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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: 
O objetivo central da presente Iniciação Científica é realizar, através de revisão bibliográfica, 

um levantamento das dissertações e teses disponíveis no Banco de Teses da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que tenham como objeto de estudo o gênero 
discursivo História em Quadrinhos – HQs.  

Pretende-se identificar como a temática vem sendo discutida em trabalhos acadêmicos e que 
contribuições oferecem para os estudos nos campos da formação do leitor, mais especificamente, 
buscamos a contribuição desses estudos para as experiências de leitura dos professores em formação 
e para o planejamento e organização de projetos que serão implementados com seus alunos, nas 
escolas de educação básica. 

METODOLOGIA: 
A captação de dados para o desenvolvimento da pesquisa se deu a partir de consulta ao Banco 

de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), elaboração 
que exigiu uma análise cuidadosa em relação às palavras-chaves empregadas e delimitação dos 
objetivos da pesquisa. A proposta foi realizar um levantamento de materiais do período de 2011 à 
2021. 

Visando maior abrangência e alcance dos dados, realizamos a busca a partir das palavras-
chave descritas abaixo, nas modalidades de dissertações e teses sobre a temática deste projeto, 
filtrando os resultados a partir de áreas de conhecimento, ano de publicação, área de concentração, 
entre outros. Utilizamos as seguintes combinações de palavras-chaves: 

 História em quadrinhos (6.612 registros) 

 HQ (128 registros) 

 Quadrinhos (1.035 registros) 

 Gibi (32 registros) 
As palavras utilizadas na busca e os filtros, mesmo sendo bastante específicos e condizentes 

com o tema dessa Iniciação Científica, geraram vários resultados que não envolviam a área de estudo 
ou o tema pesquisado (principalmente quando pesquisado no site do CAPES “história em quadrinhos”, 
porque muitas dos textos dessa seleção eram de biografias, relatos, acontecimentos históricos e da 
área de conhecimento de história em geral). Por isso, a primeira ação a ser realizada, seria uma 
filtragem, tanto por títulos como por resumos, sobre os textos que envolveriam o tema e a área da 
pesquisa. 

Em um momento inicial, foi realizado um levantamento dos textos presentes no site do CAPES 
após a inserção das palavras de busca acima explicitadas, por meio dos títulos destes. Ainda que a 
análise exploratória inicial tenha se revelado muito ampla, realizamos um levantamento bastante 
criterioso, procurando contemplar diferentes áreas de estudos. Desse levantamento, obtivemos um 
total de 72 teses. Procedemos a leitura do resumo das mesmas e, a partir disso, realizamos um 
segundo levantamento que resultou em 16 textos norteadores (3 em nível de doutorado e 13 em nível 
de mestrado). Foram excluídos também trabalhos repetidos que foram encontrados por meio da 
utilização de diferentes palavras-chave.  
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Além de não considerarmos dissertações e teses que não tinham como foco histórias em 
quadrinhos na área educação, também não incluímos os textos que envolvem as seguintes 
análises/temáticas: 1. Assuntos relacionados a violência e gênero nas histórias em quadrinhos; 2. 
Adaptações de obras literárias nacionais e internacionais em quadrinhos; 3. Assuntos que envolvem o 
universo dos super-heróis e suas relações com o cinema, teatro e sociedade; 4. Assuntos que 
envolvem conteúdos de currículos disciplinares específicos (como conteúdos do ensino de química, 
física, matemática, educação ambiental, educação sexual, etc.); 5. Assuntos que envolvem artes 
sequenciais como mangás, graphics novels e comics.  

A seleção, portanto, contemplou estudos que: 1. abordassem a história do percurso educativo 
realizado pelas HQs, 2. abordassem sobre as HQs nos livros didáticos, 3. abordassem estudos de 
casos em que as HQs foram utilizadas como material pedagógico, 4. abordassem a contribuição das 
HQs para a formação  do leitor, 5. abordassem a visão de educadores sobre as HQs e seu potencial 
como recurso pedagógico, 6. abordassem atividades propostas em sala de aula que envolvem a 
produção de HQs pelos alunos. 

Os 16 trabalhos selecionados são apresentados abaixo de acordo com os grupos definidos 
acima. 
Grupo 1. História do percurso educativo realizado pelas HQs:  

Neste grupo foi encontrado apenas um trabalho que aborda análise de ações educativas e 
pedagógicas ao longo do tempo e que envolve os quadrinhos desde sua criação até os dias atuais. (1 
M, 0 D = 1):  

 CRISOSTOMO, Lucas Campos. Mapeamento do percurso das Histórias em 
Quadrinhos através do tempo e sua relação com o contexto educacional. 

12/07/2019. Mestrado em Ensino. Universidade Federal Fluminense, Santo Antônio de 
Pádua. 

Grupo 2. HQs nos livros didáticos:  
Neste agrupamento, encontramos um trabalho que aborda análise de história em quadrinhos e 

sua presença e uso em livros didáticos, sendo estes a maioria do ensino de língua portuguesa (1 M, 0 
D = 1):  

 DUARTE, Izabel Cristina Marcilio. A relação quadrinhos e livro didático: uma análise 
sobre a integração entre linguagem verbal e imagética. 01/06/2016. Mestrado em 

Educação. Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma. 
Grupo 3. Estudos de casos em que as HQs foram utilizadas como material pedagógico:  

Neste agrupamento, foram organizados trabalhos que abordam análises de ações pedagógicas 
em sala de aula realizadas no Brasil envolvendo histórias em quadrinhos. (3 M, 1 D = 4):  

 BARBOSA, Camila Engler. Compreensão de tirinhas da Mafalda em enunciados de 
questões de prova. 17/08/2015. Mestrado em Estudos Linguísticos. Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 SILVA, Marta Regina Paulo da. Linguagem dos quadrinhos e culturas infantis: "é 
uma história escorridinha". 01/12/2012. Doutorado em Educação. Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas.  

 LIMA, Luciano Soares. Histórias em quadrinhos na educação básica: a produção de 
sentidos e valores ético-estéticos. 26/02/2018. Mestrado em Educação. Universidade 

Federal do Rio Grande, Rio Grande. 

 LOPES, Mariana Ferreira. Histórias em quadrinhos e midiaeducação: a experiência 
de oficinas midiaeducativas sobre HQ com alunos da 4ª série de uma escola de 
Cambé-PR. 01/03/2012. Mestrado em comunicação. Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina. 
Grupo 4. A contribuição das HQs para a formação do leitor:  

Neste agrupamento, foram organizados trabalhos que abordam possibilidades, usos e 
discussões das histórias em quadrinhos como um incentivo a leitura e como parte importante da 
formação do leitor. (3 M, 0 D = 3):  

 SILVA, Carlos Antônio Carlos da. Uso de histórias em quadrinhos em sala de aula: 
incentivo à leitura. 24/09/2014. Mestrado em Educação. Universidade Metodista de 

São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 MENEZES, Debora Paz. Fenômeno da leitura e dimensão educativa das histórias 
em quadrinhos. 20/04/2017. Mestrado em Educação. Universidade de Santa Cruz do 

Sul, Santa Cruz do Sul. 
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 SILVERIO, Luciana Begatini Ramos. Histórias em quadrinhos – gênero literário e 
material pedagógico – Maurício de Souza em foco.  01/12/2012. Mestrado em 

Educação. Universidade Estadual de Londrina, Londrina. 
Grupo 5. A visão de educadores sobre as HQs e seu potencial como recurso pedagógico:  

Neste agrupamento, foram organizados trabalhos que abordam análises e relatos de 
educadores sobre as histórias em quadrinhos e suas possibilidades e consequências de uso na 
educação. (4 M, 1 D = 5): 

 CORREIA, Luiz Alberto da Silva. Autoria e letramento digital com histórias em quadrinhos: 
um experimento formativo na escola. 22/03/2019. Mestrado em Educação. Universidade 

Federal de Alagoas, Maceió. 

 PAIVA, Fabio da Silva. Histórias em quadrinhos na educação: memórias, resultados e 
dados. 22/01/2016. Doutorado em Educação. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.  

 CALDEROLLI, Gino Machado. A percepção de educadores sobre o uso das histórias em 
quadrinhos na sala de aula na perspectiva da Educomunicação. 26/03/2019. Mestrado em 

Comunicação. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Bauru.  

 MONFARDINI, Juliana Costa de Goes. HQaulas, meu professor gosta de ensinar. 

28/08/2013. Mestrado em Educação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro. 

 ZURDO, Francielle de Queiroz. Quadrinhos na sala de aula: o olhar do professor. 

21/03/2017. Mestrado em Letras. Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos.  
Grupo 6. As atividades propostas em sala de aula que envolvem a produção de HQs pelos 
alunos:  

Neste agrupamento, foram organizados trabalhos que abordam análises e relatos de atividades 
em que é realizada a criação das histórias em quadrinhos. (1 M, 1 D = 2):  

 SILVA, Dennys Dikson Marcelino da. A gênese da referenciação-tópica em processos de 
escritura de história em quadrinhos da turma da Mônica: criação textual de alunas 
recém- alfabetizadas. 26/11/2015. Doutorado em Letras e Linguística. Universidade Federal 

de Alagoas, Maceió. 

 LOPES, Maria Ailma Ferreira. Práticas de produção de histórias em quadrinhos em 
contextos de multiletramentos. 11/07/2019 Mestrado em Educação. Universidade Federal de 

Alagoas, Maceió.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O texto lido do grupo 1 evidencia que há relação entre a sociedade e a escola, uma 

influenciando a outra e que os recursos utilizados pelos profissionais da educação, no caso da 
presente pesquisa, os quadrinhos, não são imunes a essa relação. Os docentes não devem ignorar 
essa realidade e apesar de serem influenciados por ela é importante considerar e aprender as 
possibilidades dos elementos e recursos pedagógicos disponíveis e presentes nessa relação entre 
sociedade e escola para potencializar a relação de ensino-aprendizagem em sala de aula. 

A discussão sobre as HQs nos livros didáticos feita pelo grupo 2, demonstrou a importância da 
formação continuada e atualizada dos professores, para que eles possam explorar ao máximo os 
recursos disponíveis em sala de aula como o livro didático e as histórias em quadrinhos nele 
presentes, já que muitas vezes os próprios recursos não sugerem maiores e mais ricas possibilidades 
de uso. 

A leitura do agrupamento 3 nos traz a importância de se explorar os significados, conceitos e 
possibilidades do recurso histórias em quadrinhos na formação dos professores, porque não só é visto 
que este pode ser conceituado de diferentes formas (como meio de comunicação, forma de arte, 
gênero textual, parte da cultura infantil, etc.) mas também pode ser utilizado de diferentes formas 
(oficinas de produção, oficinas de leitura, avaliações, em sala de aula, etc.) para tratar diferentes 
assuntos (valores ético-estéticos, elementos verbais e não verbais, interpretação, influências sociais e 
culturais, meios de comunicação, modos de expressão, etc.) com diferentes idades (educação infantil, 
séries iniciais do Ensino Fundamental I, séries finais do Ensino Fundamental II, etc.). A presença e 
importância das HQs para com as crianças que frequentam as escolas não podem ser negadas, mas é 
necessário estudo do docente presente em sala de aula sobre o recurso (que deve ocorrer em 
momentos de formação) para que possam explorados ao máximo e adequadamente na educação. 
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  Evidencia-se a necessidade de que formação dos professores tenha também como foco as 
histórias em quadrinhos, não só pelas inúmeras possibilidades de uso do recurso ou pelo contato que 
já se faz presente desde a mais terna idade, mas pelas crianças considerarem as HQs como algo que 
desperta a curiosidade e interesse delas. Portanto, o uso delas em sala de aula, se for bem trabalhado 
com grande conhecimento pela parte do professor, possibilita que as aulas e a relação de ensino-
aprendizagem sejam mais interessantes, prazerosas e envolventes ao aluno.  

O agrupamento de textos lidos foi de grande relevância e dialoga com o objetivo da presente 
iniciação científica que é, por meio da leitura de textos de mestrado e doutorado, compreender melhor 
o que é histórias em quadrinhos e qual é o espaço que ela ocupa na educação e formação de 
docentes. As pesquisas do grupo 4 trazem diferentes definições sobre o que é HQ (material 
pedagógico, arte, gênero literário) e as implicações dessas definições para a ação em sala de aula, 
tanto aos professores quanto aos alunos. 

Os aprendizados que tive com o grupo “A contribuição das HQs para a formação do leitor” 
demonstram que os professores ainda têm aspectos a serem explorados no âmbito de histórias em 
quadrinhos em sua formação porque há um grande fascínio dos estudantes por elas e os professores 
muitas vezes têm visões restritas e incompletas sobre seu uso, inclusive sobre o que seriam 
exatamente os quadrinhos, o que limita suas possibilidades de utilização na formação do leitor. 

Os mestrados e doutorado dos pesquisadores do grupo “A visão de educadores sobre as HQs e 
seu potencial como recurso pedagógico” tem relevância no cenário da presente iniciação cientifica 
porque eu me proponho por meio de análise bibliográfica a entender mais sobre histórias em 
quadrinhos e sua relação com os professores e consequentemente com sua formação. O grupo 5, 
portanto, ao mostrar os olhares dos professores ao objeto de pesquisa, possibilita entender a presença 
ou falta formação deles sobre o assunto e a necessidade ou não de outras formações, o que inclusive 
acaba aparecendo como conclusão de alguns textos lidos nesse agrupamento. 

As reflexões sobre a formação do profissional da educação na temática dos quadrinhos por 
meio do conjunto de pesquisas lidas são: a relação do professor com os materiais disponíveis pela 
unidade ou instituição (não há como o professor trabalhar da melhor forma o nosso objeto de estudo 
em sala de aula, senão há recursos tanto de formação a este como físicos aos estudantes), a 
insegurança em utilizar determinados materiais (no caso histórias em quadrinhos) pela falta de 
formações existentes e oferecidas ao profissional; o sentimento e sensações do professor e dos alunos 
ao utilizar o material (quadrinhos) e sua interferência no uso, entre outras. 

O grupo 6, não tem o foco direcionado a formação dos professores sobre o tema quadrinhos, 
mas nos dá indícios de possibilidades de ação dessa classe de profissionais. Na pesquisa de Silva, é 
visto por meio da utilização da Crítica Genética como metodologia da atividade proposta, um novo 
meio de atuar docente que não se baseia só nos resultados e sim no processo de construção e leitura 
dos textos (sendo mencionado por este que essa atitude não é vista recorrentemente por ele no 
profissional que trabalha na escola). Assim como a pesquisa de Lopes também pode nos trazer 
reflexões sobre a formação dos professores porque trabalha com as HQs em formato digital e que há 
muita importância da utilização de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação por parte dos 
professores sendo estas sempre mudando e parte do cotidiano do aluno. De modo que apesar de não 
tratar diretamente do tema formação dos professores, posso inferir a importância de uma formação 
continuada a estes com objetivo de valorização maior do processo e sujeito na relação de ensino-
aprendizagem escolar e a apresentação e sugestão de uso de novas e variadas tecnologias em sala 
de aula, aprendizagens que fica subentendido pelos textos lidos que os professores não tiveram muito 
contato. 

O último agrupamento de pesquisas lido nos traz informações de base teórica e prática sobre a 
produção de histórias em quadrinhos em diferentes suportes na sala de aula, nos permitindo refletir 
indiretamente sobre os profissionais que iriam conduzir essa produção na escola (incluindo sua 
formação) e também sobre as inúmeras possibilidades de ação que o profissional docente tem com o 
recurso de história em quadrinhos.  

CONCLUSÕES:  
Durante a pesquisa acessamos diferentes concepções sobre o que seriam histórias em 

quadrinhos e consequentemente sobre as implicações destas nas ações de ensino-aprendizagem e na 
mediação delas ou por meio delas pelos professores. Essas concepções normalmente são baseadas 
em aspectos históricos, experiências pessoais, conceitualizações por meio de teóricos, etc. e mudam o 
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espaço que o objeto de estudo da iniciação científica ganha na escola e suas respectivas esferas 
(como livros didáticos, avaliações, planejamento dos professores, instalações físicas, etc.).  

Infelizmente, muitas vezes, pelo que foi constatado no levantamento bibliográfico realizado, as 
concepções sobre histórias em quadrinhos são equivocadas e errôneas, fruto de um desconhecimento 
do assunto. A resolução ao problema do desconhecimento do objeto de estudo seria principalmente o 
maior incentivo e melhoramento da formação continuada dos profissionais da educação, já que isso 
consequentemente aumentaria seu uso para fins educativos.  
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