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A IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO RECURSO 

DIDÁTICO DE FORMAÇÃO LEITORA 

 

Luciana Ferreira dos Santos1 

 

RESUMO 

 

Este estudo tem como proposta discutir a importância das histórias em 
quadrinhos como recurso didático de formação leitora, lazer e criticidade do 
aluno. O objetivo geral aqui proposto é investigar as histórias em quadrinhos 
(HQs) como recurso motivacional de incentivo à leitura. Como objetivos 
específicos: A metodologia de pesquisa é bibliográfica, por isso foram 
consultados autores que discutem a formação da competência de leitura no 
ensino fundamental, bem como o uso do gênero textual de histórias de 
quadrinhos para o público infanto juvenil. Dessa forma, as histórias em 
quadrinhos estão presentes na sala de aula das escolas atuais, sendo um 
gênero textual que conquista seus leitores, incentiva a escrita, interpretação 
das imagens, elaboração de novos textos, sendo um recurso indispensável no 
ensino de Língua Portuguesa e outras áreas para o incentivo e formação de 
novos leitores.   
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem como proposta discutir a importância das histórias em 

quadrinhos como recurso didático de formação leitora, lazer e criticidade do 

aluno. Entende-se que nos primeiros anos do Ensino Fundamental há a 

necessidade de formar a competência de leitura e escrita do aluno, por isso é 

necessário utilizar estratégias que sejam prazerosas para o aluno e assim 

incentivá-lo à leitura diariamente.   

O objetivo geral aqui proposto é investigar as histórias em quadrinhos 

(HQs) como recurso motivacional de incentivo à leitura. Como objetivos 

específicos: A metodologia de pesquisa é bibliográfica, por isso foram 

consultados autores que discutem a formação da competência de leitura no 

ensino fundamental, bem como o uso do gênero textual de histórias de 

quadrinhos para o público infanto juvenil.  

A importância dessa temática de utilização do gênero textual histórias 

em quadrinhos para incentivo da leitura partiu da constatação da necessidade 

de criação de estratégias que permita o aluno a desenvolver sua competência 

leitora. Há que se ressaltar a importância da leitura através das histórias em 

quadrinhos na formação leitora dos estudantes, com destaque para o papel do 

docente como mediador de incentivo à leitura. Sabendo da importância de se 

manter um acervo e itens com diferentes tipos de linguagens, para formar 

leitores com gosto pela leitura, atuando no espaço para educação continuada, 

e para o prazer. Sabe-se que as histórias em quadrinhos possibilitam uma 

interação entre a linguagem escrita e a linguagem visual, consolidando-se 

através dos tempos como um instrumento de difusão cultural e formação 

educacional para alunos de diferentes faixas etárias 

Percebe-se que a leitura e a escrita são instrumentos básicos para o 

ingresso e a participação na sociedade letrada do qual fazemos parte. São 

ferramentas para que o homem possa compreender e realizar sua 

comunicação na sociedade e a chave para apropriação dos saberes já 

conquistados e socializados pela humanidade. Baseados em estudos de 

diversos pesquisadores, verifica-se que a leitura não se dá somente durante o 

ato de ler à escrita, mas durante a interação com o educador, ao propor 



atividades que criem condições para que a criança em formação retorne ao 

texto e, na retomada, ela possa compreendê-lo.  

A história em quadrinhos vem ocupando espaço e interferindo cada vez 

mais no cotidiano das pessoas; por isso, sua leitura, além da dos textos verbais 

apresentados nos livros, também deve ser trabalhada. Na proposta curricular 

de Português para a rede estadual, pode-se observar modificações neste 

sentido. Ela propõe a leitura e produção de vários textos desde os tradicionais 

até os jornalísticos, propagandísticos e utilitários instrucionais. Buscou-se 

através de um levantamento bibliográfico, responder à seguinte 

problematizarão: em que medida as histórias em quadrinhos, contribuem para 

a formação do aluno leitor? O objetivo consistiu em investigar as histórias em 

quadrinhos (HQs) como recurso motivacional de incentivo à leitura. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Para entender a estrutura textual do gênero História em Quadrinhos, 

torna-se necessário entendimento da discussão acerca do conceito e 

funcionalidade do gênero textual.  

Os seres humanos têm uma necessidade crucial de comunicação, ou 

seja, não é possível conviver socialmente sem a produção de um discurso, este 

mediado por um tipo de texto.  

A discussão acerca dos gêneros textuais tem se fortalecido nos últimos 

anos, tendo destaque como elemento presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, como destaca Kleiman (2007, P.7):  

A proposta dos PCN de fundamentar o ensino da língua materna, 
tanto oral quanto escrita, nos gêneros do discurso, desencadeou uma 
relevante e significativa atividade de pesquisa visando, primeiro, 
descrever uma diversidade considerável de gêneros a partir dos 
heterogêneos textos que os atualizam e, segundo, apresentar 
sugestões didáticas para o uso dos textos enquanto exemplares e 
fonte de referência de um determinado gênero.   

O discurso é elemento fundamental na interação lingüística entre os 

indivíduos e grupos, por isso, no ato de comunicação é preciso escolher que 

tipo de texto será utilizado, para alcançar o objetivo que é o entendimento do 

que se comunica. Assim,  



Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: 
dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num 
determinado contexto histórico e em 21 determinadas circunstâncias 
de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas ao produzir um 
discurso não são aleatórias ainda que possam ser inconscientes, mas 
decorrentes das condições em que o discurso é realizado. Quer dizer: 
quando um sujeito interage verbalmente com outro, o discurso se 
organiza a partir das finalidades e intenções do locutor, dos 
conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o 
assunto, do que supõe serem suas opiniões e convicções, simpatias 
e antipatias, da relação de afinidade e do grau de familiaridade que 
têm, da posição social e hierárquica que ocupam. Isso tudo determina 
as escolhas do gênero no qual o discurso se realizará, dos 
procedimentos de estruturação e da seleção de recursos lingüísticos. 
É evidente que, num processo de interlocução, isso nem sempre 
ocorre de forma deliberada ou de maneira a antecipar-se à elocução. 
Em geral, é durante o processo de produção que as escolhas são 
feitas, nem sempre (e nem todas) de maneira consciente. (BRASIL, 
1998, P.20).  

Mesmo o entendimento de gênero textual como fenômeno histórico e 

social, eles são dinâmicos, não são engessados como destacou Marcuschi 

(2007, p.20):  

Já se tornou trivial a ideia de que os gêneros textuais são fenômenos 
históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de 
trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as 
atividades comunicativas do dia-a-dia. São entidades sócio-
discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer 
situação comunicativa. No entanto, mesmo apresentando alto poder 
preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto 
discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e 
enrijecedores da ação criativa.  

A partir das considerações de Marcuschi (2007) de que os gêneros 

textuais não são enrejecedores da ação criativa da comunicação, bem como 

contribuem na organização das atividades comunicativas do cotidiano, as 

diversidades de textos trazem a dinâmica da comunicação e interação 

lingüística entre os indivíduos.  

Os gêneros textuais, fazem parte da estrutura do discurso, este precisa 

de coerência e coesão para que se forme um texto, tendo como critério uma 

unidade significativa. Por isso,  

 

O discurso, quando produzido, manifesta-se linguisticamente por 

meio de textos. O produto da atividade discursiva oral ou escrita que 

forma um todo significativo, qualquer que seja sua extensão, é o 

texto, uma sequência verbal constituída por um conjunto de relações 

que se estabelecem a partir da coesão e da coerência. Em outras 

palavras, um texto só é um texto quando pode ser compreendido 



como unidade significativa global. Caso contrário, não passa de um 

amontoado aleatório de enunciados. (BRASIL, 1998, p.21).  

 

O discurso por sua vez acontece em contexto de intertextualidade, por 

isso os textos se relacionam e assim, formam novos gêneros de textos. Nesse 

sentido,  

A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo 
discurso se relaciona, de alguma forma, com os que já foram 
produzidos. Nesse sentido, os textos, como resultantes da atividade 
discursiva, estão em constante e contínua relação uns com os outros, 
ainda que, em sua linearidade, isso não se explicite. A esta relação 
entre o texto produzido e os outros textos é que se tem chamado 
intertextualidade. (BRASIL, 1998, p.21). 

O ato de comunicação humana traz consigo amplas possibilidades, por 

isso, cabe ressaltar que, os diferentes gêneros de textos na atualidade 

mostram como o avanço tecnológico, informativo e comunicacional produziu 

uma infinidade de textos para atender os diferentes contextos. Assim, os 

gêneros textuais:  

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, 
dinâmicos e plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e 
atividades sócioculturais, bem como na relação com inovações 
tecnológicas, o que é facilmente perceptível ao se considerar a 
quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação a 
sociedades anteriores à comunicação escrita. (MARCUSCHI, 2007, 
p.22) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais abordam os gêneros textuais 

como formas historicamente construídas e relativamente estáveis. O termo 

relativo traz consigo a possibilidade de diversos entendimentos e mudanças 

destes, o que não permite o engessamento do texto. Nesse sentido,  

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam. Os 
gêneros são, portanto, determinados historicamente, constituindo 
formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. 
São caracterizados por três elementos: •  conteúdo temático: o que é 
ou pode tornar-se dizível por meio do gênero; construção 
composicional: estrutura particular dos textos pertencentes ao 
gênero; •  estilo: configurações específicas das unidades de 
linguagem derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor; 
conjuntos particulares de sequências que compõem o texto etc. 
(BRASIL, 1998, p.21). 

Cabe destacar que o aspecto da relativa estabilidade dos gêneros 

textuais é o que permite que os mesmos sejam compreendidos no momento da 



comunicação, ou seja, não são estranhos ao interlocutor. (JOVER-FALEIROS, 

2013).  

Ainda de acordo com Jover-Faleiros (2013), ao produzir um texto 

preciso escolher um gênero para o mesmo, isto ocorre de forma intencional 

levando em conta o que precisa comunicar; o efeito que desejo produzir com o 

interlocutor e por fim, o que espero produzir no meio em que o locutor se 

inscreve.  

Segundo Marcuschi (2003), o gênero textual refere-se aos textos orais 

ou escritos que se materializam me situações comunicativas recorrentes desde 

sua função sócio comunicativa determinada. Nesse sentido, são textos do 

cotidiano com padrões característicos definidos pelo seu estilo, composição, 

objetivos enunciativos, por fim, realizados por forças sociais, históricas, 

tecnológicas e institucionais.  

Os tipos textuais por sua vez são constituídos por modos discursivos 

organizados no formato de sequências estruturais sistematizadas que entram 

na composição de um gênero textual, assim há uma complementaridade entre 

tipo e gênero textual. (MARCUSCHI, 2007). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais os gêneros textuais 

dizem respeito a famílias de textos que vão compartilhar em certa medida 

características comuns, no então são heterogêneas, como a visa geral da ação 

a qual o texto se relaciona, extensão, suporte comunicativo, grau de 

literalidade, existindo em um número quase ilimitado. (BRASIL, 1998).   

Após discorrer sobre o conceito de gênero textual, como este se dá na 

produção do discurso, será destacado aqui o gênero textual história em 

quadrinhos. Esse gênero é proveniente do final século XIX:  

 

A imagem gráfica utilizada nas histórias em quadrinhos, sempre 
esteve presente em nossa historicidade e apresenta interesse ao ser 
humano nas várias etapas de sua vida. As histórias em quadrinhos ao 
integrarem figuras e textos, auxiliam as crianças a aprender a ler e a 
progredir ligeiramente na leitura. Inegavelmente, aparecem como um 
meio de comunicação de massa de vasto consumo popular. Em 
1897, Rudolph Dirks, jovem desenhista americano do “Morning 
Journal”, ofereceu um processo cômico-gráfico que ficaria 
decididamente conhecido como história em quadrinhos. (HAMZÉ, 
2016, p.1).   

 



Segundo Costa & Simões (2011), destacam que a utilização dos 

gêneros dos quadrinhos no ambiente de sala de aula, inscreve-se como um 

produtivo instrumento de ensino-aprendizagem, principalmente no tocante ao 

ensino de leitura e produção de textos. 

Na atualidade a aceitação das histórias em quadrinhos como um 

gênero textual capaz de incentivar a leitura infanto-juvenil trouxe sua relevância 

e reconhecimento como estratégia pedagógica, como recurso didático, enfim, 

espaço para HQ nas bibliotecas. Assim,  

 

A evolução dos tempos mudou a realidade das histórias em 

quadrinhos e a forma como passaram a ser vistas pela sociedade. 

Sob vários aspectos, a virada de século representou para elas o 

coroamento de uma nova fase no Brasil. Por um lado, passavam a 

ser entendidas não mais como leitura exclusiva de crianças, mas, 

sim, como uma forma de entretenimento e transmissão de saber que 

podia atingir diversos públicos e faixas etárias. Por outro, 

paulatinamente deixavam de ser vistas de forma pejorativa ou 

preconceituosa, inclusive nas áreas pedagógica e acadêmica. (BARI 

& VERGUEIRO, 2009, p.742).  

 

As histórias em quadrinhos atingem públicos variados para a promoção 

da leitura, até mesmo pela dinamicidade, variedade de temas, coleções, que 

irão incentivar com relevante eficácia o ato de ler. O MEC em 2006, promoveu 

o investimento e a inserção das HQs nas bibliotecas públicas. Assim,  

 

O Ministério da Educação incluiu livros de histórias em quadrinhos e 

de imagens na nova coleção Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE/2006). Dom Quixote em quadrinhos, de Antônio Carlos Tironi 

Galhardo; Toda Mafalda, de Quiño; na prisão (mangá – quadrinho 

japonês), de Kazuichi Hanawa; Santô e os pais da aviação, de João 

Spacca de Oliveira; e Café Van Gogh, de Ana Maria Machado Mello 

& Mayer Design Ltda. são alguns desses livros. (BRASIL, 2006, p.1).  

 

Essa inserção de histórias do quadrinho no Programa Nacional 

Biblioteca na Escola, teve importante papel no reconhecimento da importância 

desse gênero textual como incentivo a prática regular de leitura no ambiente 

escolar. Assim,  



Ao incluir livros em quadrinhos e de imagens no PNBE, o MEC está 
oferecendo aos estudantes a opção de outras formas gráficas para se 
contar uma história. “É uma linguagem mais coloquial, leve e lúdica”, 
observa Cecília Correia Lima, técnica da Coordenação-Geral de 
Estudos e Avaliação de Materiais do Ministério. Na sua opinião, o 
jovem de hoje é muito ligado ao visual e as histórias em quadrinhos 
são atraentes pelos desenhos e pela liberdade de criação. “O 
professor pode atrair o aluno para a leitura valorizando o visual, uma 
área forte na nossa sociedade”, comentou. (BRASIL, 2006, p.1). 

 

No entendimento de Cecília Correia Lima, técnica da Coordenação-

Geral de Estudos e Avaliação de Materiais do Ministério da Educação em 2006 

as histórias em quadrinhos trazem para a leitura o aspecto lúdico, a linguagem 

coloquial, o legado visual dos desenhos que atraem todos os públicos na 

biblioteca escolar.  

Voltando para o especifico do gênero textual história em quadrinhos 

seu valor como prática de leitura está na sua estrutura multimodal. Em um 

mesmo texto HQs, há vários textos tecendo uma história, mostrando-se uma 

prática discursiva que atende as tendências atuais no campo dos estudos de 

linguagem. Por isso,  

A linguagem dos quadrinhos é multimodal. Sendo assim, exige dos 
leitores competências discursivas e textuais diversas, desde o 
reconhecimento do uso de ícones para representar ideias, conceitos 
e aspectos materiais, como a passagem do tempo na narrativa, até o 
reconhecimento de uma gramática específica que conjuga imagens e 
palavras, sem que com isso os quadrinhos sejam considerados a 
junção de A e B na formulação de sentidos, mas sim uma semiótica 
particular, C, distinta de AB. A leitura de quadrinhos é, portanto, uma 
atividade de esforço intelectual muito coerente com as práticas 
discursivas atuais. (BARI & VERGUEIRO, 2009, p.745).  

 

O gênero textual história em quadrinhos insere-se na exigência da 

multimodalidade no campo da leitura, ou seja, a apropriação de diferentes 

linguagens e textos, que se relacionam na prática do discurso. Por isso,  

Na era da informação a leitura de textos escritos não são suficientes 
como instrumento de comunicação, informação e apreensão do 
saber. Para estabelecer comunicação, obter informação e interagir 
junto a sociedade, o aluno deve ser capaz de ler o mundo e suas 
múltiplas linguagens. O aparecimento de meios de comunicação e 
entretenimento, cada vez mais abundantes, diversificados e 
sofisticados, não impediram que a comunicação em mídia impressa 
continue sendo um meio viável e necessário para os tempos atuais. 
(G0MES, 2011, p.5).    



A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua Portuguesa, 

destacam a necessidade de uso de outras linguagens, inclusive visuais para a 

ampliar a compreensão do aluno. Assim,  

O emprego das histórias em quadrinhos como uma das alternativas 
de complementação didática já é reconhecido pela LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases) e pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 
quando apontam para a necessidade de uso de outras linguagens no 
ensino Fundamental e Médio com o objetivo de favorecer 
compreensões mais amplas. A utilização de quadrinhos na educação 
pode contribuir de diversas formas pois, além de divertir, esse gênero 
literário também pode fornecer subsídios para o desenvolvimento da 
capacidade de análise, interpretação e reflexão do leitor. (G0MES, 
2011, p.5).    

 

Ao abrir a possibilidade de inserção pedagógica do gênero textual 

história em quadrinhos nas práticas de leituras escolares, surge o 

reconhecimento de que estes textos são necessários para a formação de 

novos leitores na biblioteca escolar e consequentemente na sociedade letrada. 

No entanto, entender como funciona a estrutura desse gênero textual é 

importante para a utilização adequada do mesmo no contexto escolar. Sobre a 

definição conceitual sobre história de quadrinhos pode-se inferir que: 

As HQs constituem-se de enredos narrados quadro a quadro por 
meio de imagens e textos procurando reproduzir uma conversação 
natural, na qual os personagens interagem face a face, expressando-
se por palavras e por expressões faciais e corporais. A composição 
entre os elementos visuais (imagens) e verbais (texto), nas histórias 
em quadrinhos, é responsável pela transmissão do contexto 
enunciativo ao leitor. Assim como na literatura, o contexto é obtido 
por meio de descrições detalhadas da palavra escrita. As histórias em 
quadrinhos possuem uma série de elementos que a constituem, mas 
são facilmente identificados em razão de particularidades específicas: 
a linguagem, os balões e os quadros. (G0MES, 2011, p.6).     

Cabe ressaltar que a construção de textos do gênero história em 

quadrinhos são necessários alguns recursos e estilos, como explicou Araújo & 

Mercado (2007, p.82):  

Discurso: caráter bastante dialógico e narrativo, descrevendo 
situações segundo o figurino e as características dos personagens da 
história. Vocabulário: deve estar compatível com a personalidade do 
personagem, uma vez que dá maior veracidade as suas 
características; as onomatopéias têm a função de caracterizar as 
expressões e significações das imagens. Imagem: o desenho é de 
fundamental importância para relacionar os objetos e os 
personagens; a intenção é comunicar. Expressão: composta de 



elementos de diálogo que transmitem o desejo do falante, ou seja, 
intenção, entonação, ritmo, gestos, emoções e expressividade.  

 

Ainda segundo Gomes (2011), as histórias em quadrinhos são 

elaboradas de forma sequencial, isto quer dizer que é utilizada a sobreposição 

de imagens e palavras, exigindo do interlocutor as habilidades interpretativas 

visuais e verbais, pois utilizam como ferramentas os seres humanos (ou 

animais), objetos e instrumentos, fenômenos naturais e linguagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desse estudo foi discutido como problema a importância do 

gênero textual histórias em quadrinhos e sua contribuição como recurso de 

formação leitora, lazer e criticidade.  

Atendendo aos objetivos específicos: analisar a importância da leitura 

no ensino fundamental, tendo como base o incentivo do ambiente da biblioteca 

escolar; compreender a estrutura textual do gênero HQ e sua contribuição para 

formar leitores; trabalhar a história em quadrinhos em atividades de sala de 

aula enriquecendo a experiência do aluno de forma lúdica favorecendo a 

aprendizagem; foram desenvolvidos três capítulos.  

O gênero textual histórias em quadrinhos é multimodal e traz amplas 

possibilidades de leitura, interpretação e compreensão dos conteúdos 

escolares. Ao abrir a possibilidade de inserção pedagógica do gênero textual 

história em quadrinhos nas práticas de leituras escolares, surge o 

reconhecimento de que estes textos são necessários para a formação de 

novos leitores na biblioteca escolar e consequentemente na sociedade letrada. 

No entanto, entender como funciona a estrutura desse gênero textual é 

importante para a utilização adequada do mesmo no contexto escolar. 

Dessa forma, as histórias em quadrinhos estão presentes na sala de 

aula das escolas atuais, sendo um gênero textual que conquista seus leitores, 

incentiva a escrita, interpretação das imagens, elaboração de novos textos, 



sendo um recurso indispensável no ensino de Língua Portuguesa e outras 

áreas para o incentivo e formação de novos leitores.   
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