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RESUMO – A criação da Revista com história em quadrinhos, intitulada “O que é o PSS?”, é uma das 

ações do Projeto “Produção de Materiais e Divulgação do Processo Seletivo Seriado – PSS”, que tem 
como objetivo ampliar o conhecimento sobre esse processo no ensino médio, com ênfase nas 
primeiras séries. A HQs foi criada considerando-se o seu valor pedagógico e sua inserção no 
contexto escolar, em razão dos Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs de Língua Portuguesa do 
Ensino Fundamental e Médio sugerirem esse gênero nas suas classificações de gênero textual 
(Brasil, 1998). Destaca-se, ainda, que por meio das HQs “[...] pode-se tratar de qualquer assunto, em 
qualquer disciplina ou grau de ensino” segundo Custódio (2007, p. 65), pois entre suas características 
estão: possuir linguagem acessível, atrair pela imagem, aguçar a curiosidade e fazer uso da 
entonação, marca dos diálogos desse gênero e  “[...]  um dos recursos para expressar a relação 
emotivo-valorativa do locutor com o objeto do seu discurso” (Bakhtin, 2000, p. 309). A HQs foi 
distribuída para aproximadamente três mil alunos, em palestras realizadas em dezenove escolas, no 
ano de 2012. Em cada escola foi indicado um representante para contatar com o autor, através de e-
mail, para realizar críticas, elogios ou sugestões sobre os vários aspectos da Revista. Entendemos 
que a recepção ao objeto de divulgação do PSS foi positiva tendo em vista que a maioria dos 
comentários dos representantes das escolas com o criador da HQs, realizados através de e-mail, tece 
elogios ao material criado para os estudantes, como objeto de compreensão do PSS.      
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Introdução  

 
              “O que é o PSS?” é uma revista de história em quadrinhos (HQs) resultante de uma das 
ações do Projeto “Produção de Materiais e Divulgação do Processo Seletivo Seriado – PSS”, que tem 
como objetivo divulgar e ampliar o conhecimento sobre essa modalidade de entrada em um dos 
cursos de graduação da UEPG. A revista é dirigida ao Ensino Médio, e é dado ênfase nas primeiras 
séries, tendo em vista que o estudante dessa série ainda não tem conhecimento detalhado sobre 
essa modalidade de seleção. Por que uma revista de história em quadrinhos? 
        A HQs foi criada considerando-se o seu valor pedagógico e sua inserção no contexto escolar, 
em razão dos PCN de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental e Médio sugerirem esse gênero 
nas suas classificações de gênero textual (Brasil, 1998). E importante destacar que por meio das HQs 
“[...] pode-se tratar de qualquer assunto, em qualquer disciplina ou grau de ensino” segundo Custódio 
(2007, p. 65), porque além de ser um material adequado à faixa etária dos alunos do Ensino Médio, 
entre suas características estão: proporcionar leitura lúdica, possuir linguagem acessível, possuir 
palavras e imagens, aguçar a curiosidade e fazer uso da entonação, marca dos diálogos desse 
gênero e “[...] um dos recursos para expressar a relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto 
do seu discurso” (Bakhtin, 2000). Para a ação de divulgar o PSS, funciona como meio facilitador de 
compreensão da forma de participação no processo de seleção. 
       É interessante registrar que Vergueiro (2010) afirma que, em muitos países, os órgãos oficiais de 
educação também implantaram nos currículos escolares o uso das HQs. Isso mostra que é um 
gênero valorizado para fins pedagógicos nos dias de hoje, apesar de já ter sido condenado em outras 
épocas como material de ensino. 
       O que fora dito serviu de apoio para a criação da Revista de HQs “O que é o PSS?” que, 
juntamente com palestra em dezenove escolas, foi distribuída aos estudantes como complemento da 
fala. É oportuno dizer que em algumas escolas, os estudantes receberam a revista para leitura 
minutos antes da palestra, portanto já possuíam algumas informações que foram ampliadas; em 
outras, receberam após a fala, e também foi produtivo como reforço das informações vindas da fala.    
       A seguir, algumas imagens ilustrativas sobre a ação com a Revista em quadrinhos.  
 
     .  
 
Figura 1 – Capa Revista HQs                    Figura 2 – Palestra Colégio Regente Feijó 

             
 
Figura 2  – Leitura HQs                                 Figura 3 – Leitura HQs 

         
 Colégio Meneleu de Almeida Torres                         Colégio Presidente Kennedy 
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Objetivos 

 
Quatro foram os objetivos de criar a HQs para os estudantes do ensino Médio: Divulgar o 

Processo Seletivo Seriado – PSS, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, utilizando-a como 
material de reforço; Utilizar a Revista de história em quadrinhos como material pedagógico acessível 
para o estudante realizar compreensão, através de palavras e imagens sobre “O que é o PSS?”; 
Ampliar os conhecimentos sobre o processo de seleção de forma lúdica; Apresentar aos acadêmicos 
participantes do projeto o gênero HQs como material pedagógico a ser utilizado nas aulas de Língua 
Portuguesa.   

 
Metodologia 

 
 
Agendamento com as dezenove escolas (apenas uma particular) para visita e palestra 

sobre o Processo Seletivo Seriado – PSS, como forma de concorrer a uma vaga nos cursos de 
graduação da UEPG. No dia previsto para a visita, antes, ou após a fala interativa com os estudantes, 
distribuímos a revista contendo a HQs com quatro personagens intitulados “Lili, Boca, João e Alex”, 
os quais dialogam sobre escolha do curso de graduação e PSS, com dezesseis páginas, sendo uma 
delas para agendamento das datas dos exames de seleção. Os diálogos permitem uma leitura lúdica 
como complemento da palestra, ou como pré-informação da palestra, dependendo do momento que 
recebem o material antes ou após a palestra.  

No final do encontro, solicitou-se que a escola indicasse um ou mais aluno(s) 
representante(s), que intitulamos “embaixador(es) da escola” , com o objetivo de contatar com o  
autor da HQs, por e-mail, e tecer comentários avaliativos sobre a Revista de modo geral. E, por fim, 
foram analisados os e-mails dos alunos, enviados pelo autor, para avaliação da receptividade dos 
estudantes sobre o material lúdico criado para eles.        

 
 
 

 
 
Resultados 

 
 
Foram visitadas dezenove escolas (cf. quadro abaixo) com Ensino Médio, atingindo 

aproximadamente três mil alunos, informação que vai de encontro à informação constante na tabela 
abaixo, tendo em vista que o número de alunos participantes era fornecido pela escola com 
antecedência, mas percebeu-se que nem sempre esse número presente se confirmou 
presencialmente.  

No entanto, diretores, orientadores e professores foram receptivos à palestra e à revista 
como material de reforço da divulgação. Destacaram que desconheciam algumas informações dadas 
durante a palestra e ressaltaram a importância do trabalho de divulgação sobre o PSS, junto aos 
alunos e professores, acreditando ser uma forma de compreender quão importante é essa 
oportunidade de concorrer a uma vaga nos cursos de graduação da UEPG, evitando, assim, a grande 
concorrência do concurso vestibular.  

Soma-se a isso o fato de o autor da história em quadrinhos e criador dos personagens, ter 
enviado nove e-mails enviados à Comissão Permanente de Seleção, com conteúdo avaliativo sobre o 
material de divulgação, realizado pelos alunos representantes das escolas, perfazendo um total de 
50% das instituições visitadas. Os resultados culminaram com o aumento do número de inscrições no 
ano da divulgação do PSS que, em 2011, teve um total de 15.719 inscritos e, em 2012 um total de 
16.054 inscritos, o que pode ser efeito do contato da CPS/ UEPG com a comunidade do ensino 
médio.  

No quadro 1, a seguir, estão elencadas as  dezenove instituições visitadas em 2012 pela 
coordenação pedagógica e acadêmicos do curso de Letras Vernáculas.  
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QUADRO 1-  DEMONSTRATIVO DAS INSTITUIÇÕES   VISITADAS PELA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA CPS E ACADÊMICOS  

ABRIL 

 
NÚMERO ALUNOS 

1. 03/04- CARLOS ZELESNY   180 

2. 11/04- JOSÉ ELIAS ROCHA 100 

3. 13/04- GENERAL OSÓRIO 100 

4. 17/04- ELZIRA DE SÁ 230 

5. 20/04- MENELEU DE A. TORRES 100 

MAIO  

6. 08/05- 31 DE MARÇO 161 

7. 08/05- DORAH DAITCHMANN 100 

8. 09/05- REGENTE  FEIJÓ 456 

9. 11/05- EPAMINONDAS N. RIBAS 108 

10. 14/05- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 400 

 Total  1.225 

JUNHO  

11. 12/06- COL. EST. CAMPO DE CALÓGERAS (DISTRITO DE 

WENCESLAU BRAZ)  
55 

        12.    26/06 – PRESIDENTE KENNEDY.  240 

        13.    27/06 – 29/06 -JOÃO R.V. BORELL DU VERNAY 240 

 Total 570 

JULHO  

         14. 04/07 – MARISTA STA. MÔNICA 60 

TOTAL DE ALUNOS 1º SEMESTRE  2.620 ALUNOS 

 

2º SEMESTRE   

 

AGOSTO NUMERO DE ALUNOS 

15. NOSSA SENHORA DA GLÓRIA- 07/08 60 

16. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – 14/08 104 

17. LINDA BACILA – 21/08 90 

18. CARLOS VENTURA – 24/08   CARAMBEÍ 110 

19. JULIA WANDERLEI -24/08    CARAMBEI 90 

Total de alunos  454 

TOTAL DE  ALUNOS DO 1º E 2º SEMESTRES 3.074 ALUNOS 
 

 
 

Conclusões 
 
A Revista contendo história em quadrinhos como material pedagógico de divulgação do 

PSS foi positiva, porque além de ampliar de modo lúdico o conhecimento dos estudantes sobre o 
assunto de interesse, proporciona outras maneiras de ser utilizada pelos professores de Língua 
Portuguesa, de Artes, de Sociologia e outras disciplinas.  

Pode-se perceber que a Revista em quadrinhos é um gênero discursivo que vai além de 
páginas multicoloridas e humorísticas com linguagem acessível, é um gênero que propõe leituras que 
exploram signos diversificados contribuindo para que o aluno possa ampliar e aprofundar aquilo que 
lê, mesmo quando se trata de informações sobre um Processo de Seleção, como oportunidade para 
ingressar em um curso superior.      
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