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RESUMO  

A prática escolar no Brasil é pautada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

diretrizes definidas pelo Governo Federal com o objetivo de orientar os professores. Um 

dos temas transversais na área de Linguagens nos PCN são as histórias em quadrinhos, 

consideradas como um dos gêneros adequados para o trabalho com a linguagem escrita. 

Vem crescendo nos últimos anos a quantidade de estudos acerca da presença dos 

quadrinhos em sala de aula. Contudo, as pesquisas sobre o assunto geralmente 

posicionam o professor como alguém que já possui uma predisposição para o uso dos 

quadrinhos, não havendo nenhum questionamento acerca do real interesse do docente ou 

sequer se ele considera os quadrinhos como uma ferramenta realmente importante ou 

pertinente. Os pesquisadores não perguntam como o professor eventualmente “faz”, 

optando, ao contrário, em mostrar como se “deve fazer”. Diante disso, esta pesquisa 

investiga as representações sociais de professores de Educação Básica quanto a sua 

prática docente na utilização das histórias em quadrinhos em sala de aula. Partimos da 

hipótese de que professores representam a presença dos quadrinhos no ambiente escolar 

apenas como ferramenta metodológica, desvalorizando o aspecto de ser uma das várias 

formas de expressão humana, tais como consideramos serem outras manifestações como 

a literatura, a pintura e a música. Esta desvalorização pode explicar uma subutilização 

desta expressão artística nos meios educacionais. Para alcançar este objetivo, utilizamos 

a Teoria das Representações Sociais em articulação com a Teoria da Argumentação, que 

permitem que se observe se os professores realmente correspondem à expectativa que as 

pesquisas acadêmicas sobre quadrinhos em sala de aula têm a respeito deles. Os 

resultados mostraram que, a despeito do que dizem as pesquisas acadêmicas sobre 

quadrinhos e Educação, com exceção de situações e projetos pontuais, há uma 

subutilização do quadrinho em sala de aula. Isso ocorre, em grande parte, por rejeição e 

desconhecimento do professor. Além disso, os professores representam os quadrinhos em 

sala de aula apenas como um meio para se alcançar outros objetivos e mesmo as 

adaptações literárias são meras ferramentas para que o professor leve o aluno ao que ele 

considera como realmente importante, que são as obras que originam essas adaptações. 

Como nunca houve uma preocupação em entender a representação que os professores 

têm do uso dos quadrinhos, criou-se uma crença equivocada de que esses projetos são 

desenvolvidos de forma generalizada nas escolas brasileiras, quando na realidade eles são 

a exceção e não a regra. 
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