1990, p.192).  

Os conteúdos, por sua vez, articulam-se aos métodos, que podem ser muitos, desde 

aulas expositivas, debates, análise de documentos, uso de livros didáticos, novas linguagens, 

tecnologia e as mídias. E por fim, a avaliação, que Chervel chamou de “aparelho 

docimológico”, que tem por objetivo controlar o que foi ensinado, seja por meio de provas, 

testes, exames ou exercícios, e o que foi aprendido pelos alunos. Como observa o autor, “Se os 

conteúdos explícitos constituem o eixo central da disciplina ensinada, o exercício é em 

contrapartida quase indispensável [...] sem o exercício e seu controle, não há fixação possível 

de uma disciplina” (CHERVEL, 1990, p.204). 
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De acordo com MONTEIRO (2007) existe em torno da definição de disciplina escolar 

e dos saberes produzidos por elas, todo um debate entre pesquisadores franceses e ingleses, que 

resultou em duas correntes de pensamento distintas nesse campo de estudos. Para o francês 

Yves Chevallard, conhecido por sua teoria da “transposição didática”, as disciplinas escolares 

são dependentes dos conhecimentos produzidos pelas disciplinas acadêmicas. Ou seja, os 

saberes trabalhados na escola, não seriam saberes produzidos por ela ou nela, mas sim, saberes 

transpostos da academia para o ambiente escolar, por meio de uma “noosfera”, ou seja, uma 

cadeia da qual o professor faz parte, e da didática por ele utilizada. Já para o britânico Ivor 

Goodson, assim como para André Chervel, as disciplinas escolares não se encontram numa 

posição inferior ou de dependência em relação às disciplinas acadêmicas. Para Chervel as 

disciplinas escolares produzem saberes próprios, não devendo ser consideradas apenas como 

uma simplificação dos saberes acadêmicos. Elas devem ser estudadas historicamente, levando-

se em conta o papel que a escola ocupa em cada momento histórico, sofrendo transformações 

e refrações de acordo com os objetivos explícitos impostos pela sociedade e implícitos na sala 

de aula, mediante um currículo prescrito, os métodos de ensino disponíveis e diferentes tipos 

de avaliação. Ou seja, todos esses componentes são partes constitutivas de uma disciplina 

escolar, mas que apenas se tornam factíveis em uma cultura escolar considerando-se as 

instituições e sujeitos, assim como a diversidade espaço-temporal. 

 Apesar da autora concordar com Chevallard que os professores trabalham com a 

transposição didática externa (noosfera) e na transposição didática interna (sala de aula), ela 

acredita que, para além de reconhecer suas relações com o saber histórico acadêmico (ciência 

de referência) que permite reconhecer uma epistemologia própria do saber histórico escolar, 

nem sempre isso se dá de forma hierarquizada, pois no fluxo dos saberes mobilizados em sala 

de aula pode haver relações ascendentes e descendentes com o saber acadêmico. Para ela, as 

disciplinas escolares produzem seus próprios saberes, que não são inferiores e excedem os 

saberes acadêmicos. A dimensão educativa, também conhecida como axiologização, assim 

como a importância das “práticas sociais de referência”, são um bom exemplo disso. Por meio 

da axiologização ensina-se, na escola, valores e condutas socialmente impostas, que nada tem 

a ver com os saberes acadêmicos, e no caso específico de História, dificilmente os saberes 

ensinados baseiam-se somente nos saberes acadêmicos, sendo as “práticas sociais de 

referência”, ou seja, todo um conjunto de outros saberes, dentre eles familiares, culturais e 

midiáticos, importantes contribuições. Sendo assim, por meio de processos fundamentais, como 

a didatização do saber acadêmico, a introdução da dimensão educativa e da influência das 

“práticas sociais de referência”, produz-se um saber novo: o saber escolar. 
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Para VERGUEIRO (2018, p.22-23), a linguagem dos quadrinhos, formada pela junção 

entre texto e imagem, pode ser um excelente recurso para incentivar a leitura e interpretação, 

enriquecer o vocabulário, transmitir conceitos, modos de vida, visões de mundo e, assim, 

contribuir para o ensino dos mais variados temas. 

 Além destas qualidades, o autor destaca ainda, a familiaridade que os alunos possuem 

com essa linguagem, assim como a variedade de temas por ela explorados, favorece sua 

utilização em todos os níveis escolares. Mas destaca especialmente seu "caráter elíptico”, que 

obriga o leitor a pensar e imaginar e, portanto, estimula o pensamento crítico. 

Sendo uma narrativa com linguagem fixa, a constituição de uma história em 

quadrinhos implica na seleção de momentos-chave da história para utilização 

na narrativa gráfica, deixando-se outros momentos a cargo da imaginação do 

leitor. Dessa forma os estudantes são constantemente instados a exercitar seu 

pensamento, complementando em sua mente os momentos que não foram 

expressos graficamente, desenvolvendo, dessa forma, o pensamento lógico. 

(VERGUEIRO, 2018, p.23) 

O movimento oposto, também é apontado por ele como algo positivo ao estimular a 

interpretação e a síntese.  

Além disso, as histórias em quadrinhos são especialmente úteis para 

exercícios de compreensão, análise e síntese de mensagens. É o que acontece, 

por exemplo quando o professor solicita aos alunos que passem para a 

linguagem dos quadrinhos uma história fornecida somente na linguagem 

escrita, o que irá exigir deles que realizem uma análise detalhada dos fatos 

narrados e que definam os acontecimentos mais importantes da trama, antes 

de representá-los graficamente. (VERGUEIRO, 2018, p.24) 

Esse estímulo à imaginação, e, portanto, ao pensamento lógico, que a narrativa 

quadrinística desperta em seus leitores, observado por Vergueiro, é muito semelhante ao 

conceito de imaginação histórica trabalhado pelo historiador Robin Collingwood que o 

define como: 

Uma atividade eminentemente cognitiva, racional [...] Em História, ela é 

estrutural, construtiva, uma vez que permite imaginar o passado ao nível do 

consciente, o que não pode ser objeto de percepção. [...] a imaginação serve  

 para construir uma teia, em torno de pontos fixos, as fontes, que podem ser 

constantemente verificadas em correspondência com os dados não perdendo 

contato com a realidade. (COLLINGWOOD apud FELGUEIRAS, 1994, p. 

57) 
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De acordo com Felgueiras (1994, p.58), ao contrário da definição que normalmente se 

atribui a imaginação histórica, ela nada tem a ver com uso de ficção, ou apelo a empatia, 

simpatia, ou projeção de sentimentos pelos alunos. Trata-se da capacidade de conceber 

hipóteses a partir de testemunhos, sendo, portanto, o ato de interpretar e compreender a História. 

Em seu artigo História escolar e memória coletiva: Como se ensina? Como se 

aprende? Flávia Caimi afirma que: 

novas demandas de aprendizagem nos são colocadas pelas especificidades de 

nosso tempo tanto no que diz respeito ao que temos de aprender quanto a 

forma como aprendemos. O que significa dizer que precisamos “não apenas 

aprender mais do que nunca, mas, principalmente, de uma forma diferente da 

tradicional aprendizagem reprodutiva ou memorística''. (CAIMI, 2009, p.77)   

A autora pontua, como uma das dificuldades dos alunos para a aprendizagem da 

História, os “altos níveis de pensamento abstrato, bem como a compreensão de variáveis e 

relações que não podem ser isoladas de uma totalidade social dinâmica”. Muito embora, ainda 

que a autora não mencione, essa dificuldade varie de acordo com as faixas etárias dos alunos. 

Em seu artigo A presença do passado nas aulas de História, Helenice Rocha, parece 

apontar caminhos para os problemas levantados por Caimi, quando observa que atualmente existe 

uma diversidade grande de produtos culturais que evocam o passado, assim como existem 

professores com um olhar interessado sobre esses produtos que os circunda em seu mundo social: 

O movimento em direção a produtos culturais que remetem ao passado parece 

indicar que esses professores tentam conectar a história escolar à avalanche 

de informações e formas contemporâneas de comunicação social. (...) 

Especialmente a visualidade [seja em filmes, imagens ou jogos] tem sido 

utilizada como forma de estabelecer a presença do passado nos produtos 

culturais (ROCHA, 2014, p.33) 

Rocha cita Hans Ulrich Gumbrecht para reforçar a ideia de possibilidade de se produzir 

presença por meio de produtos culturais, principalmente aqueles que se utilizam de imagens: 

Hans Ulrich Gumbrecht propõe que seria possível construir um entendimento 

desse tipo de experiência com o passado num sentido interpretável não apenas 

pela linguagem verbal. Assim em especial a visualidade de imagens do 

passado, mas não só, propiciaria uma experiência de presença 

(GUMBRECHT apud ROCHA, 2014 p.43) 

E conclui afirmando que: 

Existe um desafio na sala de aula: atrair e manter a atenção dos alunos da 

escola básica para um conjunto de acontecimentos alheios ao momento 

presente. Se a busca de efeito de presença não é suficiente para o domínio 
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histórico, ela propicia, potencialmente, a aproximação desses alunos com esse 

conhecimento a partir da atenção conferida ao professor e aos materiais que 

utiliza e transforma na aula de História. (ROCHA, 2014, p.50) 

Assim, segundo Rocha, para se ensinar História é necessário “produzir presença”, e 

para produzir presença, tem que haver materialidade. Essa materialidade se daria por meio da 

utilização de produtos culturais como filmes, música, e objetos nas aulas, o que contribuiria 

para a compreensão do conhecimento histórico que se pretende transmitir, de modo que essa 

materialidade poderia ser, ao mesmo tempo, uma nova forma de ensinar e uma possibilidade de 

lidar também com a dificuldade relativa à abstração apontadas por Caimi. Logo, os produtos 

culturais, dos quais os quadrinhos fazem parte, podem estimular tanto a imaginação histórica, 

quanto a produção de presença do passado em sala de aula, o que facilitaria a compreensão da 

História para os alunos. 

Em relação à maneira como os quadrinhos devem ser utilizados, Vergueiro (2018, 

p.26) aponta que podem ser usados para introduzir um tema, aprofundar um conceito, 

complementar outras fontes, ilustrar uma ideia, ou mesmo atuar de forma lúdica com temas 

considerados mais áridos. 

Já para o caso específico da disciplina de História, VILELA (2018, p.109-115) aponta 

possibilidades de uso, como: (1) Fonte documental, entendendo-o como um produto de seu 

tempo, devendo, para isso ser questionado, assim como qualquer outra fonte: Quem são seus 

autores? Quando e onde foi produzida? A quem se destina? Que mensagem deseja transmitir? 

Com quais objetivos? (2) Representação do passado, ou seja, como reconstrução de algum 

acontecimento anterior a sua produção, ou, ainda, como (3) Suporte Pedagógico para auxiliar 

na compreensão de um conceito ou transmitir conteúdo. 

No intuito de verificar se os docentes de nossa amostragem usam ou não histórias em 

quadrinhos em suas práticas, fizemos a eles, nas questões nº 20 e 21 de nosso formulário, as 

seguintes perguntas: Você já utilizou algum dos títulos (elencados na questão de nº19), ou outra 

história em quadrinhos em suas aulas? Se sim, qual(is)? Caso nunca tenha utilizado Histórias 

em quadrinhos em suas práticas docentes, saberia apontar por qual motivo? 

Dos 18 professores, 4 responderam nunca ter utilizado HQ em suas práticas. Entre os 

motivos apresentados por eles para essa recusa, encontram-se: a ausência total de materiais ou 

sua quantidade insuficiente para se trabalhar com toda a turma; não dominar a linguagem dos 

quadrinhos; o fator tempo ou, mais precisamente, a falta dele para elaboração de aulas usando 

esse material; ou ainda, a dificuldade de trabalhar longas narrativas, como as Graphic Novels, 

em uma carga horária tão pequena.  
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Houve docentes que afirmaram já ter utilizado os quadrinhos, mas que apresentaram 

justificativas conscientes para a resistência ao seu uso, baseadas ao que parece, em preferências 

ou “traumas”. 

O ambiente [onde trabalho] não é um impeditivo. É realmente a minha relação 

com as HQs, sou mais da música.  

A escola onde eu atuo há mais de 19 anos tem biblioteca, alunos que se 

interessam pelo universo dos Mangás e super-heróis, mas de todas as possíveis 

fontes e linguagens, o HQ foi dos que menos eu usei em minhas aulas. É muito 

provável que essa minha dificuldade se deu ao fato de eu não ter sido uma 

leitora [de HQ] na infância e adolescência e ter pouquíssima habilidade para 

desenho. 

Aos que disseram utilizar, pedimos que apontassem como utilizaram, oferecendo-lhes 

como respostas as seguintes opções: para ilustrar um conteúdo; como suporte pedagógico para 

introduzir ou aprofundar um conceito; como um documento que fala sobre seu tempo e é, 

portanto, uma fonte histórica; como representação de um acontecimento histórico, usando para 

isso, a linguagem lúdica dos quadrinhos; ao que responderam conforme gráfico abaixo: 

 

O uso como suporte pedagógico e como representação foram os mais apontados entre 

os docentes, seguido pela ilustração, e por último, como fonte. 

 Trabalhos como Histórias em quadrinhos e ensino de História, de Douglas Mota Xavier 

de Lima (2017), têm demonstrado possibilidades e potencialidades do uso de HQ como recurso 

para trabalhar questões como discursos, anacronismos e estereótipos em sala de aula. Segundo ele, 

HQ como Alix, de Jacques Martin, e Tintin na África ou Tintin no Congo, dos autores franco-belgas, 

Jacques Martin e Hergé, são bons exemplos disso, pois possuem um discurso colonial de 

representação da África e dos africanos fortemente estereotipado. Nas palavras do autor “a obra de 

Hergé reforça a necessidade de problematizarmos as HQs como um produto de seu tempo, isto é, 

Gráfico 2 - De que maneira você usou a HQ? 
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de o ensino de História levar em consideração a historicidade do discurso presente na HQ.” (LIMA, 

2017, p.161). Já com a série Você Sabia? da Turma da Mônica, que aborda acontecimentos 

históricos sob a ótica da história factual, o autor propõe, como possibilidade, a desconstrução dessa 

narrativa histórica dos grandes homens, que tem sofrido profunda revisão na historiografia. O autor 

pontua, ainda, a importância do trabalho em sala de aula com títulos em quadrinhos como Xingu 

(2008), Povos Indígenas (2012), ambos de Sérgio Cardoso, e Cumbe — acrescento aqui Angola 

Janga —, de Marcelo D’Salete, em poder agregar no ensino de História, na medida que assumem  

“papel importante na reconstrução do passado, reescrevendo a história a partir do olhar de grupos 

até então alijados das narrativas fundadas na perspectiva do colonizador ou numa concepção de 

história política-institucional” (LIMA, 2017, p. 168). 

A utilização de HQ, assim como de imagens como ilustração é muito criticada pela 

academia. Lilia Schwarcz (2014) em seu texto Lendo e agenciando imagens: o Rei, a Natureza e 

seus belos naturais, onde aborda a construção da imagem de Dom Pedro II e das belezas naturais 

do Brasil por meio das fotografias, critica o uso indevido e corriqueiro, nas ciências sociais, de 

imagens só como ilustração, sem analisá-las também como um documento. No entanto, nem 

sempre as prescrições da história acadêmica são os únicos referenciais para os professores 

utilizarem a história em quadrinhos ou outras fontes em sala de aula. Isso porque, como defendido 

por Monteiro (2007), a circulação dos saberes sociais nem sempre coincidem com os dos saberes 

institucionalizados. E, como bem nos apontou Bittencourt (2009, p.47), nem sempre os objetivos 

do conhecimento acadêmico são os mesmos do conhecimento escolar. Por isso, a utilização dos 

quadrinhos como ilustração pelos professores, ainda que não seja o recomendado, pode ocorrer para 

atender às finalidades, propósitos e às condições de trabalho do professor em sala de aula. 

O uso como fonte foi o menos apontado pelos professores. E, quando comparados a 

outras fontes/recursos, os quadrinhos ainda figuram entre as fontes menos utilizadas pelos 

docentes em sala de aula. É o que demonstra nosso gráfico abaixo. 

Gráfico 3 - Dentre as fontes abaixo quais você utiliza com mais frequência em suas aulas? 
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Perguntados sobre as fontes que mais utilizavam em suas aulas, o livro didático 

apareceu em primeiro lugar. Em segundo lugar, os docentes apontaram documentos escritos e 

a música, e em terceiro lugar, as fotografias. Nesse ranking, os quadrinhos apareceram na 

penúltima colocação, à frente somente dos jogos. Não podemos deixar de levar em consideração 

que algumas dessas fontes/recursos, apresentadas entre as opções, como é o caso das 

fotografias, ou mesmo de alguns formatos de histórias em quadrinhos, como as Tiras, Charges 

e Cartuns, aparecem frequentemente inseridos nos livros didáticos e, portanto, são utilizados, 

ainda que sem essa percepção pelos docentes que os utilizam.  

Mesmo assim, o uso dos quadrinhos como fonte em sala de aula se mostra possível. 

Em seu texto Os 300 de esparta: do orientalismo a sala de aula, os autores Lucas Bernardo dos 

Santos e André Oliva Teixeira Mendes (2021), mostram como a HQ Os 300 de Esparta, que 

narra a Batalha das Termópilas (ocorrida em 480 a.C.), quando trezentos espartanos 

comandados pelo rei Leônidas lutaram até a morte para atrasar o avanço do exército persa, pode 

ser uma fonte para se trabalhar, com alunos do Ensino Médio, o conceito de “orientalismo”, 

defendido pelo pesquisador Edward Said. Ao demonstrar que o choque de interesses entre 

Ocidente e Oriente, durante a guerra do golfo, é reproduzido na HQ pelos autores Frank Miller 

e Lynn Varley, reforçando a ideia de barbárie e inferioridade do Oriente em relação ao Ocidente. 

Já Rodrigo Aparecido de Araujo Pedroso (2021), em seu texto Quadrinhos como referência e 

fonte para o ensino de História, propõe para os anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, o trabalho com trechos da HQ Capitão América, escrita e desenhada respectivamente, 

por John Ney Rieber e John Cassaday, entre 2002 e 2003, para analisar a interpretação que ela 

faz sobre os atentados de 11 de setembro de 2001. 

A fim de compreender quais os usos os professores de história fazem de histórias em 

quadrinhos, fizemos a eles, em nosso questionário, a seguinte pergunta: 

Caso já tenha utilizado HQs em sua prática, pode nos relatar como se deu? 

Que material utilizou? Esse material era próprio ou foi fornecido pela 

instituição onde atua? Utilizou-o na íntegra ou adaptou? Para qual conteúdo? 

Com qual objetivo? Seu objetivo foi alcançado? Como avaliou os alunos? 

Como avalia a experiência? (Pergunta 22) 

No entanto, a maioria das respostas se mostraram bastante lacunares, como nos  

exemplos abaixo, onde os docentes indicaram só as obras, ou somente o conteúdo no qual as 

teria utilizado ou, ainda, onde foi descrita atividade realizada na condição de aluno, e não com 

seus alunos.   

Piratas do Tietê, Mafalda, Rebordosa e Snoopy 
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Utilizei o material para falar da Grécia, do Império Romano e de Palmares. 

Utilizei a HQ do meu aluno que trouxe para a sala durante as temáticas 

abordadas.  

Houve uma vez que fiz uma atividade para conclusão de uma disciplina de 

filosofia na faculdade de educação da USP, e usei apenas uma tirinha da 

Mafalda. Mas foi de filosofia, discussão sobre liberdade. 

Por isso, optamos por selecionar e apresentar para análise apenas as respostas que 

continham maiores informações e nos possibilitaram identificar os fundamentos da disciplina 

de História anteriormente apontados. 

Destacamos a seguir algumas respostas: 

Eu utilizei Dom João Carioca com os oitavos anos, abordando a vinda da 

família real portuguesa ao Brasil (o período joanino). Eu mesmo providenciei 

o material, inclusive as adaptações de vídeos. Eu o utilizei na íntegra. Acredito 

que o objetivo foi atingido, com a compreensão dos acontecimentos básicos 

deste período. Avaliei os alunos com provas escritas mesmo.  

A HQ utilizada pelo docente aborda o chamado período Joanino, e, portanto, narra os 

acontecimentos que antecederam e foram determinantes para a transferência da corte 

portuguesa para o Brasil. Narra, ainda, como foi a viagem, a chegada e as transformações 

ocorridas no Rio de Janeiro, assim como os acontecimentos políticos que levaram ao retorno 

de Dom João VI a Portugal. A HQ foi escrita pela historiadora Lilia Schwarcz, ilustrada por 

Spacca e publicada em 2008, por ocasião do bicentenário da vinda da família real portuguesa 

ao Brasil, pela Quadrinhos na Cia. Ela compôs o acervo do PNBE de 2009 para o Ensino 

Fundamental II. 

De acordo com o relato do educador, o suporte por ele utilizado para apresentar a HQ 

aos alunos foram vídeos, possivelmente a adaptação feita pelo Canal Futura em 2009, que 

resultou em uma série de 12 vídeos curtos. Não há, em seu relato, maiores detalhes sobre o 

método empregado, e se restringiu-se à exposição dos vídeos, se foram expostos de maneira 

fragmentada, respeitando os episódios, ou de uma única vez, se foram seguidos de aula 

expositiva ou de debates, o que pode ter reforçado a ideia de ilustração para os alunos. O 

educador fez essa opção para abordar um tema da História do Brasil presente tanto nas 

Expectativas de Aprendizagem, quanto no Currículo da Cidade dos oitavos anos, e ao que 

parece, a utilizou como um “recurso”, na “íntegra”, e não como um documento histórico. Como 

ele mesmo pontuou, atendeu seus objetivos que “envolviam a compreensão por parte dos alunos 

dos acontecimentos mais importantes do período”, o que ele avaliou por meio de provas 

escritas. Neste sentido, não parece ter havido, por parte do docente, uma reflexão sobre as 



 

75 

 

 

finalidades do ensino de História, a não ser como aprendizagem de conteúdos factuais, mas sem 

se atentar para os procedimentos a serem utilizados e conceitos formativos da área de História 

e, por isso, a abordagem “na íntegra” não permitiu uma seleção adequada de questões 

problematizadoras que envolvessem o evento do passado ou sua representação no presente, o 

que poderia contribuir para o aprendizado dos alunos. 

Em seu artigo, A Colônia em Quadrinhos: possibilidades de ensino de História através 

de Dom João Carioca, Guilherme de Paula Costa dos Santos (2021) analisa essa obra e pontua 

que muitos trechos de sua narrativa se basearam em pinturas consagradas, assim como em 

relatos de viajantes que aqui estiveram no século XIX.  

 

 

O autor aponta algumas possibilidades de trabalho com essa HQ em sala de aula, 

entre elas, a possibilidade de exploração das mudanças políticas e econômicas promovidas 

com abertura dos portos e a elevação do Brasil a Reino Unido, os vários aspectos que 

envolvem o cotidiano da vida na colônia, assim como o diálogo entre as obras de referência 

e o quadrinho, o que ao nosso ver, pode ser uma boa oportunidade para identificar as 

mudanças na representação do fato histórico, quando passado de uma linguagem para outra, 

como ocorre, por exemplo, na imagem demonstrada abaixo (Figura 24), onde o barco 

menor, cheio de pessoas, que na pintura está junto ao cais, no quadrinho aparece vazio sobre 

a areia, ou ainda, o escravizado urinando junto ao muro, ausente na pintura, mas presente 

na HQ. Ou ainda, a possibilidade adotada por Santos de analisar as transformações ocorridas 

Figura 23 - Partida da Rainha D. Carlota para Portugal – Debret. Litografia, 1839 
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na cidade do Rio de Janeiro, selecionando, para isso, alguns trechos da HQ e observando as 

mudanças ocorridas nas paisagens com a intensificação da urbanização, o que reforça que 

a adoção de recortes narrativos, temáticos e temporais são necessários quando se trabalha 

com uma narrativa continuísta, como uma história em quadrinhos, possibilitando, com isso, 

uma análise de maior percepção, principalmente quando se trata de um evento consagrado. 

 

No próximo relato o docente optou por trabalhar com a HQ Persépolis, de Marjane 

Satrapi.  

Utilizei Persépolis, especificamente o trecho que narra a mudança da vida no 

Irã com a Revolução Islâmica e a introdução do uso do véu. Fiz um 

comparativo com a nossa atual realidade e a obrigação do uso da máscara. 

Usei o trecho para ilustrar as noções de permanências e mudanças dentro da 

história. Os alunos assimilaram facilmente a noção histórica. O material era 

meu. 

Essa HQ foi apontada como uma das mais conhecidas entre os docentes. Uma 

autobiografia em preto e branco, inicialmente publicada em 4 volumes, entre os anos de 2000 

e 2003 na França, compilada e publicada no Brasil, em 2007, também pela Quadrinhos na Cia. 

A obra aborda, ao longo de suas 302 páginas, e seus 38 capítulos, os acontecimentos e impactos 

que a revolução cultural islâmica iraniana causaram na vida da autora.                           

Figura 24 - Dom João Carioca, p.73 
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Sem mencionar o método utilizado, mas recorrendo a material próprio, esse docente que 

pertence ao grupo dos que julga que sua cultura escolar desfavorece o uso dos quadrinhos, 

justamente pela ausência de materiais em quantidade suficiente, afirmou que utilizou a HQ 

como “ilustração” para atender seu objetivo que era “trabalhar mudanças e permanências”, 

noções relacionadas ao metaconceito de historicidade, fundamental para o ensino de História. 

Fonte: SATRAPI, 2007 

Figura 25 - Primeira página da HQ Persépolis, que demonstra o 

desconhecimento e descontentamento das alunas em utilizar o véu nas escolas 
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Para isso, optou por utilizar um trecho da HQ e, a partir dele, estabelecer uma analogia entre 

um acontecimento do passado e um acontecimento do presente. Embora não tenha especificado 

se houve, ou como se deu, ele avaliou que seu objetivo foi alcançado, pois “os alunos 

assimilaram facilmente a noção histórica”. 

O uso de analogias no ensino de história certamente é um procedimento bastante 

explorado pelos docentes para facilitar aos alunos a compreensão de acontecimentos que 

guardam semelhanças, porém ocorridos em diferentes tempos históricos. No entanto, seu uso 

requer cuidados. Sobre isso Monteiro, citando Duit (1991), reforçou 

Duit chama atenção para algumas desvantagens e perigos potenciais das 

analogias. 

1)Como nunca existe uma equivalência absoluta entre a analogia e o objeto 

alvo os traços de diferenças podem ser fontes de engano. 

2) O raciocínio analógico pressupõe um bom conhecimento da analogia, pois 

o que for mal compreendido será transferido para o objeto alvo também 

incorretamente.  

3) O de analogias, apesar de frequente no cotidiano, exige orientação 

cuidadosa no ensino, não devendo ser espontâneo. Assim podemos encontrar 

situações em que a analogia confunde e obscurece no lugar de esclarecer. 

(MONTEIRO, 2007 p.140) 

Ao que parece, foi o que ocorreu no relato acima, quando o docente comparou dois 

acontecimentos históricos que não possuem relação alguma entre si: a imposição do uso do véu 

na Revolução Islâmica, nos anos 1980 no Irã, e a obrigação do uso de máscaras no contexto da 

pandemia de Covid-19 no Brasil. Tal escolha, pode ter induzido os alunos a concluírem, 

equivocadamente, que a justificativa para a recente obrigatoriedade do uso de máscaras no 

Brasil e no Mundo, é a mesma utilizada para o uso do Véu no Irã na década de 1980, quando 

na realidade são completamente diferentes. Enquanto a obrigatoriedade do evento recente se 

deu com o objetivo de proteger a população e conter a disseminação do vírus, no evento 

passado, a imposição se deu por fatores políticos fortemente relacionados a fatores religiosos. 

Em outros termos, o docente comparou o incomparável, pois partiu de uma analogia espontânea 

para, supostamente, favorecer o conhecimento prévio dos alunos sobre uma situação atual, mas 

sem se atentar para a especificidade temática, temporal e linguística da fonte utilizada, que não 

permitia tal articulação. Ainda assim, as possibilidades de trabalhar com essa HQ e as analogias 

com o tempo presente são muitas, tais como: as questões de gênero em diferentes culturas, a 

relação entre religião e política ou, ainda, a própria passagem do véu citada pelo educador que, 
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juntamente com outras fontes, poderia ser utilizada para explicar essa característica cultural do 

mundo islâmico que desperta muita curiosidade entre os alunos. Seria possível, ainda, valendo-

se do trecho acima, comparar como as crianças reagem, seja às imposições ao uso do véu, seja 

à obrigatoriedade do uso de máscaras em ambiente escolar. 

O relato seguinte traz o depoimento de um educador que utilizou HQ não só em suas aulas 

da disciplina de História, mas em um projeto aplicado no contraturno escolar. 

A utilização das HQs se deram algumas vezes nas aulas regulares de História, 

mas sobretudo através de um projeto "Mais Educação" (realizado no 

contraturno escolar). A maior parte das HQs utilizadas faziam parte do acervo 

da escola, algumas delas contando com mais de 10 exemplares. Outras faziam 

parte da minha coleção pessoal, na qual eu levava para as aulas. Algumas das 

HQs trabalhadas eu disponibilizei em formato digital (algumas vezes 

digitalizado por mim, outras vezes edições encontradas na rede). Houve 

atividades, em momentos de apresentação da linguagem das HQs, que realizei 

recortes e adaptações das obras. Na maior parte das vezes trabalhei com obras 

na sua integralidade, indicando partes a serem lidas na semana. Quando 

tinham poucos exemplares, os alunos rotacionavam as obras... Muitas vezes 

gerando problemas. Nas aulas de história utilizei sobretudo em aulas ligadas 

ao ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Em aulas sobre o 

Nazismo utilizei uma adaptação de algumas páginas da Obra "Maus" e propus 

a leitura da HQ "Diário de Anne Frank" (como opção ao texto clássico - 

inclusive para ampliar o número de exemplares disponíveis). Embora tenha 

ido atrás de discussões e cursos, acho que não consegui passar do nível de 

apresentação das obras e discussão dos seus conteúdos. No projeto realizado 

entre 2019 e 2020, consegui realizar aulas sobre a história do gênero, as 

especificidades da sua linguagem e iniciar algumas oficinas de produção. 

Fizemos uma análise mais profunda das obras "Sundiata" e "Jeremias", onde 

realizamos pesquisamos sobre os autores, contexto de produção, análise dos 

recursos gráficos e textuais, temas e conceitos etc. No geral, embora ainda 

busque ampliar horizontes nesse trabalho, meus objetivos ficaram quase 

sempre restritos a apresentação de obras e o incentivo a sua leitura. As 

avaliações, portanto, ficaram reduzidas a autoavaliação da leitura, se gostaram 

ou não, pequenos resumos do que foi lido etc. Foram experiências 

interessantes, por me mostrar o potencial desse tipo de trabalho e a 

possibilidade de ir muito além. 

Por se tratar de um relato um pouco mais extenso iniciarei pelas obras citadas: Maus, 

O Diário de Anne Frank, Sundiata e Jeremias Pele. 

Maus talvez seja, dentre as HQ que abordam temas históricos, uma das mais 

conhecidas. Nesta obra biográfica/autobiográfica, Art Spiegelman conta a história de seu pai, 

Vladek Spiegelman, um judeu polonês que sobreviveu ao campo de concentração de 

Auschwitz. Inicialmente, a obra foi dividida e foi publicada em duas partes. A primeira, 

composta por 6 capítulos, foi publicada em 1986. Nela, o autor narrou como seus pais se 

conheceram e como sobreviveram ao regime nazista. Na segunda, composta por 5 capítulos, e 
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publicada em 1991, foram abordados os anos em que ele realizou as entrevistas com o pai que 

resultaram no conteúdo publicado na primeira parte. Em 1992, foi premiada com o Pulitzer, 

premiação concedida a trabalhos de excelência nas áreas de Jornalismo, Literatura e Música. 

No Brasil, ela foi compilada e publicada pela Quadrinhos e Cia, em 2009. Contendo 296 

páginas, todas em preto e branco, tem em seus personagens antropomorfizados um diferencial. 

Spiegelman representa os Judeus como ratos, os nazistas com gatos, os estadunidenses como 

cachorros e os poloneses não judeus como “porcos traidores”. O que, em nossa concepção, abre 

na obra a possibilidade de dialogar com outras fontes e com teorias historiográficas que 

exploram o apoio recebido pelos alemães de outros povos europeus para o extermínio dos 

judeus, ou ainda, como no trecho abaixo selecionado, as vantagens obtidas por eles em 

decorrência do holocausto. 

Figura 26 - Maus, p.292 
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O Diário de Anne Frank é uma obra biográfica que narra, em primeira pessoa, os 

momentos vividos por Anne, sua família e uma família de amigos, enquanto viveram, por 

aproximadamente 3 anos, em um esconderijo em Amsterdã, até serem capturados pelos 

nazistas. Desde a sua primeira publicação, em 1947, até hoje, foram realizadas inúmeras 

edições, publicadas em dezenas de países pelo mundo, o que inclui algumas adaptações para os 

quadrinhos publicadas aqui no Brasil. 

Ao pesquisar sobre essas adaptações, foi possível identificar pelo menos quatro delas, 

como o docente não detalhou qual teria utilizado, descreveremos brevemente as quatro. Duas 

delas foram publicadas no ano de 2007. A primeira intitulada O Diário de Anne Frank, foi 

escrita e ilustrada por Ari Folman e David Polonsky e publicada pela editora Record, é uma 

adaptação fiel a temporalidade da obra original, ou seja, é narrada em primeira pessoa, pela 

própria Anne, e descreve o dia a dia e a convivência da família Frank com os amigos no 

esconderijo. A segunda, foi publicada pela Quadrinhos na Cia, e, segundo o subtítulo da obra, 

trata-se de uma biografia ilustrada, realizada pelos autores Sid Jacobson e Ernie Colón, em 

colaboração com a Casa de Anne Frank, instituição responsável por preservar a imagem da 

família e sua história. Nesta adaptação um narrador apresenta a história da família Frank desde 

o casamento de Otto e Edith, em 1925, passando pelo nascimento das filhas, Margot e Anne, a 

vida confortável que tinham na Alemanha, a mudança para Amsterdã, o confinamento no sótão, 

a prisão, a dura realidade dos campos de concentração, o retorno de Otto, e a descoberta do 

diário da filha. Uma narrativa que mescla vida particular e guerra, ricamente detalhada com 

base no diário e em outros documentos, como cartas escritas por Otto depois de sua libertação. 

A terceira adaptação foi publicada pela editora Vestígio, em 2018, com o título O Diário de 

Anne Frank em quadrinhos. O livro traz, na linguagem dos quadrinhos, fragmentos do texto 

original, possui 96 páginas e compõem o acervo do PNLD literário de 2018, destinado para 

alunos do 6º ao 9º ano. A última adaptação é a mais modesta delas. Publicada em 2020, sob o 

título Anne Frank em Quadrinhos, pela editora Principis, que pertence ao grupo Ciranda 

Cultural, possui 80 páginas em formato brochura, foi escrita por Diego Agrimbau e ilustrada 

por Fabian Mesquita. A obra tem dividido opiniões entre seus leitores, há quem aprovou por 

ser uma abordagem “menos violenta”, e quem a criticou por julgar “resumida demais” ou 

mesmo “incompleta”. 
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A terceira HQ mencionada pelo docente, Sundiata, foi lançada em 2004, pelo selo de 

quadrinhos do grupo Companhia das Letras. Trata-se da adaptação feita por um dos pioneiros 

da arte dos quadrinhos, Will Eisner, de uma história tradicional africana que descreve a luta do 

príncipe Sundiata e do povo do Mali contra a opressão do poderoso Sumanguru, o rei de Sasso. 

Figura 27 - Capas das quatros adaptações feitas para os quadrinhos do livro O Diário de Anne Frank 
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A última, Jeremias Pele, foi publicada em 2009 pelo selo Graphic MSP, criado pelos 

estúdios Mauricio de Sousa. Tal projeto permitiu que personagens tradicionais de Maurício de 

Sousa fossem reimaginados por diversos desenhistas brasileiros, dando, aos autores convidados, 

a possibilidade de publicar histórias independentes, com traço e enredo à sua livre escolha, no 

formato Graphic Novels. Foi nesse contexto que o roteirista Rafael Calça e o desenhista Jefferson 

Costa recriaram o personagem Jeremias, garoto negro morador do bairro do limoeiro que, apesar 

de ter sido um dos primeiros personagens criados por Mauricio de Sousa, apareceu pouco nas 

histórias da turminha. Nessa adaptação, publicada pela Panini em 2018, vencedora do prêmio 

Jabuti na categoria história em quadrinhos, Jeremias é filho de um casal que trabalha no ramo da 

arquitetura. Leva uma vida comum e confortável, com uma boa casa, um bom ambiente familiar 

e frequentando a escola. No decorrer da narrativa, ele vivencia situações de racismo tanto na 

escola, quanto nas ruas, o único apoio que recebe parte dos familiares. 

Em artigo intitulado Jeremias Pele: introduzindo a questão racial para crianças e pré-

adolescentes, os autores Silmara Ramos Fradico e Emerson Inácio (2020) discorrem sobre a 

variedade de temas que podem ser abordados em sala de aula utilizando a HQ, dentre eles: (1) 

o preconceito da professora, que relega ao aluno negro a pesquisa sobre uma profissão 

socialmente desprestigiada, mesmo ele expondo que seu desejo era outro; (2) o bullying que o 

restante da turma faz com ele diante disso e a omissão da professora que se surpreende mais 

com a profissão “pouco comum” apontada por Jeremias do que com a postura da turma (Figura 

28); ou (3) como o preconceito disfarçado de “brincadeira” gera situações aparentes de dor e 

pode resultar até em agressões físicas. 

Todos esses assuntos, diretamente relacionados ao ambiente escolar, podem ser 

debatidos com e pelos próprios agentes envolvidos (figura 29). A HQ, segundo Fradico e Inácio 

(2020), ainda pode contribuir na discussão de outros temas não restritos ao ambiente escolar, 

como o racismo estrutural, utilizando um trecho onde o pai de Jeremias é abordado e 

constrangido pela polícia com as manchetes veiculadas pelos jornais, e assim, trabalhar em uma 

linguagem acessível um conceito complexo e difícil de compreender de outra forma. A HQ 

possibilita, ainda, a abordagem de temática positiva, como é o caso da representatividade, 

explorada seja na estética dos lindos cabelos ostentados pelos pais de Jeremias, seja no 

encantamento dele ao ver surgir um super-herói negro na televisão. 
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Figura 28 - Jeremias Pele, adaptação das p. 20 e 22 
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Apresentadas as obras, foi possível perceber que o educador utilizou quadrinhos em 

dois momentos distintos: nas aulas regulares para abordar conteúdos da disciplina escolar de 

História como “História da África e cultura afro-brasileira” e “Nazismo”, e em aulas 

desenvolvidas como projeto no contraturno escolar, onde o foco foram os quadrinhos (como 

gênero, linguagem, recursos gráficos/textuais), no qual foram realizadas “oficinas de produção” 

Figura 29 - Jeremias Pele, adaptação das p. 28 e 43 
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com os alunos, e se desenvolveu uma análise mais aprofundada das HQ Sundiata e Jeremias 

Pele, o que incluiu pesquisas sobre os autores e os o contextos de produção das obras. O 

educador relatou ter utilizado tanto materiais próprios como os disponíveis na escola, mas frisou 

que, por não existirem em quantidade suficiente para atender a todos os alunos, precisou adotar, 

como método, o revezamento das obras entre os alunos, ou recorrer à digitalização. Esse 

educador faz parte do grupo de professores que apontaram suas culturas escolares como 

ambiente favorável para uso dos quadrinhos, mas com ressalvas no que se refere aos materiais 

insuficientes. Segundo ele, as avaliações se deram por meio de resumos das obras e de 

autoavaliação, onde os alunos puderam expressar se gostaram ou não das obras.  

O educador empreendeu um grande esforço — fazendo cursos, partilhando seus 

próprios materiais e/ou buscando alternativas para que todos os alunos fossem atendidos, ainda 

que isso lhe trouxesse conflitos a administrar — por estar ciente das possibilidades do trabalho 

com quadrinhos em sua cultura escolar. No entanto, sua fala parece expressar certa insatisfação 

quando diz “meus objetivos ficaram quase sempre restritos a apresentação de obras e o 

incentivo a sua leitura”, como se sentissem que o que fez não foi o suficiente, ou que ainda 

havia muito a ser feito. O conjunto de saberes que possui possibilitou a ele não só selecionar e 

utilizar várias obras, como trabalhar, por meio delas, tanto finalidades específicas da disciplina 

de História, quanto finalidades educativas mais amplas, o que também ocorreu com outros 

docentes, como nos relatos a seguir. 

Utilizei para a introdução da fala dos personagens. Objetivo era conhecer 

Gênero em quadrinhos e suas linguagens 

Trabalhei a linguagem não verbal utilizando a história em quadrinhos. 

Gosto muito de utilizar as historinhas da Turma da Mônica, quase sempre de 

forma adaptada para conteúdos com conotação familiar ou de reflexão, 

objetivando favorecer as relações entre pais, irmãos, amigos e professores dos 

alunos envolvidos. A avaliação é geralmente feita através da troca de 

conhecimentos adquiridos com a leitura e interpretação das histórias.  

 Nos dois primeiros casos, o relato bem enxuto dos docentes indica que o foco deles 

foi trabalhar com seus alunos a linguagem dos quadrinhos. No último, o docente parece estar 

mais atento, ao que Monteiro (2007, p.92) chamou, baseando-se em Develay (1992), de saberes 

axiológicos, ou seja, valores e condutas escolhidos pelos agentes da transposição didática 

presentes nos conteúdos escolares, mas que revelam as escolhas éticas de uma sociedade. Isso 

demonstra atenção e preocupação do docente com essas questões, assim como com a utilização 
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de outras linguagens e da interdisciplinaridade, postura amplamente recomendada aos docentes. 

Por outro lado, essa oportunidade poderia ter sido também aproveitada por ele para abordar 

outras questões importantes como: O conceito que se tem de família, ou de relações familiares, 

no contexto de produção da historinha, guarda semelhanças ou diferenças como o que se 

compreende por família na atualidade? Como essa família é representada? 

Em suma, podemos concluir que os saberes que possuem, assim como a cultura escolar 

na qual estão inseridos, exercem influência nas recusas, resistências ou apropriações que os 

docentes fazem dos quadrinhos. Para os que recusam ou resistem, fatores como ausência de 

formação inicial, pouca oferta de formação continuada, a inexistência de uma clara abordagem 

metodológica, o desconhecimento da linguagem ou dos novos formatos — em especial o 

adotado pelo PNBE — ou, ainda, a falta de materiais, são os mais apresentados como 

justificativa. Existem, também, aqueles que resistem ao uso por motivos pessoais, que envolve 

desde a preferência pelo uso de outras fontes e/ou recursos, ou mesmo “traumas” e desinteresse 

pelos quadrinhos. 

Entre os que deles se apropriam, mesmo diante das dificuldades acimas mencionadas, 

e independentemente da existência de uma prescrição direta que verse sobre o seu uso, nota-se 

uma preocupação com a diversificação das fontes, assim como com o uso de novas linguagens 

no ensino de História, percebendo as possibilidades e potencialidades que o trabalho com os 

quadrinho tem frente ao público por eles atendido e, por isso, utilizam-no com criatividade, seja 

para alcançar finalidades próprias da disciplina escolar de História, seja para atingir finalidades 

educativas mais amplas, na construção do saber escolar. 
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Capítulo 4 - O Plano Nacional Biblioteca da Escola. 

 

De acordo com nosso questionário, apenas um entre os 18 professores demonstrou 

conhecer todos os formatos de quadrinhos existentes atualmente, 27,8% deles desconheciam a 

política pública responsável pela inserção dos quadrinhos nas escolas, assim como grande parte 

dos títulos que compõem seus acervos. Fato que não se restringe somente aos docentes da 

cidade de São Paulo. Em 2009, ao realizar pesquisa com 146 educadores na cidade de Belo 

Horizonte sobre o papel do PNBE no incentivo à leitura, Montuani (2009, p.63) apontou que 

22% deles desconheciam o programa. Em 2017, ao realizar estudo semelhante com 22 

professores de língua portuguesa, na cidade de Barueri, Nascimento (2018, p.161) identificou 

percentual ainda maior de desconhecimento: 41% deles não sabiam da existência do PNBE.  

Por isso, este capítulo que trata da parte propositiva de nossa pesquisa, tem como 

objetivo retomar parte da teoria apresentada no primeiro capítulo sobre as diferentes tipologias 

das histórias em quadrinhos, em seguida, o que foi o PNBE, com ênfase nos anos em que o 

programa atendeu o Ensino Fundamental II, e por fim, os títulos em quadrinhos que abordam 

temas históricos e compõem os acervos, na esperança de que, de posse dessas informações, os 

docentes que não conhecem possam conhecer as obras, verificar sua disponibilidade justo às 

bibliotecas e salas de leituras de suas escolas, o que permitirá a eles uma avaliação mais atenta 

sobre as possibilidades de trabalho com elas em sala de aula. 

 

4.1. O que são histórias em quadrinhos? 

 

Essa é uma questão com a qual todo pesquisador de quadrinhos se depara logo no 

início do seu trabalho, mas que não é tão simples de responder e que se desdobra em muitos 

outros questionamentos tais como: quadrinhos são Literatura? Charge é quadrinho? Quadrinhos 

e humor gráfico são a mesma coisa? Pode ser considerado quadrinho o desenho composto por 

um único quadro como ocorre com os cartuns e as caricaturas?  

Para o professor e semiólogo Antonio Luiz Cagnin (2015, p.178), um dos primeiros 

pesquisadores de quadrinhos no Brasil, a história em quadrinho (HQ) pode ser definida como 

“um sistema narrativo formado por dois códigos gráficos: a imagem e o texto”.  

Os quadrinistas Will Eisner e Scott McCloud descrevem histórias em quadrinhos de 

forma bastante semelhante. Enquanto, para o último, quadrinhos são “imagens organizadas 

propositalmente de maneira justaposta com um determinado objetivo narrativo, destinadas a 
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transmitir informações e/ou produzir uma resposta ao espectador" (McCLOUD, 1995, p.9), para 

o primeiro, quadrinhos são: 

[...] uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou 

imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia. [...] elas 

apresentam uma sobreposição de palavras e imagens, e assim é preciso que o 

leitor exerça suas habilidades interpretativas e visuais. (EISNER, 2010, p.2-9) 

Já o professor e pesquisador da Letras, Paulo Ramos, complementa:  

É muito comum alguém ver nas histórias em quadrinhos uma forma de 

literatura [...] a nosso ver, nada mais é do que uma forma de procurar rótulos 

socialmente aceitos [...] Quadrinhos são quadrinhos. E como tais, gozam de 

uma linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para representar os 

elementos narrativos. É um hipergênero que abriga outros gêneros. (RAMOS, 

2018, p.17) 

 Assim, de acordo com os autores, os quadrinhos são uma linguagem autônoma 

destinada a narrar uma história que alia texto e imagens, e possui características próprias. No 

entanto, tal definição pode suscitar alguns equívocos. Para evitá-los, é pertinente levar em 

consideração os suportes que os veiculam, além de sua produção.  

Portanto, arriscaríamos definir quadrinhos como uma linguagem autônoma destinada 

a narrar uma história, usando para isso a justaposição entre texto e imagens surgida a partir do 

século XIX com advento da imprensa, e posteriormente veiculada também no meio digital, com 

características próprias e formatos distintos. 

Tais características incluem diferentes tipos de balões usados para as falas dos 

personagens, e também para indicar suas emoções; diferentes tipos de letras que revelam 

expressividades distintas dos personagens; a sarjeta, espaço entre um quadro e outro, que indica 

o passar do tempo e dita o ritmo da narrativa; onomatopeias que representam sons; linhas 

cinéticas para indicar movimento; diferentes planos e enquadramentos que possibilitam 

destacar algum ponto da história, assim como os diferentes formatos, os quais apresentamos 

abaixo com alguns exemplos, para que se evidencie a diversidade dessa linguagem. 

 

● Tiras: Variam de três a seis quadros, são publicadas em jornais impressos ou online, e, 

com frequência, em livros didáticos, avaliações escolares internas e externas, e 

vestibulares. Podem ser de humor, aventura ou crítica social. 
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● Página Dominical: Narrativas curtas, porém maiores que as Tiras tradicionais, são 

veiculadas em jornais impressos ou online. Inicialmente eram publicadas somente aos 

domingos, o que justifica o nome (Figura 2). 

 

● Fanzines: Quadrinhos artesanais também conhecidos como Underground (Figura 3). 

Fonte: https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/134981212914/do-armandinho-quatro-livros 

Figura 30 - Tira Armandinho de Alexandre Beck 
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Fonte: http://gustavoinfol.blogspot.com/2016/05/quadrinhos-do-calvin-brincar-de-guerra.html 

Figura 31 - Página dominical de Calvin e Hobbes de Bill Watterson 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/98797785564239617/ 

Figura 32 - Fanzines de autoria desconhecida 
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● Revistas: No formato 13x21 são popularmente conhecidas como gibi ou comic books. 

Possuem duas ou mais histórias curtas, ou um trecho/sequência de uma história longa.   

       

 

● Graphic Novels: Narrativas longas, em formato de livro, com lombada, capa dura e 

edições luxuosas. 

 

Fonte: https://www.assinepanini.com.br/Hotsites/santander.aspx 

Figura 33 - Exemplares de Revistas da Turma da Mônica 

Fonte: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60261660 

Figura 34 - Graphic Novel Maus, de Art Spiegelman 
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● Mangá: Quadrinhos japoneses onde a leitura se dá de trás para frente e da direita para a 

esquerda, que são destinado a públicos distintos e específicos, com categorizações por 

idade e gênero                   

  

Fonte: NAKAZAWA, 2002, p.250. 

Figura 35 - Página do Mangá Gen Pés Descalços 
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● Cartum: Quadrinho com intuito humorístico ou filosófico que produz uma reflexão 

atemporal. 

 

● Charge: Esteticamente parecida com o Cartum, porém trata de algo ou alguém de maneira 

satírica ou crítica em um espaço tempo específico, tendo características mais factuais e 

regionais. 

Fonte: http://www.arionaurocartuns.com.br/2019/05/charge-celular-redes-sociais.html 

Figura 36 - Cartum de Arionauro da Silva Santos 

Fonte: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-31-10-2018-1.2061841 

Figura 37 - Charge de DUKE, publicada no jornal O Tempo, em novembro 

de 2018, no contexto das discussões do Projeto de Lei Escola Sem Partido 
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● Caricatura: Desenho de cunho satírico humorístico que possui como característica o 

exagero de traços físicos e a ausência de texto. 

 

 

● Fotonovela:  Narrativa que mescla desenho e fotografia criando um efeito de colagem. 

 

Fonte: https://www.instagram.com/dinholascoski/ 

Figura 38 - Caricatura do artista Dinho Lascoski 

Fonte: https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/9744-neace-cnmp-lanca-fotonovela-

sobre-tomada-de-decisao-apoiada-e-curatela-para-pessoas-com-deficiencia-intelectual 

Figura 39 - Capa e página 8 da Fotonovela Tomada de decisão apoiada e curatela, lançada pelo Núcleo 

de Atuação Especial em Acessibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público (NEACE/CNMP) 
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● Webcomics: Quadrinhos produzidos e veiculados digitalmente.                   

 

 

Fonte: https://twitter.com/leandroassis73/status/1207834667174563842 

Figura 40 - Tira Os Santos, de Leandro Assis, veiculada nas redes sociais do autor 
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Valendo-nos da exemplificação acima e retomando a definição de Ramos, é 

possível responder aqueles questionamentos iniciais, quadrinho não é literatura, é uma 

linguagem autônoma, um “hipergênero” que abriga muitos gêneros com formatos 

diferentes. Portanto, existem quadrinhos formados por um único quadro, como é o caso do 

cartum e da charge, e outros  por três ou mais quadros, como as tiras e as páginas dominicais. 

Existem quadrinhos em formato de revista e outros em formato de livro. Há os que utilizam 

desenho e os que possuem sua parte imagética composta por fotografias ou recortes. 

Existem quadrinhos que possuem balões e outros em que as falas são apresentadas em 

legendas, assim como existem quadrinhos onde não há diálogo algum, e só com a análise 

das imagens é possível interpretar a mensagem. Existem até quadrinhos que não possuem 

“quadros”, os personagens flutuam pela página. Já o humor gráfico não é um formato, e sim 

um recorte escolhido para se trabalhar os quadrinhos, ou seja, o pesquisador que opta por 

trabalhar com humor gráfico tem por objetivo o estudo de manifestações gráficas, que 

independentemente do formato, apresentem como característica principal a comicidade, 

como é o caso das charges, caricaturas e tiras de humor, por exemplo. Há ainda quadrinhos 

impressos e digitais. 

Quando falamos em quadrinhos, não existe um modelo estanque. A própria 

nomenclatura “arte sequencial”, popularizada por Will Eisner (1999, p.16) e atualmente 

muito utilizada para se referir aos quadrinhos, tem sido contestada por pesquisadores, como 

Thierry Groensteen ao pontuar que, em algumas narrativas, o fluxo da história não se dá 

somente pela sequencialidade, mas também pela simultaneidade das imagens. Isso 

possibilita ao leitor outras leituras para além daquela “tradicional” de cima para baixo, da 

esquerda para a direita, podendo criar histórias à medida que lê em outras direções, como 

podemos perceber a seguir, em Gasoline Alley. 
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Fonte: https://www.tcj.com/growing-old-in-gasoline-alley-ninety-four-years-and-counting/ 

Figura 41 - Tira dominical Gasoline Alley, produzida por Frank King e publicada 

no Jornal Chicago Tribune a partir de 1918 
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4.2. O PNBE 

 

 

De acordo com Paiva (2017, p.8) desde a década de 1930, ações, que a partir da década 

de 1980 , se tornaram políticas públicas, foram implementadas no Brasil, visando o fomento à 

leitura e, consequentemente, a formação de novos leitores. Muitas não prosperaram e foram 

descontinuadas, de acordo com as prioridades e concepções das gestões vigentes. Entre as que 

tiveram mais sucesso e longevidade, a autora cita: o Programa Nacional Sala de Leitura – 

PNSL (1984-1987), o  Pró-leitura (1992-1996) o Programa Nacional de Incentivo à Leitura - 

Proler, assim como o PNBE que os incorporou. 

O Plano Nacional Biblioteca da Escola foi criado em 1997 com o objetivo de 

democratizar o acesso a obras de literatura, brasileiras e estrangeiras, infantis e juvenis, além 

de fornecer materiais de pesquisa e de referência a professores e alunos das escolas públicas 

brasileiras.  Segundo o próprio MEC: 

 

O programa divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as 

obras literárias, cujos acervos são compostos por textos em prosa (novelas, 

contos, crônicas, memórias, biografias e teatro), em verso (poemas cantigas, 

parlendas, adivinhas) livros de imagem e livros de história em quadrinhos; O 

PNBE Periódicos, que avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e 

metodológico para as escolas e o PNBE do Professor, que tem por objetivo 

apoiar a prática pedagógica dos professores da educação básica e também da 

Educação de Jovens e Adultos por meio da avalição e distribuição de obras de 

cunho teórico e metodológico.20 (MEC, s.d., online) 

 

Esse programa do governo federal adquiriu e distribuiu livros para a bibliotecas das escolas 

públicas de educação básica sob responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), em parceria com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

(MEC). O único critério estabelecido pelo MEC para o recebimento dos acervos do PNBE pelas 

escolas da Educação Básica era que elas estivessem cadastradas no Censo Escolar. 

 
20 Cabe acrescentar, ainda que não tenham sido citadas neste trecho, a existência de outras duas modalidades do 

PNBE. Uma no ano de 2010 denominada PNBE Especial e outra no ano de 2013, denominada PNBE Temático, 
as quais abordaremos adiante. 
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Ao longo de sua história, o PNBE sofreu algumas modificações, como por exemplo, em 

relação à distribuição dos livros ou à seleção das obras. Nos anos iniciais (1998, 1999 e 2000), os 

livros foram enviados diretamente às bibliotecas escolares. A partir de 2001, após o FNDE 

identificar que muitas obras estavam “encaixotadas”, o que impediu que professores e alunos 

tivessem conhecimento e acesso a elas, adotou como procedimento a entrega dos livros diretamente 

aos alunos. Por isso, as edições de 2001 a 2003 ficaram conhecidas como Literatura em Minha 

Casa. Quanto à seleção, que desde o início do programa foi de responsabilidade da Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), passou a ser realizada por universidades públicas. Em 

2005, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e entre 2006 e 2013, pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), com a contribuição de 72 pareceristas de 14 estados brasileiros.  

De acordo com Paiva, o processo se dava da seguinte forma: 

Uma vez feita a seleção pelos avaliadores, uma listagem com os títulos é 

enviada ao MEC que, por sua vez, dá início aos procedimentos para aquisição 

e distribuição das obras. O primeiro passo é dado pelo FNDE que inicia o 

processo de negociação com as editoras. O passo seguinte, também realizado 

pelo Fundo, é a assinatura de contrato com as editoras e o estabelecimento do 

quantitativo de livros que devem ser produzidos, com a supervisão de técnicos 

do FNDE. Durante esse processo de produção, os livros passam por um 

controle de qualidade, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Por fim, 

a distribuição dos acervos do Programa é feita por meio de contrato firmado 

com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Essa etapa do 

PNBE também conta com o acompanhamento dos técnicos do FNDE e das 

secretarias estaduais de Educação. Em se tratando de escolas das zonas rurais 

os acervos são entregues na sede das prefeituras ou das secretarias municipais 

de educação, que devem entregá-las às escolas. (PAIVA, 2017, p. 27) 

A partir de 2005, as obras foram novamente enviadas às bibliotecas escolares. No ano 

seguinte, os quadrinhos passaram a compor os acervos do PNBE. Foram elaborados três 

acervos, cada um com 75 títulos distribuídos aos alunos do Ensino Fundamental II e Médio no 

primeiro semestre de 2007. A distribuição ocorreu de acordo com o número de alunos 

matriculados: escolas com até 150 alunos receberam 1 acervo (75 livros); entre 151 e 300 

alunos, receberam 2 acervos (150 títulos), e escolas com mais de 300 alunos receberam 3 

acervos (225 livros). No entanto, essa quantidade de títulos, assim como o número de acervos 

por escola, sofreu variações ao longo dos anos. 

A partir de 2008, o atendimento aos diferentes ciclos que, até então, não seguia um 

ordenamento, passou a ocorrer de maneira alternada, em um ano, atendeu-se a Educação Infantil, o 

Fundamental I e o EJA e, no ano seguinte, o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. 

Em 2010, o programa atendeu os alunos do ciclo específico (Infantil, Fundamental I e EJA) 

no PNBE Literário, assim como alunos e professores de todos os ciclos, em  três outros editais: 
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PNBE Especial, PNBE Periódicos e PNBE Professor. No primeiro foram selecionadas e enviadas 

às escolas obras para o atendimento educacional especializado de alunos com necessidades 

especiais sensoriais. No segundo, periódicos que foram distribuídos anualmente às escolas até o 

último ano do PNBE. Ao consultarmos suas listas, identificamos a existência de um periódico 

voltado para a disciplina de História, no caso, a Revista História da Biblioteca Nacional, publicada 

pela editora Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional, entre julho de 2005 e julho de 2015. Em 

relação ao PNBE Professor, ao consultarmos as listas, foi possível identificar, dentre as 154 obras, 

a presença de 13 títulos destinados ao professores da disciplina de História, com destaque para o 

título Ensinar e Aprender História: Histórias em Quadrinho e Canções, por sua relação com nosso 

tema de pesquisa. De acordo com Pedroso (2021, p. 142), nesta obra, os autores apresentaram uma 

proposta de análise de Asterix e Cleópatra e sugerem sua contraposição com outras fontes 

documentais produzidas no período representado pela HQ, no intuito de identificar e determinar 

anacronismos e problemas de contextualização presentes na produção cômica, assim como entender 

o papel que esses elementos desempenham nos quadrinhos, que de acordo com os autores da obra: 

[...] não devem ser necessariamente considerados como erros históricos, pois, nas 

histórias em quadrinhos com temas históricos, eles são elementos estruturais de 

sua narrativa. Inclusive, para os teóricos dos quadrinhos, a descontextualização 

do processo histórico tem como finalidade, neste artefato cultural, uma 

recontextualização estética da narrativa gráfica para que gere estranhamento e 

humor no leitor. (SOBANSKI et al, 2009, p.47 apud PEDROSO, 2021, p.143) 

O que, para Pedroso, é fundamental a ser trabalhado quando se faz uso de HQ, para que 

os alunos não sejam levados a acreditar que a narrativa apresentada é o que de fato aconteceu. 

Ainda em relação aos títulos distribuídos pelo PNBE Professor, optamos  por apresentá-

los na tabela abaixo, por entendermos que, ter ciência e poder recorrer a eles, caso estejam 

disponíveis em suas unidades, pode ser de grande valia para o trabalho do professor. 

 

Tabela 2 - Obras selecionadas no PNBE Professor 2010 para a disciplina de História. Consulta realizada ao 

portal do MEC/acervo do professor em 18/11/2022 

Título Autor(es) Editora 

Ensino de História: 

fundamentos e métodos 
Circe Bittencourt Cortez Editora 

Fazer e ensinar História Selva Guimarães Fonseca Dimensão 

História e Cinema: educação 

para as mídias 
Renato Mocellin Editora do Brasil 
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Ensino de História e 

experiências - O tempo 

vivido 

Ana Nemi, José Carlos 

Martins e Diego Luiz 

Escanhuela 

FTD 

História e linguagens 
Helena Guimarães Campos e 

Ricardo de Moura Faria 
FTD 

História na sala de aula: 

conceitos, práticas e 

propostas 

Coletânea organizada por 

Leandro Karnal com artigos 

de vários autores. 

Editora Pinsky (atual editora 

Contexto) 

Novos temas nas aulas de 

História 

Coletânea organizada por 

Carla Bassanezi Pinsky com 

artigos de vários autores. 

Editora Pinsky (atual Editora 

Contexto) 

Ensinar História 
Maria Auxiliadora Schmidt e 

Marlene Cainelli 
Scipione 

Ensinar e Aprender História: 

Histórias em quadrinho e 

canções 

Adriane de Quadros 

Sobanski 
Base Editorial 

Temas e linguagens da 

História- Ferramentas para a 

sala de aula no Ensino Médio 

Roberto Catelli Junior Scipione 

Cultura política e leituras do 

passado: historiografia e 

ensino de História 

Martha Abreu, Rachel Soihet 

e Rebeca Gontijo (Orgs) 
José Olympio 

Ensinar e Aprender História 
Flávio Berutti e Adhemar 

Marques 
RHJ Livros 

O ensino de História – Um 

processo de construção 

permanente 

 

Marta de Souza Lima 

 

Módulo editora e 

desenvolvimento educacional 

 

Em 2013, como dito anteriormente, foram enviadas às escolas de Ensino Fundamental 

II e Médio, acervos do PNBE Temático. Esse edital foi constituído de 45 títulos sobre variados 

temas, tais como: indígenas; quilombolas; direitos humanos, educação especial; relações 

étnico-raciais; campo; juventude; educação de jovens e adultos e sustentabilidade. No mesmo 

ano, também foi publicado o último edital de seleção das obras que foram enviadas às escolas 

no ano seguinte.  

De acordo com Nascimento (2018, p.81), de 2006 a 2014, foram selecionadas 2.196 

para compor os acervos do PNBE, 126 delas histórias em quadrinhos, o que representa 5,7% 

do total. Ainda em relação à representatividade, somente nos anos de 2011 e 2013 os quadrinhos 

alcançaram percentual igual ou maior que 10% das obras selecionadas, como é possível 

observar na tabela abaixo. Das 126 obras, destacaram-se as adaptações de clássicos da literatura 

nacional e internacional, com 44,44%. Em relação ao ciclo que mais recebeu títulos em 

quadrinhos, a autora apontou o Fundamental II, com 58 títulos, o equivalente a 46% das obras. 
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Tabela 3 - HQ no acervo do PNBE 

Ano 
Quantidade de obras 

compradas 
Quantidade de HQs 

selecionadas 
Percentual % 

2006 225 11 4,8% 

2008 153 7 4,5% 

2009 593 21 3,5% 

2010 350 11 3,1% 

2011 300 30 10% 

2012 250 7 2,8% 

2013 225 31 13,7% 

2014 100 8 8% 

TOTAL 2.196 126 5,7% 

Fonte: NASCIMENTO (2018, p. 93) 

Ao analisar o programa em 2012, Paiva (2017, p.17) concluiu que, em relação à 

produção, ele foi muito eficiente, pois estimulou as editoras a produzirem na tentativa de serem 

selecionadas. Muitas, inclusive, criaram selos novos e específicos, como ocorreu com os 

quadrinhos, no intuito de terem um número maior de títulos selecionados. Quanto à distribuição, 

a julgar por sua abrangência representada pelos números abaixo, a autora também a entende 

como outro ponto positivo da política pública. 

 

Tabela 4 - Dados estatísticos do PNBE (2006-2012) 

Ano Distribuição 
Alunos 

beneficiados 
Escolas 

beneficiadas 
Quantidade 

de livros 
Investimento 

2006 2006 13.504.906 46.700 7.233.075 46.509.183,56 

2008 2009 29.284.279 229.889 8.601.932 65.283.759,50 

2009 2010 20.189.550 66.935 10.389.271 74.447.584,30 

2010 2011 24.723.464 248.814 10.660.701 48.766.695,45 

2011 2012 20.092.968 69.003 5.585.414 70.812.088,00 

2012 2013 22.305.401 240.201 10.485.353 81.437.946,11 

Total 130.100.558 901.545 52.955.746 387.257.257,92 

Fonte: PAIVA, 2017, p.17-18 

 

No entanto, em relação à recepção, Paiva ressaltou que havia muito a avançar. 
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[...] ainda são escassas as ações governamentais que visam ultrapassar a 

distribuição pura e simplesmente desses acervos. Ocorrem, com menor 

frequência, ações que viabilizam a formação de professores e de profissionais 

que atuam nas bibliotecas escolares para o reconhecimento do potencial do 

material disponibilizado e suas possibilidades educativas no cotidiano escolar, 

em especial, na sala de aula e na biblioteca[...] quando não se investigam a 

visibilidade, o grau de conhecimento, a capilaridade dessas políticas no chão 

da escola, desconsiderando em que medida e de que maneira esses materiais 

são recebidos e usados pelos profissionais da escola, esvazia-se uma ação que 

repercute enormemente no processo de formação de leitores. Desse modo, 

nossa primeira iniciativa deve ser a divulgação da política e a insistência 

cotidiana para que os profissionais responsáveis dela se apropriem. (PAIVA, 

2017, p.12) 

De 2014 a 2018 o PNBE esteve suspenso. Com a edição do Decreto nº 9.099, de 

18/07/2017, todos os Programas do Livro foram unificados. Assim, as ações de aquisição e 

distribuição de livros didáticos e literários, anteriormente contempladas pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 

foram consolidadas em um único programa, chamado Programa Nacional do Livro e do 

Material Didático, designado pela sigla já existente PNLD. 

Sob o título de PNLD Literário nesse novo formato, a escolha e a distribuição se deu de 

acordo com calendário do PNLD para cada um dos ciclos. Sendo assim, em 2018 foram 

selecionados livros didáticos e obras literárias para o Ensino Fundamental I e Ensino Médio, e 

em 2020 para o Ensino Fundamental II. 

De acordo com o Guia do PNLD Literário 2020, as obras foram avaliadas e aprovadas 

por uma equipe de especialistas das áreas de Letras e de Educação, e distribuídas em 28 acervos 

diferentes. A seleção dos acervos ficou por conta dos professores, seguindo os mesmos moldes 

da escolha dos livros didáticos. Para isso, o MEC elaborou e enviou às escolas um guia de 

apresentação dos títulos. Tal guia estava organizado em três partes. A primeira delas tratou dos 

critérios de avaliação que orientaram a seleção das obras, a saber: Qualidade do texto verbal e 

do texto visual; Adequação de categoria, de tema e de gênero literário; Projeto gráfico-editorial 

e Qualidade do material de apoio. A segunda, apresentou uma breve descrição dos aspectos 

técnicos das obras e, a última, as resenhas das obras aprovadas para cada ano/ciclo. Foram 

atendidas escolas municipais e estaduais cujas redes firmaram adesão ao PNLD e instituições 

federais que aderiram previamente ao Programa. Como novidades dessa nova fase do programa, 

livros de literatura estrangeira também passaram a compor os acervos. Além disso, segundo o 

próprio guia, todas as obras aprovadas, foram acompanhadas de material de apoio (digital ou 

audiovisual) destinado aos professores.  
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Para o Fundamental II, foram apresentados 28 acervos, divididos em duas categorias, 

(14 deles para a Categoria 1 — 6º e 7º anos, e mais 14 para Categoria 2 — 8º e 9º anos) cada 

um possuindo de 23 a 25 títulos. A quantidade de acervos selecionados por cada escola variou 

conforme o número de alunos matriculados. Após a escolha realizada pelo grupo docente, coube 

à direção de cada escola acessar, de forma online, o sistema, e alimentar os dados relativos aos 

acervos escolhidos. 

 

4.3. Quadrinhos com temas históricos nos acervos do PNBE 

 

 Listamos, a seguir, as HQ selecionadas e enviadas pelo PNBE às escolas de Ensino 

Fundamental II e Médio nos anos de atendimento a esses ciclos, a saber, 2006, 2009, 2011 e 

2013. É valido salientar que, valendo-nos das listas elaboradas por Nascimento (2018, p.98-

113) apresentaremos somente as HQ que, segundo nosso entendimento, abordaram temas 

históricos. É pertinente observar ainda que os resumos aqui apresentados são trechos ou 

adaptações dos resumos elaborados pelas próprias editoras que publicaram as obras. 

 

 

 

 

Título: Asterix e Cleópatra 

Autor(es): Albert Uderzo e René Goscinny 

Editora: Record 

PNBE  2006 

Tema: Egito 

Ano/Ciclo: 6º ano/Fund II  

Nº de páginas: 52 
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RESUMO: Em uma narrativa fictícia a HQ explora os conflitos entre a rainha do Egito, 

Cleópatra e o Imperador romano Júlio Cesar. Por estar farta dos sarcasmos de César e para 

mostrar a ele que o Egito continua a ser uma grande nação, em Asterix e Cleópatra, a 

rainha do Egito faz uma aposta ambiciosa: construir um suntuoso palácio em Alexandria 

em três meses e nem mais um dia! Para cumprir tamanho projeto, Cleópatra chama o 

arquiteto Numerobis, que diante da missão aparentemente impossível, pede ajuda a 

ninguém menos que Asterix e Obelix. 

 

  

Título: História do mundo em quadrinhos 

Autor(es): Larry Gonick 

Editora: Jaboticaba 

PNBE 2009 

Tema: Mundo Árabe 

Ano/Ciclo: 7ºano/Fund II 

Nº de páginas: 99 

 

 

RESUMO: Nesta HQ o cartunista Larry Gonick encontrou uma forma divertida, 

irreverente e acessível de abordar assuntos delicados como os conflitos no Oriente Médio, 

a origem do islã, quem são os chiitas, e o porquê da guerra perpétua entre pessoas que 

acreditam em um mesmo Deus. 
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Título: Asterix nos jogos olímpicos 

Autor(es): Albert Uderzo e René Goscinny 

Editora: Record 

PNBE   2009 

Tema: Grécia/ Jogos Olímpicos 

Ano/Ciclo: 6ºano/Fund II 

Nº de páginas: 64 

 

 

RESUMO: Asterix, Obelix, e seus amigos irão participar dos famosos jogos olímpicos 

em Atenas, e todos os homens da aldeia partem para a Grécia para assistir às provas. Eles 

estão decididos a saírem vitoriosos, mas os Gauleses encontrarão uma competição 

acirrada tanto dos gregos quanto dos romanos. Será que Asterix conseguirá sua medalha 

de ouro ou irá amargar o gosto da derrota? 

 

  

Título: D. João Carioca: corte portuguesa chega 

ao Brasil (1808-1821)  

Autora: Lilia Moritz Schwartz 

Ilustrador: Spacca 

Editora: Quadrinhos na Cia 

PNBE 2009 

Tema: Período Joanino 

Ano/Ciclo: 7ºano/ Fund. II 

Nº de páginas: 96 
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RESUMO: Em 1808, o príncipe d. João aportou no Brasil com a família real e boa parte 

da corte portuguesa. Há quem diga que d. João gostou tanto do Brasil que por aqui foi 

ficando. Mesmo depois que os franceses foram expulsos de Portugal, que aconteceu o 

Congresso de Viena, que a paz foi decretada e a guerra terminou, o príncipe português 

preferiu não voltar a ocupar o seu trono em Portugal. Na nova capital do Império, sediada 

no Rio de Janeiro, o príncipe regente reproduziu a pesada estrutura portuguesa, criou 

instituições e escolas, fundou jornais e o Banco do Brasil. Além do mais, encontrou um 

belo lugar para morar - a Quinta da Boa Vista - esqueceu da guerra, sarou da gota e 

aproveitou o clima e as frutas dos trópicos. Acomodou-se de tal maneira que virou um 

"João carioca" 

 

  

Título: A Busca 

Autor(es): Eric Heuvel, Lies Schippers e Ruud van 

der Rol 

Editora: Quadrinhos e cia. 

PNBE 2011 

Tema: Nazismo/Holocausto 

Ano/Ciclo: 9º ano/Fund II 

Nº de páginas: 64 

 

 

RESUMO: A HQ narra a história fictícia da personagem Esther, uma menina judia de 

dezesseis anos que é bruscamente separada de seus pais e para sobreviver refugia-se em 

uma fazenda no sul da Holanda. Muitos anos depois, em companhia do filho e do neto, 

Esther visita o lugar que lhe serviu de esconderijo e conta, pela primeira vez, as 

atrocidades que ela presenciou e viveu durante o Holocausto. 

 



 

109 

 

 

  

Título: Palmares A luta pela liberdade 

Autor(es): Eduardo Vetillo 

Editora: Cortez 

PNBE 2011 

Tema: Resistência Negra/Quilombo dos Palmares 

Ano/Ciclo: 8ºano/Fund II 

Nº de páginas: 36 

 

 

RESUMO: A história dos quilombos registra diversos episódios de coragem e ousadia dos 

negros na luta por sua dignidade e liberdade. Zumbi dos Palmares é uma das mais 

marcantes referências desse percurso. O que o livro traz surpreende-nos com a 

dinamicidade da linguagem dos quadrinhos. Possibilita-nos, entre outras coisas, aprender 

mais sobre o Nordeste brasileiro e suas características geográficas. 

 

  

Título: Quilombo Orum Aiê 

Autor(es): André Diniz 

Editora: Galera Record 

PNBE 2011 

Tema: Revolta dos Malês/ Quilombos 

Ano/Ciclo: 8ºano/Fund II 

Nº de páginas: 112  
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RESUMO: A ficção narra a história de Capivara, apelido de um menino escravo, que 

cresceu ouvindo falar de um quilombo idílico, onde não há guerra, fome, nem doenças, e 

todos vivem em paz com a natureza. Após uma perigosa revolta de escravos em Salvador, 

ele resolve que é a hora de tentar achar o mítico Quilombo Orum Aiê e finalmente 

reencontrar seu pai. 

 

  

Título: Persépolis 

Autor(es): Marjane Satrapi 

Editora: Cia. Das Letras 

PNBE 2011 

Tema: Revolução Islâmica no Irã 

Ano/Ciclo: Ensino Médio 

Nº de páginas: 352 

 

 

RESUMO: Autobiografia de Marjane Satrapi que aos dez anos de idade se viu obrigada a 

usar o véu islâmico, numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e 

politizada, em 1979 ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do 

regime xiita - apenas mais um capítulo nos muitos séculos de opressão do povo persa. 

Vinte e cinco anos depois, com os olhos da menina que foi e a consciência política à flor 

da pele da adulta em que se transformou, Marjane emocionou leitores de todo o mundo 

com essa autobiografia em quadrinhos. 
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Título: Os Brasileiros 

Autor(es): André Toral 

Editora: Conrad 

PNBE 2011 

Tema:  Disputas entre portugueses e indígenas/  

Brasil Colônia 

Ano/Ciclo: 7ºano/Fund II 

Nº de páginas: 88 

 

 

RESUMO: Nos primeiros séculos depois de sua descoberta oficial pelos portugueses, o 

Brasil era considerado na Europa como uma terra de grandes oportunidades, um imenso 

território sem dono onde um homem poderia prosperar e se fazer respeitar 

independentemente de seu passado. Isso, é claro, atraiu para cá, além dos colonos 

portugueses, toda espécie de desvalidos e aventureiros do Velho Continente. Nesse 

contexto, os índios eram vistos como um mero obstáculo, quando não como mão-de-obra 

gratuita e abundante, à disposição dos europeus. 

 

  

Título: Orixás do Orum ao Ayê 

Autor(es): Alex Mir, Caio Majado e Omar Viñole 

Editora: Marco Zero 

PNBE 2013 

Tema: Divindades do Candomblé 

Ano/Ciclo: 7ºano/ Fund II 

Nº de páginas: 88 
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RESUMO: Orum, o céu, e Ayê, a terra. No início, existia o nada. Olorum espreguiça seu 

corpo e faz brotar, das gotículas d’água, à sua imagem e semelhança, Oxalá, o primeiro 

orixá, a quem dá vida por meio de um sopro. Assim começa o mito fundador da cultura 

yorubá, aqui representado na linguagem dos quadrinhos. 

 

 

 

4.4. Quadrinhos com temas históricos no PNLD Literário 2020 

 

Dentre os 28 acervos do PNLD Literário 2020 destinados ao Fundamental II, 

identificamos apenas três títulos que abordaram temáticas históricas. Foram eles: 

 

 

  

Título: Descobrindo um novo mundo 

Autor: Lillo Parra 

Ilustradores: Akira Sanoki e Rogê Antônio. 

Editora: Nemo 

PNLD Literário 2020/ Cat.1 (6ºs e 7ºs anos) 

Tema: As Grandes Navegações 

Ano/Ciclo: 7ºano/Fund II 

Nº de páginas: 64 

 

RESUMO: Entre o final da Idade Média e o início da Época Moderna, os europeus 

lançaram-se aos mares em busca de novas rotas comerciais. Esse período, conhecido como 

As Grandes Navegações, é representado nesta HQ, que mostra como os exploradores 

portugueses ligaram Ocidente e Oriente, ao mesmo tempo em que colocavam no mapa 

territórios antes desconhecidos, como a terra que ganharia o nome de Brasil. 
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Título: O Diário de Anne Frank em Quadrinhos 

Autora: Mirella Spinelli 

Editora: Nemo 

PNLD Literário 2020/ Cat.2 (8ºs e 9ºs anos) 

Tema: Nazismo/Holocausto 

Ano/Ciclo: 9ºano/Fund II 

Nº de páginas: 96 

 

RESUMO: A HQ é uma adaptação em quadrinho do livro homônimo que conta a história 

de Anne Frank, uma garota judia de apenas 13 anos, que é forçada a se esconder com a 

família e mais sete pessoas em um anexo secreto no escritório de seu pai para escapar dos 

nazistas. Em seu diário, ela narra a própria história, privada do mundo exterior, enquanto 

sonha em ter sua liberdade de volta. Por meio de seu relato, podemos acessar os 

sentimentos mais profundos da garota que, presa por tanto tempo em um pequeno abrigo 

ainda se revela uma jovem engraçada, sensível e cheia de esperança, mas que, infelizmente 

se tornou mais uma vítima do Nazismo.   

 

  

Título: A Luta contra Canudos 

Autor: Daniel Esteves 

Ilustradores: Jozz e Akira Sanoki 

Editora: Nemo 

PNLD Literário 2020/ Cat.2 (8ºs e 9ºs anos) 

Tema: Revolta de Canudos 

Ano/Ciclo: 8ºano/Fund II 

Nº de páginas: 64 
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RESUMO: A história do povoado de Canudos e de sua destruição pelo exército brasileiro, 

em fins do século XIX, é recontada nesta HQ. Partindo de referências históricas e relatos 

da época, os autores mostram todo o drama e a intensidade de um dos episódios mais 

marcantes de nossa história. 

 

 

Gostaríamos, ainda, de apontar outros títulos que não compuseram os acervos do PNBE 

ou do PNLD Literário, mas com os quais tivemos contato ao longo de nossa pesquisa, e que, 

por suas possibilidades de trabalho, tanto com o Ensino Fundamental II, quanto com o Ensino 

Médio, gostaríamos de deixar como sugestão. 

 

 

 

Título: Angola Janga 

Autor e ilustrador: Marcelo D’Salete 

Editora: Veneta 

Tema: Resistência Negra/Quilombo dos Palmares 

Ano/Ciclo: 8ºano/Fund II 

Nº de páginas: 432 

 

RESUMO: Angola Janga, ou, como é conhecido nos livros de história, o Quilombo dos 

Palmares, por mais de cem anos, foi como um reino africano dentro do Brasil. Tinha uma 

população equivalente à das maiores cidades brasileiras da época. Formado no fim do 

século XVI, em Pernambuco, a partir dos mocambos criados por fugitivos da escravidão, 

Angola Janga cresceu, organizou-se e resistiu aos ataques dos militares holandeses e das 

forças coloniais portuguesas. Tornou-se o grande alvo do ódio dos colonizadores e um 

símbolo de liberdade para os escravizados. Seu maior líder, Zumbi, virou lenda e inspirou 

a criação do Dia da Consciência Negra. É sobre todos esses personagens, sua força e  

resistência que fala a obra de Marcelo D’Salete. 
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Título: Chibata! João Cândido e a revolta que 

abalou o Brasil 

Autor: Olinto Gadelha 

Ilustrador: Hemeterio Gadelha 

Editora: Conrad 

Tema: Revolta da Chibata 

Ano/Ciclo: 9ºano/Fund II 

Nº de páginas: 224 

 

RESUMO: A HQ narra a história de João Cândido desde a infância até sua morte, com 

ênfase para sua liderança em um dos episódios mais importantes da história brasileira, a 

Revolta da Chibata. No Brasil de 1910 a escravidão fora abolida havia mais de 20 anos, 

mas a mentalidade escravocrata continuava viva, especialmente na marinha brasileira. Os 

marujos, quase todos negros ou mulatos, eram submetidos a maus tratos e castigos físicos 

brutais por parte dos oficiais brancos, até que liderados por João Candido se rebelaram e 

deram fim a essa situação. Chibata fala da história do filho de escravos, que foi preso, 

torturado e encarcerado em um hospício por lutar para ser reconhecido como um homem 

livre. 

 

  

Título: As Barbas do Imperador 

Autora: Lilia Moritz Schwartz 

Ilustrador: Spacca 

Editora: Quadrinhos na Cia 

Tema: Segundo Reinado 

Ano/Ciclo: 8ºano/Fund II 

Nº de páginas:144 
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RESUMO: Adaptação para HQ de obra homônima de Lilia Schwarcz considerada um 

marco na historiografia brasileira. Misto de ensaio interpretativo e biografia de d. Pedro II, 

As barbas do imperador, narra a história de d. Pedro II desde o seu nascimento até sua 

deposição, exílio e morte, assim como a construção da imagem do monarca em meio a 

acontecimentos importantes ocorridos ao longo do Segundo Reinado. Promovendo um 

diálogo fértil entre sua argumentação e a riquíssima iconografia da época, a autora mostrou 

de que maneira a monarquia brasileira se tornou um mito não apenas vigoroso, mas 

extremamente singular. 

  

Título: Eles nos chamavam de inimigos 

Autor(es): George Takei, Justin Eisinger e Steven 

Scott 

Ilustrador: Harmony Becker 

Editora: Devir 

Tema: Campos de concentração japoneses nos EUA 

durante Segunda Guerra Mundial 

Ano/Ciclo: 9ºano/Fund II 

Nº de páginas: 208 

 

RESUMO: Nesta impressionante autobiografia em quadrinhos, George Takei revisita sua 

infância assustadora. Em 1942 ele, sua família e mais 120 mil nipo-americanos foram 

retirados de suas casas e aprisionados pelo governo norte-americano em um campo de 

concentração nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial.  
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Título: O Elísio: uma jornada ao inferno 

Autor e ilustrador: Renato Dalmaso 

Editora: Avec editora 

Tema: Participação da Força Expedicionária 

Brasileira - FEB na Segunda Guerra Mundial. 

Ano/Ciclo: 9ºano/Fund II 

Nº de páginas: 96 

 

RESUMO: A HQ é baseada nos relatos do ex-soldado da Força Expedicionária Brasileira 

– FEB, Eliseu de Oliveira que narra não só as dificuldades vivenciadas por ele e seus 

colegas de pelotão no front italiano, como os horrores da guerra, sua captura e 

aprisionamento no campo de concentração de Mantua no norte da Itália, e, sobretudo, o 

descaso e abandono do governo brasileiro com os soldados que retornaram ao Brasil.  

 

 

Título: Notas sobre Gaza 

Autor e Ilustrador: Joe Sacco 

Editora: Quadrinhos na Cia 

Tema: Conflito no Oriente Médio - Palestinos x 

Israelenses. 

Ano/Ciclo: Ensino Médio 

Nº de páginas: 432 

 

RESUMO: Em Notas sobre Gaza, Joe Sacco mergulha nos escombros de um conflito que 

parece não ter fim para reconstituir alguns dos eventos mais importantes para a escalada 

de violência em que se transformou a relação entre israelenses e palestinos. 
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Título: Berlim 

Autor e Ilustrador: Jason Lutes 

Editora: Veneta 

Tema: Alemanha no período entre guerras 

Ano/Ciclo: Ensino Médio 

Nº de páginas: 592 

 

RESUMO: A HQ é um retrato multifacetado da Berlim dos anos 1920: os cabarés, a vida 

operária, a vanguarda artística, a intelectualidade de esquerda, os comunistas enfrentando 

nazistas nas ruas e uma sociedade escorregando à vista de todos para a brutalidade fascista. 

Um retrato do trágico declínio da República de Weimar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No capítulo 1 percebemos que as histórias em quadrinhos são, como defendido por 

Paulo Ramos, um hipergênero que possuem distintos formatos e inúmeros elementos que as 

tornam uma linguagem singular o que faz com que sua definição não seja algo estanque. Com 

o panorama traçado foi possível entender quando os quadrinhos surgiram e como se 

desenvolveram no Brasil, assim como as fases vivenciadas por eles na educação: a rejeição, a 

aproximação com a LDB e os PCNs e finalmente sua inserção nas escolas por meio do PNBE. 

No segundo capítulo nosso formulário nos revelou dados importantes relativos a cultura 

escolar, ou “culturas escolares possíveis”, assim como, dos saberes docentes de nossa 

amostragem, tais como: a resistência que a academia ainda possui em relação aos quadrinhos o 

que resulta, para a grande maioria dos futuros professores, em uma total ausência de contato 

com eles durante a formação inicial, ou ainda, o fato de negligenciá-lo somente às disciplinas 

pedagógicas; a baixa oferta de formações continuadas oferecidas por parte da prefeitura de São 

Paulo, com número irrisório de cursos e vagas que não atende a demanda dos professores; o 

desconhecimento dos docentes da política pública responsável pela inserção dos quadrinhos nas 

escolas, e consequentemente das obras que compõem seus acervos, assim como a total ausência 

de articulação dela com os currículos, o que se torna um entrave para o desenvolvimento de 

discussões metodológicas; a quantidade insuficiente de títulos para trabalhar com toda a turma 

ou mesmo a adoção de obras que possuem um formato que não figura entre os mais conhecidos 

pelos professores. E com todos esses fatores, filtrados pelo saber experiencial dos docentes, 

exercem influência sobre as decisões tomadas por eles em suas práticas. 

No capítulo 3, foi possível identificar que apesar das dificuldades, a maioria dos 

professores de nossa amostragem afirmam usar histórias em quadrinhos. Sendo o uso como 

suporte pedagógico ou representação, com 50%, o mais apontado entre os docentes, seguido 

por 33,3% como ilustração e 16,7% como fonte/documento. Os professores que utilizam HQs, 

as utilizam de maneira criativa, independentemente se elas abordam ou não temas históricos, 

para trabalhar tanto conteúdos específicos da disciplina de História quanto para atender 

finalidades educativas mais amplas, como no exemplo dos educadores que utilizaram HQs da 

Turma da Mônica para falar sobre preconceito ou família durante suas aulas. Isso ocorre porque, 

assim como observou, Helenice Rocha ao analisar o uso das “novas linguagens” durante as 

décadas de 1980 e 1990, os professores estão atentos aos desafios de sala de aula, assim como, 

às possibilidades e potencialidades que o trabalho com os quadrinho tem frente ao público 
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por eles atendido. Entre os 16,7% que resistem ao uso dos quadrinhos, as justificativas 

apontadas foram: a já citada ausência de materiais em quantidade suficiente; o fato de não 

dominar a linguagem ou metodologia; narrativas longas para uma grade de aulas curtas, assim 

como, “traumas” ou até preferência pelo uso de outros recursos. O que em nossa opinião, são 

justificativas legítimas, mas que ocultam todo esse complexo conjunto de dificuldades 

apresentadas no segundo capítulo. E que poderiam explicar a opção deles por utilizar com mais 

frequência recursos com os quais se sentem mais confortáveis em trabalhar, como o livro 

didático apontado por 83,3% e documentos escritos por 78,8%, frente aos quadrinhos que foram 

citados por 44,4% e ficaram à frente somente dos jogos entre os recursos mais utilizados pelos 

docentes. Afinal, eles pensam suas ações e práticas levando em consideração um conjunto 

mais amplo que suas experiencias individuais. 

No capítulo 4 identificamos que muitos professores, não só os de nossa amostragem, 

desconhecem a política pública que inseriu os quadrinhos nas bibliotecas escolares, assim 

como os títulos que compõem seus acervos, por isso nosso intuito foi apresentar a eles esses 

dados, na esperança de que chequem a disponibilidade desses materiais em suas culturas 

escolares, e possam compreender quais são seus limites e possibilidades de trabalho. 

Em suma podemos concluir que os saberes docentes dos professores são um complexo de 

saberes que se entrelaçam a sua vida pessoal, escolar, sua carreira profissional e suas relações 

de trabalho. Saberes que funcionam como um filtro que o docente mobiliza para tornar possível 

suas práticas em um contexto de trabalho coletivo em que atua dentro dos limites de sua 

autonomia e frente aos seus alunos em uma dada cultura escolar. Um conjunto que exerce 

influência em todas as decisões dos docentes, inclusive, nas recusas, resistências ou 

apropriações que eles fazem dos quadrinhos.  

Para finalizar, gostaria de dizer que a conclusão deste trabalho se resume para mim a 

duas palavras: conhecimento e dificuldades. Aprendi muito ao longo desse processo. Tive 

acesso a conhecimentos que não possuía, que hoje julgo essenciais à prática docente, e que 

farão diferença na minha maneira de lecionar daqui em diante. No entanto, não posso deixar de 

dizer que cursar esse mestrado foi certamente a coisa mais difícil que já fiz na vida. Por uma 

séria de motivos, como ter que trabalhar e pesquisar ao mesmo tempo - sem contar os demais 

compromissos - e lidar com o cansaço físico e mental que isso gerou; as dificuldades causadas 

pelos 10 anos de afastamento do meio acadêmico que me fizeram muitas vezes pensar em 

desistir; a pandemia de Covid-19 e toda ordem de problemas gerados por ela, além da perda de 
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pessoas importantes. Enfim, foram tempos difíceis, mas nunca faltaram apoio e incentivo. De 

modo que chego ao final desse processo certa de que em outro contexto esse trabalho poderia 

ter ficado melhor, mas, consciente também, que de acordo com a minha realidade e dentro das 

minhas condições/limitações me esforcei ao máximo. Por isso me alegraria muito, e espero 

sinceramente, que essa pesquisa possa colaborar para campo do ensino de História. 
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