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televisão foi necessária a construção de réplicas e reunião de outros recursos 

materiais, locações, contratação de atores, figurantes, cenógrafos, figurinistas, entre 

outros profissionais.  

 
Figura 88. A construção e transporte dos lanchões para a invasão 
de Laguna segundo Tabajara Ruas e Flávio Colin. 
Fonte da figura 00 a 00: RUAS, Tabajara & COLIN, Flávio. A 
Guerra dos Farrapos. Porto Alegre: L& PM Editores, 1985. 
 

Existem outros pontos em comum entre a HQ A Guerra dos Farrapos e a 

minissérie televisiva A casa das sete mulheres. O primeiro é a participação do 

próprio Tabajara Ruas em ambas as obras, como roteirista na primeira, e como 

consultor na segunda. Aliás, foi um romance de Tabajara Ruas que serviu de 

inspiração inicial para que a escritora gaúcha Letícia Wierzchowski escrevesse o seu 

quinto romance, A casa das sete mulheres, que serviu de inspiração para a 

homônima minissérie televisiva125. Outro ponto em comum é o fato de que Ivan 

                                                 
125 Numa entrevista publicada no site oficial da Editora Record, atual responsável pela publicação dos romances 
de Letícia Wierzchowski, a escritora gaúcha declarou: 
“Foi lendo os Varões assinalados, do Tabajara Ruas. Na verdade, meu marido leu o livro primeiro que eu, e 
mostrou a cena onde o Tabajara falava da casa onde viviam estas mulheres (essa casa existe até hoje, perto da xx 
cidade de Camaquã). Foi um brilho que o Marcelo teve. Ele falou: escreve a história dessas mulheres, Leticia. 
Então, quando eu li os Varões, enlouqueci com o livro. Ele martelou na minha cabeça por meses. Eu pensava: e 
se eu estivesse lá, como seria? Como seria vida de uma mulher no pampa revolucionário? (O Sul tem uma 
história muito diferente do resto do país, muito platina. Uma história de fronteira, feita de guerras, feita de 
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Pinheiro Machado editou tanto obras de Tabajara Ruas, quanto o primeiro romance 

de Letícia Wierzchowski. 

Por fim, vale destacar que todas essas reconstituições ficcionais (HQ, 

romances, minisséries de televisão e outras) da Revolução Farroupilha mencionadas 

aqui foram influenciadas pelos romances do escritor gaúcho Érico Veríssimo (1905-

1975), autor da trilogia O tempo e o vento, que ganhou duas adaptações para a 

televisão: uma telenovela homônima exibida em 1967 pela TV Excelcior, e a 

minissérie homônima de 1985, já mencionada aqui. As personagens de Veríssimo, 

em especial o Capitão Rodrigo, fornecem um excelente contraponto para o 

protagonista do romance O Gaúcho de autoria de José de Alencar (1829-1877). 

Enquanto a obra de Veríssimo apresenta características do Realismo Crítico, a obra 

de Alencar apresenta características do Romantismo. No romance de Alencar, os 

gaúchos são idealizados, na obra de Veríssimo são personagens verossímeis, mais 

convincentes. Também devemos destacar que Alencar foi um escritor nascido no 

Ceará e que viveu a maior parte da vida no Rio de Janeiro, enquanto Veríssimo era 

gaúcho e viveu a maior parte da vida no Rio grande do Sul, onde teve contato desde 

a infância com as histórias contadas por parentes. Repare que os gaúchos da HQ de 

Tabajara Ruas e Flávio Colin possuem mais pontos em comum com as personagens 

de Érico Veríssimo do que para as personagens de José de Alencar. 

O professor que pretender utilizar a HQ A Guerra dos Farrapos pode 

considerar, além das comparações entre diferentes representações sobre a 

Revolução Farroupilha, a possibilidade de um trabalho interdisciplinar entre História 

e Literatura Brasileira, para o qual ele pode planejar atividades em conjunto com o 

professor de Língua Portuguesa. É interessante que os alunos percebam o quanto a 

História, em especial a do Rio Grande do Sul, serviu de inspiração para os romances 

de Érico Veríssimo, que, por sua vez, ganharam adaptações para a televisão e 

influenciaram outros autores, como no caso Tabajara Ruas e Letícia Wierzchowsk, 

na criação de outras obras ficcionais  ambientadas durante a Revolução Farroupilha. 

Vale lembrar que roroteirista André Diniz e o desenhista Antonio Eder  também 

lançaram outra HQ sobre a Revolução Farroupilha. Essa HQ também recebeu o 

nome de A Guerra dos Farrapos e foi lançada recentemente pela Escala Editorial 

como mais um volume da coleção História do Brasil em quadrinhos. A comparação 

                                                                                                                                                         
silêncio, sangue e contenção). (...)” Fonte: 
http://www.record.com.br/autor_entrevista.asp?id_autor=1437&id_entrevista=125 
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entre as duas versões é inevitável e, do ponto de vista didático, bastante proveitosa. 

Seria interessante propor aos alunos, especialmente os do Ensino Fudamental, que 

comparassem as duas versões e que recorrendo à fontes diversas produzissem 

suas próprias versões sobre o assunto, que podem ser na  forma de HQ, 

representação teatral; vídeo etc. 

Outras obras em quadrinhos que merecem destaque são Debret em viagem 

histórica e quadrinhesca ao Brasil e D. João Carioca: A corte portuguesa chega ao 

Brasil (1808-1821), ambos roteirizados e desenhados por Spacca, como assina o 

paulistano João Spacca de Oliveira, que já trabalhou como chargista para o jornal A 

Folha de São Paulo.  Para produzir as duas obras, Spacca visitou museus e contou 

com a consultoria da pesquisadora Lilia Moritz Schwarcz, autora do livro As barbas 

do Imperador –D. Pedro II, um monarca nos trópicos .  
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Figura 89. Capa de D. João Carioca, HQ sobre as mudanças causadas pela chegada 
da família real portuguesa ao Brasil. 
Fonte: SCHWARCZ, Lilia Moritz; SPACCA.D. João Carioca: A corte portuguesa chega 
ao Brasil (1808-1821). São Paulo: Cia. Das letras, 2007. 

 

A vantagem, dessas duas obras de Spacca é que sem perder a preocupação 

com a fidelidade histórica e com o rigor nas informações, elas são mais atraentes 

para crianças e alunos do sexto e sétimo anos (quinta e sexta séries) do Ensino 

Fundamental do que outras HQs que tratam de temas históricos. Ao optar por um 
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estilo de desenho humorístico, mais leve e solto, em lugar de um estilo de desenho 

mais formal ou acadêmico, Spacca conseguiu trazer leveza à obra, tornando-a mais 

convidativa para alunos de todas as idades; as crianças, em especial. Spacca 

utilizou em suas HQs uma fórmula bastante utilizada nos quadrinhos europeus 

(Tintim, Asterix...); e japoneses, e  também por alguns autores norte-americanos, 

como Carl barks, o criador do Tio Patinhas: a combinação de personagens icônicas 

(isto é desenhadas de forma estilizada ou caricata, enfatizando a ideia sem a 

preocupação em desenhar de maneira naturalista ou “foto-realista”) com cenários 

convincentes, desenhados de maneira naturalista. 

 
Figura 90. Esboços de Spaca feitos durante a preparação da HQ D.João Carioca. 
Fonte: Fonte: SCHWARCZ, Lilia Moritz; SPACCA.D. João Carioca: A corte 
portuguesa chega ao Brasil (1808-1821). São Paulo: Cia. Das letras, 2007.  
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Sobre isso, o desenhista e teórico de HQs Scott McCloud comentou em seu 

livro Understanding Comics: The Invisible Art (publicada no Brasil como título de 

Desvendando os quadrinhos: A arte invisível), uma obra teórica sobre HQs 

apresentada na forma de uma HQ, da qual extraímos um trecho apresentado na 

próxima imagem. Segundo McCloud, essa fórmula permite que os alunos se 

identifiquem com mais facilidade com as personagens ao mesmo tempo em que a 

ambientação sugere a ilusão de transportar o leitor para dentro da HQ. Personagens 

icônicas ou desenhadas de modo “cartunesco” facilitam a empatia com o público, 

superando até as fronteiras culturais e étnicas. Dois exemplos disso são a crescente 

popularidade mundial das personagens das HQs japonesas (mangás) ou o fato de 

que a série de desenhos-animados Os Simpsons alcança níveis de popularidade, 

mesmo fora dos Estados Unidos, que dificilmente seriam alcançados por um seriado 

de televisão do gênero sitcom (“comédia de situação”) estrelado por atores de carne 

e osso. 

 
Figura 91. Trecho do livro Understanding Comics: The Invisible Art, no qual o autor comenta 
sobre a fórmula de combinar personagens desenhadas de modo cartunesco, com cenários 
desenhados de maneira a sugerir a ilusão de realidade. 
Fonte: MCCLOUD, Scott. Understanding Comics: The Invisible Art. Northampton, 
Massachusetts: Kitchen Sink Press, Inc., 1993.p.43. 
 

Apesar da leveza que Spacca conseguiu imprimir à obra, na maior parte do 

tempo, ele evita inserir anacronismos (mesmo que para efeitos de humor), nem 

apresenta as personalidades históricas de maneira infantilizada ou ingênua, como 

ocorrem nas HQs de Maurício de Sousa sobre datas comemorativas publicadas na 

coleção Você Sabia?. Vale lembrar que uma das obras de Spacca, D. João Carioca, 
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entrou em 2009 na lista do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), que 

compra obras de diferentes editoras e as distribui para escolas públicas de todo o 

país. 

Assim como no caso de A Guerra dos Farrapos, recomenda-se a comparação 

das HQs de Spacca, em especial D. João Carioca, com trechos dos livros 1808, 

sobre a chegada da família real portuguesa ao Brasil, e 1822, sobre o processo de 

independência do Brasil, ambos de autoria do jornalista Laurentino Gomes; que 

demonstrou que livros de divulgação da História em linguagem acessível para o 

público leigo podem sim se tornar best-sellers no mercado brasileiro. A comparação 

não deve se restringir às obras de Laurentino, mas também a outros textos, inclusive 

os do livro didático e cenas de produções para o cinema e a televisão como a 

comédia Carlota Joaquina – Princesa do Brazil (1995), e a minissérie de televisão o 

Quinto dos Infernos (2002). Nesses casos, cabe ao professor cumprir o seu papel de 

mediador, e chamar a atenção para o fato de que as imagens de Carlota Joaquina e 

D. João como uma megera e um tolo são também representações estereotipadas. 
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Capítulo VIII — Considerações finais 
 

As HQ surgiram no século XIX e são anteriores ao cinema falado, ao rádio, à 

televisão e à Internet. No entanto, elas ainda são consideradas uma linguagem nova 

quando o assunto é sua possível utilização no trabalho em sala de aula. E como 

qualquer “linguagem nova’ ela ainda intimida os professores. Alguns dos mesmos 

professores que se sentem intimidados com as HQs não apresentam tantos receios 

em utilizar o cinema em sala de aula. Podemos dizer que isso ocorre porque eles 

possuem mais familiaridade com o cinema do que com as HQs, mas é uma 

familiaridade enganosa. Muitas vezes, o cinema é usado nas aulas de História sem 

qualquer cuidado ou fundamentação técnica ou teórica: o professor  exibe para os 

alunos um filme que ele próprio não assistiu ainda, ou a respeito do qual não reuniu 

informações (quando e onde foi produzido, se é ou não baseado em outra obra e 

quando baseado em fatos reais não procurou saber quais são as diferenças entre a 

história contada na tela e a história verídica que serviu de base...). Ainda assim, o 

cinema intimida menos os professores. Uma das razões para isso é a econômica. O 

salário do professor não é alto, mas ele pode comprar numa barraca de camelô dois 

ou mais filmes em DVD (não vamos ser hipócritas a ponto de fingir que  professores 

não compram cópias piratas de filmes e não as exibem em sala de aula) pela 

mesma quantia que seria suficiente para comprar uma única revista em quadrinhos 

(para não falarmos em álbuns de quadrinhos, daqueles vendidos em livrarias por 

preços bem mais altos). 

Existem muitos obstáculos que dificultam, mas que não chegam a 

impossibilitar, o uso das HQs na sala de aula. Na verdade são obstáculos ligados ao 

contexto escolar que dificultam o próprio ensino de História. O principal talvez seja 

conseguir dosar uma grande quantidade de conteúdos para um número tão pequeno 

de aulas de aulas por semana. Isso se pensarmos em uma única turma. Enquanto 

professores de Língua Portuguesa e Matemática possuem menos turmas e um 

número de aulas maior reservado para cada turma, os professores das demais 

disciplinas têm que lidar com situação oposta: mais turmas, mas um número menor 

de aulas em cada uma. Para o professor de História, são muitas turmas para 

acompanhar, o que implica em mais diários de classe para controle de freqüência 

dos alunos e para registro das aulas. Implica também em mais papeletas com as 
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respectivas notas de cada aluno para entregar no final de cada bimestre. O 

professor dispõe de pouco tempo para trabalhar adequadamente tantos conteúdos. 

É impossível querer ensinar “toda a História” e ensinar uma quantidade maior de 

conteúdos não significa que os alunos estejam aprendendo mais. A experiência e o 

bom senso comprovam que é preferível ensinar com qualidade poucos assuntos a 

ensinar mal muitos assuntos. Mas mesmo quando selecionamos os assuntos a 

serem trabalhados em sala de aula e abrimos mão de outros por serem 

considerados menos relevantes, ainda assim, sobra muito conteúdo para poucas 

aulas. Sobre essa necessidade de selecionar conteúdos para o ensino de História, 

Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky escreveram: 

“Vemos com freqüência professores preocupados em dar toda a matéria e 

frustrados com o fracasso diante dessa tarefa impossível Há estudantes que saem 

do ensino médio sem nunca ter estudado em História nada que ocorreu depois de 

1945. Outros ficam frustrados porque nada sabem sobre as antigas civilizações 

apesar de conhecerem de cor o nome dos donatários das capitanias hereditárias do 

Brasil Colônia. Como elementos complicadores, temos os exames vestibulares ao 

final do ensino médio, e exames nacionais ou estaduais, a cada final de ano. 

Professores que adotam livros didáticos sentem-se obrigados a seguir de cabo a 

rabo seu conteúdo, pressionados por diretores, coordenadores e pais. Com o 

número baixo de aulas de História oferecidas, quaisquer assuntos e discussões que, 

embora importantes, ‘atrasariam a matéria’ são deixados de lado. O resultado de 

tudo isso é a transformação do conhecimento histórico numa maçaroca de 

informações desconectadas ou articuladas à força, mas sempre desinterssantes e 

frequentemente inúteis. (...) 

Como ninguém é uma enciclopédia, a primeira coisa a fazer ao montarmos 

um curso é selecionar conteúdos126.” 

Todas as disciplinas são importantes, mas o que se vê na prática, é que 

algumas são consideradas mais importantes do que outras. Do ponto de vista da 

turma, são muitas disciplinas para acompanhar, e verdade seja dita, História está 

entre as disciplinas que são encaradas como “secundárias” pela maioria dos alunos 

                                                 
126 PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi. Por uma História prazerosa e conseqüente.In: KARNAL, 
Leandro. (Org.) História na sala de aula: Conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2004. p. 29) 
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e seus pais. Não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, estou apenas 

mencionado mais um dos obstáculos que o professor de História deve enfrentar ao 

realizar seu trabalho. A importância da História é muitas vezes ignorada pelo senso 

comum, mas sempre que algum regime ditatorial se instala, o ensino de História é 

sempre o mais afetado: foi assim na Alemanha nazista, em que Hitler difundia uma 

versão distorcida e falsificada do passado para justificar sua política expansionista e 

de extermínio dos grupos que ele considerava “indesejáveis”. Segundo Meirieu, o 

fato de certas disciplinas serem consideradas “secundárias” já fazia parte das 

“regras do jogo” nos tempos em que o respeito à autoridade na escola era maior: 

“(...) já existia violência: mas era contida em formas escolar e socialmente 

aceitáveis: a iniciação dos calouros, a bagunça, o fenômeno do bode expiatório... De 

certa maneira, a Escola organizava a violência em limites que ela controlava: as 

arruaças rituais no recreio, a concorrência acirrada pelos resultados escolares, a 

desordem tolerada nas disciplinas ‘secundárias’ ou ‘folclóricas’, o professor 

tradicionalmente escarnecido, ou mesmo humilhado por seus alunos. Tudo isso era 

identificado, conhecido de todos e fazia parte das ‘regras do jogo127’”. 

Mesmo selecionando conteúdos e conseguindo convencer a maioria dos 

alunos da relevância do ensino de sua disciplina, o professor de História vai precisar 

diversificar suas aulas para motivar a turma. Os alunos irão se entediar se assistirem 

apenas aulas expositivas, ainda mais se (suponhamos), a aula de História for a 

última da sexta-feira (sem falar que os alunos do ensino fundamental costumam ficar 

“mais agitados” depois do intervalo). Isso não significa que o professor deva 

promover atividades diferenciadas ou lúdicas em todas as aulas. Significa que ele 

precisa dosar o uso de diferentes instrumentos no decorrer de cada bimestre. As 

HQs devem ser apenas mais um instrumento a serviço do trabalho docente. Imagine 

um professor de História que em todas as suas aulas recorresse a um único e 

mesmo instrumento, que utilizasse exclusivamente o livro didático ou que apenas 

exibisse filmes e não cobrasse a leitura de nenhum texto. O mesmo vale para as 

HQs. Convém utilizá-las em sala de aula, mas com parcimônia e planejamento, 

revezando seu uso com o de outras fontes. Em qualquer circunstância, o professor 

                                                 
127 MEIRIEU, Philippe. O cotidiano da sala de aula: o fazer e o compreender. [Tradução: Fátima Murad] – Porto 
Alegre: Artmed, 2005, p.31. 
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que pretenda utilizar HQs em seu trabalho deve considerar sempre as seguintes 

questões: 

1.Qual o uso possível dessa HQ? 

2. A que faixa etária e escolar tal HQ é mais adequada? 

3. Como vou abordar a HQ dentro da minha disciplina ou num trabalho 

interdisciplinar? 

4. Qual a cultura quadrinhística dos meus alunos? Ou seja, se os seus alunos 

possuem o hábito de ler HQs; quais personagens ou gêneros conhecem?. 

Como todo recurso didático, se as HQs apresentam limitações, elas também 

apresentam vantagens. Em comparação aos textos didáticos que em certos casos 

costumam ser bastante áridos e pouco estimulantes para o aprendizado, as HQs 

possuem a vantagem do apelo visual. Afinal, a criança começa a ver imagens antes 

mesmo de aprender a ler. Como bem observa Vergueiro: 

“Assim, quando o homem das cavernas gravava duas imagens, uma dele 

mesmo, sozinho, e outra incluindo um animal abatido, poderia estar, na realidade, 

vangloriando-se por uma caçada vitoriosa, mas também registrando a primeira 

história contada por uma sucessão de imagens. Bastaria, então, enquadrá-las para 

se obter algo muito semelhante ao que modernamente se conhece como história em 

quadrinhos. Ainda hoje, as crianças começam muito cedo a transmitir suas 

impressões do mundo por meio de desenhos, representando seus pais, seus irmãos 

e seus amigos com rabiscos que nem sempre lembram as pessoas ou objetos 

retratados, mas que, mesmo assim, cumprem o objetivo de comunicar uma 

mensagem128.”  

Em comparação aos filmes, as vantagens também são muitas. Em primeiro 

lugar, enquanto os filmes podem provocar a ilusão do real, o que pode causar certa 

confusão no que se refere à veracidade histórica, as HQs apenas sugerem o real. 

Isso significa que é mais fácil o aluno compreender que a HQ é apenas mais uma 

representação enquanto que no caso de uma obra cinematográfica, embora essa 

também seja uma representação, a probabilidade de o aluno acreditar que um filme 

                                                 
128 VERGUEIRO, Waldomiro. O uso das HQs no ensino. In: RAMA, Ângela; VERGUEIRO,Waldomiro (orgs.). 
Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 3. ed.São Paulo: Contexto, 2006. pp.8-9.. 
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baseado em fatos históricos seja a reconstituição exata  de determinado período ou 

acontecimento é maior. Trata-se do fenômeno que o historiador Marcos Napolitano 

chama de “super-representação”. Segundo Napolitano: 

“(...) o efeito da super-representação pode ser particularmente forte em 

crianças mais novas, decorrente da força que a imagem (particularmente a imagem 

fílmica) possui como experiência simulada da realidade. Também conhecido como 

efeito ‘túnel do tempo’, essa experiência pode induzir a uma assimilação direta, sem 

mediações, da representação fílmica como simulacro da ‘realidade histórica’. O 

professor não deve temer esse efeito, normal até certo nível e responsável pela 

experiência emocional e sensorial do cinema. Trata-se de saber lidar com ela, 

realizando um conjunto de mediações pedagógicas antes e depois do filme129.” 

Já as HQs, por apenas poderem sugerir o som e o movimento (ao contrário 

dos meios audiovisuais que dispõem do som e da ilusão do movimento), exigem 

maior participação por parte do público. Por isso, segundo Vergueiro: 

“O caráter elíptico da linguagem quadrinhística obriga o leitor a pensar e 

imaginar – Sendo uma narrativa com linguagem fixa, a constituição de uma história 

em quadrinhos implica na seleção de momentos-chave da história para utilização 

expressa na narrativa gráfica, deixando-se outros momentos a cargo da imaginação 

do leitor. Dessa forma, os estudantes, pela leitura de quadrinhos, são 

constantemente instados a exercitar o seu pensamento, complementando em sua 

mente os momentos que não foram expressos graficamente, dessa forma 

desenvolvendo o pensamento lógico. Além disso, as histórias em quadrinhos são 

especialmente úteis para exercícios de compreensão de leitura e como fontes para 

estimular os métodos de análise e síntese das mensagens. É o que acontece, por 

exemplo, quando o professor solicita aos estudantes 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 para o desenvolvimento da trama, antes de 

representá-los graficamente.130 “ 

                                                 
129 NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo:Contexto, 2003. p. 39. 
130 VERGUEIRO, Waldomiro. O uso das HQs no ensino. In: RAMA, Ângela; VERGUEIRO,Waldomiro (orgs.). 
Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula. 3. ed.São Paulo: Contexto, 2006. pp.23-4. 
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Outra vantagem da HQ em relação aos filmes é que ela é um recurso que não 

requer o funcionamento de equipamentos eletroeletrônicos como aparelho de 

televisão, aparelho de DVD ou acessórios como extensões ou adaptadores de 

tomada. A não ser que o professor decida exibir alguns quadrinhos por meio do 

projetor de datashow. Bastam apenas algumas folhas xerocadas que podem ser 

devolvidas pelos alunos no final da aula para serem reutilizadas por outras turmas 

nos anos seguintes. Ou o professor pode dividir a turma em pequenos grupos e 

incumbir cada grupo de ler uma HQ diferente ou determinado trecho selecionado de 

uma HQ.O professor também pode aproveitar o acervo de HQs disponíveis na 

próprio acervo da biblioteca escolar. As HQs não precisam ser necessariamente 

novas, revistas usadas também podem ser aproveitadas. Em vários sebos podem 

ser encontradas revistas em quadrinhos vendidas a preços bastante baixos, exceto 

aquelas muito raras, que podem ter alta cotação entre os colecionadores. 

O professor que pretende usar HQs na sala de aula não deve usá-las apenas 

para tornar  a aula “mais interessante” ou “mais lúdica”. Ele deve usar as HQs pelo 

fato de que elas favorecem o desenvolvimento de diversas habilidades ligadas à 

leitura e compreensão. Convém levarmos em consideração as recomendações do 

Professor Elydio dos Santos Neto: 

“Trabalhar com histórias em quadrinhos exige uma experiência cultural com 

as mesmas, familiaridade com a sua linguagem, percepção de suas possibilidades 

comunicativas. Estas qualidades desenvolvem-se ao longo de certo tempo, 

frequentando e conhecendo as diferentes características desta arte e desta 

linguagem. Isto não se faz de um momento para o outro, da noite para o dia. É 

preciso ter claro também que os quadrinhos no ambiente escolar, não deveriam ser 

utilizados apenas e simplesmente como um recurso para distrair, para deixar mais 

leve, para fazer passar o tempo. Faz-se necessário ter clareza de objetivos e que se 

faça uma pesquisa complementar àquilo que será estudado a partir da história 

escolhida. Isso porque a leitura daquela história favorecerá que se estabeleçam 

relações com outros pontos de estudo131.” 

                                                 
131 SANTOS NETO, Elydio dos; SILVA, Marta Regina Paulo da. Histórias em quadrinhos e educação: histórico 
e perspectivas.In: SANTOS NETO, Elydio dos; SILVA, Marta Regina Paulo da. (Org.) História em quadrinhos 
& educação: formação e prática docente. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2011. 
p. 31 
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O uso da HQ na aula de História deve sempre atender a um objetivo, seja 

ensinar um conceito, promover um debate, se aprofundar em determinado assunto. 

Mesmo que a HQ seja usada e analisada como fonte e não como mero suporte ou 

“chamariz”, a sua utilização visa desenvolver certas habilidades e competências. Em 

cada atividade que é cobrada ou realizada a partir de uma determinada fonte (que 

pode ser uma HQ; um filme; um livro; uma visita ao museu...) o “fazer” é um caminho 

para o “compreender”.  E o “compreender” é mais importante do que o “fazer”. Como 

bem afirma Meirieu: 

“Assim, na Escola, ao contrário do que se passa no circuito econômico, o 

‘produto’ é apenas um pretexto. Exercícios, deveres, dossiês, exposições, tudo isso 

não tem nenhum interesse em si mesmo. Eles são utilizados apenas na medida em 

que permitem confirmar competências que sobreviverão amplamente a eles. 

Ninguém conserva por toda a vida seus cadernos escolares... mas é de se esperar 

que todos conservem por toda a vida aquilo que puderam adquirir pelo trabalho em 

seus cadernos. O que conta, na Escola, não é o que se vê, mas aquilo que confirma 

o que se vê. O que conta não é a tarefa, mas o objetivo132”. 

Portanto, a escola não é uma fábrica, mas um local que visa à formação 

daqueles que um dia serão cidadãos. Por isso mesmo, ela não produz coisa alguma, 

pelo menos não no sentido de uma mercadoria que possa ser vendida e consumida, 

mas ela forma, seja para o mercado de trabalho, seja para a cidadania. Toda 

atividade realizada ou solicitada na escola possui objetivos que visam à formação. 

Por isso, quando usamos HQs para ensinar História, devemos ter em mente que a 

HQ deve estar subordinada aos objetivos da aula e não o contrário.  

A utilização de HQs nas aulas de História é coerente com o que recomendam 

os PCNs para o ensino de História. Em primeiro lugar porque as HQs como 

produção humana também podem ser consideradas num sentido mais amplo 

documentos históricos, pois a atual concepção de documento histórico não se 

restringe mais aos documentos oficiais: 

“Ao longo do século XX, o documento adquire outra amplitude no trabalho do 

historiador. São utilizadas outras fontes de pesquisa histórica relacionadas à 

preocupação de se estudar outras dimensões da vida social. Os documentos 

                                                 
132 MEIRIEU, Philippe. O cotidiano da sala de aula: o fazer e o compreender. [Tradução: Fátima Murad] – Porto 
Alegre: Artmed, 2005, p.54. 
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passaram a ser tudo o que é registrado por escrito, por meio de sons, gestos, 

imagens ou que deixou indícios de modos de fazer, de viver e de pensar dos 

homens: músicas, gravuras, mapas, gráficos, pinturas, esculturas, filmes, fotografias, 

lembranças, utensílios, ferramentas, festas, cerimônias, rituais, intervenções na 

paisagem, edificações etc. As fontes escritas passaram a ser variadas, textos 

literários, poéticos e jornalísticos, anúncios, receitas médicas, diários, provérbios, 

registros paroquiais, processos criminais, processos inquisitoriais etc.133” 

Convém destacar que o uso das HQs, assim como do cinema e de outras 

linguagens não substitui o trabalho do professor de História. O professor não é mais 

considerado o provedor de informação (que pode ser adquirida em maior quantidade 

e rapidez na Internet e outras mídias modernas),mas desempenha importante papel 

como mediador, devendo orientar seus alunos na seleção das informações e na 

transformação daquelas que forem confiáveis e úteis em conhecimento. Mais uma 

vez, convém destacar o que dizem os PCNs: 

“É preciso diferenciar, entretanto, o saber que os alunos adquirem de modo 

informal daquele que aprendem na escola. No espaço escolar, o conhecimento é 

uma reelaboração de muitos saberes, constituindo o que se chama de saber 

histórico escolar. Esse saber é proveniente do diálogo entre muitos interlocutores e 

muitas fontes e é permanentemente reconstruído a partir de objetivos sociais, 

didáticos e pedagógicos. Dele fazem parte as tradições de ensino da área; as 

vivências sociais de professores e alunos; as representações do que e como 

estudar; as produções escolares de docentes e discentes; o conhecimento fruto das 

pesquisas dos historiadores, educadores e especialistas das Ciências Humanas; as 

formas e conteúdos provenientes dos mais diferentes materiais utilizados; as 

informações organizadas nos manuais e as informações difundidas pelos meios de 

comunicação134.” 

                                                 
133 Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais : história / 
Secretaria de Educação Fundamental. . Brasília : MEC / 
SEF, 1998. 1. Parâmetros curriculares nacionais. 2. História : 

Ensino de quinta a oitava séries. I. p.84 
 
134

Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. 
Parâmetros curriculares nacionais : história / 
Secretaria de Educação Fundamental. . Brasília : MEC / 
SEF, 1998. 1. Parâmetros curriculares nacionais. 2. História : 
Ensino de quinta a oitava séries. Pp.38-9.  
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Durante a elaboração desta dissertação, foi grande a tentação de apresentar 

um número cada vez maior de sugestões de HQs a serem utilizadas no ensino de 

História. No entanto, tentei reduzir o número de sugestões por já ter reunido 

exemplos suficientes para demonstrar a diversidade de HQs existentes e de 

conteúdos que podem ser trabalhados utilizando-as. As sugestões presentes nesta 

dissertação estão longe de esgotar o assunto, mas creio que sejam suficientes para 

que outros professores comecem a buscar outras HQs e encontrem formas 

adequadas de utilizá-las seja no ensino de História seja em atividades 

interdisciplinares.  

Apesar de todas as frustrações e dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

do magistério no exercício de seu ofício, raramente encontrando condições 

adequadas de trabalho, acredito, com base no convívio com diversos colegas com 

quem tive o prazer de trabalhar nas escolas nas quais lecionei que a maioria do 

professorado está sempre em busca de novas maneiras de ensinar, de novos 

recursos para utilizar em sala de aula. Mesmo nos raros momentos de lazer, muitos 

professores estão pensando no trabalho: ao assistirem um filme ou ao lerem uma 

reportagem em um jornal, revista ou site, esses professores já estão pensando em 

maneiras de como aproveitar o filme que estão assistindo ou a reportagem que 

estão lendo. E se um número maior de professores cultivarem o hábito de ler HQs 

de diferentes gêneros, com certeza, eles já começarão a pensar em maneiras de 

utilizar determinada HQ que acabaram de ler.  
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