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Resumo

O presente trabalho é resultado de uma oficina intitulada “Las historietas en la clase de español”,
ministrada no Colégio de Aplicação (CODAP/ UFS), que teve por objetivo verificar a aceitabilidade e
eficácia do gênero textual história em quadrinhos no processo ensino/aprendizagem da língua espanhola.
No trabalho, são apresentadas propostas de como trabalhar com esse gênero textual em sala de aula:
texto a partir da imagem; imagem a partir do texto; leitura, compreensão e discussão da história em
quadrinhos; produção da história em quadrinhos a partir de um tema discutido em sala de aula; cada uma
destas, desenvolvendo competências distintas. Como fundamentação teórica foram utilizados conceitos de
Bakhtin (2003), Barbieri (1998), Bari (2008), Bazerman (2005), Lerner (2002), Marcuschi (2005),
Mendonça (2005), PCNs (1998) e Vergueiro (2010).
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Resumen

Esta investigación es resultado de un taller intitulado “Las historietas en la clase de español”, ministrado
en el Colégio de Aplicação (CODAP/ UFS), que tuvo como objetivo verificar la aceptabilidad y eficacia del
género textual historietas en el proceso enseñanza/aprendizaje de la lengua española. En la investigación,
son presentadas propuestas de cómo trabajar con ese género textual en el aula: texto a partir de la
imagen; imagen a partir del texto; lectura, comprensión y discusión de la historieta; producción de la
historieta a partir de un tema discutido en el aula; cada una desarrollando competencias distintas. Como
fundamentación teórica fueron utilizados conceptos de Bakhtin (2003), Barbieri (1998), Bari (2008),
Bazerman (2005), Lerner (2002), Marcuschi (2005), Mendonça (2005), PCNs (1998) y Vergueiro (2010).
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Introdução

O trabalho realizado surgiu a partir da inquietude de encontrar uma ferramenta que pudesse contribuir
para o processo ensino/aprendizagem da língua espanhola, na Educação Básica. Nesse sentido, sugere-se
o trabalho com gêneros textuais, tendo em vista que os mesmos vêm sendo defendidos como uma boa
ferramenta para o ensino de línguas, pois, possibilitam que os educandos tenham contato com diferentes
tipos de textos e formas de expressão da linguagem. Logo, os gêneros textuais sendo tomados como
objeto de ensino de línguas estrangeiras podem possibilitar o desenvolvimento das habilidades necessárias
para que o educando possa desenvolver sua competência comunicativa na língua estrangeira estudada.
Essa possibilidade se deve a grande variedade de gêneros textuais existentes na língua, podendo atender
às necessidades de cada habilidade.

Neste trabalho, o gênero textual história em quadrinhos foi escolhido, por ser um gênero que, na sua
grande maioria, é bastante apreciado pelo público infanto-juvenil, podendo possibilitar o trabalho com
competências importantes para aquisição de uma língua estrangeira, como: competência oral, escrita e
leitora compreensiva. Além da possibilidade de desenvolver no discente: comportamento leitor,
comportamento escritor (Lerner, 2002), competência argumentativa, senso crítico, imaginário,
criatividade, capacidade para a decodificação e a apropriação de diferentes linguagens.

Gêneros Textuais no Ensino de Línguas

No ensino de línguas, é importante que o educando tenha contato com os mais variados tipos de textos e
gêneros, e que saibam que estes podem ser organizados de diferentes formas na língua, a depender do
que se pretende emitir com o uso dos mesmos, como tratam os PCNs (1998, p.23):

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática,
composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou
àquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser
tomada como objeto de ensino. Nessa perspectiva, é necessário contemplar, nas
atividades de ensino, a diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função
de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a
diferentes gêneros são organizados de diferentes formas.

Os gêneros textuais sendo tomados como objeto de ensino de línguas estrangeiras podem possibilitar o
desenvolvimento das habilidades necessárias para que o educando possa desenvolver sua competência
comunicativa na língua estrangeira estudada. Essa possibilidade se deve a grande variedade de gêneros
textuais existentes na língua, podendo atender às necessidades de cada habilidade. Seguindo na
perspectiva de Bakhtin (2003), os gêneros podem ser tratados como enunciados escritos ou orais,
utilizados no dia a dia de cada indivíduo, cada um possuindo suas características específicas:

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) (...). O
enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas
esferas [esferas da atividade humana], não só por seu conteúdo (temático) e por
seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua- recursos
lexicais, fraseológicos e gramaticais-, mas também, e, sobretudo, por sua
construção composicional [...]. Qualquer enunciado considerado isoladamente é,
claro, individual, mas casa esfera de utilização da língua elabora seus tipos
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relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do
discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 279).

Segundo Marscuschi (2005), os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à
vida cultural e social, contribuindo para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São
textos materializados encontrados na vida cotidiana e que apresentam características sócio comunicativas
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica.

Bazerman (2005) vê o gênero como algo que vai além das formas, e que tem tudo haver com nossas
vidas, nossos pensamentos, nossas interações sociais, como afirma:

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos de ser. São
frames para a ação social. São ambientes para a aprendizagem. São lugares onde
o sentido é construído. Os gêneros moldam os pensamentos que formamos e as
comunicações através das quais interagimos. Gêneros são os lugares familiares
para onde nos dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os
outros e são os modelos que utilizamos para explorar o não-familiar. (BAZERMAN,
2005, p. 23)

Reiterando a afirmação do autor, pode-se dizer que os gêneros seriam tudo aquilo que nos proporciona, de
alguma maneira, a interação social, fazendo-se valer através da comunicação, seja escrita ou oral.

O Gênero Textual HQs

De acordo com Vergueiro (2010) as histórias em quadrinhos constituem um sistema narrativo composto
por dois códigos que atuam em constante interação: o visual e o verbal. Sendo que alguns elementos da
mensagem são passados pelo texto, outros utilizam a linguagem pictórica a sua fonte de transmissão. No
entanto, a grande maioria das mensagens emitidas pelos quadrinhos é percebida pelos leitores por
intermédio da interação entre os dois códigos. Diante desse conceito, podemos perceber a grandiosidade
desse gênero, que possibilita o contato não somente com o texto verbal como também com o texto visual,
abrindo caminhos para que o educando possa refletir e ter uma compreensão mais abrangente do que
podemos considerar como texto.

Segundo Mendonça (2005), a HQs[3] é caracterizada como um gênero icônico ou icônico verbal narrativo[4]

cuja progressão temporal se organiza quadro a quadro, apresentando como elementos típicos: desenhos,
quadros e balões e/ou legendas, onde é inserido o texto verbal.

Além dos códigos visual e verbal, as histórias em quadrinhos utilizam outros elementos comunicacionais
específicos que identificam a linguagem, como apresentam Barbieri (1998) e Vergueiro (2010):

◦ Requadro: É o elemento determinativo das margens de uma vinheta. Pode ser composto por uma
moldura, uma linha demarcatória ou uma borda. Tem como principal função distinguir os diferentes
momentos da ação representados na história em quadrinhos, logo, também agrega a representação
do tempo.

◦ Desenho ou vinheta: Pode representar o ambiente, ações e personagens. De modo que estas
representações gerem imagens eficazes para o entendimento da mensagem. Cada vinheta é
constituída da relação dos elementos visuais com os elementos verbais.

◦ Linhas cinéticas: Constitui o elemento comunicativo que ajuda no reconhecimento visual dos objetos
representados. As linhas podem representar elas mesmas um objeto ou um contorno do objeto,
podem criar um relevo ou superfície, dar idéia de luminosidade, além de representar ações
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concretas e movimentos.
◦ Balões: O balão vai indicar a verbalização dos personagens. Ele possui variadas formas, cada uma

com significações distintas. O rabicho aponta para o personagem que está falando. Quando o
rabicho é representado por bolinhas, indica que o personagem está pensando; o balão pontilhado
indica que o personagem está cochichando; o balão trêmulo indica o temor do personagem durante
sua fala; o balão splash indica a raiva e alteração de voz do personagem.

◦ Metáforas visuais: Ocorrem quando uma imagem se associa a um conceito diferente de seu
significado original. As metáforas visuais vêm expressar idéias e sentimentos, podendo estar
localizadas dentro ou fora dos balões.

◦ Recordatório: É a caixa de texto inserido na vinheta que tem como principal função recordar ao
leitor os fatos narrados na HQ anterior. Também, funciona para indicar a simultaneidade dos
acontecimentos da narrativa, a passagem de tempo ou o deslocamento do espaço.

◦ Onomatopeias: São palavras que indicam sons ambientais, ruídos, urros e interjeições humanas.
Nas HQs, adquirem o status de símbolos gráficos, complemetando e reiterando as ações descritas
na narrativa.

◦ Cor: A colorização da HQ não se restringe somente aos aspectos estéticos. Ela pode refinar a
representação ambiental, dos personagens e movimentos, das emoções dos personagens. Também,
sua significação poderá variar de acordo com cada cultura.

Contribuições para o ensino de línguas

As HQs podem trazer várias contribuições para o ensino de línguas, começando pela formação de leitores,
a partir da leitura prazer, conforme Bari (2008, p.118):

Pelo trânsito natural de informações essenciais para a convivência social nas
histórias em quadrinhos, seja com intencionalidade educativa ou voltadas para
mero entretenimento, esta linguagem atrativa e amigável realmente tem o poder
especial de formar suas próprias comunidades de leitores e aprimorar-lhes as
habilidades e competências inerentes à leitura. Assim, se a significação do ato de
ler está contida nas vivências cotidianas, a leitura das histórias em quadrinhos
eleva os níveis de significação e convivência social inseridos nas leituras,
ampliando os conceitos fundamentais de seu ato manifesto.

Além da questão da leitura, as HQs podem contribuir com outras questões que ajudam no processo
ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, como por exemplo, o desenvolvimento dos seguintes
aspectos: competência leitor compreensiva; competência oral; competência escrita; comportamento leitor
e comportamento escritor (Lerner, 2002); competência argumentativa; senso crítico; imaginário e
criatividade; capacidade para a decodificação e a apropriação de diferentes linguagens; conhecimento de
mundo; linguagem pessoal e auto expressão do educando.

As histórias em quadrinhos também podem possibilitar o trabalho com conteúdos de diferentes matérias,
partindo da perspectiva interdisciplinar. Neste sentido, a aula de línguas não se restringirá a aprendizagem
de normas do sistema linguístico. Relacionar conteúdos e temas de diferentes disciplinas é fazer com que
o aluno aprenda a ver as diferentes ciências não de maneira separada, dividida, e sim entender a relação
que existe entre as mesmas, já que as ciências se completam.

Trabalhando com as HQs

A utilização das HQs para o ensino de línguas estrangeiras pode ser realizada de diversas maneiras. Neste
trabalho, serão apresentadas algumas propostas visando o desenvolvimento das competências leitor
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compreensiva, oral e escrita. São elas:

• Texto a partir da imagem:

→ Essa técnica resulta na elaboração do texto verbal a partir das imagens;

→ Desenvolve a capacidade de decodificação a partir das imagens;

→ Estimula o Comportamento escritor do educando;

→ Desenvolve a competência escrita.

• Imagem a partir do texto:

→ Essa técnica resulta na elaboração do texto visual a partir do texto verbal;

→ Desenvolve a competência leitor compreensiva do texto;

→ Estimula o Comportamento leitor do educando;

→ Desenvolve a capacidade criativa.

• Leitura, compreensão e discussão da HQ:

→ Desenvolve a competência leitor compreensiva do texto;

→ Estimula o Comportamento leitor;

→ Desenvolve a competência oral;

→ Desenvolve o senso crítico;

→ Possibilita o desenvolvimento da competência argumentativa.

• Produção da HQ a partir de um tema discutido em sala de aula:

→ Desenvolve a competência escrita;

→ Desenvolve a capacidade criativa;

→ Desenvolve a capacidade de produção do gênero textual HQ.

i. As HQs nacionais podem ser utilizadas nesta proposta desde que as falas dos balões sejam
suprimidas ou substituídas por falas da língua estrangeira estudada.

Estudo de Campo e Entrevista

Com o intuito de verificar a aceitabilidade, leitura e produção das HQs no que se refere ao público juvenil,
além da eficácia do gênero textual em questão no processo ensino/aprendizagem de línguas, foi realizado
um estudo de campo e entrevista mediante aplicação de questionário, a partir da oficina “Las historietas
en la clase de español”, ministrada no Colégio de Aplicação (CODAP/UFS). Partindo da amostragem de
vinte e um alunos, estes, participantes da oficina. Os mesmos estavam cursando entre o 6ª e 9º ano do
ensino fundamental.
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O estudo de campo teve como objetivo analisar a eficácia de uma das quatro propostas de atividades com
o gênero textual história em quadrinhos, sugeridas neste presente trabalho. A partir da análise, foi
possível verificar a compatibilidade entre os pressupostos teóricos explanados nesta pesquisa e a aplicação
prática dos mesmos. Como somente foi aplicada uma proposta, não foi possível analisar todas as
questões. Para uma análise completa, seria necessária a aplicação das quatro propostas sugeridas neste
trabalho, a fim de verificar se o gênero tratado: HQs, realmente cumpre o papel de ferramenta didática no
ensino de línguas, e traz todas as contribuições que foram apontadas neste trabalho, no que diz respeito
ao desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem de línguas.

A oficina intitulada “Las historietas en la clase de español” teve carga horária de 3 horas. O primeiro passo
foi apresentar aos educandos a estrutura dos quadrinhos, pois, uma vez entendido como a história em
quadrinhos é composta, fica mais fácil a questão da compreensão de alguns elementos específicos dos
quadrinhos, como por exemplo: as metáforas visuais. Além disso, o aluno pode tentar criar sua própria
história. A apresentação foi realizada através do recurso de datashow, onde pôde explicar o conceito de
cada elemento que compõe as HQs, mostrando a ilustração de cada uma, para maior compreensão.
Também, os alunos receberam em material impresso os slides que estavam sendo apresentados para que
pudessem acompanhar e ter consigo a teoria com seus respectivos exemplos.

Após a apresentação, seguiu com a atividade prática onde foi utilizada uma das quatro propostas de
trabalho com as histórias em quadrinhos, sugeridas neste presente trabalho. A proposta da atividade foi
de criar o texto a partir da imagem, ou seja, havia a sequência de imagens em cada quadrinho, com seus
respectivos balões, porém, os mesmos estavam em branco, para que os alunos pudessem elaborar as
falas a partir do que interpretaram das imagens. O objetivo seria de trabalhar com a língua espanhola,
logo, as falam seriam elaboradas na língua estrangeira. No entanto, houve um grande problema, os alunos
inscritos na oficina eram de outra escola e nunca haviam estudado espanhol, desse modo, não foi possível
levar adiante a proposta original com a língua espanhola, tendo que recorrer ao português. Nesse sentido,
a análise dessa atividade estará voltada para a questão do desenvolvimento dos alunos em relação ao
gênero HQs, a questão da língua espanhola ficará pendente para um futuro trabalho, que será continuação
desta pesquisa.

No final, aplicou-se um questionário para os alunos, com o intuito de saber a faixa etária dos mesmos, a
questão da aceitabilidade dos quadrinhos, quais elementos que compõem as HQs que eles mais gostavam,
se costumavam ler e se já haviam tentado criar sua própria história. Todos responderam ao questionário
e, de modo geral, os resultados obtidos foram positivos.

Resultados da Proposta Aplicada na Oficina

A proposta de atividade foi realizada positivamente, os alunos puderam desenvolver seu comportamento
escritor, competência leitor compreensiva, competência escrita, imaginário, criatividade, além da
capacidade para decodificação da linguagem visual. Os mesmos conseguiram desenvolver as falas dos
balões a partir das sequências de imagens apresentadas na história em quadrinhos. O interessante foi a
total variedade de interpretações, todos receberam a mesma história em quadrinhos, mas cada um teve
sua interpretação e criou as falas a partir daí.

Nesse sentido, podemos entrar na questão da leitura, pois, apesar das imagens terem sido as mesmas,
cada aluno teve uma leitura visual diferente. É um ponto interessante para discussão em sala de aula,
uma sugestão seria que após a realização da atividade, o professor solicitasse que os alunos lessem para a
turma a sua história, no final, quando todos tivessem lido, iriam perceber que apesar do visual ter sido o
mesmo, a elaboração do verbal foi diferente. É quando o professor poderia tratar com os alunos que a
leitura não é única, que ela pode se dá de diferentes maneiras, a depender da interpretação de cada leitor,
independente se o texto é escrito ou não. Em decorrência do tempo da oficina, não foi possível realizar
esta pos atividade, então, é mais um ponto que será trabalhado na continuidade desta pesquisa.
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Resultados da Entrevista

Primeiramente, questionou-se aos alunos suas respectivas idades e em qual ano estavam cursando, os
resultados encontrados foram: quanto a idade, a faixa etária esteve entre 11 e 17 anos, quanto ao ano de
curso, estavam entre o 6º ao 9º ano. De modo que a oficina contou com um público bastante variado. Em
seguida, questionou-se se gostavam das histórias em quadrinhos, a maioria respondeu que sim. O
resultado obtido veio reforçar a questão da aceitabilidade das histórias em quadrinhos, sendo assim um
gênero, na sua grande maioria, bastante apreciado pelo público infanto-juvenil, podendo ser uma boa
ferramenta no processo ensino/aprendizagem de línguas.

Também, perguntou-se do que mais gostavam nas histórias em quadrinhos, no que se refere aos
elementos comunicacionais que as compõem. A partir dos resultados, pudemos observar que os desenhos
são os elementos comunicacionais que os alunos mais gostam, ou seja, a linguagem visual que faz toda a
diferença. Depois dos desenhos predominou a cor, o que nos leva a pensar e confirmar que a cor
realmente atrai a atenção do leitor. Em seguida, ficaram os balões e metáforas visuais, e os demais
elementos como as onomatopeias, linhas cinéticas tiveram menor porcentagem.

Na pergunta seguinte, questionou-se se os alunos costumavam ler com frequência histórias em
quadrinhos. Se voltarmos ao primeiro questionamento, veremos que a maioria dos alunos gosta das
histórias em quadrinhos, no entanto, o resultado dessa pergunta revelou que metade dos alunos liam e
outra metade não liam, e ainda uma pequena parte lia às vezes. Esse resultado nos remete a uma
contradição: como é que gostam dos quadrinhos e não têm o hábito de ler Essa é uma questão a ser
pensada e refletida dando sua devida importância, porque esse resultado nos leva a pensar que a prática
leitora destes educandos ainda está baixa, uma vez que houve um empate entre os que costumam ler e os
que não costumam ler. Ou seja, se nem os quadrinhos que os próprios alegaram gostar, inclusive pelo fato
de haver desenhos, cores, balões, entre outros elementos composicionais que atraem a atenção de
alguma maneira, eles costumam ler, então será que eles lêem alguma coisa Sem dúvida, é uma questão
crítica, mas, uma vez aceita pelos alunos, o professor pode estar, inicialmente, incentivando à prática
leitora dos educandos a partir dos quadrinhos, para depois adentrar-se em outros gêneros textuais,
evoluindo o processo de leitura, tendo como objetivo a formação do indivíduo letrado.

Por fim, questionou-se se eles já haviam tentando criar sua própria história. Obtivemos como resultado
que a maioria já tentou criar sua própria história em quadrinhos, apesar de terem alegado que não
obtiveram bons resultados, que as histórias não haviam ficado boas, talvez, isso se deva ao fato de que
eles não tinham o conhecimento no que diz respeito à estrutura dos quadrinhos, ou seja, os elementos
comunicacionais que os compõem. Claro que também tem a questão do desenho, nem todos têm aptidão
para tal arte, mas, pensemos que a história em quadrinhos pode ser elaborada por meio digital, fator que
ajudaria aos que não sabem e/ou não gostam de desenhar. Nesse sentido, podemos reforçar a
importância de ensinar aos alunos como se estrutura o gênero pelo qual está sendo trabalhado, para que
eles possam adquirir uma melhor compreensão do mesmo, além da possibilidade de desenvolvimento da
capacidade de produção do gênero trabalhado em questão.

Considerações Finais

Diante dos conceitos e contribuições apresentados em relação à utilização de gêneros textuais no processo
ensino/aprendizagem de línguas, fica latente que o gênero textual história em quadrinhos pode ser uma
ferramenta eficaz para esse processo. Podendo desenvolver nos educandos: competência leitor
compreensiva, competência oral, competência escrita, comportamento leitor, comportamento escritor,
competência argumentativa, senso crítico, imaginário e criatividade, capacidade para a decodificação e a
apropriação de diferentes linguagens, além de estimular o incentivo à leitura e contribuir de alguma
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maneira, para a formação de um indivíduo letrado.

Para o ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, tendo como foco a Educação Básica, o gênero HQs
pode constituir-se uma ferramenta adequada para a realização das propostas deste presente trabalho.
Pois, ele estimula a leitura prazer, já que possui um formato, linguagem e conteúdo voltados para o
público infanto juvenil, em especial, facilitando o desenvolvimento de competências importantes para
aquisição de uma língua estrangeira. Logo, o gênero textual HQs, pode estar sendo utilizado como
material didático, já que seu uso é sugerido pelos documentos oficiais de educação.

Com a realização da oficina “Las historietas en la clase de español”, realizada no Colégio de Aplicação,
podemos confirmar a premissa base para o uso do gênero textual história em quadrinhos no ensino de
línguas, neste presente trabalho, que é a questão da aceitabilidade do gênero, por parte dos jovens. O
resultado obtido foi que a maioria dos alunos gostava das HQs, fator imprescindível para o trabalho com
qualquer gênero textual. Além de que, na atividade prática, os mesmos conseguiram desenvolver bem a
proposta aplicada, respondendo às expectativas esperadas.
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