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O ambiente escolar é um espaço propício a muitos debates, há muito tempo que a 

escola deixou de ser vista apenas como transmissora/reprodutora de conteúdos, atualmente a 

escola está mais voltada para uma formação cidadã. Como local de reflexão e disseminação 

dos saberes, de formação de seres críticos e cidadãos(ãs) ativos(as), a escola não pode se 

furtar à reflexão de temas que se apresentam mais intensamente na sociedade.  Logo, entre 

tantos outros temas, despontam as questões de gênero, que apresentam a necessidade de 

discussões mais intensas sobre elas, especialmente no ambiente escolar. Necessidade esta, 

advinda de “de inúmeras demandas, além da determinação governamental” (FURLANI, 2012, 

p. 66) 

 Compondo um dos temas transversais, as questões de gênero estão presentes nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, segundo os mesmos: “O papel da escola é abrir espaço 

para que a pluralidade de concepções, valores e crenças sobre sexualidade possa se expressar” 

(PCNs, 1998, p. 305).  

 Apoiadas nos pressupostos de Foucault e Derrida, autoras como Guacira Lopes Louro 

(2012) (1997), Dagmar Esterman Meyer (2012), Joan Scott (1995), Silvana Vilodre Goellner 

(2012) e Jimena Furlani (2012), trabalham com a ideia de que a linguagem se constitui como 

um forte marcador nas questões de gênero. Partindo dessa proposta, o presente estudo analisa 

as compreensões acerca da abordagem da temática relações gênero no ambiente escolar, com 

estudantes do oitavo e nono ano do ensino fundamental, mais precisamente no eixo temático 

que diz respeito às questões das mulheres.  

As autoras citadas tem pesquisas ligadas aos Estudos Culturais, portanto, partindo da 

premissa “Desestabilizar verdades preconcebidas e romper com os essencialismos são 

algumas das contribuições do campo teórico dos Estudos Culturais” (GOELLNER, p.32), 

trabalhamos as relações de gênero a partir de uma reflexão sobre a linguagem e o lugar social 
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e cultural sobre o qual se constroem os gêneros e as relações de poder implicadas nisso. 

Abrindo espaço para que os(as) alunos(as) se expressem através de um artefato cultural 

específico: as histórias em quadrinhos.  

O presente trabalho se originou a partir do projeto “Narrativas visuais: produção de 

histórias em quadrinhos na sala de aula”, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Leônidas Santiago, no bairro do Rangel. Partido de temas propostos debatidos 

em sala de aula, os(as) alunos(as) são orientados(as) à pesquisa e reflexão, e posterior 

produção de histórias em quadrinhos referentes aos mesmos.  

Consideramos as histórias em quadrinhos como um produto cultural e, enquanto tal, 

transmissor de significados próprios do tempo, realidade e cultura de quem os produz. Dessa 

maneira, acreditamos que a produção de histórias em quadrinhos no ambiente escolar, 

possibilita aos(às) alunos(as) uma ressignificação dos conteúdos abordados a partir da sua 

própria realidade. 

Dessa maneira, nos propomos a trabalhar diante dos seguintes questionamentos: qual 

compreensão sobre relações de gênero os(as) alunos(as) tem? Como eles (as) 

sentem/expressam as relações de poder envolvidas nas construções de gênero? 

 

Gênero na sala de aula 

As relações de gênero são apresentadas nos PCN’s como um dos três eixos possíveis 

do tema Orientação Sexual, os outros dois eixos são: “corpo: matriz da sexualidade” e 

“prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, Aids”. Segundo Furlani (2012), a inclusão 

de temas como a sexualidade deu-se no contexto dos anos 1990, quando a educação direciona 

suas intenções para transformar a criança em um “sujeito de direito”, portanto, coube à escola 

“proporcionar não apenas o ‘desenvolvimento para a vivência de uma cidadania plena’, mas a 

minimização da exclusão social” (FURLANI, 2012, p. 67) 

No entanto, apesar de constar entre os temas transversais presentes nos currículos 

escolares, há uma certa resistência por parte de educadores(as) em trabalhar essas questões. 

Alguns(mas) expõem motivos pessoais (como orientação religiosa, por exemplo), o que por si 

não se sustenta, uma vez que profissionais da Educação precisam trabalhar da forma mais 

ampla e abrangente possível, e não deveriam sobrepor sua visão de mundo à pluralidade de 
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perspectivas existentes sobre um mesmo tema. Outros(as) defendem que tais questões devem 

ser tratadas no âmbito familiar, não cabendo à escola adentrar nesse espaço.  Ao contrário do 

que se pensa, ou do que propõem alguns(mas) profissionais da Educação, na intenção de fugir 

de debates nessa vertente, discussões sobre sexualidade fazem parte do ambiente escolar. “A 

sexualidade no espaço escolar não se inscreve apenas em portas de banheiros, muros e 

paredes. Ela ‘invade’ a escola por meio da atitude dos alunos em sala de aula e da convivência 

social entre eles” (PCN, 1998, p.292) 

Segundo Louro: “É indispensável questionarmos não apenas o que ensinamos, mas o 

modo como ensinamos e que sentidos nossos/as aluno/as dão ao que aprendem” (1997, p. 64). 

Para essa reflexão sobre os sentidos que nossos alunos atribuem ao que é ensinado, 

utilizaremos aqui uma ferramenta de análise que encontra espaço de diálogo com nosso 

público alvo: as histórias em quadrinhos. 

Hoje, em especial, desenvolver um trabalho ligado aos estudos sobre gênero é coo 

caminhar sobre um campo minado. A onda neoconservadora que se desenha no cenário atual 

realiza ataques constantes e infundados sobre essa área do conhecimento. Aproveitando-se do 

amplo alcance propiciado pela internet, vídeos sensacionalistas são divulgados com o intuito 

de difamar os estudos e abordagens sobre gênero, provocando pânico na população através da 

disseminação de inverdades.  

Dessa maneira, mais do que nunca, faz-se necessário que se discuta amplamente o 

tema nas escolas. “A sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é 

algo que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se ‘despir’” (LOURO, 1997, p.81). 

Como espaço de problematização das demandas sociais, e de transformação e construção de 

ideias e comportamentos, a escola não pode se furtar a esses debates, e os professores e 

professoras são os profissionais que se encontram na linha de frente desse cenário tão 

desafiador quanto urgente. 

 

Quadrinhos e Educação 

As histórias em quadrinhos nem sempre foram bem-vindas no ambiente escolar, e 

especialmente após a publicação do livro The Seduction of the Innocent, do psiquiatra alemão 

naturalizado americano Fredric Wertham, pode-se dizer que teve início uma verdadeira 
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cruzada moral contra mesmas. No seu estudo, Wertham acusava os quadrinhos de induzirem 

as crianças à violência e à delinquência, assim como fazia alusão a uma possível relação 

homoafetiva entre os personagens Batman e Robin2, entre outras ideias que sempre 

ressaltavam o caráter negativo dos quadrinhos. O impacto do texto de Wertham ultrapassou os 

limites dos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, tivemos na mesma linha um relatório do 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), este afirmava que as histórias 

em quadrinhos causavam preguiça mental nas crianças, sendo então consideradas leituras 

extremamente nocivas e não recomendadas aos pequenos (GONÇALO JÚNIOR, 2004). 

 No entanto, na contramão do que era divulgado pelo INEP e em outros espaços de 

orientações pedagógicas, houveram esforços de defensores dos quadrinhos, como Adolfo 

Aizen, fundador da EBAL (Editora Brasil América Ltda.), e Gilberto Freire (GONÇALO 

JÚNIOR, 2004). Ocorreu também a Primeira Exposição Internacional de Histórias em 

Quadrinhos, realizada em São Paulo em 18 de junho de 1951, organizada por Miguel 

Penteado, Reinaldo de Oliveira, Álvaro de Moya, Jayme Cortez e Syllas Rolemberg. A 

exposição contava com originais de autores como Alex Raymond (autor de Flash Gordon) e 

Milton Caniff (autor de Steve Canyon), entre outros. Foi a primeira do gênero realizada no 

Brasil (MOYA, OLIVEIRA, 1970). 

 Os debates foram se ampliando e as visões sobre as histórias em quadrinhos se 

modificando, de vilãs da Educação passaram a ser aliadas do processo de ensino e 

aprendizagem. Hoje contamos com referências a tal linguagem na LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional), nos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais), assim como 

sua presença em exames de qualificação nacional, como é o caso do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) (VERGUEIRO, RAMOS, 2009). Além disso, a partir de 2006 os 

quadrinhos foram incluídos na lista do PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) como 

obras a serem distribuídas nas escolas públicas (SANTOS NETO, SILVA, 2015). “Esse 

contexto favorável faz com que muitos professores e professoras, desejosos/as de encontrar 

novas linguagens e possibilidades pedagógicas que os/as aproximem de seus educandos e 

educandas, queiram trabalhar com as histórias em quadrinhos” (SANTOS NETO, SILVA, 

2015, p. 11). 

                                                           
2 Importante atentar para o fato de que a sexualidade sempre foi atacada em diversos momentos da história em 
que um determinado grupo decide empreender uma cruzada a favor da “moral e dos bons costumes”.  
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 Existem vários estudos sobre o uso de HQs na sala de aula que contemplam as mais 

diversas disciplinas, grande parte deles concentra-se no estímulo à leitura e interpretação das 

mesmas3. Porém, o que nos propomos a partir de agora é seguir em outra via, apresentando o 

uso de HQs em sala de aula como espaço para desenvolvimento das habilidades criativas do 

aluno. Acreditamos que as histórias em quadrinhos permitem o desenvolvimento das 

potencialidades criativas do aluno e sua aproximação com os temas abordados na vivência 

escolar. 

 Para que o trabalho com quadrinhos na sala de aula seja realizado, faz-se necessário, 

primeiramente, um entendimento por parte do docente sobre a linguagem a ser trabalhada, 

como sugerem Santos Neto e Silva, é preciso que os docentes sejam alfabetizados na 

linguagem dos quadrinhos antes de iniciar sua utilização como ferramenta pedagógica (2015). 

As HQs não podem (e não devem) ser usadas como “tampões” para os momentos de ócio na 

sala de aula. Antes de qualquer utilização de uma linguagem visual no ambiente escolar, é 

preciso considerá-la como instrumento pedagógico, e, como tal, antever no planejamento da 

aula quais são os caminhos mais viáveis para explorá-la naquele momento. 

 Na prática que propomos para o uso das HQs na sala de aula, partimos do pressuposto 

de representação proposto por Chartier, que afirma: “as representações do mundo social, 

embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam” (CHARTIER, 1990, p.17). Assim, 

consideramos as HQs como portadoras de discursos carregados de intencionalidades dos 

grupos onde são produzidos, assim como buscam um canal de diálogo com o público que 

pretendem atingir. Logo, como consumidores de histórias em quadrinhos, os alunos assimilam 

os valores que elas difundem, dialogam com eles, seja no que se aproxima da sua realidade ou 

no que se distancia dela. 

 Aproximando-nos das propostas de Certeau, no que se refere às estratégias e táticas 

(2014, p.93-95), entendemos o mercado editorial de quadrinhos, e as ideias que se procuram 

veicular através da referida linguagem, como uma estratégia de mercado para incutir nos 

consumidores valores simbólicos direcionados. Dessa maneira, ao se apropriar dos 

instrumentos significantes que compõem as histórias em quadrinhos, os alunos exercem na 

                                                           
3 Em relação às reflexões sobre quadrinhos e educação citamos: VERGUEIRO, RAMOS (2009); MODENESI, 
BRAGA JR (2015); GOMES (2012); RAMA, VERGUEIRO (2012); MODESI (2013); SANTOS NETO, 
SILVA (2015). 
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prática uma tática, a apropriação do instrumental metodológico fornecido pela estratégia, e 

podem produzir suas próprias representações de seu mundo cotidiano, a partir de conceitos e 

abordagens carregados daquilo que lhes é mais significativo. Segundo o autor, “a tática é 

determinada pela ausência de poder, assim como a estratégia é determinada pelo postulado de 

um poder” (CERTEAU, 2014, p. 95). Isso corrobora nossa perspectiva de análise da produção 

do aluno enquanto tática, pois, longe das regras do mercado, existe a possibilidade de 

liberdade criativa, de usar o cabedal técnico oferecido por um sistema maior para criar suas 

próprias representações. 

 Outro caminho sobre o qual nos apoiamos, são as reflexões de Canclini acerca das 

hibridações, ou melhor, dos processos de hibridação, como o próprio autor afirma. Canclini 

(2013, p.336) apresenta os quadrinhos entre os “gêneros constitucionalmente híbridos”, sendo 

estes: “Lugares de intersecção entre o visual e o literário, o culto e o popular, aproximam o 

artesanal da produção industrial e da circulação massiva” (CANCLINI, 2013, 336). As 

histórias em quadrinhos, enquanto produtos de um mercado maior disseminam valores e 

saberes próprios das culturas onde se originam. Além disso: 

 

[...] as histórias em quadrinhos, ao gerar novas ordens e técnicas narrativas, 
mediante a combinação original de tempo e imagens em um relato de 
quadros descontínuos, contribuíram para mostrar a potencialidade visual da 
escrita e o dramatismo que pode ser condensado em imagens estáticas. 
(CANCLINI, 2013, p.339) 

 

Essa miscelânea de linguagens que são as histórias em quadrinhos permite o 

desenvolvimento das habilidades criativas, assim como a expressão do universo simbólico dos 

alunos. Voltando a Certeau, temos a afirmação de que “o ato de falar é um uso da língua e 

uma operação sobre ela” (CERTEAU, 2014, p.91), da mesma maneira, a produção de 

histórias em quadrinhos por estudantes é uma operação que se faz sobre a referida linguagem, 

a qual, no presente estudo nos interessa de forma significativa seus “contextos de uso” 

(CERTEAU, 2014, p.90) e os significados que essas produções transmitem 

 

Gênero, quadrinhos e educação: colocando a mão na massa 
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 O material aqui analisado foi selecionado entre outras produções, cerca de trinta, feitas 

por alunos das turmas de oitavo e nono ano da rede municipal de João Pessoa no ano de 2016. 

Devido aos critérios formais a que o presente estudo deve se adequar, não há espaço para uma 

análise de todos os exemplares, assim, selecionamos duas imagens que demonstram de forma 

mais geral as percepções dos alunos sobre o tema selecionado, que no caso do nosso estudo 

foi a violência contra a mulher.  

Tendo como pressuposto metodológico o pensamento freiriano, adotamos a 

abordagem da educação dialógica. Levando em consideração de que a educação “não se faz 

de A para B ou de A sobre B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2015, p. 

116), buscamos abordar o tema de forma a estabelecer o diálogo e o compartilhamento de 

saberes entre todas as pessoas envolvidas na sala de aula. A intenção foi superar a dicotomia 

docente-discente, considerando antes de tudo a visão de mundo dos(as) alunos(as) 

envolvidos(as) na atividade. 

 Segundo Racière: “Explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada, demonstrar-

lhe que não pode compreendê-la por si só” (p. 19-20). Portanto, estimular o diálogo, no lugar 

da explicação, oferece um ambiente para que os(as) alunos(as) exponham suas percepções 

sobre o tema abordado e construam seu conhecimento de forma autônoma. 

 A segregação historicamente imposta às mulheres conferiu-lhes uma certa 

invisibilidade como sujeito (LOURO, 1997, p. 17), nos livros de história as mulheres, quando 

aparecem, destacam-se porque fizeram algo que fugiu à norma, enquanto os homens têm 

espaço garantido sendo homens e exercendo as funções socialmente construídas para eles, e 

por eles. “Corpo desejado, o corpo das mulheres é também, no curso da história, um corpo 

dominado, subjugado, muitas vezes roubado, em sua própria sexualidade” (PERROT, 2008, 

p. 76).  

 Prisioneiras de sua condição social e historicamente construída por homens, a história 

das mulheres é também a história de dominação e domesticação dos seus corpos, esta, muitas 

vezes empreendida mediante violências dos mais diversos tipos. De acordo com Perrot: “A 

gama de violências exercidas sobre as mulheres é ao mesmo tempo variada e repetitiva. O que 

muda é o olhar lançado sobre elas, o limiar de tolerância da sociedade e o das mulheres, a 

história de sua queixa” (2008, p. 76). 
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 Com o crescimento dos estudos sobre relações de gênero, e entendendo que as mesmas 

se produzem “nas e pelas relações de poder” (LOURO, 1997, p. 41), as várias formas de 

violência contra a mulher passaram a ser mais evidenciadas e discutidas. A Lei Maria da 

Penha, de 2006, abriu ainda mais espaço para esses debates, assim como visibilidade aos 

casos. Apesar de ainda demonstrar alguns pontos falhos na ocasião da sua aplicação (dado que 

muitas vítimas de feminicídio deram entradas em pedidos de medidas protetivas que se 

mostraram tardias ou ineficazes), a lei é um passo significativo no combate às formas de 

violência contra a mulher. 

 Trabalhar um tema assim no ambiente escolar é sempre muito delicado, pois muitos 

alunos e alunas da comunidade onde o projeto foi desenvolvido vem de lares nos quais a 

violência intrafamiliar é uma realidade constante, assim, as abordagens devem ser muito bem 

pensadas pois podem acionar “gatilhos” indesejados que comprometeriam o andamento do 

trabalho.  Além disso, o machismo estrutural ainda é muito forte na nossa sociedade e se 

manifesta desde cedo. 

 Antes de qualquer menção ao tema proposto, os alunos passaram por algumas aulas 

sobre a linguagem dos quadrinhos, de forma reconhecer os elementos de significação dos 

mesmos e ao mesmo tempo serem preparados para o desenvolvimento do trabalho final, pois 

antes de expor o tema eles já tinham conhecimento do qual seria o produto resultante daquele 

processo. 

 Para estimular a participação inicial dos alunos começamos pelas discussões sobre os 

papéis sociais atribuídos aos homens e mulheres, buscando verificar as restrições às quais 

muitas mulheres são submetidas pelo simples fato de serem mulheres, sempre buscando 

exemplos a partir da realidade deles. Entre os fatos mais comuns citaram: a liberdade de ir e 

vir, visto que muitas restringem horários ou locais por onde passam em virtude da violência; a 

liberdade sobre sua forma de vestir, devido aos julgamentos sociais estabelecidos pela escolha 

das vestimentas; a prática de certos esportes, dos quais muitas meninas são impedidas de 

participar sob a desculpa de não ser “coisa de menina”; entre outros. 

 A partir dessas discussões, alguns vídeos sobre o tema foram apresentados de forma a 

ampliar o debate, como trechos de documentários, desenhos animados, videoclipes, enfim, 

vários materiais visuais que permitissem o desenvolvimento do tema. Naturalmente as 

conversas se encaminharam para as formas de violência contra a mulher, e a atuação docente 
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deu-se de forma a colocar em números o que eles já conheciam em relatos. Por fim, partiu-se 

para a confecção de quadrinhos sobre o tema, que puderam ser feitos de forma individual ou 

em aprendizagem colaborativa em dupla. 

Na figura 1 observamos uma história desenvolvida em duas páginas que apresenta um 

relacionamento abusivo, no qual ocorre tanto a violência patrimonial, pois a personagem não 

trabalha, quanto as psicológicas e físicas. Trata-se de uma situação em que o marido chega do 

trabalho e, ao encontrar o jantar frio, começa a empreender uma série de violências contra sua 

companheira. Assim como nesta figura que usamos como exemplo, em outras produções  

resultantes do projeto, o final da história culmina sempre com a prisão do agressor. 

Isso demonstra, a nosso ver, tanto uma compreensão de que tal situação se configura como 

violência, e, portanto, inaceitável, quanto a necessidade de que se faça justiça através da 

punição. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          Figura 1: Produção de uma aluna do nono ano do ensino fundamental. 

 

No entanto, outras histórias não apresentam a mesma perspectiva, como era de se 

esperar em um trabalho assim pois a intenção é que os alunos e alunas possam expor suas 

reflexões e percepções. Observemos a figura 2: 
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A imagem apresentada é composta por duas páginas de uma história desenvolvida em 

três páginas. A história se inicia com o companheiro perseguindo sua ex-mulher que afirma 

não desejar mais reatar com ele, na sequência aqui exposta, vemos que a mulher é atingida e a 

polícia chega quando está apenas o corpo e o assassino já foragido. A história encerra com a 

triste frase “A justiça não acontese (sic.)”. Nesta história, assim como em outras, o final não 

culmina com a prisão do agressor, mas com a morte da mulher a certeza da impunidade desse 

crime. Essa produção reflete as várias notícias de feminicídio veiculadas nos meios de 

comunicação, nos quais a maioria das mulheres são vítimas de companheiros ou ex-

companheiros, que, movidos pelo sentimento machista de posse, alimentado por uma cultura 

igualmente machista que persiste em subjugar a mulher ao mando masculino, assassinam suas 

companheiras ou ex-companheiras. 

 Podemos perceber através do material aqui apresentado que os alunos têm 

compreensão das variadas formas de violência às quais as mulheres são expostas, assim como 

a necessidade de se combatê-las e da existência de leis que atuam nesse sentido. Porém, por 

outro lado, eles também percebem que mesmo os mecanismos existentes ainda são 

insuficientes para barrar essas situações. 

Figura 2 - Produção conjunta de dois alunos do oitavo ano do ensino 
fundamental. 
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 Todavia, o trabalho com quadrinhos na abordagem de temas tão delicados como este 

nos permitiu perceber que elas oferecem infinitas possibilidades na sala de aula, pois 

oferecem mecanismos de expressão ao aluno que aliam a linguagem verbal à não verbal, 

permitindo que os mesmos atuem de forma mais significativa como protagonistas do seu 

conhecimento assim como capazes de expressar opiniões e produzir representações. 
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