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A utilização da HQ nos manuais didáticos 

 

1.Resumo 

 Considerando a importância do estudo dos gêneros para o ensino de 

língua, esta pesquisa faz um estudo da utilização do gênero HQ em manuais 

didáticos de Língua Portuguesa, utilizados no ensino fundamental e médio, 

com o intuito de verificar o uso didático que se faz desse gênero textual, nas 

aulas de Língua Portuguesa.  

2.Introdução 

  Conforme sugerido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino 

de língua materna tem o gênero como objeto de ensino. Ainda é recomendado, 

pelo referido documento, que a escola trabalhe com os mais variados gêneros, 

mas, em particular, com os que se aproximem do cotidiano do aluno. Nesse 

sentido, a HQ se apresenta como um dos gêneros mais presentes neste 

contexto. 

3. Objetivo 

 Esta pesquisa tem por objetivo  verificar, a partir da análise de manuais 

didáticos utilizados no ensino de língua nos níveis Fundamental II e Médio, a 

transposição didática que se faz do gênero HQ, tendo em vista o ensino 

aprendizagem da língua.  

4. Metodologia 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento 

desse projeto incluem: 

- Pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica acerca dos gêneros, em 

especial, do gênero HQ; 

- Análise de manuais didáticos utilizados no Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio do Governo do Estado de São Paulo, para o ensino de Língua 

Portuguesa, além de manuais apostilados e de livros didáticos utilizados 



nesses níveis de ensino, tanto pelo sistema de ensino público, como pelo 

privado, com o propósito de verificar a utilização do gênero HQ nesses 

materiais. 

5. Desenvolvimento 

A pesquisa iniciou-se com a revisão de literatura, acerca dos gêneros 

textuais, tendo por base os conceitos de Bakhtin (2003) em relação ao gênero 

e prosseguiu com a leitura dos PCNs, para verificar propostas de aplicação do 

gênero. Em seguida foi feita a seleção dos manuais didáticos que se 

constituiriam no “corpus” da pesquisa. Foram analisadas, nesses manuais, a 

aplicação e incidência do gênero HQ.  

6.Resultados preliminares 

Os estudos realizados apontam para o seguinte: o gênero HQ é muito 

utilizado para o ensino da leitura e da gramática; existe uma disparidade de 

incidência do uso do gênero pelos manuais utilizados pelos sistemas público e 

privado de ensino: os manuais adotados nas escolas particulares apresentam 

maior incidência de HQ. 
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