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Resumo: As Histórias em Quadrinhos (HQs) vêm apresentando ao mundo, desde sua criação, no início do
século passado, um formato artístico popular, divertido e de grande aceitação entre os leitores de todo o
mundo. Apesar desta não ser a função principal dos Quadrinhos, suas características lúdicas e linguísticas,
aliadas a fatores de natureza cognitiva, podem ser de grande interesse no campo educacional. Este estudo
verifica a utilização das Histórias em Quadrinhos como instrumento auxiliar em livros didáticos para o ensino
da língua materna. Mostra a necessidade dos exercícios das histórias em quadrinhos (didaticamente
facilitadoras e despertadoras de interesse) não focarem apenas nos elementos gramaticais dos discursos das
suas personagens, mas trabalhar com os alunos também noções de pressuposto, implícito, dentre outras
questões semânticas, a fim de formar leitores mais críticos. Para tanto, discorrerei sobre a Educação Básica
através dos quadrinhos e da constituição da semântica (sobre os quadrinhos e a sua constituição semântica)
na Educação Básica; posteriormente serão analisados alguns livros didáticos do Ensino Fundamental.
Pretende-se também compreender a relação que esta forma de arte tem no processo educativo e de ensino,
assim como na aprendizagem do aluno, quando no auxilio àqueles que ainda não sabem ler ou escrever
corretamente; em outras palavras, as histórias em quadrinhos como mecanismos fundamentais e não
prejudiciais para o processo de ensino e aprendizagem do aluno.

Palavras-Chave: Livro didático. Histórias em Quadrinhos. Semântica. Língua portuguesa. Ensino

INTRODUÇÃO

O aparecimento de meios de comunicação e entretenimento, cada vez mais abundantes, diversificados e
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sofisticados, não impediu que a comunicação em mídia impressa continuasse sendo um meio viável e
necessário para os tempos atuais.

A História em Quadrinhos tem sido, ao longo do século XX, um meio de comunicação bastante difundido e
influente; acima de tudo, um meio de expressão artística. Passou por diversas transformações colaborando
para sua aceitação, devido ao novo entendimento sobre seu papel na sociedade. Estabeleceu um estado
próprio entre as demais linguagens e veículo da arte (literatura, música, teatro, entre outras), contribuindo
para a formação da cultura de nosso século: a cultura de massa.

As Histórias em Quadrinhos versam sobre os mais diferentes temas, apresentam a interligação entre texto e
imagem, oferecem um vasto campo de abordagens e representam um veículo de comunicação com grande
penetração popular atingindo várias classes sociais.

Assim, desde as discussões que culminaram nas propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
fala-se muito como trabalhar com os textos nas salas de aula e estudar o livro didático enquanto instrumento
dessas aulas, sendo necessário para compreender de que maneira os autores tentam seguir tais propostas,
pois para despertar um olhar crítico e reflexivo é essencial que o trabalho textual não se limite tão somente à
análise da superfície das palavras.

Todavia, é de grande valia estudar os textos a partir de uma perspectiva semântica, levando-se em conta
conceitos como pressuposto, subentendido, implícito, intencionalidade, etc. Para tentar definir esses conceitos
e tecer comentários sobre as características primordiais do signo linguístico, fundamentamo-nos no
referencial teórico de Saussure, Ducrot e Guimarães.

Dentre os gêneros utilizados pelos livros didáticos, as Histórias em Quadrinhos (HQs) versam por ter
amplitude de informações de texto e imagem. Ao lê-las, o aluno pode tomar gosto pela leitura à medida que
ele percebe o quão é agradável à apreensão do conteúdo de um texto. Daí sua cultura é enriquecida, através
da leitura dessas obras, por exemplo, quando descrevem outros povos, outras culturas, ou quando, não
raramente, tais histórias têm como objetivo principal educar com entretenimento.

Existe um alto nível de informação nos quadrinhos. Limitar o trabalho com os mesmos a uma prática de
exercício gramatical é desperdiçar as extensas possibilidades de trabalho que tal gênero proporciona. Dessa
forma, analisamos seis livros didáticos posteriores aos PCNs para constatar como os autores trabalham as
questões semânticas a partir das HQs.

Importância dos Quadrinhos no processo ensino-aprendizagem

Cirne (apud Mendonça, 2002) define os quadrinhos como “uma narrativa gráfico-visual, impulsionada por
sucessivos cortes, cortes estes que agenciam imagens rabiscadas, desenhadas e/ou pintadas”. As histórias
em quadrinhos, resume Mendonça, são caracterizadas como “um gênero icônico ou icônico-verbal narrativo,
cuja progressão temporal se organiza quadro a quadro. Como elementos típicos, a HQ apresenta os desenhos,
os quadros e os balões e/ou legendas, onde é inserido o texto verbal”.

Eis alguns dos pontos indicados por Anselmo (1975) em relação à configuração do gênero história em
quadrinhos:

Função comunicativa: traz ao leitor a fantasia e a ficção como formas de
entretenimento e informação. Conteúdo: mensagem com carga interpretativa que
conduz o leitor a uma reflexão de aspecto moral ou ético. Portadores: jornais,
revistas ou livros. Organização textual: apresenta a construção de narrativa ficcional
com a apresentação de personagens que compõem a história, o desenvolvimento
com criação de conflito/desequilíbrio e o desenlace ou conclusão com retorno ao
equilíbrio. Formato: feita em quadros com linearidade da escrita; da esquerda para a
direita e de cima para baixo. Gramática e estilo: narrativa com ideia de movimento e
temporalidade cuja linguagem apresenta a aproximação com a oralidade. Os quadros
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contam com estrutura de texto narrativo-dialogal cujos enunciados são apresentados
em balões. (p.19).

O surgimento das histórias em quadrinhos aconteceu em meados do século XIX, na Europa, com as histórias
de Busch e de Topffer, de acordo com Iannone e Iannone (apud Mendonça, 2002). Chegou, no final do século
XIX, aos Estados Unidos, onde ganhou popularidade com o Menino Amarelo (Yellow Kid), desenho de Richard
Outcault, primeiro quadrinho cuja personagem principal era super-herói. Além disso, o texto passou a vir
junto aos desenhos, não mais como rodapé.

Por muito tempo as HQs foram negligenciadas no que diz respeito à sua utilidade como agente educadora. Tal
fato se deve (de acordo com Vergueiro 92005), a um psiquiatra alemão chamado Frederic Wertham, cujo
estudo apresentava malefícios que as HQs poderiam trazer para seus jovens leitores. Palestras e artigos em
jornais do autor salientavam tais aspectos baseados num segmento de quadrinhos cuja temática era o
suspense e o terror. Em decorrência disso, por muito tempo pais e educadores acreditaram ser as revistas, de
modo geral, de extremo malefício às mentes dos jovens americanos.

Aos poucos a situação foi mudando devido a reuniões de editores na Association of Comics Magazine, onde
foram elaboradas propostas para depuração das publicações nas quais o conteúdo das revistas não
prejudicaria o desenvolvimento moral e intelectual dos jovens. O fato é que muito antes de teóricos
despertarem para a eficácia da utilização dos quadrinhos como auxiliadores do processo educacional, já havia
percebido que as HQs poderiam ser utilizadas para a transmissão de conhecimentos (função utilitária
associada ao entretenimento). Isso pode ser constatado nos mais diversos países e contextos, com funções
distintas.

Portanto, verificamos que na década de 1990 os livros didáticos de português já começaram a trazer as HQs
como textos selecionados, porém em seções menos “importantes”, segundo Mendonça (2002). Hoje, com os
PCNs em vigência, há um reconhecimento da necessidade da exposição de diversos gêneros para os alunos.
As HQs vêm ganhando espaço nas salas de aula brasileiras, livros sobre como usá-las são escritos
constantemente, ganhando, com isso, professores e alunos. Os primeiros porque acreditam que com o auxílio
deste material terão oportunidade de dar aula de forma mais dinâmica e eficiente; os outros poderão
aprender de forma mais fácil, ganhando entretenimento e informação.

A eficácia da mensagem a ser transmitida pelos quadrinhos está na amplitude da interseção entre as
informações de texto e as informações de imagem. A utilização de uma História em Quadrinhos no ambiente
escolar implica em uma escolha e numa montagem criteriosa do material. A forma com que se trabalha com
eles também.

Conceitos sobre semântica

Quando se ensina a ler um texto é preciso despertar a visão crítica do aluno. As aulas de interpretação devem
enfatizar o que está por trás da superfície, nas entrelinhas, levando-se em conta a intenção do autor, o que
está implícito, o que ele quis dizer, quando disse, porque disse e outras questões pertinentes.

Para produzir humor os quadrinhos costuma trabalhar com o subentendido, com aquilo que não foi dito. O
leitor precisa ler o que atravessa as linhas do texto sob pena de não reproduzir o efeito esperado, que é o de
entender as mensagens. Educar uma criança a ler percebendo esses recursos do discurso faz dela melhor
leitora, e com os quadrinhos não pode ser diferente.

Dessa forma, é preciso entender o signo linguístico a partir do corte saussureano. Segundo Guimarães
(1995), o referente, o mundo, o sujeito e a história não são analisados, mas apenas o valor do signo, que tem
duas faces: o significante (conceito) e o significado (imagem acústica). A definição do significado é aquilo que
os outros signos não são, não havendo relação direta com as coisas do mundo, os objetos, tampouco com o
“fora da língua”. É importante também ter em mente o caráter arbitrário e linear do signo, de acordo com
Saussure (1988), uma vez que, para se compreender uma língua materna ou estrangeira, deve-se entender
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que as palavras se escrevem e falam daquela forma sem justificativas lógicas. Isso é fundamental para
começar a se pensar em semântica.

No entanto, como diz Ducrot,

Dizer que as línguas naturais são códigos, destinados à transmissão da informação
de um indivíduo a outro, é, ao mesmo tempo, admitir que todos os conteúdos
expressos graças a elas são exprimidos de maneira explícita. Com efeito, por
definição, uma informação codificada é, para aquele que sabe decifrar o código, uma
informação que se dá como tal, que se confessa, que se expõe. O que é dito no
código é totalmente dito, ou não é dito de forma alguma (Ducrot, 1977, p. 13).

Dessa forma, é preciso reconhecer outros elementos além do que se diz de maneira explícita. Para falar do
implícito, usar-se-á o conceito diluído em Princípio de Semântica Linguística, de Ducrot. Implícito é aquilo que,
em tese a pessoa não falou, mas pode ser deduzido a partir do dito. Essa dedução pode vir do enunciado ou
da enunciação (as condições que levam a dizer o dito). Ou seja, pode-se buscar a origem do implícito no
locutor, no interlocutor, em ambos, na situação, no contexto histórico em que o discurso foi produzido, no
interdiscurso, entre outros. Citando o exemplo do autor: “fazer o elogio de Pedro a Paulo pode parecer
pretender apresentar Pedro como modelo a Paulo” (1977, p. 19). Ou seja, o objetivo de quem elogia não é o
de necessariamente enaltecer Paulo, mas dizer a Pedro que Paulo dever ser um exemplo para ele.

Para o humor, que os quadrinhos quase sempre utilizam, o implícito interessa bastante para a leitura dos
mesmos, uma vez que a essência da piada geralmente está em uma descoberta posterior de algo não óbvio.
Como utiliza também a linguagem não verbal, o sentido natural igualmente é um fator importante para
entender a comicidade.

Frege (apud Guimarães, 1995), para explicar o conceito de sentido, supõe sentença a=a e uma a=b. Por
exemplo, para a=a tenhamos A seleção brasileira é a seleção brasileira. Para a=b, A seleção brasileira é a
seleção campeã da copa de 2002. No primeiro caso, trata-se da relação da sentença com ela mesma,
enquanto no segundo, a igualdade se dá pelos nomes diferentes que se referem a uma mesma coisa. Então
Frege concebe que o significado tem ao menos duas naturezas: o sentido e a referência. Daí as ambiguidades
em questão do tipo: “Qual o significado do vermelho?
” O ouvinte pode entender vermelho como o referente e mostrar a cor, ou pode remeter aos sentidos gerais
que o vermelho tem.

O sentido natural, segundo Grice (apud Guimarães), é quando há uma relação factual entre eventos. Por
exemplo, há pegadas de cachorro e daí conclui-se que um cachorro passou por ali. Nos quadrinhos, já
comentado a linguagem não verbal diz bastante também. Há histórias sem nenhuma fala, mas, no entanto,
comunicam, produzem humor. As imagens preenchem lugares que a fala por si não preencheriam, de forma
que o aspecto visual, as reações fisiológicas dos personagens e as características deles devem também ser
levados em conta nas interpretações.

Retomando a questão do implícito, algumas considerações sobre o percurso feito por Ducrot (1972) para
tratar do implícito fundado na enunciação. Enquanto no implícito do enunciado a lacuna está no que foi dito,
quando se fala em implícito fundado na enunciação, o mesmo não deve ser procurado no enunciado, mas em
nível mais profundo. É necessário perguntar quem disse o quê, qual a intenção, porque disse, como disse, o
que não disse, etc.

Por fim, tem-se o pressuposto, baseado em Frege (apud Guimarães, 1995). Os exemplos são os mesmos
encontrados em Guimarães: Aquele que descobriu a forma elíptica das órbitas planetárias morreu na miséria;
a oração subordinada não tem referência uma vez que não tem valor de verdade, mas se relaciona com o
cientista Kepler. Também não tem sentido, já que não pode ser usada de forma independente. Então, o que
está nessa subordinada é o pressuposto, uma condição para que a sentença seja verdadeira.
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Esse pressuposto, segundo Ducrot (1972), é essencial no encadeamento do discurso. Em suma, questões
como “O que você quer dizer com isso?
”, “Qual o significado disso?
” são constantes nos estudos da semântica. Esses conceitos mais aprofundados não devem chegar a um
aluno do ensino fundamental. No entanto, trabalhar a interpretação textual levando-se em conta a existência
dos mesmos é fundamental para a formação de leitores competentes, que possam ter uma relação mais
profunda com o texto. Na medida do possível, as atividades com os quadrinhos também precisam ter essa
perspectiva.

As coleções de livros didáticos: uma análise de conteúdos

Para análise, foram utilizados seis livros didáticos: 2 da coleção “Linguagem Nova”, de Faraco e Moura, os
livros de 7ª e 8ª séries; da coleção “Português: Linguagens”, os materiais de 5ª, 7ª e 8ª séries. Por fim, o
livro de 5ª série da coleção “Encontro e Reencontro em Língua Portuguesa”, de Marilda Prates.

Em relação aos quadrinhos da coleção “Linguagem Nova”, não há muito a se falar senão sobre o espaço em
que eles aparecem que é limitado a uma seção chamada “Divirta-se”, sem nenhuma atividade específica. Na
única vez que isso não ocorre, os quadrinhos serviram de instrumento para uma revisão de conteúdo. Os
discursos dos personagens foram aproveitados para que os alunos os analisassem do ponto de vista
gramatical. Ou seja, não há nenhum trabalho com os quadrinhos em uma perspectiva semântica nessa
coleção.

Quanto aos da coleção “Português: Linguagens”, os quadrinhos têm mais vez. No entanto, há ainda certa
preferência em usar as HQs para um trabalho gramatical. Apesar de conter vários quadrinhos que poderiam
abrir várias questões do ponto de vista semântico, os livros da sétima e oitava séries dessa coleção não as
abordaram. Este foi o único caso no livro da oitava: coleção “Linguagem Nova”, embora não o faça com os
quadrinhos, parece usar até mais. A princípio, foi atribuído a isso o fato dos três primeiros capítulos enfatizar
a comunicação, língua, linguagem, variantes linguísticas, formação de palavras (no capítulo “As palavras e as
coisas”). Porém, percebeu-se que em todo o livro isso se reitera, mesmo quando o assunto tem menos pontos
de tangência com a semântica em si. Já o livro de 5ª série da coleção “Encontro e reencontro em Língua
Portuguesa”, embora tenha o mesmo conteúdo, mal dispõe sobre o gênero quadrinhos. Quando o tem, é um
texto criado especialmente para o livro, geralmente com falas do personagem para o aluno, dando
orientações de como estudar.

Considerações finais

Desde cedo as crianças e jovens são estimulados a interagirem com o meio social e com as manifestações
artísticas em que estão inseridos, para que possam conhecê-las e aprendê-las, dando formas nos seus modos
de pensar e apreciar as diferentes linguagens artísticas presentes na sociedade, como neste caso, as histórias
em quadrinhos.

É importante reforçarmos que a utilização das histórias em quadrinhos em sala de aula como possível recurso
didático-pedagógico, e até mesmo como metodologia de ensino, pode ser um instrumento pedagógico viável
e prático no sentido de poder levar o aluno a uma melhor compreensão do conteúdo da disciplina apresentado
durante as aulas, sem falar que os quadrinhos podem ser um “estimulante” para sensibilizar o aluno quanto
às questões ou problemas referentes ao seu meio social, como por exemplo, a inclusão social por meio da
arte.

Diante disso, percebemos que as histórias em quadrinhos são usadas majoritariamente para estudar a
superfície do seu texto, ou seja, pega as falas dos personagens e são levantadas questões gramaticais a
respeito.

Em razão dos resultados obtidos, pode-se considerar que quando são levantadas questões de semântica com
as HQs, seu conteúdo é melhor trabalhado, o raciocínio crítico dos alunos tende a ser mais estimulado e
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provavelmente ele terá mais facilidade para se tornar um leitor hábil, reconhecendo a intencionalidade, o
pressuposto, o implícito entre outros textos.

Acreditamos que a utilização das Histórias em Quadrinhos como prática pedagógica pode ser uma ferramenta
auxiliar no ensino de português, pois hoje em dia nenhum professor transmite conteúdo aos seus alunos sem
que haja encantamento por ele. Nesse sentido, este trabalho busca se firmar na teoria de que divertindo é
possível ensinar, despertar o interesse e aguçar o senso crítico do aluno.

Ensinar é um desafio nos dias de hoje. ”Muito se fala em renovação de ensino”, mas pouco tem sido feito na
prática. Levantar questionamentos, instigar e despertar no professor vontade de ensinar é necessário, pois só
assim o aluno vai entender que aprender pode ser divertido.
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