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RESUMO 

 
Segundo SILVA e NETO (2011): “Nosso fascínio pela imagem, bem como a necessidade de se 

comunicar, data desde os primórdios da história da humanidade”. Partimos do principio que utilizar 

imagens em sequencia para contarmos uma história poderia auxiliar os alunos de Ensino Médio com 

suas dificuldades de leitura e interpretação de textos. Por este motivo surgiu o projeto HqE! – 

Histórias em Quadrinhos na Escola, o projeto teve sua origem na pesquisa de iniciação cientifica 

com o tema: GÊNEROS TEXTUAIS E DIVERSIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO NO 

ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA: A ARTE SEQUENCIAL, do curso de Pedagogia da 

PUCPR. Para isso foi verificado como estão sendo elaboradas as políticas de incentivo a leitura 

dentro do âmbito escolar, quais são as ferramentas e como estão sendo utilizadas as HQs dentro da 

sala de aula, para isto consultamos o PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais - que cita a 

necessidade de uma nova releitura das práticas pedagógicas dentro da escola, mencionando os 

quadrinhos. Como arcabouço teórico utilizamos, autores como EISNER (1995), RAMOS (2012), 

VERGUEIRO (2010) para melhor entendimento da linguagem das HQs. Inicialmente foram 

preparadas cerca de cinco aulas abordando a origem e como ler uma HQs, além de discutir com os 

alunos assuntos relacionados à língua portuguesa e as HQs, utilizando os princípios da necessidade 

da “alfabetização necessária” apresentados por VERGUEIRO (2012). Com o acompanhamento do 

professor de Literatura trabalhamos com os alunos a obra de Álvares de Azevedo “Noite na 

Taverna”, em um primeiro momento a leitura da obra original, publicada em 1855, onde os alunos 

apontavam suas impressões e dificuldades, após o contato com a obra original, apresentamos a 

adaptação em HQ lançada em 2011 para fazermos um comparativo. Posteriormente os alunos 

produzirão seus próprios contos que serão adaptados em quadrinhos para uma futura exposição ou 

publicação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas ultimas décadas as histórias em quadrinhos tiveram altos e baixos dentro da 

sociedade, desde seu “boom” na década de 1940, quando as tiras de jornais faziam grande 

sucesso, até a criação do Comic book, que oficializou os quadrinhos como conhecemos, 

seguindo pela criação das novelas gráficas e os Super-Heróis, até os dias de hoje com 

adaptações para o cinema e a inserção de literatura clássica e moderna em adaptações em 

HQ´s.  
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De uma leitura infantilizada ou marginal os quadrinhos começaram a ser inseridos 

dentro de meios nunca pensados, como livrarias, escolas e universidades. 

No Brasil ocorre um processo gradativo de inserção dos quadrinhos nos meios 

acadêmicos e escolares. A partir da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) que apontava a necessidade da diversificar as linguagens no ensino médio 

e fundamental, por exemplo, no seu artigo 3º item II: (1996) 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

Isso mostra a intenção da lei em diversificar o ensino, abrindo espaço para as 

histórias em quadrinhos, que foram também mencionadas nos PCN de Língua Portuguesa 

“o estudo de gêneros discursivos e dos modos que se articulam proporciona uma visão 

ampla das possibilidades do uso da linguagem [...]”. (Parâmetros Curriculares Nacionais. 

2000, p. 8). No PCN do ensino médio a utilização de tiras e charges é citada no auxilio na 

leitura de diferentes linguagens. “Embora predomine na arte, a orientação para a leitura 

conotativa pode ocorrer em contextos não relacionados à linguagem artística, como na gíria, 

no repertório de expressões populares, nos provérbios, nos cartuns, nas charges [...] (PCN. 

p. 42). 

A partir destes documentos podemos verificar que os quadrinhos podem ser 

inseridos na escola com um caráter pedagógico, e para incentivar a produção destas 

histórias no ano de 2006 foram selecionados quadrinhos para a lista do PNBE (Plano 

Nacional Biblioteca na Escola) neste primeiro ano apenas sete obras foram selecionadas. 

 

A ARTE SEQUENCIAL 

 

Os quadrinhos são um gênero de grande amplitude, abordam varias formas de 

linguagem, por este motivo encontramos a dificuldade de encontrarmos um termo que 

abrangesse todas as formas de expressão desta arte, segundo RAMOS (2012, p. 20) 

“Quadrinhos seriam, então, um grande rótulo, um hipergênero, que agregaria diferentes 

outros gêneros, cada um com suas particularidades”. 
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Para podermos utilizar este termo mais amplo, a Arte Seqüencial, precisamos voltar 

mais no tempo e verificar como cita (SILVA e NETO. 2011, p.19): “ Nosso fascínio pela 

imagem, bem como a necessidade de se comunicar, data desde os primórdios da história da 

humanidade.”  

A tapeçaria Bayeux (séc. XIII) pode ser vista como uma espécie de HQ, ou Arte 

Seqüencial, assim como a arte funerária do Antigo Egito. 

Segundo Will Eisner (1995): “Em sua forma mais simples, os quadrinhos empregam 

uma série de imagens repetitivas e símbolos reconhecíveis. Quando são usados vezes para 

expressar idéias similares, tornam-se uma linguagem – uma forma literária, se quiserem. E 

é essa aplicação disciplinada que cria a “gramática” da Arte Seqüencial.” (EISNER, 1995. p 

8). 

A Arte Seqüencial como termo amplo também engloba o cinema como uma arte que 

utiliza quadros em seqüência para contar uma determinada história, mas ela este termo é 

mais utilizado para as histórias em quadrinhos. 

 

UM BREVE HISTÓRICO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

As Histórias em Quadrinhos como conhecemos hoje surgiram em 1895 por Richard 

Felton Outcault. Nos Estados Unidos, o primeiro personagem foi criado Yellow Kid, esse 

personagem mostrava a cidade de Nova York naquela época, o personagem viva em 

cortiços e satirizava a sociedade americana. Como descreve LIMA (2012, p.6): 

The Yellow Kid (O Menino Amarelo) era o personagem principal da 

Hogan´s Alley, pioneira tira em quadrinhos americana e uma das 

primeiras a ser impressa em cores. O Yellow Kid era uma criança dentuça, 

que sempre aparecia com um sorriso bobo e vestindo um pijama amarelo 

emquanto circulava por uma vila cheia as mais criaturas estranhas. O 

Artifício de usar balões para mostrar as falas dos personagens foi usado 

pela primeira vez com Yelllow Kid, apesar do garoto só se comunicar 

através de mensagens que apareciam inscritas em sua roupa. Ele usava 

linguagem típica dos guetos. 

 

Em 1865 Wilhem Busch cria Max e Moritz (no Brasil conhecidos como Juca e 

Chico) dando inicio aos quadrinhos modernos, logo em seguida no Brasil os quadrinhos 
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foram inseridos em 1869, com o cartunista italiano Ângelo Agostini na revista Fluminense 

com a série Nhô Quim, onde eram contadas histórias do cotidiano da sociedade da época. 

Mas os quadrinhos tiveram seu espaço reconhecido com o surgimento dos heróis 

como TARZAN, criado em 1912 por Edgar Rice, sua primeira tira foi publicada apenas em 

1929 em tiras dominicais desenhadas por Hal Foster. 

Hal Foster em 1937 cria a primeira HQ “histórica” – “O Príncipe Valente”, esta 

história foi publicada sem interrupções até 1982, ano da morte de Foster. 

Já em 1937, Will Eisner revolucionou os quadrinhos, criando o formato comic book 

e também com relação ao aspecto gráfico “com a criação de The Spirit (O Espírito) [...] O 

que havia de diferente nesta história era a técnica de iluminação, isto é, o aproveitamento 

máximo de luz e sombra e novos ângulos de desenho, muito semelhante à técnica 

cinematográfica”. (LUYTEN, 1984. p.148). 

O primeiro super-herói dos quadrinhos foi o Super-Homem criado em 1933 por 

Jerry Siegel e Joe Shuster, sua primeira aparição foi em 1938 na revista Action Comics. E a 

primeira Heroína das HQ´s foi a Mulher Maravilha criada por  William Moulton Marston 

em 1941. 

Os super-heróis tiveram domínio da grande maioria das histórias nas ultimas 

décadas, a popularidade desses personagens transcenderam as paginas dos quadrinhos e 

foram levados para as séries de televisão e ao cinema. Essa popularidade chamou a atenção 

também dos adultos que cresceram lendo histórias em quadrinhos e aqueles que nunca 

tiveram contato com esse gênero. 

Surgem as HQ´s voltadas para o publico adulto, as novelas gráficas ou Graphic 

Novels são histórias mais longas normalmente editadas em edição única com temas mais 

realistas e sérios. Como explica GARCÍA: (2012, p. 14). 

Certamente “novela grafica” é apenas um termos convencional que, como 

costuma ocorrer, pode sussitar equivocos, pois não se deve entender que, 

com ele, nos referimos a uma história em quadrinhos com as 

características formais ou narrativas de um romance literário, tampouco a 

uma formato determinado, mas simplesmente a um tipo de HQ adulto e 

moderno que reclama leituras e atitudes distintas dos quadrinhos de 

consumo tradicional. 
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OS QUADRINHOS NA SALA DE AULA 

 

Como verificamos nesta pesquisa a arte seqüencial evoluiu desde sua formação, 

tornando-se um meio de cultura de massa, atingindo principalmente crianças e adolescentes, 

por transmitir através das imagens de textos idéias de fácil entendimento.  

Mas como poderíamos levar esse produto que faz parte da vida dos alunos para 

dentro da sala de aula com um caráter pedagógico. 

Essa preocupação surgiu no período Pós- Guerra onde novos tipos de histórias em 

quadrinhos estavam surgindo, quadrinhos de terror, suspense e de propaganda de guerra, o 

livro Sedução dos Inocentes de Frederic Wertham também contribuiu para a mudança de 

pensamentos sobre essas histórias. Nos Estados Unidos foi criado o Comic Code um código 

de ética que classificava os quadrinhos “[...] que visava garantir a pais e educadores que o 

conteúdo da revista não iria prejudicar o desenvolvimento moral e intelectual de seus filhos 

e alunos.” (VERGUEIRO, 2004, p.13) 

O Brasil seguiu a mesma formula e criou também seu código de ética e em seu 

primeiro apontamento dizia: 

“1. As histórias em quadrinhos devem ser um instrumento de educação, formação 

moral, propaganda dos bons sentimentos e exaltação das virtudes sociais e morais”. 

(SILVA, 1976 p.102) 

O que pode parecer uma limitação a produção gráfica teve uma resposta contraria. 

Esse Código de Ética serviu em um primeiro momento para limitar a produção dos 

quadrinhos, mas a solução encontrada por artistas e editores foi criar uma produção de 

quadrinhos voltada totalmente para a educação. 

Após essa delimitação podemos pensar como as histórias em quadrinhos auxiliam o 

ensino.  

Podemos verificar que os alunos gostam de ler histórias em quadrinhos em sua 

grande maioria, alguns até são desenhistas e outros que não lêem, pelo menos uma vez já 

tiveram contato com as histórias, segundo FREIRE (2006, p 30) “[...] à escola, o dever de 

não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, 

chegam a ela saberes socialmente construídos na prática comunitária”.  
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Os quadrinhos são um material de fácil acesso a todos além da maioria ter um preço 

acessível, eles podem auxiliar no desenvolvimento do hábito da leitura, já que os alunos 

podem começar sua pratica de leitura com os quadrinhos e depois seguirem para revistas e 

livros. Com a leitura se tornando um hábito os alunos terão um enriquecimento do seu 

vocabulário que influenciará diretamente na produção escrita dos alunos. 

Outro ponto importante, é que o uso da arte seqüencial na sala de aula traz o aluno 

uma visão mais global do mundo, os alunos que lêem quadrinhos podem verificar em uma 

história vários aspectos visuais, culturais, lingüísticos que podem ser abordados de várias 

disciplinas, deixando de lado a “educação bancária” (FREIRE, 2006) que é exercida na 

maioria das escolas, onde o aluno apenas é um depósito de informações colocadas pelo 

professor, não dando espaço para a autonomia do aluno. 

Para ocorrer essa utilização pelos alunos, é necessário que os professores tenham 

contato com esse gênero, essa “alfabetização necessária” (VERGUEIRO, 2012) deve partir 

do princípio que as histórias em quadrinhos são uma linguagem autônoma. 

À linguagem icônica estão ligadas questões de enquadramento, planos, 

ângulos de visão, formato dos quadrinhos, montagem de tiras e páginas, 

gesticulação e criação dos personagens, bem como a utilização de figuras 

cinéticas, ideogramas e metáforas visuais. A compreensão de cada um 

desses elementos também permitirá a melhor utilização das histórias em 

quadrinhos no ensino e possibilitará até mesmo a elaboração de HQS que 

utilizem com mais desenvoltura todo potencial da linguagem típica do 

meio. (VERGUEIRO 2006. p 34) 

Após esta “alfabetização” se verifica como afirma (MENDONÇA 2007, p.195) que 

“[...] visualmente, as histórias em quadrinhos são facilmente identificáveis [...] Entretanto, 

as HQs revelam-se um gênero tão complexo quanto outros no que tange ao seu 

funcionamento discursivo”. 

 

PROJETO HQE – HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA ESCOLA 

 

 A partir do mês de agosto de 2012 de deu início a pesquisa de iniciação científica 

(PIBIC) junto ao curso de Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná como o 

tema, GÊNEROS TEXTUAIS E A DIVERSIDADE DO TRABALHO PEDAGOGICO NO 

ENSINO DA LINGUA PORTUGUESA: A ARTE SEQUENCIAL, com a orientação da 
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Profº Doutoranda Fabiane Lopes de Oliveira, com o objetivo de verificar como está sendo 

elaboradas as políticas de incentivo a leitura dentro do âmbito escolar, quais são as 

ferramentas utilizadas, também tínhamos como objetivo identificar se as histórias em 

quadrinhos estão sendo usadas em sala de aula pelos professores e os benefícios que elas 

trazem para o aprendizado e apresentando com objetivos específicos: inserir as histórias em 

quadrinhos como ferramenta de estudo em sala de aula propondo estratégias de uso desta 

ferramenta e propondo espaços adequados dentro das bibliotecas escolares para a leitura das 

histórias em quadrinhos. 

No primeiro momento as atividades foram voltadas para o ensino fundamental, onde 

fomos verificar como os quadrinhos estavam sendo utilizados na escola, o que percebemos 

em nossas visitas é que havia uma lacuna entre a inserção dos quadrinhos na escola e seu 

uso com caráter didático. Na sequencia em decorrência do estágio em uma escola de Ensino 

Médio Técnico de Curitiba foi verificado nesta escola a dificuldade dos alunos sentiam com 

a disciplina da Língua Portuguesa, questões de interpretação e criação de textos, síntese e 

leitura em geral.  

Por este motivo foi elaborado o Projeto HqE – Histórias em Quadrinhos na Escola, 

para justificar a leitura dos quadrinhos como auxilio no entendimento de temas complexos 

em que os alunos tem dificuldade de compreensão.  

 

AULAS DE SUBSTITUIÇÃO 

 

Observando a necessidade de matérias para as aulas de substituição, foram 

elaboradas atividades relacionadas ao tema de pesquisa de iniciação científica. Em um 

primeiro momento abordamos histórico da Arte Sequencial, sua origem e evolução até os 

dias de hoje.  

A segunda aula foi abordada o tema da linguagem dos quadrinhos, por ser uma 

“linguagem autônoma” RAMOS (2012. p.17), e seus elementos narrativos precisam ser 

entendidos, enquadramentos, representação de fala e pensamento através dos diferentes 

tipos de balões, oralidade, onomatopeia, cena narrativa e qual a função os quadrinhos.  

No terceiro momento entramos no tema de Como são elaborados os diálogos nas 

Histórias em Quadrinhos. Onde serão apresentadas as variações linguísticas aplicadas nas 
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Histórias em Quadrinhos, com o objetivo de mostrar a homogeneidade da língua portuguesa 

e sua variação de acordo com o contexto social e histórico, trabalhando o uso de gírias, 

regionalidade, metáforas, humor e linguagem formal.  

Esta terceira aula por ser um conteúdo amplo, foram divididos cada tema para aulas 

de cerca de 50 minutos para podermos nos aprofundar nos temas. 

As atividades elaboradas estão de acordo com os P.A´s de Gramática e Redação do 

1º ao 4º ano dos cursos de Ensino Médio Técnico Integrados Informática e Administração, 

que tem em seu objetivo geral: 

Desenvolver as competências comunicativas, centrada nos eixos 

oralidade/leitura/escrita/análise linguística, numa abordagem 

interdisciplinar que privilegia o questionamento reconstrutivo da 

realidade, visando à formação integral do educando, capaz de exercer a 

cidadania organizada e critica. 

Após o termino das aulas os alunos foram avaliados sobre o que foi compreendida 

sobre os temas. A avaliação não teve por objetivo pontuar o conhecimento do aluno, mas 

criar situações desafiadoras e problematizadoras, onde ele poderá socializar seus 

conhecimentos adquiridos durante as aulas com seus colegas.  

 

AULAS DE LITERATURA E HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Após apresentação e aprovação do projeto junto à direção da escola, foi apresentado 

aos professores no Núcleo de Linguagens e Códigos o projeto e a proposta de trabalhar os 

quadrinhos com a disciplina de Literatura no dia 13 de março de 2013, após dialogo com os 

professores foi acordado que trabalharíamos com os todos os alunos do segundo ano do 

ensino médio integrados aos cursos de informática e administração com o livro de Álvares 

de Azevedo, “Noite na Taverna” (que já estava no planejamento da disciplina) e sua 

adaptação em quadrinhos, roteirizada por Reinaldo Seriacopi e desenhada por vários 

quadrinistas. No planejamento para as aulas os temas abordados foram à origem das 

histórias em quadrinhos; entendo as histórias em quadrinhos; literatura, quadrinhos e o 

gênero de terror; totalizando 264 alunos em 11 turmas dos períodos da manhã e tarde. 

A atividade proposta para os alunos foi à criação de uma FANZINE dos principais 

autores do Romantismo, para que eles pesquisassem sua biografia e a estruturassem em 
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formato de um roteiro de histórias em quadrinhos, que foi previamente explicado em aula. 

Toda esta atividade se deu dentro de sala aula e em grupos para que os alunos interagissem 

e compartilhassem o conhecimento, já que muitos dos alunos também desenham. Também 

foi solicitado aos alunos que escrevessem uma releitura dos contos de “Noite na Taverna”, 

todo material que os alunos produzirem será selecionado para uma exposição dentro das 

dependências do colégio, além de integrar um IBook que será disponibilizado para toda 

comunidade escolar. 

Finalizando a primeira parte do projeto estaremos no inicio do segundo semestre 

inaugurando um espaço de leitura de quadrinhos dentro das dependências da escola, com 

quadrinhos doados pelos próprios alunos, e um evento para mostrar os resultados do projeto 

e convidar pesquisadores, criadores e incentivadores dos quadrinhos no país para uma troca 

de experiências com os alunos. 
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