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1. Introdução

Este trabalho tem por objetivo averiguar como se dá o uso do gênero histórias em
quadrinhos, no livro didático “Língua portuguesa para o ensino médio”, das autoras Roberta
Hernandes e Vima Lia Martin (2010). Para melhor historicizar a pesquisa, discorreremos sobre o
surgimento das histórias em quadrinhos (HQs) e o caminho percorrido por esse gênero até chegar
aos livros didáticos de Português, além de reconhecer a importância da relação entre os gêneros
textuais/discursivos e o ensino de língua portuguesa na escola.

O gênero história em quadrinho, apesar de negligenciado por muitos anos, sempre
conseguiu chamar a atenção de leitores de todas as idades. Segundo Mendonça,

é de fato incontestável que jovens leitores (e nem tão jovens assim) deleitam-se
com as tramas narrativas de personagens diversos, heróis ou anti-heróis,
montados através do recurso de quadrinização. Entrevistas realizadas com
alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas demonstram que
sua preferência em termos de materiais de leitura recai sobre as histórias em
quadrinhos (HQs). (Mendonça 2003: 194):

Entretanto, também é comum esse gênero ser tratado no LDP, apenas como uma leitura
recreativa, ou seja, um gênero figurativo que permite ao aluno optar por lê-lo ou não. Desse
modo, as propriedades textuais pertencentes ao gênero, interpretação do material textual, das
imagens que são características fortemente ligadas ao gênero, da situação discursiva em que o
texto foi produzido, bem como a utilização das HQs nas aulas de produção textual são aspectos
que passam despercebidos e são deixados de lado por professores que, muitas vezes,
desconhecem a riqueza textual desse gênero.

Dessa forma, baseando-se nas palavras de Mendonça (2003), podemos dizer que a
exploração do gênero HQ nos livros didáticos ainda se mostra falha. Muitas vezes, esse gênero,
tão rico em recursos multimodais, é deixado de lado pelos alunos e pelos professores, pois é
considerado, em muitos casos, um gênero menos privilegiado e, por isso, indigno de um estudo
mais aprofundado.

Para Marcuschi (2003: 36), “os gêneros que aparecem nas seções centrais e básicas,
analisados de maneira mais profunda são sempre os mesmos. Os demais gêneros figuram apenas
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para ‘enfeite’ e até para distração dos alunos. São poucos os casos de tratamento dos gêneros de
maneira sistemática”. Isto poderá ser visto mais adiante, na análise do LDP em questão.

É comum encontrarmos, no livro didático, gêneros como: cartas, poemas, poesias,
entrevistas, crônicas, debates, enfim, gêneros que recebem um maior destaque no LDP e que se
repetem ao longo dos assuntos abordados. Todavia, para Mendonça (2003: 203) “pode-se
explorar as HQs como se faz com qualquer gênero, atentando-se para recursos diversos do seu
funcionamento”. Ou seja, as HQs, podem sim, ser analisadas de maneira mais aprofundada, basta
apenas que o professor conheça o gênero e que saiba extrair dele os inúmeros recursos
encontrados.

Para melhor averiguar o uso desse gênero no livro didático de português e os aspectos
multimodais que o permeiam, analisamos, neste artigo, três histórias em quadrinhos e as
atividades relativas a esse gênero, propostas no LDP. Para fundamentarmos os procedimentos
metodológicos e a análise dos textos, tomamos como referência as concepções de Bakhtin (2003),
Dolz e Schneuwly (2004), Marcuschi (2003), Dionísio (2005), Mendonça (2003), Ramos (2009)
e Vergueiro (2004), dentre outros. Apresentamos também propostas de ensino por meio das HQs,
para que assim se possa utilizar esse gênero tão rico de sentidos, mas de valor ainda tão
negligenciado na escola.

2. Os gêneros textuais/discursivos: um breve histórico

Para Bakhtin (2003: 262), os gêneros do discurso são “tipos relativamente estáveis de
enunciados” que se realizam durante o ato da comunicação. Ainda seguindo a linha de
pensamento do autor, podemos dizer que esses enunciados utilizados por nós, por sua vez, fazem
parte de um grande repertório de gêneros que são selecionados de acordo com a situação
discursiva. Sendo assim, não se pode estudar um gênero sem levar em conta a realidade
discursiva em que ele foi produzido.

Seguindo a linha de pensamento de Bakhtin, Marcuschi (2003) também traz as suas
contribuições para o estudo dos gêneros textuais/discursivos. Para ele, os gêneros
textuais/discursivos “são entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em
qualquer situação comunicativa” (MARCUSCHI 2003: 22). Desse modo, podemos dizer que os
gêneros são usados em relações sociais para desenvolver diferentes práticas discursivas.

Ainda para Marcuschi (2003: 22) “é impossível se comunicar verbalmente a não ser por
um gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente a não ser por um texto”.
Podemos dizer, então, de um modo geral, que os gêneros textuais/discursivos estão a todo tempo
sendo utilizados por nós, seja na produção de um texto mais elaborado, ou tão somente no nosso
diálogo do dia a dia, daí a importância da inserção dos gêneros textuais no ambiente escolar, já
que os gêneros em suas mais variadas formas são parte da vivência do sujeito.

Bazerman (2006), também defende a ideia de que as ações sociais são realizadas por meio
da linguagem, ou seja, através de diferentes gêneros. Dessa forma, para o autor, os gêneros são
textos utilizados para resolver situações sociais discursivas. Uma receita, por exemplo, é utilizada
para a preparação de um alimento, já a charge é um gênero utilizado para ironizar, criticar algum
acontecimento na sociedade, assim, qualquer forma de ação social reconhecível se realiza por um
gênero. Os gêneros não podem ser definidos apenas por suas formas, pois “gêneros são formas de
vida, modos de ser” (BAZERMAN, 2011: 23). Assim, os gêneros tornam-se parte da vida dos
indivíduos, já que é por meio deles que as ações sociais se realizam.
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Levando em conta que vivemos rodeados pelos gêneros, que realizamos ações através de
gêneros e que os gêneros são parte de nossa cultura, bem como de nossa vida, podemos dizer que
é essencial a sua abordagem nas aulas de Língua Portuguesa. Daí concordarmos com Bazerman
(2011: 16), quando afirma que “os alunos, ao terminarem seus estudos, precisam estar aptos a
produzir muitas diferentes formas da escrita”. Desse modo, para o autor, a escola tem que ser
flexível na escolha dos gêneros a serem abordados, pois os alunos precisam ser expostos a
situações que lhes permitam utilizar diversos tipos de gêneros e que lhes proporcionem lidar com
as mais diversas situações de variação da escrita.

Sabendo da importância do estudo dos gêneros textuais/discursivos no ambiente escolar, o
próximo tópico trará informações sobre como os gêneros são abordados na escola através de um
dos suportes mais utilizados pelos professores de Língua Portuguesa: O livro didático.

2.1 Os gêneros textuais/discursivos e o livro didático

O ensino através dos gêneros textuais tem sido nos últimos anos uma das grandes
ferramentas para o ensino de Língua Portuguesa. No entanto, é comum encontrarmos exemplos
de gêneros, em livros didáticos, que são explorados apenas como pretexto para se ensinar
gramática. A funcionalidade do texto e seus recursos discursivos são, muitas vezes, deixados de
lado em prol do ensino da gramática através de fragmentos textuais, mas trabalhar o texto é mais
que extrair dele elementos gramaticais.

Segundo Rojo (2004: 7), o texto nessas quase três décadas funcionou “primeiramente
como um material ou objeto empírico que, em sala de aula, propiciava atos de leitura, de
produção, de análise linguística”. Ao invés do estudo dos gêneros, o que se via nas escolas eram
estudos estruturais do texto. Assim, os tipos textuais narração, descrição e dissertação receberam
uma maior atenção e passaram a servir de modelo para produção de textos narrativos, descritivos
e dissertativos.

Conforme Schneuwly (2004), com o passar do tempo, a moda das tipologias textuais
cedeu lugar à dos gêneros. Entretanto, o que se via, eram inúmeros gêneros distribuídos nos
livros didáticos seguidos de análises que priorizavam o ensino da gramática, “passando o texto a
ser ‘pretexto’ não somente para o ensino de uma gramática normativa, mas também da gramática
textual, na crença de que ‘quem sabe as regras sabe proceder’”(ROJO 2004: 9). Para essa autora,
devido à deficiência dos alunos que saem do ensino médio com apenas uma capacidade básica de
leitura, que se limita a extração de informações de textos simples, houve uma “virada discursiva
ou enunciativa no que diz respeito ao enfoque dos textos e de seus usos em sala de aula” (ROJO
2004: 10). Desse modo, passou a ser indicada a inclusão do estudo de diversos gêneros textuais
nas aulas de Língua Portuguesa.

Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), um dos documentos regulatórios do ensino
no Brasil, passaram a cobrar da escola e, consequentemente, do professor o planejamento de
aulas que incluíssem diversos tipos de textos. Logo surgiu a necessidade de uma reforma na
maneira de se ensinar a língua que acabou por influenciar na mudança, ainda que pequena, dos
conteúdos abordados nos livros didáticos.

Segundo Andrade,

após a publicação dos PCN, a necessidade de uma reestruturação no ensino ficou
ainda mais evidente e, dessa forma, os livros didáticos rapidamente buscaram
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adaptar-se às novas exigências. Na ânsia por atender a essa demanda, revelou-se
uma despreocupação com a profundidade em que isso deveria ocorrer.
(Andrade 2013: 2).

Dessa forma, na tentativa de atender às exigências de um novo modelo de ensino, o LDP
acabou abrindo espaço para o aparecimento de diversos gêneros textuais, entretanto, como afirma
Andrade (2013), não houve uma preocupação mais aprofundada com a análise do gênero, o
estudo de suas propriedades discursivas e multimodais, assim, o gênero passou a ser utilizado
como instrumento para análises puramente gramaticais.

Sabendo da importância dos gêneros textuais para o ensino de língua materna e levando
em conta as sugestões trazidas pelos PCNs de Língua Portuguesa (1997) que afirmam que cabe
“à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente”, nos
aprofundaremos agora no objeto de estudo desta pesquisa: a utilização do gênero história em
quadrinho nos livros didáticos de Língua Portuguesa.

3. A história das histórias em quadrinhos: um gênero multimodal

Segundo Vergueiro (2004: 7), “sem dúvida, os quadrinhos representam hoje, no mundo
inteiro, um meio de comunicação de massa de grande penetração popular”. Entretanto, as
histórias em quadrinhos foram consideradas por muito tempo um gênero menor e por isso menos
privilegiado na sociedade.

Para o autor (2004: 8), esse preconceito se dava porque “pais e mestres desconfiavam das
aventuras fantasiosas das páginas multicoloridas das HQs, supondo que elas poderiam afastar
crianças e jovens de leituras ‘mais profundas’, desviando-os assim de um amadurecimento ‘sadio
e responsável’”.

Seguindo essa linha de pensamento de que as HQs traziam leituras fantasiosas, abstratas,
que podiam desviar os jovens leitores das leituras mais nobres, prejudicando assim o
aprimoramento do desenvolvimento intelectual, as HQs foram estigmatizadas pela sociedade,
sofrendo, assim, grandes dificuldades para serem inseridas no ambiente escolar.

Ainda segundo Vergueiro (2004), somente no final do século XIX, as histórias em
quadrinhos encontraram seu espaço na sociedade, mais precisamente nos Estados Unidos. Para
Carvalho (2008), as HQs tiveram suas primeiras aparições públicas nas páginas dos jornais norte-
americanos, mais precisamente no final do século XIX:

Eram predominantemente cômicas, com desenhos satíricos e personagens
caricaturais, alguns anos depois, as célebres tiras passaram a ter publicação
diária nos jornais e a diversificar suas temáticas, abrindo espaço para histórias
que enfocavam núcleos familiares, animais antropomorfizados, e protagonistas
femininas, embora ainda conservassem o traço cômico. (Carvalho 2008: 60).

Sendo assim, aos poucos as HQs foram tomando lugar nas páginas dos jornais dominicais
norte-americanos, até alguns anos depois passarem a ter publicação diária em jornais mais
célebres.

Segundo Quella-Guyot (1994: 60) “os jornais franceses igualmente publicavam inúmeras
tiras americanas e o público começou a se apaixonar loucamente por essas histórias
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movimentadas, dinâmicas, cheias de sonhos e que se destinavam a adultos”. Quella-Guyot
(1994), afirma ainda que essa volta ao mundo foi dada graças aos syndicates, que na definição de
Vergueiro (2004: 10), eram “grandes organizações distribuidoras de notícias e material de
entretenimento para jornais de todo o planeta”. Desse modo, as HQs logo se difundiram pelo
mundo, a começar pelas aparições nos jornais e logo depois passando a figurar em revistas
especialmente destinadas a esse tipo de gênero: os gibis.

No Brasil, as histórias em quadrinhos começaram a encontrar a aceitabilidade do público
em meados da década de 60, sendo considerado ainda hoje, escasso o material disponível para o
estudo das HQs. Para Santos,

Ao contrário dos Estados Unidos e da Europa (onde as histórias em quadrinhos é
considerada a “nona arte”), no Brasil a bibliografia disponível que aborda e
analisa as Narrativas Sequenciais é muito escassa. Além disso, várias obras
acabam por disseminar visões preconceituosas a respeito desta manifestação
artística. (Santos 2001: 59).

Esse preconceito enfrentado pelas HQs no Brasil foi um dos principais fatores que
implicaram na aparição tardia das histórias em quadrinhos nos livros didáticos de Língua
Portuguesa. Para Santos (2001), a dificuldade em encontrar material para o estudo das HQs, além
do preconceito enfrentado, tem outra explicação. Segundo o autor, “a exemplo das próprias
revistas de quadrinhos, os livros editados no Brasil possuem tiragens pequenas e raramente são
reeditados.” (SANTOS, 2001: 59). Desse modo, o material encontrado torna-se repetitivo e
consequentemente escasso devido à falta de novidade sobre o gênero.

De acordo com Tavares (2010: 78), só “depois de tantas censuras e tentativas de
consolidação, os quadrinhos finalmente ganham lugar de destaque no Brasil e começam a ser
olhados de forma diferente”. Assim, podemos dizer que as histórias em quadrinhos ganharam
espaço considerado, sendo utilizadas para os mais variados fins.

Um dos principais autores responsáveis pela consolidação das HQs no Brasil foi Maurício
de Sousa. As histórias da “Turma da Mônica”, criadas pelo autor, ganharam a preferência do
publico infanto-juvenil e se tornaram conhecidas em todo o Brasil, sendo publicadas em revistas
diversas (como nos gibis), jornais e livros didáticos.

Mendonça (2003: 200) afirma que “publicações voltadas para o lazer educativo de
crianças, como Recreio, Picolé e revistas para colorir também trazem tirinhas de humor”. Enfim,
como pode ser percebido, aos poucos as histórias em quadrinhos foram ganhando a aceitabilidade
de um grande público, já que elas têm sido cada dia mais difundidas entre leitores de todas as
idades e utilizadas para diversos fins.

Porém, no que diz respeito às questões escolares, foi muito mais difícil inserir as HQs. O
livro didático de Língua Portuguesa, por exemplo, foi mais um obstáculo que as HQs tiveram que
enfrentar. Segundo Vergueiro (2004: 8), “[...] a entrada dos quadrinhos em sala de aula encontrou
severas restrições, acabando por serem banidos, muitas vezes de forma até violenta, do ambiente
escolar”. Essa rejeição se deu pelo grande preconceito que as HQs encontraram no seu despontar,
fato esse que já foi comentado acima.

Para Mendonça,

no universo dos livros didáticos de português (LDPs), por exemplo, até os anos
70, raramente havia HQs; na década de 90, por outro lado, praticamente todos os
LDPs apresentam esse gênero entre os textos selecionados. Ainda assim, as

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1682



seções destinadas às HQs permanecem sendo as menos “importantes”, do tipo
“Divirta-se”, “Só para ler” ou “texto suplementar”. Sendo raríssimos os casos de
uma HQ figurar como texto central de unidade didática em um LDP.
(Mendonça 2003: 202-203):

Como podemos ver, foi mais precisamente a partir dos anos 70 que as HQs começaram a
ser inseridas no livro didático de Língua Portuguesa, embora que timidamente. Nas décadas
seguintes, por influência dos PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa –
é que passaram a sugerir um estudo mais aprofundado com base em gêneros textuais diversos,
então, as HQs ganharam mais espaço no livro didático. Hoje, a utilização das HQs no espaço
escolar tornou-se fundamental e obrigatória. Segundo Ramos,

Vê-se uma outra relação entre quadrinhos e educação, bem mais harmoniosa. A
presença deles nas provas de vestibular, a sua inclusão no PCN e a distribuição
de obras ao ensino fundamental (por meio do Programa Nacional Biblioteca na
Escola) levaram obrigatoriamente a linguagem dos quadrinhos para dentro da
escola e para a realidade pedagógica do professor. (Ramos 2009: 13).

Todavia, mesmo tendo conseguido, ainda que timidamente, seu espaço nos livros
didáticos e consequentemente no ambiente escolar, como mostra Ramos (2009), para Mendonça
(2003), as histórias em quadrinhos funcionavam nos LDPs apenas como textos recreativos, dessa
forma o aluno poderia escolher entre lê-lo ou não.

Um aspecto também bastante negligenciado nas HQs pelos livros didáticos diz respeito
aos recursos multimodais presentes no gênero. Para Dionísio (2006: 133) “quando falamos ou
escrevemos um texto, estamos usando no mínimo dois modos de representação: palavras e gestos,
palavras e entonações, palavras e imagens, palavras e tipografias, palavras e sorrisos, palavras e
animações etc”, ou seja, utilizamos diversos modos para representarmos o nosso discurso. E
Esses diversos modos de representação da linguagem, são, o que chamamos de multimodalidade.

Podemos perceber claramente que o gênero histórias em quadrinhos é permeado por
inúmeros recursos multimodais que podem ser observados na disposição do texto nos balões, nos
diversos tipos e tamanhos de letras que compõem a fala dos personagens, nas cores que dão
forma as cenas, nas expressões faciais, enfim, nas inúmeras formas de representação que fazem
parte da construção do gênero. Porém, embora sendo um gênero riquíssimo, as HQs ainda
continuam, em muitos LDPs, sendo trabalhadas apenas como pretexto pra o ensino da gramática.
Desse modo, os recursos advindos do gênero, como seus aspectos multimodais, são deixados de
lado em prol de uma análise puramente gramatical.

Marcuschi afirma que:

O trabalho com gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar
com a língua em seus mais diversos usos autênticos do dia a dia. Entretanto, esse
fato parece estar sendo negligenciado na maioria dos livros didáticos de
Português. Isso porque os gêneros apresentados em alguns LDPs são trabalhados
de forma repetitiva e aparecem, muitas vezes, como meros “enfeites” e diversão
para o aluno. (Marcuschi 2003: 35).

Podemos destacar dentre esses gêneros textuais apontados por Marcuschi (2003), as HQs,
que embora tragam em sua construção inúmeros recursos que podem ser explorados, ainda
continuam, em muitos LDPs sendo utilizadas de maneira superficial e não aprofundada.
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Entretanto, as histórias em quadrinhos apresentam um material para análise tão rico
quanto qualquer outro gênero. Sobre isso, Mendonça (2003: 203) afirma: “pode-se explorar as
HQs como se faz com qualquer gênero, atentando-se para recursos diversos do seu
funcionamento” Desse modo, é necessário tão somente que o professor conheça o gênero, seus
recursos multimodais e perceba o quanto as HQs podem abrilhantar suas aulas.

4. O LDP e as histórias em quadrinho: uma análise

Segundo Vergueiro (2004), as HQs podem ser utilizadas para diversos fins: introduzir um
assunto, gerar uma discussão, funcionar como texto reflexivo para um futuro debate, ou seja,
existem várias maneiras de aproveitar bem tanto os recursos advindos desse gênero quanto as
temáticas abordadas por ele. Para o autor, não há limites quanto ao uso dos quadrinhos em sala de
aula, basta tão somente que o professor tenha criatividade para utilizá-lo de maneira a atingir seus
objetivos de ensino. A tira a seguir, embora traga um leque de opções para um estudo proveitoso
em sala de aula não é abordada no LDP de modo a despertar no aluno um conhecimento maior
sobre o gênero e as temáticas abordadas. Observemos:

(Figura 1: Tira de Maitena Burundarena. In: HERNANDES E MARTIN, 2010: 226)

A tira acima, seguindo a linha de pensamento de Vergueiro (2004), é uma ótima opção
para se trabalhar um tema que até hoje gera curiosidades e discussões proveitosas: o
comportamento feminino. O título da tira, que faz alusão ao ditado popular: “diga-me com quem
tu andas que direi quem tu és”, poderia render muitas discussões. Uma análise participativa mais
aprofundada dos motivos pelos quais a mulher muda de opinião sobre o homem ideal na medida
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em que muda de idade seria interessante e despertaria curiosidade nos alunos, além de instigar
neles o desenvolvimento da argumentação e de um posicionamento crítico, já que todos tentariam
justificar sua opinião da maneira mais convincente possível. Contudo, se observamos com
atenção o exercício proposto pelo LDP com relação à tira analisada perceberemos que esse tipo
de análise não é objetivo das autoras.

Na questão “a”, formulada do seguinte modo: O título da tira apresenta uma linguagem
formal ou informa? Explique., podemos ver a preocupação das autoras em trabalhar aspectos de
formalidade e informalidade da língua, assunto esse que, se explorado de maneira mais
aprofundada, levando em conta as questões de adequação da língua conforme as situações
discursivas seria muito proveitoso. Entretanto, o que percebemos é a preocupação em apenas
identificar no título da tira elementos gramaticais que façam com que os alunos reconheçam o
tipo de linguagem utilizada, se formal ou informal.

Já na questão “b”, podemos perceber claramente a utilização do título do texto como
pretexto para o estudo gramatical. A questão é formulada da seguinte maneira: “Há, no título,
dois usos de pronome oblíquo. Que pronomes são esses? Seu uso está de acordo com as regras
da gramática normativa?”. Desse modo, é possível identificarmos que o uso dos quadrinhos
como pretexto para análise gramatical continua sendo alvo dos livros didáticos.

Segundo Neves (apud Mendonça 2003:203) “a exploração dos quadrinhos em LDPs é
pobre, limitando-se, na maioria das vezes, à utilização desse gênero como pretexto para
exercícios de metalinguagem”. Podemos dizer que esse fato, portanto, pode ser comprovado na
questão analisada anteriormente.

É importante observamos também que as duas primeiras questões apresentadas no
exercício sobre a tira, abordam somente o título do quadrinho, não a história em si. Só a partir da
terceira questão, o autor menciona a leitura da tira para obtenção de uma possível resposta à
pergunta: “c) Depois de ler o título e conteúdo da tira, responda: há relação de
complementaridade ou de contradição entre a linguagem usada no título e as situações narradas
na tira? Justifique sua resposta.”

Na questão “c” as autoras não apontam com clareza o que realmente esperam das
respostas a serem dadas pelos alunos. Analisando a linguagem utilizada pelas autoras para
elaborar a questão, não sabemos se a relação de complementaridade ou de contradição a que elas
se referem diz respeito ao fato da situação narrada ser coerente ou não com o título da HQ, ou se
a preocupação das autoras é saber se a linguagem (formal) apresentada no título do quadrinho é
coerente com a linguagem utilizada no texto que compõe a tira.

Somente na última questão do exercício as autoras apontam para um dos recursos mais
utilizados na construção das tirinhas, o humor. Entretanto, dificilmente os alunos saberão
formular uma resposta sobre o que causa o humor na tira se o gênero estudado não for
devidamente analisado de modo a proporcionar aos alunos uma maior reflexão sobre o gênero em
si, bem como sobre o seu contexto de produção.

Como pudemos ver, embora os quadrinhos tragam consigo um leque de opções para seu
uso em sala de aula, é comum encontrarmos nos livros didáticos seus recursos sendo pouco
aproveitados. A maioria dos LDPs utiliza o gênero história em quadrinhos como pretexto para o
ensino da gramática, ou apenas para um exercício de decodificação, no qual o aluno só precisa
encontrar a resposta pronta no texto e transcrevê-la. Segundo Bezerra:

Os LDP sugerem textos interessantes para leitura, mas, ao abordá-los predomina
a discussão temática, numa perspectiva de verdade/falsidade (valorizando mais a
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extração de informações do texto), descuidando-se, por exemplo, das funções
que eles exercem na sociedade. (Bezerra 2005: 42):

Esse pouco aproveitamento das HQs nas seções dos LDPs acaba por empobrecer o
tratamento didático do gênero, e por não extrair dele o que realmente pode oferecer. Desse modo,
cabe ao professor reconhecer a importância de se trabalhar as HQs em sala de aula e assim
elaborar aulas mais produtivas envolvendo o gênero de modo que proporcione aos alunos um
estudo mais detalhado e um melhor conhecimento sobre as HQs, já que o livro didático, na
maioria das vezes, não proporciona um estudo mais aprofundado sobre as histórias em
quadrinhos.

A tira a seguir, também é um exemplo de como as HQs vêm sendo exploradas de maneira
falha pelos livros didáticos de Língua Portuguesa. No exemplo abaixo, perceberemos que embora
a temática abordada pelo gênero seja atual, não é explorada no livro, de modo que possa
oportunizar aos alunos um maior entendimento sobre o tema, nem um maior conhecimento a
respeito do gênero HQ.

(Figura 2: Tirinha de Grump. In: HERNANDES E MARTIN, 2010: 61.)

A tira acima, embora apresente uma temática importante a ser debatida na escola, é
abordada no livro didático apenas como um exemplo ilustrativo do uso do internetês1, linguagem
muito utilizada principalmente por adolescentes usuários das redes sociais. Entretanto, não há
antes da aparição da tira nenhuma explicação do que seria esse tipo gênero, nem tampouco uma

1 O jargão empregado por usuários da internet em mensagens de correio eletrônico, em chats etc. Fonte: Dicionário
Aulete online.
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definição para esse tipo de linguagem (o internetês), o que pode dificultar o entendimento do
humor presente no texto.

Uma apresentação do perfil psicológico do personagem “Grump”, também seria uma
ferramenta a ser utilizada para despertar o interesse do aluno e auxiliá-lo na compreensão da tira.
Grump, personagem criado pelo ilustrador e cartunista Orlandeli, se vê desafiado a aprender as
novas regras do acordo ortográfico e para isso, recorre a vários meios a fim de superar suas
dificuldades. Na tira em análise, Grump aparece pedindo ajuda ao seu sobrinho para entender as
novas regras do português e se surpreende ao se deparar com a maneira como seu sobrinho
escreve, já que ele utiliza uma alinguagem típica dos internautas2, o que faz com que Grump
desista de ser ajudado por seu sobrinho.

A surpresa de Grump ao se deparar com a forma como seu sobrinho escreve e sua fala
representada pelo balão “melhor pensar em outra coisa”, é sem dúvida a causa do humor presente
na tira, todavia, é necessário que haja além da leitura da tira uma análise mais minuciosa que faça
o aluno perceber como foi gerado esse humor.

Se analisarmos bem o exercício de interpretação que segue a tirinha podemos perceber
que o mesmo aponta apenas para a questão do internetês, trazendo um exercício com perguntas
elaboradas com base em informações apresentadas no texto que compõe a tira, assim, o aluno só
precisa ler e copiar a resposta, num exercício mecânico de decodificação. Observemos como as
questões se apresentam:

a) Releia a mensagem escrita em internetês no terceiro quadrinho e localize nela
exemplos de:

- informalidade
- ortografia própria e uso de abreviações
- substituição de acentuação gráfica
- uso de sinais

b) Pesquise o significado dos sinais usados na mensagem do sobrinho e responda: ele
levou a sério a pergunta do tio?

c) Uma das marcas linguísticas do internetês é a ausência de pontuação ou um uso
minimalista de pontuação. Por que, em sua opinião, o autor optou pelo contrário, pelo excesso
de pontuação? Justifique sua resposta.

d) Com base na sua experiência com as regras do internetês, traduza a mensagem que o
sobrinho enviou para seu tio.

Já na primeira questão do exercício, podemos observar que o aluno fará apenas uma coleta
de dados, buscando retirar do texto aquilo que a questão pede: “informalidade, ortografia própria
e uso de abreviações, substituição de acentuação gráfica e uso de sinais”. Identificadas essas
informações no texto o aluno terá apenas que transcrever as respostas em um exercício mecânico
e pouco reflexivo.

Para Marcuschi (2005), muitos são os problemas encontrados nos LDPs no que diz
respeito aos exercícios de interpretação ou compreensão textual. Para o autor “a compreensão é
considerada, na maioria dos casos, como uma simples e natural atividade de decodificação3 de
um conteúdo objetivamente inscrito no texto ou uma atividade de cópia. Compreender o texto
resume-se, no geral, a uma atividade de extração de conteúdos”. (MARCUSCHI, 2005: 51).
Desse modo, o que observamos já na primeira questão do exercício é uma atividade que

2 Aquele ou aquela que usa com muita ou certa regularidade a Internet, rede mundial de computadores. Fonte:
Dicionário Aulete online.
3 Grifo do autor
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Marcuschi (2005) chama de extração de conteúdos, na qual o aluno terá que apenas extrair do
texto as informações pedidas na questão.

A segunda pergunta referente ao exercício sugere uma pesquisa sobre os sinais usados
pelo sobrinho de Grump. Após a pesquisa, o aluno teria que dizer, baseado na resposta do
sobrinho do personagem central da tira, se ele teria levado ou não a sério a pergunta feita pelo tio.
Contudo, a realização desse exercício só será possível se o professor fornecer ao aluno material
para a pesquisa, já que não houve antes da aparição da tira nenhuma explicação sobre o
significado dos sinais que compõem a linguagem do sobrinho, tratada no livro como internetês.

Ainda focando tão somente a ilustração de um tipo de linguagem utilizada por internautas,
a terceira questão aborda mais uma característica do internetês: o excesso ou falta de pontuação.
Nessa questão, a tarefa do aluno seria dar a sua opinião sobre o porquê do autor da tira ter optado
pelo excesso de pontuação, característica essa bastante comum nesse tipo de linguagem.
Entretanto, para que o aluno consiga responder a essa pergunta é necessário mais do que supor o
motivo que levou o autor a optar pelo excesso de pontuação. Seria necessário, além do estudo da
própria tira, que as autoras do LDP abordassem algumas das características próprias da
linguagem dos internautas e do autor da HQ, inclusive seu estilo de escrita e sua maneira de
produzir, assim o aluno se basearia em informações palpáveis para responder à questão. Não se
pautando apenas em meras suposições.

A quarta e última questão, traz um exercício que exigirá do aluno um conhecimento
prévio do tipo de linguagem utilizada em alguns dos gêneros digitais. Portanto, se o aluno não
tiver acesso ao computador, à internet e consequentemente às redes sociais, certamente não
saberá traduzir a mensagem que o sobrinho de Grump lhe enviou, já que como foi mencionado
anteriormente, não há nenhuma explicação maior sobre a linguagem estudada (o internetês), o
que mostra que neste caso, o exercício que segue a tira teria que ser respondido por um tipo
determinado de leitor, que já possuísse um conhecimento prévio sobre o assunto abordado.

Como pudemos ver, o gênero aqui apresentado foi utilizado pelas autoras do LDP apenas
como um texto exemplificativo de um tipo de linguagem utilizada nas redes sociais. O humor
presente na tira, bem como as características e recursos próprios do gênero HQ foram mais uma
vez negligenciados pelas autoras do LDP.

Gostaríamos, entretanto, de deixar claro que aqui o que está sendo criticado não é a
temática abordada no exercício que segue a tira. A linguagem aqui estudada chamada de
internetês renderia discussões proveitosas para a aula, além de ser uma linguagem que faz parte
da vivência de grande parte dos estudantes e que sofre preconceito por se diferenciar da
linguagem formal, sendo considerada em muitos casos “errada”. Uma reflexão sobre as diversas
maneiras de se escrever, por exemplo, poderia render uma discussão bastante interessante. Dessa
forma, o professor teria oportunidade de mostrar ao aluno que o modo como nós escrevemos
deve ser adequado à situação discursiva e que o internetês é uma linguagem típica aos ambientes
virtuais como bate-papo, Facebook, Skype, dentre outros, e que, por esse motivo, seu uso é
permitido nessas situações.

Desse modo, a crítica aqui feita diz respeito ao modo como as autoras do LDP utilizam o
gênero HQ apenas como texto exemplificativo/ilustrativo ou como pretexto para o ensino da
gramática, sem levar em conta as características do gênero tais como: tipo de linguagem, uso dos
balões, onomatopeias, o recurso do humor presente na tira, enfim, seus recursos multimodais.

A tira a seguir, é mais um exemplo do pouco aproveitamento do gênero HQ nos LDPs.
Observemos:
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(Figura 3: Tira de Miguel Paiva. In: HERNANDES E MARTIN 2010: 55.)

Na tira acima, podemos perceber dentro do gênero HQ a abordagem de vários outros
gêneros tais como: gênero digital mensagem, convite, conversa, nota de coluna social, dentre
outros. Assim, podemos dizer que há nessa tira uma enorme riqueza de conteúdo que, se usado de
maneira adequada, pode render ao professor muito material para o planejamento de uma boa aula.

Uma abordagem sobre o modo como se dão os relacionamentos amorosos na atualidade
também seria um importante tema para uma discussão que poderia ser iniciada com um estudo
aprofundado da tira acima. O professor, na condição de mediador, após o estudo da tira, teria a
missão de encaminhar uma discussão sobre o tema proposto, sempre mostrando aos alunos que o
gênero HQ é versátil e pode trazer em sua composição inúmeros conteúdos enfatizando o
comportamento humano que é, na maioria das vezes, alvo de críticas através do humor, recurso
característico do gênero.

A tira em análise foi utilizada no livro didático como um exemplo dos vários tipos de
suportes e gêneros contemporâneos que são utilizados pelos falantes na comunicação.
Observemos que antes da aparição do quadrinho o autor utiliza um texto introdutório trazendo
uma pequena explicação sobre os suportes utilizados na veiculação dos gêneros, texto esse, que,
explorado um pouco mais pelo professor, pode contribuir para um melhor conhecimento dos
alunos a respeito dos gêneros e seus suportes e ajudar na compreensão da tira que se segue.

A HQ abordada pelo livro didático traz uma temática interessante, que pode ser utilizada
pelo professor para trabalhar a questão de gênero e suporte, para analisar questões como crítica e
humor presentes na tira, levantar discussões a respeito do comportamento amoroso do ser
humano no século XXI, ou ainda para trabalhar a multimodalidade e os inúmeros recursos

[Digite o conteúdo da barra lateral. A
barra lateral é um suplemento
autônomo do documento principal.
Ela está alinhada à esquerda/direita
ou na parte superior/inferior da
página. Use a guia Ferramentas de
Desenho para alterar a formatação
da caixa de texto da barra lateral.

Digite o conteúdo da barra lateral.
Uma barra lateral é um suplemento
autônomo para o documento
principal. Ela está geralmente
alinhada à esquerda ou à direita da
página, ou localizada na parte
superior ou inferior. Use a guia
Ferramentas de Desenho para alterar
a formatação da caixa de texto da
barra lateral.]
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presentes nas HQs. Porém, o pequeno exercício que segue a HQ não consegue extrair do gênero o
que ele pode oferecer.

As duas questões apresentadas pelo autor no exercício, estão postas da seguinte maneira:
1. O que há em comum entre os quadros na tira?
2. O que diferencia cada um dos quadros representados na tira?
Como podemos perceber, a resposta esperada para a primeira questão seria a utilização de

diversos suportes utilizados pela personagem para terminar um relacionamento, assim como na
segunda questão o que diferencia os quadros que compõem a tira são os diferentes suportes
utilizados para um mesmo fim pela personagem. Ou seja, está claro que a utilização dos
quadrinhos nesta sessão do LDP tem servido tão somente para exemplificar ou ilustrar os
diversos suportes utilizados na veiculação dos gêneros discursivos.

Sem dúvida, trabalhar os inúmeros suportes que servem para a veiculação dos gêneros
discursivos não é algo que deve ser negligenciado nas escolas. Portanto, o que está sendo posto
em questão, ou melhor, o que está sendo alvo das críticas aqui presentes, é a pouca exploração
dos sentidos presentes nas HQs por parte dos livros didáticos.

Se observarmos com atenção os três exemplos de tira aqui analisadas, retiradas de um
mesmo LDP, veremos que os três não são explorados de maneira completa. Os exercícios
baseados nas tiras não oferecem ao professor questões que permitam trabalhar a fundo este
gênero tão rico. Para Marcuschi (2005) nos LDPs:

Os exercícios de compreensão raramente levam a reflexões críticas sobre o texto
e não permitem expansão ou construção de sentido, o que sugere a noção de que
compreender é apenas identificar conteúdos4. Esquece-se a ironia, a análise de
intenções, a metáfora e outros aspectos relevantes nos processos de
compreensão. (Marcuschi 2005: 51).

Assim, as HQs continuam sendo pouco exploradas e usadas geralmente como pretexto
para o estudo gramatical, ou apenas como texto ilustrativo para exemplificar algum assunto
abordado pelo livro didático. Os recursos advindos do gênero, as temáticas abordadas pelas HQs,
o humor crítico presente nas tirinhas, o significado atribuído pelo uso dos balões, cores,
onomatopeias, enfim, são elementos que podem e devem ser bem explorados nos LDPs, assim, os
professores terão a oportunidade de aproveitar melhor as propostas trazidas pelo livro didático e
aprimorar o conhecimento dos alunos sobre esse gênero tão rico e versátil que é a HQ.

Desse modo, levando em conta as análises acima apresentadas e as falhas ainda presentes
no que diz respeito à exploração do gênero HQ no livro didático, apresentaremos a seguir
algumas sugestões de como trabalhar esse gênero em sala de aula, levando em conta seus
inúmeros recursos e as diversas maneiras de utilização do gênero, tanto para as aulas de produção
de texto, quanto para diversos fins que podem ser levados em conta pelo professor de Língua
Portuguesa.

4 Grifo do autor
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5. Como trabalhar as histórias em quadrinhos na escola?

Uma alternativa bastante produtiva para se trabalhar com gêneros em sala de aula é a
elaboração de sequências didáticas. Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004: 97), uma
sequência didática deve ser entendida como “um conjunto de atividades escolares organizadas de
maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”.

Ainda segundo os autores, para que um gênero seja bem explorado, é necessário que o
professor crie condições, contextos de produção, e elabore atividades e exercícios variados para
que o aluno consiga assimilar todas as funções do gênero em questão. Vejamos o que dizem os
autores:

Criar contextos de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos
e variados: é isso que permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, das
técnicas, e dos instrumentos necessários ao desenvolvimento de suas
capacidades de expressão oral ou escrita, em situações de comunicação diversas.
(Dolz et al 2004: 96).

Desse modo, atentando para a importância de se criar condições necessárias para que o
gênero seja bem compreendido e dominado pelo aluno, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004),
propõem a elaboração de uma sequência didática para o trabalho com os gêneros que será de
grande valia conhecer.

Levando em conta que as sequências didáticas servirão para que o aluno possa ter acesso a
diferentes tipos de gêneros, preferivelmente, aqueles dos quais os alunos tem menos
conhecimento, os autores sugerem o trabalho com gêneros menos abordados nas escolas e cujas
funções sejam menos conhecidas pelos alunos.

Se levarmos em conta que as histórias em quadrinhos, mesmo sendo trazidas para a sala
de aula através do livro didático, ainda continuam sendo um gênero pouco explorado e cujas
funções ainda não são trabalhadas de maneira clara na escola, podemos dizer que a preparação de
uma sequência didática em torno do gênero seria algo muito bem vindo às aulas de Língua
Portuguesa. Entretanto, elaborar uma sequência didática em torno do gênero HQ, exige do
professor um conhecimento mais aprofundado sobre o gênero e suas funções.

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) apresentam em seus estudos um esquema para o
trabalho com a produção de gêneros textuais que pode ser válido e utilizado pelo professor em
sala de aula para o trabalho com o gênero história em quadrinhos.

O esquema sugerido pelos autores se apresenta da seguinte maneira: primeiramente é
necessário que haja uma “apresentação da situação”.  Ou seja, antes de se trabalhar devidamente
a atividade relacionada ao gênero é necessário que seja apresentada ao aluno de maneira
descritiva a tarefa que eles irão desenvolver. Nesta etapa os alunos receberão informações sobre
qual gênero será abordado, a quem será dirigida a produção, a forma que assumirá a produção -
gravação, folheto, revista - e quem participará da produção do gênero. Assim o professor pode
decidir com os alunos se o texto será produzido em grupo, ou individualmente. Em seguida, seria
realizada a segunda etapa da sequência didática proposta pelos autores: a produção inicial.

Durante a etapa de produção inicial, os alunos seriam instigados a produzir um texto
utilizando os conhecimentos prévios que já possuem sobre o gênero e levando em conta todas as
informações dadas na primeira etapa da sequência: apresentação da situação. Nessa fase, o
professor terá a oportunidade de descobrir as dificuldades e capacidades apresentadas pelos
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alunos em relação ao gênero, e adaptar as atividades seguintes ás reais dificuldades dos alunos,
visando superá-las.

Após a produção inicial dos textos, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), sugerem a
criação e aplicação de atividades variadas sobre o gênero estudado, as quais servirão para que os
alunos conheçam o gênero trabalhado de maneira aprofundada e para que, assim, possam tirar
suas dúvidas. Essas atividades elaboradas em torno do gênero são chamadas de módulos, ou seja,
durante os módulos, o professor trabalhará com base nas dificuldades apresentadas pelos alunos
na primeira produção, fornecendo, dessa forma, os instrumentos necessários para que essas
dificuldades sejam superadas.

Por fim, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) apresentam a etapa de produção final, na
qual os alunos podem por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos estudos sobre o
gênero, produzindo um texto que obedece às características aprendidas sobre o gênero durante os
módulos. Desse modo, o professor juntamente com os alunos poderá avaliar as capacidades
adquiridas e as dificuldades superadas por todos.

Vergueiro (2004), também traz em seus estudos várias sugestões de como se trabalhar o
gênero HQ em sala de aula. Para o autor:

No caso dos quadrinhos, pode-se dizer que o único limite para seu bom
aproveitamento em qualquer sala de aula é a criatividades do professor e sua
capacidade de bem utilizá-los para atingir seus objetivos. Eles tanto podem ser
utilizados para introduzir um tema que será depois desenvolvido por outros
meios, para aprofundar um conceito já apresentado, para gerar uma discussão a
respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia, como uma forma lúdica para
tratamento de um tema árido ou como contraposição ao enfoque dado por outro
meio de comunicação. (Vergueiro 2004: 26).

Para Vergueiro (2004), o gênero história em quadrinho pode ser um grande instrumento
para se trabalhar a língua de diversas maneiras. E desse modo, podemos dizer que as HQs podem
ser utilizadas nas aulas de Língua Portuguesa para diversos fins, basta que o professor conheça
bem o gênero e se utilize de criatividade na preparação de suas aulas.

As HQs auxiliam no desenvolvimento do hábito de leitura, trazem informações diversas,
instigam a imaginação, ajudam no desenvolvimento do raciocínio lógico e podem ser usados em
qualquer nível escolar.

Uma análise mais aprofundada do gênero HQ também pode render ao professor material
necessário para uma boa aula. Por exemplo, analisar o significado do formato dos balões pode
trazer ao aluno informações interessantes que lhe auxiliem durante uma análise mais aprofundada
do gênero, afinal, cada balão traz para a história um significado diferente.

Para Vergueiro (2004: 56) “o balão representa uma densa fonte de informações, que
começam a ser transmitidas ao leitor antes mesmo que este leia o texto, ou seja, pela própria
existência do balão e sua posição no quadrinho”. Assim, podemos dizer que a posição que o
balão ocupa, seu formato, as linhas que o delimitam, podem trazer ao texto informações
necessárias ao seu entendimento e essa característica faz parte da multimodalidade desse gênero.

O formato que os balões possuem no texto traz ao leitor várias informações. As linhas
tracejadas, por exemplo, podem indicar que o personagem está falando muito baixo, assim como
as palavras escritas em tamanho maior que o normal, em maiúsculas e/ou em negrito podem
indicar a fala em tom muito alto. Balões em formato de nuvem com rabicho formado por bolhas
podem indicar que o texto que nele está contido está sendo pensado e não pronunciado pelo
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personagem. Já os balões com formato em zig-zag, indicam vozes emitidas por aparelhos
eletrônicos.

Enfim, cada balão pode trazer ao leitor informações sobre o texto que muito auxiliarão no
seu entendimento, por esse motivo, a leitura dos balões pode e deve ser trabalhada pelo professor
em sala de aula.

Outros pontos que podem ser estudados através dos quadrinhos seria a linguagem verbal e
não verbal, os significados atribuídos pelas imagens, as onomatopeias, o humor crítico presente
nas tiras, a interdiscursividade, se levarmos em conta que algumas histórias em quadrinho são
releituras ou adaptações de outros textos. Enfim, como podemos ver as HQs rendem um estudo
interessante que além de chamar a atenção do aluno trará informações necessárias para que ele
possa compreender o gênero, seus recursos e funções.

Usar as HQs como pretexto para uma análise gramatical ou como texto figurativo
empobrece o gênero e impede que o mesmo possa contribuir para o planejamento de uma boa
aula. Para Vergueiro:

A utilização da leitura dos gibis como um momento de relaxamento para os
alunos, uma espécie de descanso no uso de materiais mais nobres, pode atingir
resultados exatamente opostos aos pretendidos. [...] se for essa a imagem
passada aos estudantes pelo uso dos quadrinhos, seus benefícios serão muito
limitados. Além de ficar evidente para os alunos que eles estão sendo sutilmente
enganados pelo professor, pode gerar desconfiança e mesmo aberta resistência à
leitura e uso de histórias em quadrinhos no ambiente escolar (ou mesmo fora
dele), comprometendo trabalhos futuros com esse meio, tanto por parte desse
professor específico como de seus colegas de outras disciplinas. (Vergueiro
2004: 26-27):

Desse modo, podemos dizer que as HQs podem contribuir muito para a formação do
aluno, assim como podem trazer ao professor um leque de opções para que ele possa trabalhar a
leitura, a produção, a interpretação, o senso crítico, o raciocínio lógico, enfim, esse gênero
possibilita ao professor inúmeras possibilidades de se trabalhar a língua nos seus mais diferentes
modos e para os mais variados fins. Assim, cabe ao professor fazer um estudo aprofundado do
gênero e perceber o quanto ele pode abrilhantar as suas aulas e despertar no aluno mais prazer no
aprendizado da língua.
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Considerações finais

As histórias em quadrinhos são um material muito rico que pode ser utilizado nas aulas de
Língua Portuguesa para os mais variados fins. Entretanto, na maioria das vezes esse gênero tão
rico é deixado de lado pelo professor, ou pouco aproveitado no planejamento de suas aulas.

Esse pouco aproveitamento das HQs no que diz respeito a sua utilização na escola se dá
por motivos variados, um deles seria a falta de conhecimento aprofundado do professor sobre o
gênero. Outro motivo bastante relevante, e por isso discutido nesta pesquisa, seria a pouca
exploração das HQs nos livros didáticos.

Sabemos que por muitos anos as HQs foram alvo de preconceito e por esse motivo
entraram tardiamente no universo escolar, aparecendo nos LDPs, embora que de maneira tímida e
pouco e explorada, por exigência dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) em meados da
década de 70. Ates disso, porém, as HQs eram proibidas de entrar na escola, já que eram vistas
como um texto capaz de desviar o interesse dos alunos por gêneros mais nobres, como por
exemplo, os literários.

Embora os LDPs mais atuais tragam uma nova roupagem, bem mais atualizada no que diz
respeito ao uso de variados textos, é comum encontrarmos exemplos de gêneros, como as HQs,
funcionando apenas como pretexto para o estudo gramatical, ou até mesmo como um texto
exemplificativo, utilizado apenas para ilustrar algum assunto abordado no LDP considerado mais
importante. Casos como estes foram apontados nesta pesquisa.

É provável que haja LDPs que explorem bem o gênero HQ, não podemos ser radicais.
Contudo, o livro analisado nesta pesquisa se mostra realmente falho no que diz respeito a pouca
exploração dos recursos advindos desse gênero tão rico que são as histórias em quadrinho.

Percebemos, ao longo das análises das HQs aqui apresentadas, que embora o LDP
analisado possua em sua composição inúmeras HQs, todas construídas com base em temáticas
interessantes e por esse motivo capazes de auxiliar o professor na produção de uma boa aula, o
gênero continua sendo pouco aproveitado e tendo seus recursos multimodais negligenciados. Os
exercícios que seguem as HQs e que deveriam servir para a compreensão do gênero, trazem na
verdade, questões elaboradas em torno de um exercício mecânico de decodificação, ou como
mero pretexto para o estudo gramatical. Desse modo, a pouca exploração desse gênero por parte
do LDP analisado, não permitirá que os alunos consigam compreender a riqueza textual e
multimodal presente nas HQs.

Por fim, podemos dizer que através dessa pesquisa procuramos mostrar que o gênero
história em quadrinhos, se bem explorado, pode auxiliar o professor na preparação de uma aula
bastante proveitosa, capaz de despertar o interesse do aluno e leva-lo a compreender a riqueza
multimodal que compõe esse gênero. Desse modo, esperamos contribuir para a valorização e
reconhecimento das HQs como material rico, que pode e deve ser levado para as salas de aulas no
sentido de incentivar a leitura e a produção textual, bem como pode ser utilizado como
instrumento estimulador do raciocínio lógico e da criticidade do aluno.
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