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RESUMO: As histórias em quadrinhos têm ganhado maior espaço na sala de aula, porém muitas vezes este recurso
expressivo não é tão bem explorado como deveria, com base nisto a proposta deste artigo não é apresentar este
gênero como o único a ser trabalhado nas aulas de Língua Portuguesa, mas sim refletir sobre as possibilidades de
trabalho proporcionadas pelo suporte. Para tal, traçaremos uma discussão a cerca das recriações de obras literárias
em quadrinhos que adentraram as escolas a partir de 2006 (distribuídas pelo PNBE), e refletiremos sobre o potencial
do gênero nas distintas áreas do ensino, enfocando na possibilidade do uso das HQs nas aulas de gramática.
Estudiosos como Patricia Pina (2012), Waldomiro Vergueiro (2010) e Travaglia (1986), serão de grande importância
por oferecerem discussões profícuas a respeito da linguagem em quadrinhos e ensino da gramática.

Palavras-chave: Ensino; Gênero; Quadrinhos.

ABSTRACT: Although comic books have gained more space in the classroom, this expressive resource is often not as
well exploited as it should be. Based on this, the proposal of this article is not to present this genre as the only one to
be used in Portuguese Language classes, but to reflect on the work possibilities offered by the support. To do so, we
will discuss the recreations, in comic books, of literary works, that have entered schools since 2006 (distributed by
PNBE), and reflect on the potential of the genre in the different areas of education, focusing on the possibility of using
comic books in Grammar classes. Scholars such as Patricia Pina (2012), Waldomiro Vergueiro (2010) and Travaglia
(1986) will be of great importance since they offer fruitful discussions about the comic book language and grammar
teaching.
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Introdução

Nos últimos anos as Histórias em Quadrinhos têm ganhado cada vez mais atenção nos espaços formais de ensino,
são inúmeros os trabalhos nos meios acadêmicos voltados para estudos da área. Claro que isso nem sempre foi
assim, como apontam Vergueiro, Ramos e Chinen (2013), o uso dessa arte foi alvo de estranhamento por muito
tempo no Brasil, mas a dedicação de admiradores do suporte colaborou para que atualmente o quadro fosse outro. “A
virada da década de 1960 para 70 configurou um polo de atenção aos quadrinhos. No Rio de Janeiro, a Revista de
Cultura Vozes publicou artigos e resenhas sobre histórias em quadrinhos” (VERGUEIRO; RAMOS; CHINEN, 2013, p.
9). Em outras palavras, a intensificação de pesquisas e publicações sobre a temática na década de 70 prepararam os
caminhos para o uso dos quadrinhos hoje nos ambientes de ensino.

As histórias em quadrinhos adentraram as escolas a partir de 2006, isso porque o PNBE (Programa Nacional de
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Biblioteca na Escola) passou a distribuir exemplares em quadrinhos para as instituições, porém mesmo com o suporte
nos espaços escolares, o uso do gênero não é tão efetivo em toda a rede de ensino, isso porque ainda causam muitas
especulações a alguns pais e professores sobre a “seriedade” de tal trabalho (NETO; SILVA, 2015).

Como afirma Vergueiro (2010), a evolução dos tempos foi favorável à linguagem em quadrinhos, sua potencialidade é
reconhecida pelos programas oficiais de educação, tais como LDB (Lei de Diretrizes e Bases) e PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais), (VERGUEIRO, 2010, p. 10), contrariando assim o julgamento negativo a cerca do trabalho
com o suporte.

Ao levar este tipo de material para sala de aula o professor deve levar em consideração alguns aspectos, como
aponta Vergueiro:

[...] na utilização de quadrinhos no ensino, é muito importante que o professor tenha
suficiente familiaridade com o meio, conhecendo os principais elementos da sua linguagem
e os recursos que ela dispõe para representação do imaginário; domine razoavelmente o
processo de evolução histórica dos quadrinhos, seus principais representantes e
características como meio de comunicação de massa; esteja a par das especificidades do
processo de produção e distribuição de quadrinhos; e, enfim, conheça os diversos produtos
em que eles estão disponíveis. (VERGUEIRO, 2010, p. 29)

Diante disso, o presente estudo visa a refletir sobre a potencialidade dessa manifestação artística – Histórias em
Quadrinhos, apontando as possibilidades que tal suporte oferece por meio de seu uso nos espaços formais de ensino.
Entre as histórias em quadrinhos que adentraram o espaço escolar (por meio do PNBE), estão as recriações de obras
literárias por meio da linguagem quadrinística, e é justamente sobre tais adaptações que a sessão abaixo irá abordar.

1. Adaptações: As Obras Literárias em Quadrinhos

Por muito tempo as histórias em quadrinhos foram mal vistas por professores, alunos e pais, por acharem um gênero
apenas infantil e com objetivo de recreação. Atualmente, ainda que de maneira restrita em alguns espaços (isso
porque, como dito anteriormente, o uso dos quadrinhos ainda causa muitas especulações a alguns educadores), ainda
que não seja por todos os professores este tipo de narrativa tem se encaixado nas salas de aula, são várias as obras
literárias que têm sido adaptadas para HQ[i], dentre as quais estão, O Cortiço (Aluizío de Azevedo), Dom Casmurro, e
O Alienista (Machado de Assis), e muitos outros, que ganharam novas roupagens sendo traduzidos para os
quadrinhos. Tais publicações em quadrinhos, dando novas versões às obras literárias foram impulsionadas
principalmente, a partir de 2006, ano em que, como mencionado anteriormente, o PNBE passou a distribuir histórias
em quadrinhos nas escolas.

Segundo Solange Ribeiro de Oliveira (2007, p. 197), já nos anos 1950 as coleções Edição Maravilhosa, da Editora
Brasil e América Latina, e Romance em Quadrinhos, da Rio Gráfica Editora, começaram a publicar adaptações de
obras da literatura nacional. Além dessas, uma série intitulada de Literatura Brasileira em Quadrinhos também traz
publicações de adaptações de várias obras inclusive de outros livros de Machado de Assis, além do conto O Alienista.

As adaptações em quadrinhos revelam, através da imagem, elementos que eram apenas descritos na obra original,
tais como ruas, praças, mobiliário, vestuários, itens que contextualizam o leitor à época em que se passa a narrativa.
Nisto afirmam Roberto Elísio dos Santos e Waldomiro Vergueiro (2012, p. 88) que: “A história em quadrinhos, por seu
caráter icônico, acrescenta informações visuais ao elemento verbal.” Contudo, o objetivo não é que estas adaptações
substituam a literatura em sala de aula, mas que sejam utilizadas também como gênero contemporâneo nos
ambientes educacionais.

Em adaptações em quadrinhos como em O Alienista, o campo de análise oferecido aos leitores é muito vasto, pois
não se trata apenas de interpretar o texto verbal, mas sim de interpretar o casamento desse com o imagético. Sobre
isso Garcia referenciando Mitchell (2012), aponta que não há como examinar a linguagem em quadrinhos apenas pelo
signo verbal ou pelos elementos gráfico-visuais, isso porque é justamente o elo entre esses dois que é responsável
pela construção do sentido da narrativa. Em outras palavras, a recriação da obra literária não é mera ilustração do
texto adaptado, imagem e signo verbal constroem de igual modo o enredo.
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Dessa forma, o trabalho com histórias em quadrinhos, e neste caso recriações de obras literárias por meio deste
gênero narrativo contemporâneo, amplia as possibilidades interpretativas, envolvendo o leitor como também
responsável pela construção do sentido da narrativa.

2. Os Quadrinhos como Incentivo à Leitura

A estrutura de uma narrativa tradicional mantém uma linearidade oferecendo ao leitor um formato independente da
história, não importa se é um filme, um romance ou história em quadrinhos, todas elas apresentam um início e um fim
que são ligados por uma série de acontecimentos que vão se desencadeando no meio da narrativa. Segundo Will
Eisner (2005), a estrutura de uma história pode apresentar variações entre o início e o fim, pois estão sujeitas a
diferentes padrões para interligar estes dois.

As histórias em quadrinhos possuem um elemento que por muito tempo implicou na sua não aceitação como uma
leitura séria, as imagens, as quais segundo alguns críticos podem inibir a imaginação do público leitor.

As narrativas das histórias em quadrinhos são tecidas pelo enlace entre as imagens e o texto verbal, logo se firma
como uma arte híbrida. Este gênero possui narrativa própria, sendo marcada por características peculiares, como o
texto verbal marcado pelas falas dos personagens delimitadas em balões e travessões, além das calhas que permitem
que o leitor construa sua interpretação a partir do seu diálogo com o texto.

Mesmo sendo considerada por muitos como uma leitura apenas infantil, as histórias em quadrinhos oferecem leituras
para todos os públicos, sobre tal discussão de público alvo Patricia Pina (2012), afirma que ainda que seja dirigido às
crianças, os quadrinhos trazem uma complexidade que para ser compreendida exige deste público competências que
lhes permitam compreender os estímulos e desafios propostos por este tipo de leitura, a qual é feita não só pelo texto
verbal, mas pelo colorido ou até mesmo pelo preto e branco dos quadrinhos, como também traços dos personagens.
“Os leitores de quadrinhos devem entender a importância das cores até mesmo se o volume lido estiver em preto e
branco. O rosto dos personagens, com suas marcas de emoção, indicadas pelas sobrancelhas e pela boca, é
fundamental para a interação com a obra” (PINA, p. 76, 2012).

É fato que os quadrinhos atraem o público mais jovem, e por isso podem ser um caminho de incentivo à leitura, com o
contato com obras em quadrinhos, como é o caso das adaptações de obras literárias, os alunos têm a oportunidade
de conhecerem a obra de uma forma mais envolvente, o fato é que a imagem, as cores juntamente com o texto verbal
trazem ao leitor um contato mais direto com a obra, e isso pode ser trabalhado de forma que os professores utilizem
essas adaptações em sala de aula para que os alunos consigam se envolver diretamente na produção dos sentidos
que a releitura propõe aos leitores.

Sobre isso Pina afirma: “Qualquer que seja a faixa etária do leitor, poucas coisas causam mais interesse pela leitura
de um livro que o insólito: as imagens, verbais ou não-verbais, do medo, do terror, do inimaginado fazem com que o
leitor deseje folhear página por página, devorar parágrafo por parágrafo” (2012, p. 8). Porém, é necessário
compreender que a discussão aqui traçada não propõe a substituição de obras literárias pelas histórias em
quadrinhos, tampouco reduz as HQs a meio ou a “uma ponte” para conhecer os ditos “clássicos” da literatura
brasileira. Trata-se na verdade de refletir sobre a importância de trabalhar com este gênero narrativo contemporâneo,
por muito tempo negligenciado nos ambientes acadêmicos, em outras palavras ler/trabalhar com quadrinhos é
importante porque a linguagem quadrinística é importante, e não porque é uma forma mais “facilitada” do aluno ter
contato com obras literárias, essa é uma ideia completamente equivocada, a linguagem em quadrinhos não é “mais
fácil”, tampouco “apenas infantil”, a linguagem em quadrinhos amplia as possibilidades interpretativas por meio do
hibridismo inerente à HQ. Lemos quadrinhos para conhecermos a linguagem em quadrinhos, assim como lemos
literatura para conhecermos a prosa literária, o primeiro não deve ser trabalhado em detrimento do outro,
definitivamente, as HQs não são uma mera mediação entre o leitor e qualquer outro gênero que seja, as HQs
possuem sua importância por si só.

Desde que familiarizados com a linguagem quadrinística, os professores podem desenvolver com seus alunos
trabalhos interdisciplinares fazendo o uso das histórias em quadrinhos, isso porque os elementos formais (desenhos,
cores, signo verbal) do gênero contemporâneo contemplam diversas áreas, dentre elas a arte, literatura, história, e

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/historias_em_quadrinhos_o_uso_do_genero_narrativo_contemporaneo_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-6,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



gramática, e é justamente sobre essa última que falaremos a seguir.

3. Os Quadrinhos no Trabalho com a Gramática

Uma das dificuldades no ensino da gramática é que muitas vezes os alunos acreditam que devam “decorar” todas as
regras, quando na verdade a proposta deve ser de fazer com que eles tenham autonomia para fazer uso da sua língua
nos mais diferenciados contextos, porém essa dificuldade configura-se principalmente, pelo fato das regras
gramaticais serem estudadas isoladas de um contexto.

As histórias em quadrinhos, por conta da aparição dos personagens, traz a característica do discurso direto, essa
realidade pode ser um contexto possível para o trabalho com a gramática em sala de aula. Ao se trabalhar variação
linguística por exemplo, pode-se propor leituras em quadrinhos como da Turma da Mônica de Maurício de Sousa, que
por meio da análise do personagem Chico Bento, podem ser realizadas discussões em sala de aula, sobre o uso da
norma padrão na oralidade, levando os alunos a refletirem sobre as marcas da oralidade na escrita, e como podemos
empregar uma linguagem mais formal ou informal a depender do momento, do texto e do público pretendido, fazendo
com que o aluno tenha a maturidade e autonomia ao fazer uso da sua própria língua. Nesta perspectiva Vergueiro
afirma: “Nós, professores, devemos orientar os alunos e fazê-los perceber que, em determinadas situações, é
adequado ou inadequado falar ou escrever de maneira mais ou menos formal, mais ou menos próxima à variante
culta” (VERGUEIRO, p. 67, 2010).

Como dito anteriormente, a linguagem quadrinística envolve o leitor de forma mais direta, tal característica desse
gênero narrativo contemporâneo pode ser utilizada como uma ferramenta para o trabalho da gramática, a união entre
a linguagem da HQ que atrai o leitor, e o estudo da gramática que muitas vezes assusta os alunos, pode despertar
maior curiosidade nos estudantes. Utilizar as recriações em quadrinhos de obras literárias (citadas na segunda sessão
deste trabalho), por exemplo, possibilita a construção do elo entre a gramática, a leitura, e a arte, fazendo com que
dessa forma a gramática não seja estuda de maneira descontextualizada.

Segundo Travaglia (TRAVAGLIA, 1986, pág. 108) o objetivo do ensino de Língua materna não se justifica caso não
seja, o de desenvolver nos falantes desta, competências comunicativas, dando suporte ao falante para fazer uso
adequado da sua língua em situações distintas. Sendo assim, para que os falantes saibam usufruir adequadamente
dessas competências, se faz necessário ter acesso às diversas situações às quais eles empregariam a língua
adequando o uso dessa de acordo com cada situação na qual submeterem-se.

Mário Perini (PERINI, 2002), aborda no seu livro, Sofrendo a Gramática, que o falante de português possui um
conhecimento implícito altamente elaborado da língua, mesmo que não seja capaz de explicitar esse conhecimento.
Isso ocorre, pois, aprendemos naturalmente a nossa língua materna, assim como andar, por exemplo, mas esses
conhecimentos vão sendo expandidos com o passar dos anos.

Partindo desse conceito apresentado por Perini é possível tomar como completamente cabíveis as propostas feitas
por Luiz Travaglia, afinal se o falante aprende a sua língua de forma natural, ao chegar à escola o aluno irá expandir
seus conhecimentos à cerca da sua língua materna e o seu uso. Chico Bento, personagem de Mauricio de Sousa, faz
uso da sua língua materna, porém tem as suas falas, algumas vezes, taxadas como “erradas”, sem antes haver uma
análise do contexto vivido pelo aluno antes do seu contato com a escola, (inclusive por esse motivo tal personagem é
criticado por professores da área). O uso feito por ele é ainda norteado pelo conhecimento implícito da gramática, e
que pode ser explanado a partir do seu contato com a escola, desde que seja livre de preconceitos.

Como afirma Vergueiro:

Não é o caso de condenar as gramáticas normativas ou de desqualificá-las, mas é fato que
o conceito de Língua Portuguesa, hoje, é bem mais amplo. Ensina-se a língua em uso,
como processo de comunicação, em seus mais diversos contextos. O texto tornou-se o
principal suporte pedagógico – e não apenas textos literários. Os alunos passaram a ter
contato com outras formas de produção escrita (VERGUEIRO, 2010, p. 65).

E é justamente pelo fato do conceito de Língua Portuguesa ser mais amplo, que se abrem possibilidades de estudar a
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gramática contextualizando aos mais variados suportes, e nesse sentido o gênero história em quadrinhos se torna um
forte aliado. O personagem citado acima pode ser analisado em sala de aula nesta perspectiva, pois ele faz uso da
sua língua materna, porém suas falas revelam alguns considerados “erros” pela gramática normativa, esse contato
dos alunos com as falas deste personagem os farão entender o uso da gramática, conseguindo compreender a
variação entre a oralidade e a escrita. Assim como o uso da mesma e a sua adequação em cada situação às quais
forem submetidos. Nesta perspectiva afirma Vergueiro:

“Em determinadas situações, é adequado falar ou escrever de determinado jeito; em
outras, não. Um e-mail a uma empresa, pedindo emprego, tende a ser formal, seguindo ao
máximo as regras ditadas pela norma culta. Um outro e-mail, escrito a um amigo muito
próximo, provavelmente será bem mais informal” (VERGUEIRO, 2010, p. 67).

Dessa forma, o ideal não é exigir do aluno a memorização ou aceitação de todas as regras, mas sim contextualizá-lo
de maneira que ele tenha autonomia, para fazer uso da sua língua. Enquanto professores de Língua portuguesa, o
educador tem o papel de ampliar a possibilidade do aluno de usar a sua própria língua, de forma que os estudantes
desenvolvam suas competências comunicativas, o que lhes pode ser proporcionado através de atividades com textos
dos mais variados gêneros.

É importante que o educando não tenha apenas gramática teórica, pois uma criança dificilmente entenderá regras e
formas gramaticais soltas, é necessário que ele se contextualize e conviva com exemplos para que compreenda que
poderá utilizar a gramática na sua prática linguística. Neste sentido, as histórias em quadrinhos têm se revelado com
esse potencial, como um suporte que oferece vasta possibilidade de trabalho nos espaços formais de ensino.

Considerações Finais:

Este artigo teve como objetivo principal propor uma nova visão para o trabalho em sala de aula com as histórias em
quadrinhos, a proposta não é deixar de lado outros gêneros textuais, mas sim complementar o material didático
utilizado pelos professores de língua portuguesa, ampliando as possibilidades de trabalhos interdisciplinares que
envolvam arte, literatura e gramática.

A proposta é que histórias em quadrinhos ganhem maior espaço dentro dos espaços formais de ensino não só para
crianças, mas alcance relevância para todas ou pelo menos boa parte das faixas etárias. É necessário que os
professores de língua portuguesa se atentem para o material disponível atualmente nas bibliotecas das escolas. Tal
material se trabalhado de maneira adequada, pode despertar nos alunos o prazer pela leitura, porém deve-se ter em
mente que a leitura dos quadrinhos não é meramente um meio de conhecer obras literárias, a leitura e uso dos
quadrinhos na escola devem estar pautados na potencialidade do suporte. Como foi apontado neste artigo mesmo
que seja visto por alguns como leitura infantil, a HQ exige de seus leitores maturidade para analisarem a obra como
um todo, compreendendo desde a linguagem verbal até as cores e traços dos desenhos.

Muito ainda deve ser feito para que o trabalho com este gênero fique cada vez mais distante da ideia de que eles
servem apenas como um recurso de interação - daí a importância de estudos que proponham uma nova visão da HQ,
refletindo como os estudos dessa podem ser ampliados no meio acadêmico.
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