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Peçadeteatrotraz
históriadeEisner

AexposiçãoHistóriaem
QuadrinhosdaDemocracia

Espanhola:1975a2005/6,que
ocorreemjunhonoInstitutoCer-
vantes,emSãoPaulo,éumaboa
dicadepasseioescolarouatémes-
mofamiliarparaosinteressados
notrabalhodosquadrinhistas.A
mostraédedicadaàculturadahis-
tóriaemquadrinhosdesdedofran-
quismoatéaatualidade,período
emqueasociedadeespanholaso-
freuprofundastransformações.

Conheçaonúcleo
depesquisadaUSP

Paraosprofessoresque
queiramobtermaisinforma-

çõessobreousodashistóriasem
quadrinhosemsaladeaula,uma
boadicaéosite:www.eca.usp.br/
gibiusp.Oportal,quecontémmais
de12militensdedocumentosna
linguagemgráficaseqüencial,foi
criadoparadarsuporteaosestu-
dosdepesquisadores,educadores
ealunosdoNúcleodePesquisade
HistóriaemQuadrinhos,daEscola
deComunicaçõeseArtesdaUSP.

Planejeumapasseio
àmostraespanhola

LeveosalunosàgibitecadoCentroCultural
UmadicadepasseioéaGibi-
tecadoHenfil,localizadano

CentroCulturalSãoPaulo,naRua
Vergueiro,1.000,quecontacom
maisde75milgibis,eamaioria
estádisponívelparaempréstimo.

Parasetornarsócioénecessário
moraremSãoPauloelevaràGibite-
caumdocumentoecomprovante
atualizadodeendereço.Informa-
ções:www.centrocultural.sp.gov.
br/gibiteca.

Ahistóriaemquadri-
nhorespondeauma

necessidadedecomuni-
caçãodoserhumanona
medidaemqueutiliza
imagensgráficas”,
WaldomiroVergueiro
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>pais e mestres

MARIAREHDER
maria.rehder@grupoestado.com.br

O JT, emparceria comoNúcleode
Comunicação e Educação da Uni-
versidadedeSãoPaulo(NCE-USP),
trazhojeumaatividadequepropõe
aosprofessoresdehistória,das7ªe
8ªsériesdoEnsinoFundamental,a
abordagem da era medieval por
meiodehistóriasemquadrinhos.

Esta sugestão foi elaborada por
WaldomiroVergueiroeValériaBa-
ri, respectivamente coordenador e
pesquisadoradoNúcleodePesqui-
sasde HistóriasemQuadrinhosda
EscoladeComunicaçõeseArtesda
USP,revisadopelaseducomunica-
dorasIzabelLeãoeLuciFerraz,sob
a supervisão de Ismar de Oliveira
Soares,coordenadordoNCE-USP.

INTRODUÇÃO
Oensinodahistórianas

escolas brasileiras tem,
tradicionalmente,seba-

seadoemdocumentosex-
clusivamentebibliográficoscomfi-
nalidadesdidáticas(ostãoconheci-
dos livros dehistória). A renovação
das práticas pedagógicas brasilei-

ras possibilita a diversificação de
materiaisutilizáveisemaula.

Ashistóriasemquadrinhosrepre-
sentam hoje, no mundo inteiro,
ummeiodecomunicaçãodegran-
depenetraçãopopular.Aspublica-
ções do gênero circulam com uma
enorme variedade de títulos e tira-
gens de milhares ou, às vezes, até
mesmomilhõesdeexemplares.Es-
sa inegável popularidade dos qua-
drinhos recomenda sua utilização
emambienteescolar.Entreosmoti-
vos para isso, podem ser destaca-
dososseguintes:

1)ointeressedosalunospelashis-
tórias em quadrinhos faz com que
aumenteamotivaçãodosestudan-
tesparaoconteúdodasaulas,agu-
çando sua curiosidade e desafian-
doseusensocrítico;

2)aconjunçãodepalavraseima-
gens proporciona um ensino mais
eficiente–ainterligação“texto-ima-
gem” nos quadrinhos representa a
criaçãodeumnovoníveldecomu-
nicação, que amplia a possibilida-
de de compreensão do conteúdo
programáticoporpartedosalunos;

3) o alto nível de informação dos
quadrinhos faz com que as histó-

riaspossamserutilizadascomore-
forço a pontos específicos do pro-
gramaouatémesmosirvaparadar
exemplosdeaplicaçãodosconcei-
tosteóricosdesenvolvidos.

ATIVIDADE
A Idade Média é uma

época pouco conhecida
da História do mundo,

popularmentevistacomo
um período de trevas e pouco de-
senvolvimento.No entanto, ela re-
presentou um período que diver-
sos elementos da política e da eco-
nomia da atualidade se consolida-
ram,comreflexossociais.

Aleituradeumahistóriaemqua-
drinhos ambientada nesse perío-
do, com o acompanhamento do
professor,destacandoaspectossig-
nificativosoucontraditóriosdanar-
rativa, é um ótimo meio para con-
duzirumaaula lúdicaecriativa.

MATERIAL
O professor pode utili-

zar um álbum do perso-
nagem Príncipe Valente,

criado pelo quadrinhista
HalFoster,em1937,disponívelem

boas livrarias, gibitecas em geral e
muitasbibliotecaspúblicas.Parafa-
cilitar o desenvolvimento da ativi-
dade, o educador deve selecionar
umpequenoepisódiosignificativo
e fornecer cópias deste para uso
dosalunosemsaladeaula.

DESENVOLVIMENTO
1) Ao entregar o mate-

rial,oprofessordeveini-
ciar a discussão pergun-

tando o que seus alunos
conhecem sobre a Idade Média e
tambémoquesabemarespeitode
produções em quadrinhos ou de
outros meios de comunicação nos
quais tenham visto histórias am-
bientadasnesseperíodohistórico;

2)anotenalousaosprincipaisele-
mentos destacados pelos alunos
(roupas, forma de falar, relaciona-
mento familiar, relações sociais e
econômicas predominantes, reli-
giosidade,etc);

3)apresenteahistóriaemquadri-
nhosselecionada,situandoanarra-
tivanacortedoReiArthurenouni-
versolegendáriodashistóriasdeca-
valaria, relacionando com outras
produçõesdosmeiosdecomunica-

ção,comoreportagensdejornalim-
presso por exemplo, que também
destacaramesseuniverso;

4) conceda um tempo apropria-
do para leitura individual (aproxi-
madamente 15 minutos) para que
cada estudante se familiarize com
omaterialapresentado;

5)organizeosalunosemgrupos,
solicitandoquediscutamosprinci-
pais elementos da narrativa, sob o
ponto de vista social (relações hu-
manas,tradiçõesecostumes,vesti-
mentas, etc.), político (monar-
quia),econômico(feudalismo),reli-
gioso (catolicismo versus islamis-
mo) e ambiental (preservação do
meio ambiente, cataclismos natu-
raisemeiosdelocomoçãocomtra-
çãoanimal);

6)peçaparaquecadagrupoindi-
que um representante para apre-
sentar as principais conclusões
atingidascomadiscussão;

7)listenalousaasprincipaiscon-
clusões de cada grupo e realize a
comparação das características
apontadas, completando aspectos
não levantados pelos alunos ou
não tratados na narrativa em qua-
drinhos;tambémdestaqueosfatos

narradosquenão correspondem à
realidadehistórica;

8)apartirdessasexposições,pro-
blematizecomosalunosasdiferen-
çasesemelhançasentreaIdadeMé-
diaeaatualidade.

MULTIPLICANDO
Apósasdiscussões,ca-

dagrupopoderádesen-
volver uma história em

quadrinhos ambienta-
da na Idade Média, salientando
elementos que chamaram sua
atenção.

BIBLIOGRAFIA
Como Usar as Histórias

em Quadrinhos na Sala
deAula,deÂngelaRama

e Waldomiro Vergueiro
(orgs.), Editora Contexto (Coleção
ComoUsaremSaladeAula);

A Caminho da Idade Média, de
WaldirFreitasOliveira,EditoraBra-
siliense(ColeçãoTudoéHistória);

ReiArtur,deAlanMassie,Editora
Ediouro;

O Príncipe Valente, de Hal Fos-
ter,EditoraÓperaGraphica(vários
álbuns).

Comroteiroedireçãode
FelipeHirsch,apeçaAveni-

daDropsieéumaboadicapara
quemqueraprofundarareflexão
sobreashistóriasemquadrinhos,
poistrataouniversodoartistagrá-
fico,desenhistaeescritorWillEis-
ner,criadordopersonagemCida-
dãoKane.Apeçaestaráemcartaz
até4dejulho,noTeatroAlga,Rua
BentoBrancodeAndradeFilho,
722,SãoPaulo.Informações:
11-3124-6424.
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Sugestãodeaula:EnsinoFundamental

4

Históriasemquadrinhos

>pódegiz Os especialistas do NCE-USP indicam os sites:www.nonaarte.com.br; www.cyberartes.com.
brparaqueprofessoresealunostenhamacessoainformaçõessobreouniversodosquadrinhos
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