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RESUMO  

 
O estudo tem como objetivo central o tema alfabetização e letramento e a utilização de história em quadrinho como 

recurso no processo de alfabetização. É muito importante para o professor (a) que trabalha com alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental dominar os conceitos de alfabetização e letramento, e entender como o letramento 

acontece nas atividades desenvolvidas em sala de aula, na medida em que estes alunos de alfabetizam. Destacando 

as possibilidades que as histórias em quadrinhos oferecem como recurso pedagógico nesse processo de 

alfabetização e letramento. A metodologia pautou-se em um levantamento bibliográfico sobre o tema em questão. 

A utilização das histórias em quadrinhos como recurso pedagógico é muito importante quando utilizado de forma 

correta. 
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INTRODUÇÃO  

  

O tema alfabetização e letramento se somam, pois, alfabetizar é dar condições ao 

sujeito de ser capaz de ler (decodificar), e escrever (codificar) bem como fazer uso adequado 

da língua escrita. Alfabetizar letrando é uma abordagem atual no cenário que se tem hoje, e 

ainda distante de uma maioria de professores. Nessa chamada sociedade do conhecimento exige 

do indivíduo, que além de ler e escrever é preciso dominar as práticas de leitura e escrita. 

Pensando nesse domínio é que fazer uso das histórias em quadrinhos como forma de alfabetizar 

é método bastante eficaz quando utilizado também de forma correta. 
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A origem das histórias em quadrinhos remonta ao final do XIX. A primeira 

manifestação do gênero deu-se em 1895, em Nova York com a publicação das primeiras 

tirinhas. Desde então, houve grande número de publicações com personagens marcantes que 

hoje ocupam o imaginário de muitas crianças, jovens e adultos, ao despertar grande interesse 

devido ao foto de que os personagens passam por situações semelhantes às de seus leitores, esta 

forma de composição literária permite promover a identidade e a familiaridade entre os 

personagens e seus leitores. 

Este estudo tem como finalidade investigar as histórias em quadrinhos como recurso 

de incentivo à leitura e a facilitação no processo de alfabetização e letramento dos alunos. 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

  

Através da história, o conceito de alfabetização foi definido como o ensino 

aprendizado do sistema alfabético de leitura e escrita, como o desenvolvimento das capacidades 

para a decodificação de sinais, dos sons em sinais gráficos. 

Partindo desse princípio, a criança é considerada uma tábula rasa, ou seja, alguém que 

não possuem conhecimentos prévios, em que a aprendizagem acontece pela repetição à 

memorização, fixação, sendo que nesse contexto o professor é o detentor dos saberes, os 

conhecimentos e as experiências necessárias.  

Contudo, atualmente considera-se o processo de alfabetização no sentido amplo da 

palavra, alfabetizar letrar na perspectiva do uso social da leitura e da escrita. Assim, o professor 

é considerado como instrumento de mediação deste processo, devendo ser um leitor 

competente. ·. 

De acordo com Soares (2008), as metodologias para o processo de alfabetização 

evoluíram de acordo com as necessidades. Sendo que, a história da leitura foi dividida em 

períodos: O Primeiro Período foi o Método Sintético-da antiguidade até meados do século 

XVIII, (o mais antigo de todos, tem mais de 2000 anos, ensinava as letras, depois as sílabas). 

Segundo Período: Método analítico - oposição do método sintético tem início no século XVIII 

estendendo-se até o início do século XX, alfabetizava com palavras e sílabas. Terceiro Período: 

Método Paulo Freire - final do século XIX utiliza o universo vocabular do aluno.  

A alfabetização tem sido objeto de pesquisa e discussões entre teóricos, estudiosos e 

educadores, devido ao alto índice de alunos que concluem o 5º ano do Ensino Fundamental, 

sem demonstrarem habilidades de leitura e escrita o que tem afetado significativamente no 



 
 

desempenho e no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos brasileiros (RUBIN E LEITE, 

2010). 

Soares (2008) argumenta que a alfabetização é um processo de representação de 

fonemas e grafemas e vice-versa, mas, contudo, é também um processo de 

compreensão/expressão de vários significados por meio do código escrito.  

Dessa forma, remete-se a um conceito de alfabetização no sentido de letramento 

atrelado com a importância de inserir práticas de leitura por meio de diferentes portadores de 

textos. Ressaltando, que quanto maior for o envolvimento do aluno com práticas de leitura e 

escrita, maior será a compreensão sobre o universo leitor, possibilitando a leitura, reflexão e a 

interpretação, dando sentido ao texto lido, portanto, está à necessidade de se fazer uma conexão 

entre alfabetização e letramento. 

Assim, a concepção sobre a alfabetização e o letramento constitui-se em um processo 

que não pode ser dissociado do aprendizado da leitura e escrita, pois contribuem para a 

formação do sujeito leitor. 

De acordo com Soares (2003) letramento tem um conceito recente, se deu no Brasil 

nas décadas de 80, mas só em 2001, é que foi definido pelo Dicionário Houaiss que fez o 

registro das palavras letramento e letrado, desse modo, ficou definido como a palavra 

letramento um conjunto de práticas que denota a capacidade de uso de diferentes tipos de 

material escrito. É uma palavra nova, surgiu com em decorrência da necessidade de nomear 

comportamento e práticas na área da leitura e da escrita, para que assim a criança atinja o 

domínio do sistema alfabético e ortográfico. 

Nesse contexto, a concepção ficou legitimada que alfabetização e letramento são 

processos complementares a análogos que têm início quando a criança começa a conviver com 

as mais diversificadas demonstrações de leitura e escrita no seu cotidiano como rótulos de 

produtos, propagandas e placas entre outros.  

Para Soares (1998, p. 18): 

 

[...] letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o 

estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita. 

 

 

Dessa forma, essa concepção salienta que o processo de letramento é constituído em 

um desafio permanente, que implica uma reflexão das práticas e das concepções adotadas ao 

inserir crianças e adolescentes no mundo da leitura e da escrita. Portanto, se fazem necessárias 

uma análise e uma recriação das novas metodologias de ensino que visa garantir com eficácia 



 
 

o duplo direito, não apenas de ler e registrar autonomamente as palavras numa escrita alfabética, 

mas de poder ler, e compreender o que leu, assim conseguirá produzir textos, e compartilhar 

socialmente, sabendo lidar com os mais variados tipos de textos, a fim de formar alunos leitores 

e compreendendo o que estão lendo. 

 

1.2 CONCEITO DE ALFABETIZAÇÃO  

 

 

Ao longo da história o conceito de alfabetização vem mudando, alguns conceitos são 

mais, já outros tem apresentado uma abordagem muito mais ampla em relação à alfabetização. 

Pois, alfabetizar é a ação que permite e capacita o sujeito a interagir com a leitura e a 

escrita, desvendando um mundo codificado socialmente e como utilizá-lo. 

Nesse contexto Soares (1998, p. 33) define como: 

 

Alfabetizar é dar acesso ao mundo da leitura. Alfabetizar é dar condições para que o 

indivíduo criança ou adulto tenha acesso ao mundo da escrita, tornando-se capaz não 

só de ler e escrever, enquanto habilidades de decodificação e codificação do sistema 

da escrita, mas, e, sobretudo, de fazer uso real e adequado da escrita com todas as 

funções que ela tem na sociedade e também como instrumento na luta pela conquista 

da cidadania plena. 

 

 

 Sendo assim, quando se faz o uso da leitura e da escrita, isto é aprender a ler e escrever, 

é promover a inclusão do sujeito sob os aspectos do convívio social, cultural, cognitivo, 

linguístico entre outros, acarretando assim uma transformação na vida do sujeito. 

Complementando a definição de alfabetização Soares (2010, p. 16) acrescenta que: 

 

[...] é um processo de representação de fonemas e grafemas, e vice-versa, mas é 

também um processo de compreensão/expressão de significados por meio do código 

escrito. Não se consideraria alfabetizada uma pessoa que fosse capaz de decodificar 

símbolos sonoros, lendo, por exemplo, silabas ou palavra isolada como também não 

se consideraria alfabetizada uma pessoa incapaz de usar adequadamente o sistema 

ortográfico de sua língua, ao expressar-se por escrito. 

 

 

Desta forma, o processo de alfabetização é um processo de aquisição da tecnologia por 

escrito, isto é, conjunto de técnicas procedimentos, habilidade necessárias para a prática da 

leitura e da escrita. 

Para se fazer entender melhor a definição de alfabetização, precisa-se tornar a palavra 

em sentido próprio como processo de aquisição da tecnologia, ou seja, do conjunto de técnicas-

procedimentos, habilidades para a prática da leitura e da escrita. Isto é habilidade e codificação 



 
 

de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas, ou melhor, o domínio do sistema da 

escrita (alfabético, ortográfico), habilidades motoras de manipulação de instrumentos e 

equipamentos para que a codificação e decodificação se realizem, isto é, a aquisição de modo 

de escrever aprendizagem de certa postura corporal adequada para escrever ou ler, ou seja, 

habilidades de uso de instrumentos de escrita (LAZAROTTO,2010). 

Nesse entendimento sobre a aquisição de tecnologia, Soares (2003, p. 91) ressalta que 

“alfabetizar é o processo pelo qual o domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para 

ler e para escrever, ou seja, o domínio da tecnologia do conjunto de técnicas para exercer a arte 

da ciência da escrita”. 

Para Freire (1983, p. 49) o ato de “[...] alfabetizar-se é adquirir uma língua escrita 

através de um processo de construção do conhecimento com uma visão crítica da realidade”. 

Desse modo, para o autor, associar a apropriação à conquista da cidadania. 

 Sendo que o objetivo maior é tornar o indivíduo consciente de seus direitos a leitura 

e a escrita, ou seja, seu direito de reivindicar o acesso à leitura e a escrita bem como ler e 

compreender o que está escrito, analisando e posicionando criticamente sobre as informações 

que lhe são passadas através da leitura, pois é, um dos atributos que permite aos indivíduos a 

exercer sua cidadania (LAZAROTTO, 2010). 

Ao fazer uma análise do conceito de Freire sobre alfabetização, vai além do domínio 

do código escrito, tendo um significado mais abrangente. Ele defendia a ideia de que a leitura 

de mundo precede a leitura da palavra. 

Para Ferreiro (1999, p. 47) a “alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um 

processo cujo início é, na maioria dos casos, anterior à escola e que não termina ao finalizar a 

escola primária”. Assim, para a autora o processo de alfabetização deve incorporar o letramento, 

pois, quando se fala em alfabetização não se está se referindo a uma tecnologia que se aprende 

dissociada dos usos sociais da escrita, ou seja, para Ferreiro a alfabetização não é decodificada, 

defende que a prática pedagógica em termos de alfabetização seja contextualizada e 

significativa. 

Os relatórios da UNESCO (2002, p. 46) ressaltam que o alfabetizado: 

 

É uma pessoa capaz de ler e escrever, com compreensão, uma breve e simples 

exposição de fatos relativos à vida cotidiana, formando indivíduos competentes para 

o exercício de todas as atividades em que a alfabetização é necessária para que ele 

atue eficazmente no seu grupo e na sua comunidade e cujos resultados alcançados em 

leituras, escrita e cálculo lhe permitem continuar a colocar suas aptidões a serviço de 

seu desenvolvimento próprio e do desenvolvimento da comunidade e de participar 

ativamente da sua vida e seu país.   

 



 
 

 

Convém, no entanto salientar que até bem pouco tempo ler e escrever, codificando e 

decodificando o sistema da escrita era suficiente para atender a demanda da classe trabalhadora, 

hoje, a sociedade quer indivíduos com mais capacidades, que acompanham o ritmo acelerado 

da tecnologia, pessoas que vão além da decodificação, isto é, a sociedade exige pessoas que 

façam uso competente da leitura e da escrita nas mais diversas situações cotidianas, ou seja, 

precisam de pessoas letradas. 

 

1.3 CONCEITO DE LETRAMENTO   

 

Sabe-se que o processo de descoberta do código escrito pela criança letrada é mediado 

pelas significações que os diversos tipos de discursos têm para ela, desse modo, amplia o campo 

da leitura através da alfabetização. Contudo, anteriormente, acreditava-se que a criança entrava 

na leitura somente quando dominasse o código escrito, na concepção de letramento, o que leva 

em conta é toda experiência que a criança tem de leitura de mundo, ou seja, mesmo antes de ser 

capaz de ler os signos escritos. 

Portanto, esse processo inicia momento esse que a criança nasce numa sociedade 

letrada, rodeada de material escrito e de pessoas que fazem uso da leitura e da escrita de forma 

contínua. Assim, desde cedo vão conhecendo e reconhecendo todo o sistema que envolve a 

escrita, ou melhor, o sistema alfabético e ortográfico. 

Assim sendo, o letramento é recorrente das práticas sociais que leitura e a escrita 

exigem nos mais variados contextos que envolvem a compreensão e expressão lógica e verbal. 

E a função social da escrita enquanto a alfabetização se refere ao desenvolvimento de habilidade 

da leitura e escrita. 

Segundo Ferreiro (2001, p. 17) ressalta afirmando que “o objetivo da alfabetização é 

a compreensão do modo de representação da linguagem, que corresponde a um sistema 

alfabético de escrita”. Na concepção de Ferreiro, o que se pode observar é que a aquisição da 

leitura e da escrita somente fará sentido, se usado num contexto de uso real tanto na escola 

como fora dela. 

De acordo com Ferreiro (2003) que não utiliza a palavra letramento, pois, fazer uso 

dela, a palavra alfabetização virou sinônimo de decodificação. No entanto, a alfabetização tem 

um sentido mais amplo do que ler e escrever. Assim, não seria necessário fazer uso do termo 

letramento. 



 
 

De acordo com Ferreiro (2003, p.30) esclarece que “letramento no lugar de 

alfabetização tudo bem. A coexistência dos dois termos é que não funciona”. No entanto, em 

relação a esta polêmica Soares (2004) ressalta que nessa concepção atual, a alfabetização não 

precede o letramento, os dois processos são simultâneos, o que talvez permitisse optar por outro 

termo, como Ferreiro (2003) esclareceu. 

Na visão de Tfouni (1995, p. 45) “o letramento focaliza os processos sócio-históricos 

da aquisição da escrita”. Desse modo, pode-se entender que a alfabetização é parte do 

letramento, mas não sinônima dele. Assim, segundo a autora, não há grau zero de letramento, 

como não há letramento finito, consolidado, trata-se, de um processo em constante 

desenvolvimento. 

Soares (2004, p. 15) ainda complementa que letramento “é o processo de apropriação 

das práticas sociais de leitura e de escrita acrescido do envolvimento com as práticas sociais da 

leitura e da escrita”. Portanto, a entrada da criança no mundo da escrita, ocorre simultaneamente 

pelos dois processos. 

Dessa forma, Soares (2004, p. 16): 

 

A alfabetização desenvolve-se o contexto de e por meio de práticas sociais de leitura 

e escrita, isto é, através de atividade de letramento, e este, por sua vez, só se pode 

desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-

grafema, isto é, em dependência da alfabetização.  

 

É indispensável garantir a inserção e a participação efetiva na sociedade letrada, a 

alfabetização e o letramento são, portanto, processos diferentes, mas que se complementam. 

Pois, já que uma pessoa pode ser alfabetizada e não ser letrada, como também pode ocorrer o 

inverso, ser letrado e não ser alfabetizado. 

O se entende sobre o letramento, em síntese é fazer uso social da tecnologia escrita, 

compreendendo as habilidades de ler e escrever, para que a criança possa produzir tipos e 

gêneros de texto, utilizando a escrita para encontrar e fornecer informações e conhecimentos. 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS  

 

Desde os tempos mais remotos pode-se verificar que já existiam registros de imagens 

exercitadas já rabiscadas pelo homem, com alguns traçados que já representavam animais 

selvagens que ameaçavam a existência do universo primitivo. 



 
 

Para Gaiarsa (1970, p. 115) “os acadêmicos dizem que os desenhos famosos das 

cavernas pré-históricas que foram as primeiras histórias em quadrinhos que já se fez eram um 

ensaio de controlar magicamente o mundo”. 

Desse modo, esses traçados e essas modelagens que eram executadas por homens 

primitivos, teriam sido o princípio dos primeiros signos que ocasionaram (RAHADE, 1996). 

Mesmo sem entende, o homem descobria a capacidade criadora através da imagem, 

produzindo uma cultura que nem ele mesmo conhecia. Esses primeiros artistas da pré-história 

exercitavam ludicamente desenhos que ficavam superpostos nas paredes das cavernas, desse 

modo, as primeiras imagens foram surgindo, permitindo aos antropólogos ter um maior 

conhecimento dessas culturas primitivas. Assim, a História da Arte, possibilitou fazer 

identificação e descoberta de elementos de continuidade cultural (RAHDE, 1996). 

A história da civilização, com pinturas e os relevos egípcios, deu continuação a esta 

narrativa através de imagens que eram pintadas ou modeladas nos templos, nos túmulos, e eram 

muito parecidas com figuras de faraó.  

 Gaiarsa (1970, p. 116) destaca que a “primeira forma de escrita conhecida – os 

hieróglifos7 do Egito foi o segundo tipo de história em quadrinhos que a humanidade 

conheceu”. 

Em decorrência do que foi informado, é necessário que se forneça uma definição 

sintética das histórias em quadrinhos e de como elas eram formadas.  

Segundo Luyten (1985, p.11) “são formadas por dois códigos de signos gráficos: a 

imagem e a linguagem escrita, numa sequência narrativa contínua”. 

 

Nos dias de hoje, as histórias em quadrinhos há mais um elemento gráfico na sua 

composição, que aparece como um prolongamento do personagem, o que proporciona 

maior dinamização na leitura os chamados balões (RAHDE, 1996, p. 2). 

 

 

Cabe destacar, que no percurso da evolução, a imagem permaneceu contando história, 

nesse caso o balão, que na recente história é um elemento primordial, já era importante na Idade 

Média (MOYA, 1993).  

Para Couperie (1970, p. 9) “O advento da história em quadrinhos foi preparado com 

uma longa evolução, cuja amplitude ultrapassa muito o domínio de seus primeiros protótipos 

na arte figurativa” 

De acordo com Rahde (1996, p. 2): 

 
7A palavra grega hieróglifo significa entalhe sagrado ou sacerdotal. 



 
 

 

Pouco a pouco, a imagem adaptou-se aos textos, principalmente no século XV, 

quando a xilogravura começou a ser utilizada para ilustrar livros. No século XVI, o 

florescimento desta técnica passou a desempenhar um notável papel, constituindo-se 

num elemento essencial da conjugação imagem / texto. Por esta razão e pela nova 

técnica de escavar a madeira – a gravura de topo – a xilogravura foi retomada no 

século XIX com repercussões decisivas pela reaproximação da imagem com o texto, 

separados, anteriormente, com o aparecimento da litografia no século XVIII, 

recolocando a imagem na continuidade e na vida da história. 

 

 Pelos estudos, o que se percebe é que as descobertas dessas técnicas contribuíram de 

forma significativa para a evolução do que se tem hoje dos formatos atuais das histórias em 

quadrinhos. 

 Desempenhando um papel importante como um meio de comunicação, Klawa e Cohen 

(1970, p. 108) “é necessário que a história em quadrinhos seja entendida como um produto típico 

da cultura de massa ou especificamente da cultura jornalística”.  

 Portanto, a atual forma das histórias em quadrinhos que teve sua origem nos jornais 

americanos, passou assim, a ter uma sequência narrativa das imagens e os balões8 para 

representar o texto, ou seja, os diálogos. 

  

2.1 A HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO BRASIL 

 

Muitos estudiosos quando faz referência pela invenção das histórias em quadrinhos, 

logo se remete ao cartunista italiano Ângelo Agostine, que radicado no Brasil, em 1969 

escreveu, As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte. Anos mais tarde, 

o próprio Ângelo Agostine foi responsável pela criação dos primeiros quadrinhos brasileiros de 

longa duração, com as Aventuras do Zé Caipora (online, 2015). 

Já nos anos 30 Adolfo Aizen lançou o Suplemento Juvenil, com o qual introduziram 

no Brasil as histórias americanas. Na década de 50 começaram no Brasil a ser publicados, pela 

Editora Abril, histórias em quadrinhos da Disney. Mas, com a forte concorrência dos heróis 

americanos, foram transpostas para quadrinhos nacionais as aventuras de heróis de novelas 

radiofônicas. Na década de 60 aconteceram as publicações e os personagens brasileiros (online, 

2015). 

Destaque para Pererê, de Ziraldo, Maurício de Souza é o maior nome dos quadrinhos 

nacionais, começou a desenhar histórias em quadrinhos em 18 de julho de 1959, quando uma 

 
8 Significado de balões nas HQ são histórias narradas com desenhos sequenciais, em geral no sentido horizontal, 

normalmente acompanhado de textos curtos, de diálogos e algumas descrições da situação apresentadas no interior 

das figuras chamadas balões (MARTINS, 2004. p. 2353).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959


 
 

história do Bidu, sua primeira personagem foi aprovada pelo jornal. As tiras em 

quadrinhos com o cãozinho Bidu e seu dono, Franjinha, deram origem ao famoso menino de 

cabelos espetados Cebolinha. Nesse contexto, das publicações brasileiras, Maurício de Souza, 

foi o único a viver exclusivamente dos lucros de suas publicações. 

Já na década de 80, os jornais de maior circulação começaram a inserir trabalhos de 

autores nacionais em suas tirinhas, que antes eram exclusivamente americanas. Nos anos 90, o 

mercado interno cresceu um pouco, passou-se a editar novas revistas em quadrinhos de heróis. 

Desse modo, o Brasil entrou no século XXI com uma grande expansão no mercado de histórias 

em quadrinhos (online, 2015). 

No Brasil, a primeira publicação de quadrinhos de que se tem notícia foi o Tico-Tico, 

surgido em 1905. Era uma revista destinada às crianças e seu personagem principal chamava-

se Chiquinho.  

A atual forma das histórias em quadrinhos, que tiveram origem nos jornais americanos 

do século XIX, passou a ter um personagem constante, a sequência narrativa das imagens e o 

balão com o texto de diálogo. 

Foi no século XX que os jornais se consolidaram como o veículo ideal para a expansão 

do alcance das HQ e da sua diversificação. Desde então, o gênero quadrinhos rompeu os limites 

das tiras de jornal e conquistaram revistas, livros, o rádio, o cinema, a televisão, os videogames, 

os novíssimos CD-ROM interativos e a Internet. 

No entanto, pais e educadores resistiram até recentemente a esse gênero textual. Pois 

consideram as HQ era considerada uma “leitura menor”. Essa consideração é equivocada e 

merece uma revisão, pois para Serpa e Alencar: 

 

Ao desvendar as formas coloquiais da linguagem, ao ampliar a capacidade de 

observação e de expressão das crianças, ao estimular a fantasia, despertar o prazer 

estético e aguçar o senso de humor e a crítica dos jovens, os gibis transformam o ato 

de ler em atividade prazerosa, contribuindo para estabelecer o saudável hábito da 

leitura (SERPA e ALENCAR, 1998, p. 24). 

 

 

Sendo assim fica claro, que fazer uso das HQ é uma forma de comunicação global 

existentes em diversos países que só contribuem para a imagem e texto que através da 

sequência de quadros, narra uma história ou ilustra uma situação. 

 

2.2 O QUE SÃO HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bidu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tira_de_jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tira_de_jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cebolinha_(personagem)


 
 

Segundo Marinho (online, 2015) as histórias em quadrinhos são enredos narrados 

quadro a quadro, através de desenhos e textos que evidenciam o discurso direto, que é uma 

característica da língua falada. 

Para Bakhtin (1993) é um gênero discursivo secundário que, aparecem em 

circunstâncias de comunicação cultural e na forma escrita em função do enredo desenvolvido.  

Eguti (2001) acrescenta que a história em quadrinhos tem por objetivo principal narrar 

os fatos procurando reproduzir uma conversação natural, na qual os personagens interagem face 

a face, e tem expressões que apresentam tanto faciais como corporais. 

Martins (2004, p. 93) destaca que:  

 

Dentre os diversos gêneros textuais para se iniciar a formação do leitor, um gênero 

textual que se tem desatacado são as histórias em quadrinhos por ser um texto com 

muita ação, diálogo, em uma linguagem simples mais adequada ao mundo 

sociocultural do aluno, com muitas ilustrações, cores e expressões fisionômicas. 

 

 

As histórias em quadrinhos têm essas facilidades de compreensão, devido elas ser 

narradas em desenhos sequencial, e no sentido horizontal, arrumados em tiras e nos balões, 

desse modo, dá uma ideia de rapidez e agilidade por estar dispostas em balões. As HQ é um 

gênero textual, mas para conquistar a relevância que tem hoje, sofreu inúmeras críticas, 

(SERPA E ALENCAR, 1998)  

Além de ser uma fonte de diversão constante é mais barata, tanto para as crianças como 

os adolescentes, e dessa forma contribuem para construir futuros leitores, em muitos casos se 

adquire o hábito da leitura fazendo uso dos gibis. 

Nesse sentido Martins (2004, p. 93) destaca que “um gênero textual que tem atraído 

muito a atenção do jovem e do adolescente são as histórias em quadrinhos e, por isso, tem sido 

ponto de partida para a formação de muitos leitores”.  

As histórias em quadrinhos têm uma ideologia própria, portanto, contribuem com a 

educação do público leitor.  

Com a reprodução contextual e dos valores culturais expostos nas histórias em 

quadrinhos, apresentam oportunidades para que seus leitores ampliem seus conhecimentos 

sobre o mundo social. 

 

 

3 AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM DA LEITURA 

 

 



 
 

De acordo com Martins (2004, p. 102), “por meio de leituras em quadrinhos, conceitos 

e valores podem ser discutidos com o leitor iniciante, o que possibilitará uma melhor 

interpretação da realidade que o cerca”. 

Mas, no início, não eram assim, as histórias em quadrinhos foram vistas na época que 

começou com certa desconfiança por muitos educadores, o medo era talvez do poder que as 

histórias em quadrinhos influenciavam, em muitas vezes elas pareciam ingênuas, sobretudo no 

modo de agir das pessoas. 

Existem várias formas de aplicações dos quadrinhos no processo de aprendizagem, 

elas não devem ser restritas as adaptações literárias. Os quadrinhos levam a um resultado de um 

processo artístico com técnicas e conceitos estéticos da área das artes.  

 Barbosa (2004, p. 131) nesse sentido destaca que: 

 

Todos os principais conceitos das artes plásticas estão embutidos nas páginas de uma 

história em quadrinhos. Assim, para o educador, as HQs podem vir a ser uma poderosa 

ferramenta pedagógica, capaz de explicar e mostrar aos alunos, de forma divertida e 

prazerosa, a aplicação prática de recursos artísticos sofisticados, tais como perspectiva 

anatomia, luz e sombra, geometria, cores e composição. 

  

Portanto, é uma maneira de ensinar diferenciada que precisa ser considerada por 

educadores, pois possui uma perspectiva estética muito além, assim pode-se trabalhar variados 

conteúdos utilizando as histórias em quadrinhos. 

Segundo Santos e Wergueiro (2012, p. 85): 

 

Os formatos das histórias em quadrinhos também influenciam na maneira como elas 

podem ser lidas. As tiras de quadrinhos, normalmente humorísticas, desenvolvem uma 

história curta apresentada em uma ou, no máximo, seis vinhetas. Há uma situação 

inicial e uma reversão das expectativas do leitor (presente no texto ou na imagem), 

gerando o efeito cômico. 

  

  

 

Da mesma forma, a leitura de histórias em quadrinhos, também é um exercício de 

apuração, mesmo que sua estrutura seja mais tradicional, em que um quadrinho segue o outro 

horizontalmente e de cima para baixo – há histórias que são diagramadas de maneira diferente, 

forçando o leitor a descobrir a sequência certa de imagens e textos (SANTOS E WERGUEIRO, 

2012). 

Hoje, para estabelecer comunicação, para se informar e interagir com a sociedade, o 

sujeito deve ser capaz de ler o mundo e suas múltiplas linguagens, sejam elas escritas, visuais 



 
 

ou sonoras. Logo, nesse contexto, os quadrinhos se configuram como um instrumento da 

compreensão leitora. 

Outras possibilidades de expressão ocorrem quando a forma da letra é ondulada, 

imitando o som de uma música, ou quando as letras saem dos balões e invade todo o texto, 

indicando que aquele som tomou conta de todo o ambiente. 

Os quadrinhos apresentam também uma linguagem bem parecida com a do cinema. A 

diferença é que, no cinema, as imagens estão em movimento constante, ao passo que nos 

quadrinhos elas são estáticas. No entanto, apesar de carecer de movimento, sugerem-no. 

O leitor é quem lhe atribui movimento e continuidade em sua imaginação, segundo 

Mendonça (2002, p. 196) “o que demanda um trabalho cognitivo maior por parte do leitor, de 

modo a preencher as lacunas e reconstruir o fluxo narrativo.” 

Assim, as histórias em quadrinhos possuem algumas qualidades para o processo de 

ensino aprendizagem, em várias disciplinas, principalmente na de Língua Portuguesa, sua 

leitura ainda baseada em imagens, já introduz noções de gramática e de comunicação pelo 

diálogo. 

  

3.1 A LEITURA DOS QUADRINHOS COMO RECURSO DE ALFABETIZAÇÃO E DE 

AQUISIÇÃO DA LEITURA  

  

Ao analisar a importância das histórias em quadrinhos quando inseridas em sala de 

aula usadas como recurso didático pedagógico, então se faz necessário o uso das histórias como 

recurso de alfabetização. 

Os instrumentos de leitura e escrita são fatores essenciais quando acontece o processo 

de letramento e alfabetização, pois se trata de um período que a pessoa está sendo submetida a 

conhecer o mundo e o significado das coisas e fatos que são apresentadas (TEODÓSIA, online, 

2015). 

Desse modo, é importante a escolarização e é extremamente necessária a participação 

do indivíduo em sociedade, que cada vez mais exigem mais a utilização de conhecimentos e 

habilidades que em muitos casos não são adquiridos de forma natural (DUARTE, 1999). 

Portanto, a alfabetização é um dos elementos – chave do processo de transformação e 

até a reprodução social, por isso a importância desse período na vida escolar da criança, porque 

mais tarde será decisivo, para desenvolver o hábito e gosto pela leitura. A alfabetização, o 

momento mais decisivos na vida escolar de uma pessoa, pois é nesse momento que se aprende 



 
 

uma habilidade primordial, a leitura e a escrita. É na alfabetização que a aprendizagem do uso 

da linguagem nas modalidades de leitura e escrita possibilita a comunicação.  

Além disso, a linguagem é uma prática que contribui para a humanização dos 

indivíduos, mas, importante reconhecer o trabalho educativo em valorizar o conhecimento já 

existente, que é repassado pelas gerações através da oralidade ou da linguagem escrita. 

 Duarte (1999, p. 93) ressalta que: 

 

O indivíduo humano se faz humano apropriando-se da humanidade produzida 

historicamente. O indivíduo se humaniza reproduzindo as características 

historicamente produzidas do gênero humano. Nesse sentido, reconhecer 

historicidade do ser humano significa, em se tratando do trabalho educativo, valorizar 

a transmissão da experiência histórico social, valorizar a transmissão do conhecimento 

socialmente existente. 

 

 

O aprendizado e o desenvolvimento andam juntos e estão interligados desde o primeiro 

dia da criança. Quando a criança está em fase de aprendizagem da leitura e escrita, observa tudo 

que se vê pela frente, revistas, cartazes, livros e gibis etc. Assim, a criança relaciona as diversas 

imagens e textos, tanto escritos como verbais. E as histórias em quadrinhos é uma ótima 

ferramenta impressa para essa aprendizagem.  

Segundo Lannone (1994, p. 21) as histórias em quadrinhos estão no próprio nome: 

 
[...] é uma história contada em quadros (vinhetas), ou seja, por meio de imagens, com 

ou sem texto, embora na concepção geral o texto seja parte integrante do conjunto. 

Em outras palavras, é um sistema narrativo composto de dois meios de expressão 

distintos, o desenho e o texto.  
 

Por ser uma sequência de ações em forma de desenhos, mostra ao leitor o predomínio 

da narrativa, desse modo, conduz a uma reflexão moral do desfecho da história lida.  

Tendo em vista, que por integrar figuras e textos, as histórias em quadrinhos auxiliam 

as crianças a aprender a ler e avançar na leitura. 

O uso de quadrinhos é sempre bem-vindo, no processo de alfabetização, porque exerce 

um fascínio nas crianças pelos personagens, desenhos, onomatopeias, cores etc. Por ter uma 

estrutura bem organizada, esse tipo de leitura desperta a atenção na criança em fase inicial de 

aquisição da leitura e escrita, pois, está representada, pelo desenho e a palavra escrita.  

Nota-se que as histórias em quadrinhos são textos narrativos pela presença de códigos 

não verbais, porque os recursos que são típicos de histórias em quadrinhos garantem a 

veiculação de ideias, contando sempre com o auxílio ou não da palavra escrita (TEODÓSIA, 

online, 2015). 



 
 

Fazer uso da leitura de quadrinhos harmoniza o prazer e integra um entretenimento 

que fascina e demonstra a criatividade humana, pois dessa forma, cumpre propósitos e 

finalidades de comunicação entre as pessoas, nesse caso, pode-se aprender a gostar de ler, e 

abre um leque de possibilidades para adquirir outros tipos de leituras, o que pressupõe um 

processo de aprendizagem. 

Mesmo a criança estando na fase da alfabetização, uma boa história em quadrinhos, 

pode proporcionar na criança entender seu significado e aos poucos associar os verbetes se 

assim compreender os desenhos e a história. 

 

3.2 A NECESSIDADE DE APRENDER A LINGUAGEM DAS HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

 

 

Quando se discute a utilização das histórias em quadrinhos como processo facilitador 

do ensino aprendizagem, o que se percebe, que alguns casos os professores não estão preparados 

para trabalhar com esse tipo de recurso, junto aos alunos. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), onde tem o incentivo para fazer o uso 

de outras linguagens, com referência a história em quadrinhos, mas o argumento de professores 

e não se sentirem preparados para tal atividade. Na realidade, o que acontece é que os 

professores não entendem como aplicar as histórias em quadrinhos, e dificilmente existem 

cursos para trabalhar esse tipo de atividade em sala.    

Mas, existe um detalhe, para se ensinar história em quadrinho, é importante gostar de 

desenho, só assim conseguirá transmitir todo o contexto que é trabalhado com as histórias, 

principalmente por se tratar de desenho. 

Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa, no que 

concerne ao uso das histórias em quadrinhos pelo profissional docente, permite a liberdade e a 

reflexão para compreender o uso desse gênero no trabalho em sala de aula, particularmente nas 

aulas de Língua Portuguesa (BRASIL, 1998). 

As histórias em quadrinhos podem ser utilizadas no contexto de temas transversais que 

tratam das questões sociais, dessa forma, originando diversas linguagens (BRASIL, 1998). 

 É necessário que o professor se familiarize com a linguagem que esse meio 

proporciona ao leitor. 

Para Vergueiro (2010, p. 29):  

 



 
 

[...] na utilização de quadrinhos no ensino, é muito importante que o professor tenha 

suficiente familiaridade com o meio, conhecendo os principais elementos da sua 

linguagem e os recursos que ela dispõe para representação do imaginário; domine 

razoavelmente o processo de evolução histórica dos quadrinhos, seus principais 

representantes e características como meio de comunicação de massa; esteja a par das 

especificidades do processo de produção e distribuição de quadrinhos; e, enfim, 

conheça os diversos produtos em que eles estão disponíveis. 
 

 

 Em suma, é que se faz necessário o conhecimento do professor pela utilização dos 

recursos das histórias em quadrinhos, e desse modo possam desenvolver nos alunos, o interesse 

por esse tipo de gênero textual. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Com esse estudo pode obter um maior entendimento da temática alfabetização e 

letramento. Apesar de sua especificidade, os dois processos, na verdade, não se distinguem se 

alfabetiza letrando. Sendo que, desde cedo o indivíduo vai reconhecendo práticas de leitura e 

de escrita, bem como nesse espaço de tempo também irão conhecendo e reconhecendo o sistema 

da escrita. 

Nesse contexto, procurou contribuir para o entendimento da visão de como as histórias 

em quadrinhos é importante para o processo de alfabetização quando utilizado de forma correta 

e da sua importância na formação do leitor, fazendo sempre uma retrospectiva do contexto 

histórico das histórias em quadrinhos para que assim houver a compreensão de todos os 

desenvolvimentos que as histórias em quadrinhos oferecem como recurso de alfabetização. 

As histórias em quadrinhos é uma leitura muito atraente, por isso, conquistam leitores 

que desse modo poderão ingressar em outros gêneros e formarem leitores permanentes com 

hábitos de leitura, saudável e necessário. 

É possível definir as histórias em quadrinhos como arte sequencial, pois a história é 

narrada quadro a quadro através de sequência de acontecimentos ilustrados. 

Porém, é importante que o professor tenha conhecimento sobre o assunto e selecionar 

sempre bem os conteúdos a serem trabalhados, considerando sempre a faixa etária, adequando 

o material ao desenvolvimento do aluno, mostrando sempre os benefícios desse tipo de leitura, 

exercitando a criatividade de forma prazerosa e divertida. 

Nessas condições, convém salientar que a história em quadrinhos é de suma 

importância para o aprendizado, mas, lembrando que não é a única forma de utilização para 



 
 

despertar nos alunos o gosto de leitura e consequentemente o desenvolvimento da 

aprendizagem. 
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