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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa apresentada ao programa de Pós-graduação em Ensino de 

Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo, situa-se na linha de pesquisa 

“Práticas Pedagógicas”. A sua investigação se relaciona com as humanidades por 

intermédio das operações de linguagem sobre a própria linguagem a qual se 

constitui uma atividade essencialmente humana. Tais operações estão presentes 

tanto na elaboração das histórias em quadrinhos quanto nos estudos a partir delas. 

O objetivo deste estudo é elaborar e explorar uma narrativa em quadrinhos com 

algum potencial artístico, humanizador e, ao mesmo tempo, relevante para o 

processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, dentro de uma 

abordagem epilinguística. Os referenciais teóricos utilizados estão direcionados para 

a estrutura e linguagem dos quadrinhos; operações enunciativas e abordagem 

epilinguística, com base em autores como Mccloud (1995), Sautchuk (2004); 

Carvalho (2006), Franchi (2008), Resende (2008); Vergueiro (2011); Santos e 

Vergueiro (2012); Geraldi (2012); Vigotski (2001) entre outros. O produto 

educacional resultante da pesquisa é a própria narrativa em quadrinhos com 

atividades operatórias, construindo epilinguisticamente a possibilidade de uma 

aprendizagem metalinguística. Para validar a relevância ou não do produto como 

recurso didático, adotou-se uma “pesquisa empírica” com professores e alunos da 

rede pública de ensino. 

 
Palavras-chave: Quadrinhos. Epilinguagem. Ensino. Humanidades. 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
This research presented to the Graduate Program in Teaching Humanities, Instituto 

Federal do Espírito Santo, is in the line of research "Pedagogical Practices". The 

research relates to the humanities through language operations on language itself, 

which constitutes an essentially human activity. Such operations are present both in 

the elaboration of comic books and in the studies from them. The objective of this 

study is to elaborate and explore a comic narrative with some artistic potential, 

humanizing and, at the same time, relevant to the teaching and learning process of 

Portuguese Language, within an epilingualistic approach. The theoretical references 

used are directed to the structure and language of comics; enunciative operations 

and epilingual approach, based on authors such as Mccloud (1995), Sautchuk 

(2004); Carvalho (2006), Franchi (2008), Resende (2008); Vergueiro (2011); Santos 

and Vergueiro (2012); Geraldi (2012); Vigotski (2001) among others. The educational 

product resulting from the research is the comic book itself with operative activities, 

epilinguistically constructing the possibility of a metalinguistic learning. To validate 

the relevance or not of the product as a didactic resource, an "empirical research" 

was adopted with teachers and students of the public school system. 

 

Keywords: Comics. Epilinguation. Teaching. Humanities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A minha história relacionada aos quadrinhos e à educação remonta à infância, bem 

antes de iniciar o percurso profissional. Tive na criação muitos incentivos à leitura e 

desde a infância me tornei um frequentador de bibliotecas. Ainda nos primeiros anos 

de alfabetizado fui sucumbido ao poder que as Histórias em Quadrinhos exerceram 

sobre mim. Elas não só me atraíram como também me influenciaram e moldaram-

me em muitos aspectos ao entregarem informações sobre o mundo, mesmo antes 

de a educação formal me levar a elas. De Asterix a Batman, aprendi história, 

política, ciência, literatura e outras disciplinas enquanto saboreava a construção de 

mundos e personagens por meio das leituras. Também me lembro de que quando 

colocava as mãos em um livro didático de Língua Portuguesa, o que meus olhos 

buscavam primeiro eram as ilustrações, tirinhas e quadrinhos utilizados na obra. 

Ao chegar na Licenciatura plena em Língua Portuguesa, na Universidade Federal do 

Espírito Santo, esbocei um projeto de monografia que envolvesse as Histórias em 

Quadrinhos. Comecei a investigar esse objeto de pesquisa e descobri informações 

significativas sobre a textualidade dos quadrinhos. No entanto, pela baixa intimidade 

da orientadora com o tema, acabei acatando a sugestão dela e pesquisei outro 

objeto que, para mim, era de interesse secundário. 

Nesse meio tempo, elaborei trabalhos em quadrinhos publicados em uma revista da 

Convenção Batista Brasileira, com histórias em capítulos, com episódios trimestrais, 

cujo propósito era entreter e, principalmente, transmitir conteúdos doutrinários em 

sintonia com a proposta do folhetim. Esses quadrinhos eram de natureza 

pedagógica. 

Em julho de 2008 fui efetivado como professor de Língua Portuguesa na Secretaria 

de Estado de Educação do Espírito Santo e comecei novas descobertas 

pedagógicas no ensino de português. Percebi que os quadrinhos ainda continuavam 

populares entre as crianças e adolescentes, especialmente os “mangás” - 

quadrinhos de origem japonesa. Notei também que os alunos demonstravam 

interesse pelos desenhos que eu fazia no quadro enquanto eles desenvolviam 

outras atividades. Gradualmente, fui associando os desenhos feitos no quadro aos 
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conteúdos ministrados, como, por exemplo, a figura 1, que trata de uma abordagem 

sobre a diferença no emprego de “mas” e “mais”: 

 

Figura 1 - Mas e mais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a escola onde trabalho aderiu ao formato de salas ambientes, a 

possibilidade de inserção das Histórias em Quadrinhos como recurso pode ser mais 

bem aproveitada, já que o desenho não precisaria ser refeito em cada sala. Nessa 

época fotografei a ilustração, figura 2, que aborda processos de formação de 

palavras, e postei em uma rede social. Ela obteve rapidamente mais de cem 

compartilhamentos. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2012 



16 
 

 
 

Figura 2 – O detetive da linguagem 

 

 

Alguns quadrinhos e ilustrações surgiam de maneira espontânea nos momentos de 

aula. Pude experimentar a criação de um deles em ambiente virtual, no horário de 

planejamento, tendo uma qualidade (figura 03) que possibilitou melhor 

aproveitamento. O quadrinho pode ser utilizado tanto em projeções multimídia nas 

salas de aula, quanto nos grupos virtuais de estudos, criados para cada turma. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2013 
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Figura 3: A maldição da metonímia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2014 
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Paralelamente ao trabalho de professor de português, idealizei e ministrei, para os 

alunos, uma oficina de criação de histórias em quadrinhos, dentro do projeto Ensino 

Médio Inovador do Governo Federal. Essa oficina não pode ter a duração planejada 

devido à interrupção do projeto pelo Governo Estadual, seu co-financiador, alegando 

necessidade de cortes orçamentários. Mesmo assim, tivemos assiduidade e 

interesse por parte dos alunos, que muito produziram durante a oficina. 

Em uma breve pesquisa, encontrei muitos exemplos de quadrinhos em livros 

didáticos e avaliações escritas, contudo a maioria desses usos trata-se de textos 

feitos com outras intenções, sendo explorados somente como ilustrações aos usos 

da língua, ou como adaptações de obras literárias. O gênero quadrinho reúne em 

sua linguagem texto e imagem que se complementam e seu potencial como recurso 

deveria ser mais explorado, já que os materiais didáticos disponibilizados a nós 

professores não trazem quadrinhos construídos especificamente com propósito 

pedagógico para a disciplina de Língua Portuguesa.  

Acredito que os quadrinhos não só podem despertar a atenção e o interesse dos 

alunos, mas, principalmente, facilitar a assimilação dos conteúdos. Isso acenou para 

mim a necessidade de uma investigação mais profunda de tal recurso, a fim de 

pensar o seu uso como produto educacional facilitador no processo de ensino e 

aprendizagem. Daí o meu interesse em elaborar um projeto de pesquisa sobre o uso 

de quadrinhos nas aulas de Língua Portuguesa, para desenvolver no Programa de 

Mestrado Profissional em Humanidades, já que a linguagem está na base das 

relações existentes na sociedade. 

No mestrado profissional, ao discutir o anteprojeto de pesquisa com o orientador, 

recebi a sugestão de abordar um assunto dentro da disciplina de língua Portuguesa. 

Acreditamos, então, na possibilidade de pensar um material educativo na forma de 

uma HQ para trabalhar morfossintaxe e iniciamos o trabalho. Todavia, à medida que 

fomos elaborando a narrativa em quadrinhos, notávamos que restringir o material 

produzido ao tema da morfossintaxe seria algo limitante em seu uso pedagógico e, 

por isso, chegamos a um outro assunto que abriria portas para diversos temas 

dentro do ensino de Língua Portuguesa: a abordagem epilinguística. 
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Em um capítulo posterior apresentaremos mais detalhadamente o conceito de 

epilinguismo e da atividade epilinguística. No entanto, entendemos ser importante 

introduzir aqui um pouco do assunto, pois os termos serão citados algumas vezes 

antes de serem descritos de maneira mais completa.  

Epilinguismo diz respeito aos processos mentais que envolvem as operações de 

linguagem. Geralmente não temos consciência desses processos, mas em qualquer 

situação comunicativa, ou mesmo na linguagem interior, existe um tipo de 

racionalidade sobre a linguagem, por meio da qual fazemos montagens e 

desmontagens, seleções e exclusões com arranjos de palavras e de significados. O 

termo epilinguismo origina-se do grego e quer dizer “sobre” ou “em cima” da 

linguagem. Já a atividade epilinguística no ensino de Língua Portuguesa diz respeito 

às práticas pedagógicas que levam o aluno a operar com a linguagem. Enquanto a 

atividade linguística envolve leitura e escrita, a atividade metalinguística a descrição 

e análise da língua, a atividade epilinguística envolve reescritas e remodelagens de 

frases e textos com o propósito de provocar reflexões sobre a própria linguagem. 

Essa reflexão teria, na explicação de Geraldi (2002, p. 64), grande importância no 

ensino da língua: “[...] quem aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de 

compreender uma gramática [...], aquele que nunca refletiu sobre a linguagem pode 

decorar uma gramática, mas jamais compreenderá seu sentido”. 

Ao abordar o epilinguismo em nossa História em Quadrinhos, abrimos para esta um 

leque maior de usos pedagógicos, possibilitando ao professor trabalhar diversos 

assuntos da língua, utilizando-se de tais atividades. Assim, uma mesma HQ poderia 

ser aproveitada para aulas de conteúdos variados, cabendo ao professor elaborar 

sequências didáticas conforme a demanda de cada turma. 

Dedicamo-nos a leituras voltadas aos conteúdos linguísticos e a alguns temas 

relacionados às HQ, uma vez que tivemos como desafio a construção de um produto 

que pudesse ser considerado lúdico, leve, capaz de atrair o leitor e, ao mesmo 

tempo, conceitualmente preciso e relevante. 

Sob essa perspectiva de elaboração de um material educativo e envolvente para o 

leitor, tentamos aproximar a nossa pesquisa da teoria literária, buscando os 

elementos humanizadores peculiares a uma história em quadrinhos. Por esse 
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aspecto da pesquisa, situaremos ainda mais nosso trabalho dentro do campo das 

humanidades1.  

Ao refletir sobre o percurso necessário ao desenvolvimento do trabalho, alguns 

questionamentos foram recorrentes, tais como: é possível compreender o 

epilinguismo utilizando uma HQ? Como construir uma narrativa em quadrinhos com 

algum potencial artístico, humanizador e, ao mesmo tempo, relevante para o 

processo de ensino e aprendizagem? Que linguagens e/ou metalinguagem usar na 

narrativa? Por fim, o produto resultante da pesquisa sobre a utilização da HQ pode 

contribuir para o ensino/aprendizagem da Língua? 

Diante desses questionamentos, procuramos sintetizar o problema da pesquisa na 

seguinte pergunta: como construir uma HQ que possa ser utilizada em aulas de 

língua portuguesa envolvendo a abordagem epilinguística? 

Para dar resposta a esse problema, o objetivo geral do trabalho é elaborar e explorar 

uma narrativa em quadrinhos com algum potencial artístico, humanizador e, ao 

mesmo tempo, relevante para o processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa dentro de uma abordagem epilinguística.  

Para atingir esse objetivo geral, outros mais específicos também precisaram ser 

alcançados, tais como:  

- conhecer os elementos que agregam potencial artístico e humanizador a uma HQ; 

- entender a abordagem epilinguística e sua utilização no ensino da língua;  

- produzir a história em quadrinhos desde a construção do roteiro, com suas 

metalinguagens e conteúdos disciplinares até a sua finalização gráfica. 

- elaborar o produto educacional em forma de um e-book direcionado a professores, 

reunindo a HQ construída mais um exemplo de sequência didática enfatizando o 

uso da narrativa para abordagem epilinguística. 

- empreender uma pesquisa empírica com aplicação, a fim de validar ou não o uso 

do material educativo para a abordagem epilinguística no ensino da língua. 

Para desenvolvermos a investigação adotamos duas formas de pesquisa na 

metodologia do trabalho, uma bibliográfica envolvendo dissertações, teses, artigos e 

                                                        
1 Usamos aqui a expressão “ainda mais”, pois defendemos em um dos capítulos que qualquer 
estudo envolvendo a linguagem, necessariamente já faz parte do campo das humanidades. 
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as leituras que deram os subsídios teóricos e outra pesquisa empírica por meio de 

ações práticas em ambiente escolar. Esta será mais bem detalhada no capítulo VII 

deste trabalho. 

Portanto, esta dissertação está sistematizada em oito capítulos ou tópicos. No 

segundo capítulo apresentamos uma reflexão sobre linguagem e humanidades. No 

terceiro, fazemos o diálogo com algumas pesquisas a partir de uma busca por meio 

dos descritores “quadrinhos e educação” e “epilinguismo”. No quarto temos a 

apresentação do referencial teórico sobre Histórias em Quadrinhos, distribuído nos 

subcapítulos: quadrinhos e educação no Brasil, história em quadrinhos e o seu 

potencial humanizador. No quinto, explanamos o referencial teórico sobre 

pensamento, linguagem e epilinguismo, distribuído nos subcapítulos: atividades 

epilinguísticas, pensamento e a formação da linguagem e a formação do enunciado. 

No sexto temos a metalinguagem da narrativa em quadrinhos que comporá o 

produto educacional. No sétimo fazemos a validação da HQ, explanamos a 

metodologia da investigação empírica e uma sequência didática. No oitavo e último 

capítulo dedicamos à análise dos dados resultantes da investigação. Passemos a 

seguir à reflexão sobre o estudo da linguagem e as humanidades. 
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2 O ESTUDO DA LINGUAGEM E AS HUMANIDADES 

 

Desde que idealizamos a pesquisa esbarramos em alguns questionamentos sobre a 

relação da nossa investigação com o campo das humanidades, uma vez que nosso 

projeto de pesquisa foi inscrito no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Humanidades. Esses questionamentos podem ser sintetizados na seguinte 

pergunta: qual a relação de uma pesquisa envolvendo o ensino da linguagem e o 

campo das humanidades? Para que essa questão ficasse clara, principalmente para 

nós, estabelecemos algumas analogias por meio deste tópico. 

Uma reflexão para tentar responder a nossa pergunta do parágrafo anterior talvez 

não fosse necessária, se a nossa pesquisa se ancorasse nas disciplinas de 

Antropologia, Geografia, Sociologia, pois o entendimento geral mais imediato é de 

que esses componentes curriculares possuem uma relação direta com as 

humanidades. O equívoco está justamente na confusão feita por alguns entre os 

conceitos de Ciências Humanas e Humanidades. Segundo Schwartzman (2008), 

embora no Brasil esses termos sejam usados como sinônimos, na tradição europeia 

e norte-americana existe uma distinção bem clara entre essas duas áreas. 

Para o Filósofo Ribeiro (2007), apud Coelho (2007, p. 18), precisa haver uma clara 

diferença entre os termos. Ele diz: 

Conceitualmente, entendo humanidades, antes de mais nada, como não 
sendo ciência. Há clara diferença entre o termo ciências humanas e sociais 
e o termo humanidades. As ciências trabalham com uma idéia de verdade, 
ainda que enfraquecida. […] A ciência “progride”. Há novas descobertas 
que colocam em xeque as anteriores, muitas vezes não as refutando, mas 
matizando-as. […] já nas humanidades, há uma permanência do passado, 
e esse é o ponto principal. Elas se caracterizam, ao meu ver, por 
constituírem um patrimônio. 

 

Alves (2009), em seu artigo “A diferença entre ciências sociais e humanidades”, 

simplifica a questão afirmando que “[...] as ciências sociais e humanas estudam o 

ser humano enquanto as humanidades estudam a produção humana2. 

                                                        
2 Disponível no blog: https://ensaiosenotas.com/2009/11/26/a-diferenca-entre-ciencias-sociais-
e-humanidades/ acesso em 10 de novembro de 2017. 
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Apropriando-nos de tal entendimento, precisamos esclarecer a relação entre ensino 

de linguagem e humanidades. Para isso faremos uma breve revisão do que são as 

humanidades e sua história. 

Segundo Chervel (1999), em diversas épocas dois tipos de formação foram 

oferecidos às classes dirigentes ou abastadas. Uma relacionava-se à natureza, 

sobre as coisas e sobre o universo, enquanto a outra se relacionava a textos de 

longa tradição e a língua necessária à comunicação e integração da sociedade. 

Essa segunda formação pertence às chamadas humanidades.  

Na cultura ocidental essa tradição remonta às antigas artes liberais, e relaciona-se 

com a chamada educação clássica. O propósito dessa educação era desenvolver 

algumas qualidades como a clareza de pensamento e expressão, o rigor no 

encadeamento das ideias e de proposições e a melhor adequação possível da 

língua à ideia (CHERVEL, 1999). Para alcançar esse objetivo, estudavam-se autores 

gregos e romanos e exercitavam-se composições em latim, nas disciplinas de 

retórica, poética e gramática. Os alunos eram assim submetidos por anos a 

exercícios orais e escritos de grego e latim.  

O nome humanidades foi dado pelos Jesuítas (CORDINA MIR, 1968) e dizia 

respeito aos estudos intermediários entre os de gramática e os de retórica para a 

Universidade de Paris no século XVI. A relação entre estudos envolvendo linguagem 

e o termo Humanidades continuou até a idade moderna. No século XIX essa 

expressão dizia respeito aos cursos de Letras, também chamados de cursos 

superiores (CHERVEL, 1999).  

Nesse avançar de séculos, houve uma mudança de designação das línguas desses 

estudos, para línguas modernas. Na França, por exemplo, no século XVIII 

começaram a admitir no curso de poética e retórica os poetas e oradores franceses 

ao lado daqueles da antiguidade. A reflexão linguística e o ensino gramatical 

continuavam assim a ser a atividade dos estudos chamados de Humanidades.  

No Brasil, os primeiros usos de alguma gramática de Língua Portuguesa na 

educação foram justamente como apoio ao ensino do latim. Com o declínio do uso e 

valor social do latim e sua exclusão do sistema de ensino fundamental e médio no 
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século XX, o ensino de língua portuguesa foi sendo estabelecido. Esse ensino ainda 

carregava muito da estrutura da chamada educação clássica, envolvendo poética, 

retórica e gramática até a chegada da linguística e suas tentativas de mudanças, 

sobretudo a partir da década de 80 (SOARES, 2002). 

Percebemos, assim, que o ensino da linguagem se relaciona diretamente com as 

humanidades desde o início. Mas, uma distinção precisa ser feita entre objetivo de 

ensino daqueles estudos clássicos e o objetivo norteador da nossa pesquisa: há um 

distanciamento ideológico. A educação clássica focada na linguagem possuía uma 

característica da qual pretendemos nos afastar, pois naquele contexto as 

humanidades eram privilégio de uma pequena elite social e não serviam às demais 

camadas da população.  

Nos estudos clássicos, o domínio da linguagem e da eloquência era ofertado para 

aqueles que deveriam ser capacitados ao poder. O alvo da formação humanística 

deveria ser um homem capaz de administrar os negócios públicos ou privados, 

dirigir cidades, reformar leis e outras atribuições relacionadas ao poder. Todo esse 

domínio linguístico recebido evidenciava uma aprendizagem longa e custosa, 

reservada justamente para esse grupo favorecido economicamente. A educação 

clássica recebida servia para distinguir culturalmente as classes dominantes 

(CHERVEL, 1999). 

Ao longo do tempo, mesmo com a implantação de escolas públicas com vagas 

ofertadas para toda a população, a tendência de uma educação humanística 

exclusiva para as elites predominou na sociedade. Durante o regime fascista na 

Itália, por exemplo, foi introduzida a reforma de Gentile, que reservava a escola 

humanista para segmentos restritos da classe dominante, enquanto ao restante do 

povo era ofertada a escola profissional, para qualificar mão de obra dos 

trabalhadores, impulsionar a produção e modernizar o país, numa postura 

abertamente elitista, dualista e autoritária (SEMERARO, 2006, p. 196).  

Fenômeno semelhante encontramos no Brasil com o Decreto Federal 2.208/97, que 

separou os conhecimentos humanísticos da Educação Profissional e encontramos 

hoje no cenário político educacional o lançamento do Novo Ensino Médio e sua 

proposta de flexibilização do currículo visando às chamadas demandas profissionais 
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do mercado de trabalho. O problema é que para o mercado de trabalho as 

humanidades não são rentáveis. A respeito dessa situação, Perrone (2002, p. 3) diz 

que 

Os sinais desse desinteresse progressivo pelas humanidades já vêm de 
longe. Ainda nos anos 70, um empresário bem-intencionado, que integrava 
então o Conselho Universitário da USP, perguntou-me: diga-me 
francamente, para que servem disciplinas como ‘sânscrito’ ou ‘estudos 
camonianos’? Ele considerava essas ‘extravagâncias’ como ônus nocivos 
ao bom funcionamento da Universidade. O verbo ‘servir’ ganhava já um 
sentido exclusivamente pragmático. 

 

Essa concepção de ensino reproduz separação de classes sociais e ainda confirma 

a divisão de trabalho. Nossa concepção de ensino enquanto pesquisadores de 

ensino de humanidades destoa dessa tendência ao se aproximar do que é proposto 

pela Pedagogia Histórico-crítica. Como postulou Saviani (1994, p. 17), o papel da 

escola deve ser o de “[...] difundir a instrução, transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade e sistematizados logicamente”.  Uma escola pública 

para o povo não deve apenas produzir operários manuais qualificados, mas algo 

além disso, cidadãos autônomos e dirigentes da própria sociedade. Para esse 

autor, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente 

pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1994, p. 17). 

Atualmente o ensino da linguagem está presente na base comum de todos os 

níveis e modalidades de ensino e, na visão de uma elite conservadora, precisa 

seguir a doutrina de “uma escola sem partido” 3 . Independente de políticas e 

políticos, entendemos que a linguagem não deve ser tratada com finalidades 

puramente pragmáticas. A apropriação cultural linguística e literária ofertada para 

as elites do país precisa ser também ofertada na mesma proporção e com a mesma 

qualidade para as classes populares, para que os alunos não sejam privados de 

conceitos elementares que dizem respeito à própria língua, evitando assim, o que 

se traduz nas palavras de Saviani (1994, p. 17), como “marginalidade”. É comum 

encontrarmos alunos finalistas do ensino médio que não sabem, por exemplo, 

                                                        
3 Projeto Escola Sem Partido (PLS 193/2016, PL 1411/2015 e PL 867/2015) é um projeto que 
visa eliminar a discussão ideológica no ambiente escolar, restringir os conteúdos de ensino a partir de 
uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento. Contrariando o princípio constitucional do 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

http://cartacapital.com.br/sociedade/escola-sem-partido-como-educadores-nao-podemos-aceitar
http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-do-pensamento-unico/
http://www.cartaeducacao.com.br/artigo/a-falacia-da-escola-sem-partido-ou-do-pensamento-unico/
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estabelecer coordenadas possíveis para adequar um enunciado a partir da ação do 

verbo. Quando privamos nossos alunos de certos conhecimentos por julgar não 

serem tão relevantes para seus contextos de vida, estamos reproduzindo essa 

marginalização. O conhecimento conquistado pela humanidade precisa ser 

propriedade de toda a humanidade.  

O termo Humanidades carrega hoje um sentido um pouco mais abrangente que o 

dado originalmente pelos Jesuítas. Ele alcança diversos outros estudos que tem no 

homem o objeto central de reflexão. Esses estudos têm em comum o fato de 

geralmente exercitarem e estimularem o espírito crítico (PERRONE; MOISÉS, 

2002). Encerramos esse subcapítulo exercitando esse espírito crítico por meio 

deste desafio: levar a reflexão linguística aos alunos, na forma de pensamento livre 

e busca desinteressada pelo saber. 

No próximo capítulo voltaremos a discutir as histórias em quadrinho e epilinguística, 

temas do nosso estudo, para estabelecer uma relação com outras investigações 

acadêmicas que se debruçaram sobre esses temas. Mais à frente voltaremos a 

abordar as humanidades subentendendo a inscrição da nossa pesquisa nessa área. 
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3 QUADRINHOS E EPILINGUISMO EM OUTRAS PESQUISAS 

 

O propósito de construir um produto educacional para o processo de ensino e 

aprendizagem do português por meio de operações de linguagem surgiu quando se 

estudava a relevância das histórias em quadrinhos para a educação de uma forma 

geral. Procuramos, então, investigar para saber se uma narrativa em quadrinhos 

pode ser eficiente quando construída precisamente para favorecer a compreensão 

de uma abordagem epilinguística em nossa língua. 

Supondo a existência de outras pesquisas que, em algum aspecto, aproximam-se do 

tema da nossa investigação, buscamos pesquisas acadêmicas por dois descritores, 

“História em quadrinhos e educação” e “epilinguística”. As bases de dados 

escolhidas para as referidas buscas foram o portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Google Acadêmico. Para 

o primeiro descritor, encontramos 197 resultados no portal da Capes e 24.900 no 

Google Acadêmico. Para o segundo, o resultado foi 27 pesquisas no portal teses e 

dissertações Capes e 574 resultados em teses e dissertações no Google 

Acadêmico. Diante de um resultado tão expressivo, procuramos selecionar algumas 

para conhecê-las e assim estabelecer algum diálogo com nossa pesquisa. Em cada 

um dos descritores, usamos um critério para selecionar algumas que apresentassem 

uma aproximação mais específica com nosso trabalho. No primeiro descritor, as 

pesquisas foram escolhidas usando como critério o fato de além de estudarem 

quadrinhos e educação, fizeram uso de alguma HQ para ensinar um determinado 

conteúdo. No segundo descritor, o critério de escolha foi o fato de também fazerem 

uso de narrativas como estratégia na pesquisa do epilinguismo. Apresentamos a 

seguir um pouco de cada uma.  

 

3.1 QUADRINHOS E EDUCAÇÃO 

 

Nascimento Junior (2013), em um trabalho de título Quarteto Fantástico: Ensino de 

Física, Histórias em Quadrinhos, Ficção Científica e Satisfação Cultural, discute o 
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uso das HQ para contribuir com o diálogo entre a Física e a Cultura, em especial a 

Cultura de Massas, apresentando uma análise do potencial didático da Leitura de 

Histórias em Quadrinhos de Ficção Científica dentro da sala de aula em um curso de 

Física. A partir da leitura comparada de uma história em quadrinho do Quarteto 

Fantástico de 1962 e de sua reformulação adaptada ao século XXI, Nascimento 

Junior levou seus alunos a um debate crítico, quando se discutiu o pano de fundo 

histórico da sociedade que originou tais histórias, possibilitando a eles o contato com 

uma Física fruto da construção humana e detentora de um papel cultural. Em seu 

referencial teórico, o autor faz uso dos conceitos de Paulo Freire, ao afirmar que o 

aluno deve ser capaz de dialogar com a sociedade que o cerca, compreendendo e 

interpretando informações. Ele destaca ainda que a relação entre a leitura da 

palavra escrita e a leitura de mundo não se aplica somente à educação de adultos e 

trata-se de um relacionamento de fundamental importância para o ensino de base. 

Nascimento Junior conclui que a leitura das Histórias em Quadrinhos de Ficção 

Científica são ferramentas valiosas para abordar em sala de aula as implicações 

sociais do desenvolvimento da Física, de maneira simples e clara, favorecendo uma 

abordagem cultural da História da Ciência. 

Essa pesquisa distancia-se da nossa devido ao seu campo de ensino ser a Física e 

não a Língua Portuguesa; mas se aproxima por suas motivações. Ela reconhece o 

caráter didático das Histórias em Quadrinhos na maneira como apresenta e 

transmite informações, conceitos e valores. Outra aproximação é o uso das histórias 

para o ensino de conteúdos científicos. 

A leitura de Nascimento Junior (2013) levou-nos a considerar ainda mais as 

possibilidades pedagógicas das Histórias em Quadrinhos, pois o autor relata, como 

resultado de sua experiência, a descoberta de um potencial didático superior ao que 

ele inicialmente supunha, tendo as histórias gerado discussões mais profundas do 

que o planejado para as atividades em aula. Em conclusão ele afirma que as HQs 

representam uma forma única de abordagem sobre a ciência, capaz de evidenciar 

as relações entre o desenvolvimento humano e a prática científica. 

Outro trabalho afim ao tema HQ é Mafalda: Uma Análise Textual, de Medeiros 

(2007). Nele, o autor analisou as tiras da Mafalda, do cartunista Quino, enquanto 

textos dialogais, usando conceitos que buscou na Linguística Textual e nas teorias 
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da heterogeneidade de Authier-Revouz. Para Medeiros, as HQs são relevantes na 

construção leitora do ser humano, pois possibilitam uma reflexão acerca de diversos 

conhecimentos que o homem necessita, por meio de uma linguagem geralmente 

muito próxima do usuário comum da língua. O autor destaca ainda que essa 

contribuição se dá em qualquer processo de comunicação. A pesquisa aponta que a 

leitura das tiras de Mafalda vai além do simples prazer, pois possibilita o 

aprimoramento do leitor, desenvolvendo competências e habilidades de 

compreensão, interação e reflexão sobre o mundo. 

Para estudos textuais em aulas de língua portuguesa, Medeiros (2007) sugere o uso 

das tiras, pois acredita que com o texto dialogal se podem desenvolver situações 

que envolvam o estudo da escrita, da oralidade, da gramática, da leitura e até do 

comportamento.  

Essa pesquisa se aproxima da nossa no sentido em que propõe o uso de 

quadrinhos para refletir sobre a linguagem e ainda ensinar conteúdos diversos 

dentro do ensino de língua portuguesa. Mas se distancia no sentido em que faz uso 

de uma obra em quadrinhos construída com outra intenção. 

Ao conhecermos essa pesquisa, reconhecemos que a riqueza na obra de Quino 

apontada por Medeiros (2007) nos desafia a construir uma obra em quadrinhos que 

se abra para outras possibilidades além daquela originalmente proposta. 

Ainda dentro do descritor “História em Quadrinhos e Educação” destacamos o 

trabalho Física moderna: divulgação e acessibilidade no ensino médio através das 

histórias em quadrinhos, de Ferreira (2014). Nessa pesquisa, o autor procura 

mostrar a eficiência das histórias em quadrinhos enquanto recurso didático, usado 

na divulgação e aproximação dos alunos com a física. Para isso, juntamente com 

seu orientador e um artista contratado, ele cria uma HQ com a proposta de, por meio 

dela, apresentar aos alunos conceitos de física moderna. Essa HQ foi usada como 

principal recurso didático durante a aplicação de seis aulas e ao final dessa etapa o 

pesquisador pode constatar por meio de questionário que o recurso utilizado havia 

colaborado para a compreensão do conteúdo proposto. 
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Das pesquisas envolvendo quadrinhos e educação, essa é a que mais se aproximou 

da nossa investigação, embora se distancie no que diz respeito ao componente 

curricular Física. Tanto a nossa pesquisa quanto a de Ferreira (2014) propõe a 

criação de uma HQ, e não a utilização de alguma história anteriormente 

desenvolvida com outros propósitos. A pesquisa de Ferreira (2014) fortaleceu a 

expectativa de que a construção de uma HQ para entender conteúdos conceituais 

pode trazer boa contribuição para o ensino, desde que sejam evitados alguns erros 

no processo construtivo, como apontaremos no capítulo seguinte. Isso alertou-nos 

para a necessidade de sermos cuidadosos a fim de construir um produto 

educacional que cumpra bem seus objetivos pedagógicos em sala de aula. 

Detalharemos esse ponto em nossa pesquisa quando tratarmos do potencial 

humanizador das HQs. 

A seguir, apresentamos mais algumas pesquisas, desta vez utilizando o descritor 

“epilinguismo”. 

 

3.2 EPILINGUISMO 

 

Sampaio (2015), em sua dissertação O uso da pontuação em atividades linguísticas 

e epilinguísticas: o gênero fábula em foco, verificou na pesquisa bibliográfica que o 

ensino de pontuação, além de ser pouco pesquisado estava restrito a aplicações 

práticas com ênfase em normas prescritivas instituídas pela gramática tradicional. 

Interessou-se então a investigar como os alunos do 5º ano do ensino fundamental 

poderiam se apropriar da pontuação sendo colocados em situação comunicativa 

com maior liberdade de expressão. Trabalhando os gêneros “texto optativo” e 

“fábulas”, a autora investigou a possibilidade de os alunos se apropriarem dos 

procedimentos para uso da pontuação por meio de atividades linguísticas e 

epilinguísticas. Ao final de sua pesquisa, a autora constatou que os alunos haviam 

de fato se apropriado dos sinais de pontuação a partir das atividades propostas. 

O trabalho de Sampaio aproxima-se do nosso no que se refere ao uso de sequência 

didática e atividades epilinguísticas para o ensino de algum elemento da língua. 

Afasta-se por trabalhar o tema da pontuação e por utilizar o gênero fábula, enquanto 

em nossa pesquisa utilizamos a narrativa em quadrinhos. 
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A leitura dessa pesquisa reforça a consciência da necessidade de constantemente 

renovarmos nossas práticas pedagógicas em sala de aula, experimentando, 

testando e até mesmo ousando inventar novas maneiras de agir diante de 

determinado conteúdo para alcançar êxito no ensino. 

Outra pesquisa que nos chamou a atenção foi a de Wamser (2013), intitulada 

Atividade Epilinguística em Sala de Aula: as interpretações naturais feitas pelos 

alunos. Nela, a autora procura estabelecer um contraponto entre as abordagens 

tradicionais no ensino da língua materna e a abordagem epilinguística. Duas turmas 

do sexto ano do ensino fundamental fizeram parte da pesquisa. Na primeira turma 

foi trabalhada a interpretação de fábulas de modo oral, buscando motivar os alunos 

a produzirem explicações naturais sobre noções selecionadas, bem como sobre as 

relações adversativas estabelecidas por marcas específicas ou pela ausência 

dessas. O estudo desse tópico gramatical foi trabalhado de acordo com as 

manipulações operadas pelos próprios alunos.  

Na segunda turma, os mesmos textos foram trabalhados, porém com interpretações 

de texto e exercícios gramaticais de maneira bem tradicional. A superioridade da 

abordagem epilinguística em comparação com a abordagem tradicional pode ser 

percebida nos seguintes aspectos: na primeira turma foi observado um melhor 

desenvolvimento linguístico dos alunos, uma participação efetiva dos mesmos na 

construção e desenvolvimento das aulas, enquanto na segunda turma foi observada 

pouca participação dos alunos, com muitas dispersões e conversas paralelas e, 

consequentemente, pouca produtividade do ponto de vista do desenvolvimento 

linguístico dos alunos.  

A pesquisa de Wamser aproxima-se da nossa ao utilizar atividades epilinguísticas a 

partir de narrativas, mas distancia-se em sua metodologia, ao usar uma análise 

comparativa entre duas turmas submetidas a situações de ensino diferentes.  

Uma colaboração que essa pesquisa nos trouxe foi a observação de que com a 

atividade epilinguística é possível identificar com mais eficiência os pontos de 

maiores dúvidas dos alunos e assim auxiliá-los nos ajustamentos necessários para 

as suas soluções. 
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O terceiro trabalho que analisamos foi a tese de doutorado de Barbosa (2010), que 

se intitula “Narrativas orais infantis: da tarefa solicitada às saídas criativas”. Trata-se 

do trabalho mais diferente de todos os que pesquisamos dentro do descritor 

epilinguismo, pois foi além da área da educação, realizando um estudo 

interdisciplinar entre a linguística, a psicanálise e a aquisição da linguagem. O 

objetivo do trabalho foi identificar e compreender como as posições discursivas 

assumidas pelo adulto podem favorecer ou obstaculizar a produção infantil. Barbosa 

pesquisou oito crianças de uma creche, na idade de 5 anos e as submeteu ao 

seguinte experimento: em uma sala a parte, cada criança era apresentada pela 

pesquisadora a textos narrativos sem palavras, compostos por ilustrações 

sequenciais. A criança era convidada a descrever o que acontecia em cada quadro, 

sendo questionada e direcionada pela pesquisadora e ao final a repetir toda a 

narrativa desde o início, dessa vez sem interferências. Entre as muitas conclusões 

alcançadas pela autora destacamos a que toca na atividade epilinguística. Enquanto 

o adulto intervinha sobre a fala da criança, favorecendo o trabalho epilinguístico 

fazendo-a reformular o seu próprio dizer, acabava por obstaculizar a singularidade 

infantil, na medida em que impedia a manifestação da polissemia.  

Os afastamentos com nossa pesquisa são mais que evidentes, desde a idade dos 

alunos pesquisados aos objetivos interdisciplinares diversos. Mas, curiosamente, a 

pesquisa de Barbosa (2010) tem como ponto de partida operações de linguagem em 

uma arte sequencial, o que naturalmente se aproxima do nosso trabalho com a 

História em Quadrinhos. 

A contribuição que gostaríamos de pontuar com relação a essa pesquisa diz respeito 

à autonomia que a atividade epilinguística trouxe às crianças pesquisadas. Barbosa 

(2010, p. 242) destaca que “[...] à medida que a criança tornava-se cada vez mais 

autônoma com relação a sua produção textual, menos o adulto precisa intervir. 

Acreditamos que no fundo isso seja educação”. A esse respeito, nossa expectativa é 

que a atividade epilinguística na narrativa em quadrinhos pode, aos poucos, 

favorecer à construção de um conhecimento metalinguístico e de uma autonomia 

enunciativa no aluno. 

No capítulo seguinte avançaremos a pesquisa teórica no que diz respeito às 

Histórias em Quadrinhos, sua relação com o ensino e com as humanidades.



33 
 

 
 

4 UM MERGULHO NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

4.1 QUADRINHOS E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A partir do ano de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), as Histórias em Quadrinhos, também chamadas 

popularmente de HQs, ou simplesmente quadrinhos começaram a ser reconhecidas 

oficialmente como importante ferramenta pedagógica na educação brasileira. 

Embora a LDB não fizesse uma menção direta a elas, no item II do § 1º do art. 36 

encontramos a expressão “formas contemporâneas de linguagem”, o que abriu 

caminho para que a partir da elaboração dos PCN, pudéssemos encontrar 

recomendações do uso de Histórias em Quadrinhos tanto para o ensino fundamental 

quanto para o ensino médio (VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p. 10). Desde então, 

muito se tem escrito e pesquisado sobre a relação quadrinhos e educação e, a partir 

do ano de 2007, um grande volume de obras em quadrinhos tem sido enviado às 

escolas pelo Programa Nacional de Biblioteca da Escola (WERNECK, 2009). Mas 

essa relação nem sempre foi tida como harmoniosa. Por décadas, pais, educadores, 

e indivíduos de diversas correntes ideológicas viam os quadrinhos como inimigos da 

boa educação. 

Os primeiros educadores a se manifestarem com relação a esse tema no Brasil 

foram associados da ABE (Associação Brasileira de Educadores), no ano de 1928. 

Essa associação havia sido formada inicialmente com uma proposta de congregar 

pessoas de várias tendências que desejassem batalhar em prol da educação 

brasileira (SAVIANI, 2007, p. 177). Anualmente organizavam conferências nacionais 

e nesse contexto encontramos os primeiros ataques às Histórias em Quadrinhos, 

sob a acusação de incutirem hábitos estrangeiros nas crianças, já que na ocasião 

grande parte dos quadrinhos encontrados no Brasil era de origem estrangeira. A 

ideia foi sendo difundida e cerca de dez anos depois diversos bispos reunidos na 

cidade de São Paulo chegaram a propor a censura aos quadrinhos por afirmarem 

que eles traziam temas estrangeiros prejudiciais às crianças (CARVALHO, 2006). 
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No ano de 1944 o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira) posicionou-se por meio da publicação de um estudo sobre a 

questão dos quadrinhos. Esse estudo teve grande influência entre pais e 

educadores, afinal era apresentado por uma organização de credibilidade vinculada 

ao Ministério da Educação. Tal estudo afirmava que a leitura de histórias em 

quadrinhos aparentemente provocava lerdeza mental nas crianças, uma vez que 

elas preferiam ler quadrinhos a ler livros. Além de proibições de leitura que 

decorreram a partir da publicação desse estudo, diversas frases de efeito marcaram 

época e entraram para o repertório dos educadores, como "[...] quem lê histórias em 

quadrinhos fica com o cérebro do tamanho de um quadrinho" (CARVALHO, 2006, p. 

32). 

Dois anos depois, o jornalista político Carlos Lacerda, durante o primeiro congresso 

brasileiro de escritores, colocou à polêmica mais combustível, alertando sobre os 

prejuízos às crianças provocados pelas histórias em quadrinhos, que eram "veneno 

importado" e que havia muitos comunistas entre os escritores e desenhistas dos 

quadrinhos.  

Em 1948 foi a vez do jornal Diário de Notícias entrar no debate. O empresário 

Audálio Dantas, o dono do jornal, iniciou uma verdadeira campanha contra os 

quadrinhos, numa tentativa de prejudicar seu concorrente Roberto Marinho, dono do 

jornal O Globo (CARVALHO, 2006, p. 33). As Histórias em Quadrinhos foram tão 

denegridas por esse jornal que o pânico gerado levou o governador paulista Ademar 

de Barros a criar uma comissão estadual censora de quadrinhos.  

Essas reações provocaram um contra-ataque por parte do empresário Roberto 

Marinho em defesa das HQs. Além de ser um publicador de quadrinhos em seu 

jornal, Marinho havia lançado a partir de 1939 a revista semanal O Gibi, de tamanho 

sucesso que seu nome acabou se tornando sinônimo de História em Quadrinho. 

Como forma de reagir aos ataques de Ademar de Barros, ele abriu espaço em seu 

jornal para que educadores da própria ABE escrevessem sobre quadrinhos, agora a 

favor dos mesmos. Muitos desses educadores confessaram ter exagerado em suas 

críticas no passado por nunca sequer terem lido uma HQ na vida (CARVALHO, 

2006). 
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Diante dessa polêmica, em 1949 o Congresso Nacional decidiu intervir no assunto, 

criando uma comissão com o objetivo de analisar o tema, tendo como relator o 

escritor Gilberto Freire. As conclusões apresentadas pela comissão foram posições 

bastante positivas, como resumimos a seguir: as HQs não são boas nem más, tudo 

depende do uso que se faz delas; elas ajudam na alfabetização; elas preenchem a 

necessidade de histórias e aventuras nas mentes infantis (CARVALHO, 2006). 

Embora esse posicionamento tenha trazido certa trégua, ela durou pouco tempo. Em 

1953 jornais de Porto Alegre começaram a publicar, em série, reportagens 

preconceituosas contra os quadrinhos e, no ano seguinte, foi publicado nos Estados 

Unidos o livro A sedução do inocente, obra que veio impactar tremendamente a 

opinião pública no Brasil acerca desse assunto. Esse livro, escrito pelo psicólogo 

Fredric Werthan, alegava que os quadrinhos provocavam “comportamentos 

anormais” nas crianças. Como comportamento anormal, Werthan queria dizer 

tendência ao crime e homossexualidade. Ele teria chegado a essa conclusão a partir 

de uma pesquisa em presídios norte-americanos, onde constatou que a maioria da 

população carcerária era leitora de quadrinhos.  

Sobre a homossexualidade, Werthan afirmava que os quadrinhos levavam as 

crianças a se tornarem gays pela influência, ainda que disfarçada, de alguns 

personagens. O caso mais emblemático de uma situação como essa seria Batman e 

Robin: um homem mais velho, que se vestia em roupas apertadas e de couro, que 

vivia num casarão cheio de obras de arte como quadros e vasos caros, 

acompanhado por um garoto de roupas coloridas e pernas de fora, e que se movia 

saltando e pulando, e que ainda se chamava Dick Greyson (na língua inglesa, o 

nome Dick tanto serve de apelido para Richard, como para se referir ao órgão sexual 

masculino). Werthan sentenciou: “Batman e Robin são o sonho homossexual”. A 

Mulher Maravilha seria outro exemplo de homossexualidade, uma vez que ela se 

originava de uma ilha em que só havia mulheres.  

Nem mesmo o coelho Pernalonga escapou de sua análise. Werthan assistia aos 

desenhos quadro a quadro para contar quantas vezes as orelhas do personagem 

levantavam e abaixavam. Para ele a cabeça do coelho era testículos e as orelhas 

um pênis, e todo esse movimento representaria a excitação sexual do coelho. Quem 

conhece um pouco do contexto dos personagens sabe o quão absurdamente 



36 
 

 
 

forçadas eram tais análises. Mesmo assim, Werthan provocou um frenesi tão grande 

entre pais e educadores levando a queima de HQs em fogueiras próximo a escolas 

e finalmente à criação pelo governo americano de um código de ética, um tipo de 

censura prévia aos quadrinhos. Nada de histórias de terror, vilões deveriam ser 

sempre punidos, os parceiros-mirins de super-heróis deveriam ter namoradas ou 

abandonar a parceria, entre outras coisas dessa natureza (CARVALHO, 2006). 

As ideias desse livro foram importadas para o Brasil e amplamente divulgadas, 

tendo como motivação mais uma vez uma rixa contra Roberto Marinho, agora pelo 

jornalista Samuel Wainer, dono do jornal A Última Hora. Seguindo a tendência 

americana, em 1955 o Senado Brasileiro proibiu imagens obscenas e imorais nas 

HQs e em 1961 criou também o seu código de ética, proibindo terror, nudez, 

ilustrações provocantes, cenas de amor realista e exigindo que ao final de cada 

história a justiça sempre deveria triunfar. 

Em 1963 o governo brasileiro criou uma lei para que, em três anos, 60% do mercado 

de quadrinhos fosse reservado para produção nacional. O argumento principal mais 

uma vez eram os valores importados trazidos pelos personagens, como pato Donald 

e companhia (CARVALHO, 2006).  

Esse medo nem sempre veio do pânico anticomunista. Destacamos nesse contexto 

da guerra fria uma obra literária que exerceu muita influência no Brasil, a partir de 

seu lançamento em 1971. Tratava-se de mais uma obra alertando para o perigo dos 

quadrinhos, mas dessa vez por parte dos comunistas. Com o título Para Ler O Pato 

Donald, escrita pelo chileno Ariel Dorfman e o belga Armand Mattelart, ela 

denunciava os quadrinhos da Disney e de outras editoras americanas, como sendo 

parte de uma conspiração imperialista para perverter os valores das crianças. Para 

isso expunham uma seleção de cenas em que roteiristas evidenciavam valores 

capitalistas, mas a exemplo do americano Werthan, acabava passando da conta. 

Criticavam, entre outras coisas, o fato de os personagens serem sobrinhos e nunca 

filhos como algo intencionalmente pensado para ocultar para as crianças a 

sexualidade (DORFMAN; MATTELART, 1980 p. 25);  
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[...] é evidente que a ausência do pai e da mãe não obedece a motivos 
casuais. Claro que desta maneira chega-se à situação paradoxal de que, 
para ocultar-se a sexualidade normal às crianças é primordial construir um 
mundo aberrante que - como se verá posteriormente - para cúmulo transpira 
segredos, jogos sexuais, em mais de uma ocasião. Sim, é inverossilmente 
difícil compreender o valor educativo de tantos primos e tios. Não há, 
porém, por que remexer tanto os sexos: é possível ir em busca de outros 
motivos, sem desconhecer que uma das intenções é rechaçar a imagem da 
infância sexualizada (e portanto considerada também pelo pecado original). 

 

Esse livro é criticado por forçar os argumentos em suas análises marxistas 

chegando ao ponto de adulterar o conteúdo de alguns quadrinhos para usá-los de 

modo a reforçar seus pontos de vista (PENSADORES BRASILEIROS, 2003). Um 

dos autores em entrevista à Folha de São Paulo em 2001 referiu-se à própria obra 

como um panfleto, fruto da circunstância em que viviam no Chile, durante o regime 

de Salvador Allende (MATTELART, 2001). 

Mas o que há de curioso em todo o temor, tanto por parte dos comunistas como dos 

anticomunistas é o reconhecimento inevitável de que os quadrinhos são uma valiosa 

ferramenta para se influenciar as massas, para transmissão ou assimilação de 

valores e informações. Políticos perceberam isso e têm usado quadrinhos desde 

muito tempo como ferramenta de campanha eleitoral. Exemplo forte foi a HQ do 

Lula, durante a campanha que o levou à presidência em 2003 (BARGAS; DANTAS, 

2002). E, mesmo com toda polêmica envolvendo o assunto, cada vez mais 

educadores foram admitindo a relevância das HQs na prática educativa. A partir dos 

anos de 1970 muitos livros didáticos já passaram a apresentar, ainda que de 

maneira suavizada, histórias em quadrinhos em suas propostas, geralmente como 

uma sintetização ou simplificação de um conteúdo tópico de algum capítulo 

(CARVALHO, 2006). 

Ao longo dos anos, pesquisas mais bem embasadas têm subsidiado as práticas 

educacionais relacionadas ao uso das HQs. Uma das mais amplas e esclarecedoras 

foi a realizada no ano de 2001 pela CNTE (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação), e se chamou Retrato da escola 2. A pesquisa revelou 

uma superioridade no desempenho escolar por parte dos alunos que leem 

quadrinhos, mostrando que a leitura de HQ aumenta significativamente a 

performance do aluno: as melhoras das notas nas provas aplicadas foram de 17,1%, 
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contra 9,9% entre os que não leem. Além de analisar pela leitura dos alunos, a 

pesquisa também revelou algo de interessante sobre a leitura de quadrinhos pelos 

professores. Na rede pública, 36% dos alunos dos professores que leem HQs 

apresentaram proficiência média-alta e alta, contra 31,5% dos não leitores. Isso 

porque professores leitores acabam por conhecer melhor o universo dos estudantes 

e se aproximando deles usando exemplos de quadrinhos em suas aulas 

(CARVALHO, 2006).  

Esses dados nos mostram que a simples presença da leitura de quadrinhos no 

cotidiano de alunos e professores já colabora com a educação. Mas assim como 

qualquer outro recurso educacional, resultados mais eficientes vão depender de um 

uso adequado a cada disciplina e situação pedagógica. No artigo Histórias em 

quadrinhos no processo de aprendizado: da teoria à prática, Santos e Vergueiro 

(2012, p. 84) destacam que 

É sempre bom lembrar que as histórias em quadrinhos são produzidas para 
públicos diferenciados (infantil, adolescente ou adulto) e, portanto, não 
podem ser usadas indiscriminadamente. Além disso, mesmo aquelas que 
se destinam apenas ao entretenimento e ao lazer, cujo conteúdo não foi 
gerado com a preocupação de informar ou passar conhecimento, podem ser 
utilizadas em ambiente didático, mas exigem um cuidado maior por parte 
dos professores.  

 

Reconhecendo todo esse potencial fazem-se necessárias pesquisas que venham a 

colaborar com os professores em cada disciplina ou situação pedagógica, de 

maneira a maximizar essa ferramenta.  

 

4.2 QUADRINHOS E LITERATURA: A HUMANIZAÇAO NAS HQS 

 

Neste tópico procuramos investigar o que faz uma história em quadrinhos ser 

considerada uma obra de arte. Relacionamos a qualidade ao que chamaremos de 

prestígio literário e, em diálogo com a teoria literária, apresentaremos a ideia de 

humanização, conceito que consideramos importante para elevar a qualidade de 

uma criação em quadrinhos.  
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A motivação para essa etapa da pesquisa surgiu em um momento de reflexão a 

respeito de obras em quadrinhos escritas com alguma finalidade pedagógica. 

Embora reconheçamos o quanto esse tipo de HQs possa ter um papel positivo na 

educação, percebemos que esse potencial é enfraquecido quando histórias de 

caráter pedagógico são criadas sem possuir qualquer atrativo para o leitor, além do 

próprio ensino.  

Para ilustrar essa situação, citemos a história em quadrinhos Professor Rodinstein e 

uma aula de física moderna – Relatividade Restrita, de Ferreira (2013), produto 

educacional da dissertação de mestrado Física moderna: divulgação e 

acessibilidade no ensino médio através das histórias em quadrinhos. A obra tem seu 

mérito, é visualmente agradável e divertida, apresenta o conteúdo que se propõe a 

trabalhar, e com certeza, a simples inserção dela em uma aula de física já elevaria o 

interesse dos alunos, como demonstrou a pesquisa do autor. Mas, em nossa 

reflexão, a HQ deixa a desejar no que diz respeito à sua narrativa. Seu enredo nada 

mais é que uma aula expositiva, sendo quadrinizada. A trama não possui conflito, 

clímax ou qualquer tipo de progressão que incentive seus leitores a avançarem na 

leitura, diminuindo assim parte do potencial pedagógico que poderia ter.  

Essa reflexão inicial acabou estendendo-se para outros tipos de obras em 

quadrinhos e nos levou ao seguinte questionamento: por que tantas dessas 

publicações não são consideradas tão artísticas, enquanto outras conquistam alto 

prestígio, ganhando inclusive prêmios de literatura? Procuramos então neste 

subcapítulo investigar, a partir de diálogos com a literatura, quais características 

uma obra em quadrinhos geralmente possui para que seja reconhecida ou 

valorizada enquanto obra de arte. 

Para chegar a esse objetivo, apresentaremos o seguinte percurso: iniciaremos 

revisando historicamente a relação literatura e imagem desde suas origens até a 

conquista dos quadrinhos em meios literários. A seguir, discutimos a classificação 

das HQs como mais um gênero literário a partir dos conceitos de literatura. Partimos 

então para a caracterização de marcas de uma obra considerada literária e 

concluímos o artigo aplicando essas marcas à ideia de literariedade em uma história 

em quadrinhos, numa proposta de reflexão para criadores de HQs.  
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4.2.1 A conquista das HQs nos espaços da Literatura 

 

Nesta sessão, procuraremos demonstrar como a narrativa visual tem evoluído dos 

primórdios da humanidade até o surgimento das HQs como a conhecemos e a sua 

conquista nos meios literários. 

Eisner (2005), em seu livro Narrativas gráficas, sugere que o uso de imagens 

sequenciais como recurso narrativo remonta ao tempo das cavernas com as pinturas 

rupestres. Com o passar dos séculos e o avanço das tecnologias, evoluíram também 

as maneiras de se contar histórias, mas as imagens continuaram a ocupar seu 

espaço. As primeiras ilustrações em livros de que se tem notícia são de papiros 

egípcios no segundo milênio a.C, mas é possível que essa prática seja ainda mais 

antiga. Os cristãos começaram a iluminar seus manuscritos a partir do IV século, 

tradição que continuou mesmo depois do século XV, com a invenção da imprensa. 

Os primeiros livros impressos não eram ilustrados na própria imprensa, mas o 

impressor deixava um espaço nas páginas, reservado para que um ilustrador fizesse 

os desenhos posteriormente (HUBER; MILLER, 2006). Assim a tradição de se 

relacionar imagem e texto continuou persistindo por toda a era moderna e chegou 

finalmente ao período contemporâneo em sua maior interação: as Histórias em 

Quadrinhos. 

Ninguém sabe ao certo onde ou quando surgiu a primeira História em quadrinhos da 

maneira como a conhecemos hoje, com quadros, desenhos com textos e sequência. 

Há registros de um quadrinho japonês que data de 1702. No Brasil, a primeira que 

se tem notícia é de 1869. Nos Estados Unidos da América, considera-se o primeiro 

como tendo sido lançado em 1895. O certo é que, a partir desse período, tornou-se 

comum nos maiores jornais em circulação em vários lugares do mundo a presença 

de quadrinhos na forma de tirinhas. Dessa maneira o gênero popularizou-se e 

passou a fazer parte da vida das pessoas, entrando nas casas e ambientes de 

trabalho (CARVALHO, 2006). 

Uma evolução na linguagem dos quadrinhos aconteceu durante a década de 30, 

quando um jornal americano teve a ideia de reunir essas tirinhas e lançá-las no 

formato de revista, criando assim um sucesso de vendas imediato, sendo então esse 

formato copiado por jornais de várias partes do mundo. É nesse contexto que surge 
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um novo gênero dentro das histórias em quadrinhos, focalizado em um o universo 

mais adulto. Inicialmente chamado de graphic story, esse gênero foi posteriormente 

popularizado com o nome de graphic novel (ou romance gráfico), especialmente 

pelo trabalho do quadrinista Will Eisner. O trabalho de Eisner foi fundamental para a 

modificação dos estereótipos que existiam no mercado de publicações. A 

sofisticação e qualidade de seus quadrinhos foram aos poucos encorajando novos 

artistas a se aventurarem em obras mais voltadas para o público adulto 

(VERGUEIRO, 2011). 

A nova maneira de se conceber quadrinhos das Graphic Novel acabou por 

influenciar até as linhas mais corriqueiras de publicação em revistas, e histórias de 

super-heróis foram aos poucos ganhando sofisticação narrativa e temáticas nada 

infantis. Nos anos 80, duas obras se destacaram no mercado dos quadrinhos, 

justamente por seus apelos e linguagens mais adultas: Batman: O Cavaleiro das 

Trevas (1986), de Frank Miller e Klaus Janson e Watchmen (1986), de Alan Moore e 

Dave Gibbons, ambas publicações da DC Comics, editora americana famosa por 

quadrinhos de super-heróis. Watchmen tem sido muito prestigiada como obra 

literária e foi eleita pela revista Time como um dos cem melhores romances em 

língua inglesa. 

Em 1991 foi a vez de outra revista da DC comics ter destaque no mundo da 

literatura. A história “Sonho de uma noite de verão” da série Sandman, escrita por 

Neil Gaiman, causou polêmica por ganhar um prêmio literário, o World Fantasy 

Award, competindo com obras em puro texto. Como é característico da série 

Sandman, a história em questão apresentava grande riqueza na construção de seus 

personagens e farta intertextualidade com a literatura. 

Outras obras em quadrinhos também causaram polêmica ao longo dos anos pelo 

mesmo motivo. Em 2001, “Jimmy Corrigan: O menino mais esperto do mundo”, de 

Chris Ware venceu o prêmio Guardian First Book Award. Em 2006, “O Chinês 

Americano”, quadrinho criada por Gene Luen Yang, foi indicado a uma das maiores 

premiações literárias dos EUA, a National Book Award.  

No Brasil é comum vermos quadrinhos sendo indicados a um dos mais importantes 

prêmios literários do país, o Prêmio Jabuti. No ano de 2015, por exemplo, nove 
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quadrinhos receberam indicação a essa premiação, sendo três na 

categoria Adaptação, cinco em Ilustração e um em Capa. 

Essa colocação dos quadrinhos em categorias literárias tem colaborado 

positivamente para seu prestígio e incentivado produções de maior sofisticação. Mas 

seria correto considerá-los literatura? Ou seria esse um termo que mais restringe do 

que define? 

Para melhor responder a esse questionamento precisamos ter clareza sobre o que 

de fato é literatura. Abordaremos a seguir alguns conceitos e definições úteis para 

essa discussão, dentro da teoria literária. 

 

4.2.2 Um novo gênero literário ou um novo tipo de arte 

 

A polêmica que envolve a classificação das Histórias em Quadrinhos como literatura 

não é de simples resolução. Dar uma resposta satisfatória dependerá basicamente 

do tipo de conceito de literatura com o qual se pretende trabalhar. Nesta sessão, 

procuraremos apresentar algumas definições de literatura para avançar nessa 

discussão. 

Definir literatura é uma tarefa árdua com a qual teóricos lutaram sem chegar a um 

posicionamento definitivo. Isso se deve, principalmente, à diversidade de formatos e 

tamanhos encontrados nos textos reconhecidos como literários. A palavra literatura 

(e termos análogos em outras línguas europeias) até o século XIX dizia respeito a 

qualquer conhecimento dos livros ou simplesmente “textos escritos” (CULLER, 1999, 

p. 28). Ainda nos dias atuais encontramos essa palavra com outros significados, 

como, por exemplo, quando nos referimos à literatura médica no sentido de conjunto 

de obras escritas sobre o assunto.  

Alguns teóricos procuraram definir literatura como escrita imaginativa (EAGLETON, 

2002, p. 1). Em um primeiro momento pode parecer uma boa característica 

distintiva, visto que encontramos muitos textos não literários que têm por objetivo o 

fato e não a ficção, enquanto nos chamados literários encontramos fartamente obras 

ficcionais. Entretanto, basta fazer um levantamento de obras consideradas literárias 

ao longo da história para se verificar que tal definição não é válida. Na literatura 
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inglesa do sec. XVII, por exemplo, encontramos ensaios, autobiografias e até 

sermões. Eagleton (2002) destaca que uma das razões para que essa definição não 

seja muito útil é que a própria distinção entre fato e ficção muitas vezes é 

questionável.  

Outra corrente teórica procurou definir a literatura a partir da forma na qual os textos 

tidos como literários foram construídos. A linguagem literária carregaria então um 

efeito de “estranhamento”, deformando a linguagem comum de diversas maneiras 

(EAGLETON, 2002, p. 4). Não há dúvida de que muitas obras literárias de fato 

chamem a atenção por conta desse estranhamento na forma, sobretudo nos textos 

poéticos. Mas o fato de considerarmos um determinado texto como estranho ou fora 

do normal não é garantia de que ele sempre tenha sido assim considerado em toda 

a parte. Ao mesmo tempo, algumas formas de linguagem podem ser consideradas 

exuberantes, sem necessariamente serem consideradas literárias. Eagleton (2002) 

cita, por exemplo, algumas piadas, slogans e refrãos de torcida de futebol, anúncios 

e manchetes de jornal. Essas formas de mensagens podem carregar esse 

estranhamento na linguagem sem, no entanto, serem consideradas literatura.  

Diante da dificuldade em se definir literatura de maneira objetiva, outros teóricos 

procuram aproximar suas definições das definições de arte. Nesse sentido, o que 

poderia distinguir a literatura de outros textos seria a relação com o belo, algo 

totalmente dependente da resposta subjetiva dos apreciadores. Nesse contexto, 

Culler (1999) apresenta a literatura como objeto estético porque exorta os leitores a 

considerar a inter-relação entre forma e conteúdo. Mesmo assim, encontramos um 

problema. A arte e o belo têm se desvinculado desde o modernismo. A professora 

Solange Ribeiro de Oliveira em seu artigo “A Literatura e as outras artes, hoje: Um 

título, três problemas” ao tratar desta temática, apresenta a ideia do filósofo Arthur 

C. Danto que afirma que a arte se libertou da “tirania do bom gosto”. A professora 

apresenta então como conceito de arte “tudo aquilo que for aceito como tal pelo 

chamado art world ─ o conjunto constituído por críticos, museus, curadores e pelo 

público envolvido.” (DE OLIVEIRA, p. 7). Usando um raciocínio semelhante, a autora 

define a literatura como “ [...] tudo aquilo que tenha sido assim rotulado pela 

comunidade interpretativa, através dos mecanismos de publicação e de crítica”. 

Essa definição aproxima-se do que afirma Eagleton (2002, p. 9) ao dizer que a 
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origem ou opinião do próprio autor não são o que importa, mas sim o modo como as 

pessoas vão considerar o texto, como se tratando ou não de literatura. 

Uma definição ainda mais aberta que a apresentada no parágrafo anterior é a de 

Cândido (1988, p. 174) em seu texto “Direito a literatura” que diz: 

Chamarei de literatura, de maneira mais ampla possível, todas as criações 
de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma 
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, 
lenda, até as formas mais complexas e difíceis de produção das grandes 
civilizações. 

 

Se aplicarmos então cada uma dessas definições às Histórias em Quadrinhos, 

poderíamos encaixá-las em todas encontramos quadrinhos: 

- poéticos e ficcionais; 

- rotulados pela comunidade interpretativa como literatura, conforme exemplificamos 

na seção anterior; 

- chamativos pela sua forma de linguagem provocativa, de estranhamento, e 

distanciada do que se considera linguagem normal; 

- imaginativos com a escrita totalmente voltada para o ficcional. 

A partir dessas definições poderíamos prontamente entender os quadrinhos como 

mais uma forma literária. No entanto, como já pontuamos anteriormente, essa 

classificação não é unanimidade. Em ocasião da indicação da obra Chinês 

Americano à um prêmio literário, por exemplo, Tony Long (apud PAZ, 2011), da 

revista Wired, assim manifestou-se: 

 

 

Eu não li Chinês Americano, mas tenho certeza de que é bom. 
Provavelmente desgraçado de bom. Mas ainda assim é uma história em 
quadrinhos. E histórias em quadrinhos não deveriam ser indicadas ao 
National Book Awards em qualquer categoria que fosse. O prêmio deveria 
ser exclusividade de livros que fossem... feitos só com palavras

4
. 

                                                        

4
 Disponível em http://liberland.blogspot.com.br/2011/01/quadrinhos-que-levaram-premios-de.html. 

Acesso em 06 outubro de 2016. 

http://liberland.blogspot.com.br/2011/01/quadrinhos-que-levaram-premios-de.html
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O problema desse tipo de argumento que geralmente não considera quadrinhos 

como literatura pelo fato de também usar imagens é a ignorância de que as imagens 

acompanham os escritos literários desde sempre, conforme demonstramos no início 

da seção 4.2.1 deste subcapítulo. Talvez Tony Long alcançasse maior precisão em 

sua crítica se, ao invés de dizer “só com palavras”, tivesse feito menção às 

particularidades distintivas da linguagem dos quadrinhos. 

Que particularidades distintivas seriam essas? Quadrinhos usam texto. Literatura 

também. Quadrinhos utilizam formas espaciais diversas no uso dos textos para dar 

ênfase a diversas ideias. A poesia concreta também. Quadrinhos usam imagens 

associadas a texto para contar histórias. Livros literários ilustrados também. Mas 

talvez a principal diferença resida no seguinte ponto: os quadrinhos têm na arte 

sequencial uma linguagem que transcende a mera ilustração. 

O texto em quadrinhos possui mecanismos de coesão textual com possibilidades 

bem diferentes do texto meramente escrito e ilustrado. Mcloud (1995) em seu livro 

Desvendando os quadrinhos detalha bem esses elementos. Um deles é a transição 

entre quadros. Cada tipo de transição vai sugerir uma ideia de passagem de tempo 

ou de espaço. O que acontece no intervalo em branco situado entre um quadro e 

outro, embora sugerido pelo autor do quadrinho, está totalmente a cargo da 

imaginação do leitor. Eco (2011) em Apocalípticos e integrados cita uma pesquisa 

entre leitores de uma fotonovela (um gênero dentro das histórias em quadrinhos) 

com uma curiosa revelação: os leitores se recordavam de várias cenas que de fato 

não existiam na história, mas apenas eram sugeridas na narrativa pela transição 

entre uma imagem e outra. 

Esse tipo de especificação linguística revela que o texto em quadrinhos, embora 

apresente grande aproximação do literário, possuí características próprias e 

distintivas. Talvez por isso as Histórias em quadrinhos têm sido chamadas por 

alguns de nona arte (DOS SANTOS E VERGUEIRO, 2012, p. 90), como uma forma 

até de reivindicar uma posição de prestígio independente da literatura.  
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Chamar de literário tem servido para aumentar o prestígio das HQs, mas ao mesmo 

tempo pode servir como um termo redutor, uma vez que elas apresentam 

especificidades que vão além das próprias dos textos literários. A discussão sobre 

essa relação aproxima-se de uma outra, também debatida no meio acadêmico, a 

relação entre cinema e literatura. Ribas (2014, p.124), a respeito do cinema e da 

literatura, faz uma afirmação que poderia muito bem ser também aplicada aos 

quadrinhos e à literatura: “Trata-se de linguagens e suportes diferentes, com 

públicos distintos, expectativas diversas e efeitos de sentido, muitas vezes, 

díspares”. 

Percebemos, no entanto, que, mesmo se considerarmos os quadrinhos um tipo de 

arte diferenciado da literatura, a premiação de certas obras em quadrinhos como 

literárias continua sendo um fenômeno relevante, pois evidencia uma qualidade em 

determinada obra que público ou crítica considerou como merecedora de destaque 

entre tantas outras obras. Observar essas qualidades consideradas como literárias 

nos remete a uma expressão usada por Culler (1999, p. 26): “a literariedade de 

fenômenos não literários”. Talvez, mais importante que definir como literário ou não 

literário seja descobrir essa literariedade nos quadrinhos.  

No processo de criação de uma HQ, seria relevante decifrar quais são essas marcas 

de literariedade, quais características as fazem receber tamanho prestígio, que 

agregam tanto valor às criações em quadrinhos enquanto obras de arte. Uma 

reflexão a respeito dessas características poderia, quem sabe, contribuir com 

autores, para a elevação de algumas criações do ponto de vista do valor artístico. 

Procuraremos então na próxima sessão apresentar algumas dessas características. 

 

4.2.3 O literário nas criações de histórias em quadrinhos 

 

Na literatura, considerando aqui as definições mais restritivas, algumas obras, 

mesmo com o passar de muitos anos, continuam tendo seu prestígio em alta. 

Entender o motivo desse prestígio pode nos levar a compreender o fenômeno do 

prestígio literário que encontramos nas produções em quadrinhos. É o que 

procuraremos fazer nesta sessão. 
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As obras literárias que resistem ao tempo são geralmente chamadas de clássicas. 

Em seu livro Por que ler os clássicos, Calvino (2007) propõe a seguinte definição: 

“Os clássicos são os livros dos quais, em geral, se ouve dizer: ‘estou relendo...’ e 

nunca ‘estou lendo” (Idem, p. 09). A partir dessa breve definição, outras nos são 

apresentadas como desdobramentos dessa, revelando que a riqueza de significados 

confere a uma obra o poder de resistir ao tempo. Essa riqueza permite que, à luz de 

uma perspectiva histórica diferente, as obras também mudem. Essa perspectiva não 

diz respeito só a um sentido histórico, na passagem das gerações, mas também na 

história de um mesmo indivíduo, pois, nas palavras do autor, “[...] nós com certeza 

mudamos, e o encontro é um acontecimento totalmente novo” (CALVINO, 1999, p. 

11).  

Essa capacidade de o clássico continuar trazendo camadas de significados à luz de 

novos momentos é bem descrita na definição: “Um clássico é um livro que nunca 

terminou o que tinha para dizer” (CALVINO, 1999, p. 11). 

Dentro dessas definições poderíamos considerar algumas Histórias em Quadrinhos 

como clássicas? Embora sejam, da maneira e na linguagem que as definimos neste 

capítulo, algo recente na humanidade, não tendo ainda a oportunidade de atravessar 

o espaço de tempo que as obras literárias clássicas atravessaram, podemos 

encontrar obras que mantiveram a sua relevância e prestígio, mesmo já a certa 

distância de seu contexto de produção.  

Um grande exemplo é a obra Watchmen (1986), de Alan Moore e Dave Gibbons, já 

considerada uma produção clássica nos quadrinhos (VERGUEIRO, 2013, p, 36). 

Assim como os clássicos da literatura, essa obra tem resistido ao tempo. Quando foi 

considerada pela revista “Time” um dos cem melhores romances em língua inglesa, 

já haviam se passado 19 anos de sua publicação e, mesmo nos dias de hoje, essa 

HQ ainda é muito valorizada e estudada. Em uma busca no Google acadêmico por 

citações de Watchmen (de apenas umas das edições em língua portuguesa), 

encontramos 346 citações em produções acadêmicas. 

Lançada originalmente no formato de revista, em 12 partes, a obra rapidamente 

destacou-se em meio às outras muitas publicações da indústria de quadrinhos, 

devido à sua relevância estética e tratamento de questões culturais, econômicas, 
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políticas e sociais. Em uma história de super-heróis, o roteirista Alan Moore 

surpreende ao usar processos narrativos não lineares, bem como elementos 

metalinguísticos enquanto dialoga com a teoria do caos e teoria da ação social de 

Max Weber (VERGUEIRO, 2013, p. 38). Ao escrever sobre Watchmen, Vergueiro 

(2013, p. 41) faz a seguinte afirmação: “Como produto artístico, as histórias em 

quadrinhos têm a capacidade de [...] aprofundar questionamentos no interior de uma 

determinada realidade”.  

Essa afirmação de Vergueiro aproxima-se um pouco com o que disse Cândido 

(2004, p. 177) a respeito da obra literária:  

Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra 
literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa 
própria mente e sentimentos; e, em consequência, mais capazes de 
organizar a visão do mundo. 

 

Cândido, em seu texto “Direito à Literatura”, discorre acerca da função da literatura, 

apresentando alguns conceitos que podem nos ser úteis para o desafio de levantar o 

que seriam marcas de literariedade nas Histórias em quadrinhos. Para ele, essa 

função estaria relacionada à capacidade que a literatura possui de humanizar o 

homem. Essa humanização é assim por Candido (2004, p. 180) definida: 

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo 
que confirma aqueles traços que reputamos essenciais, como exercício da 
reflexão, aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o 
afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, 
o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 
cultivo do humor. A literatura desenvolve nossa quota de humanidade na 
medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a 
sociedade, o semelhante. 

Com uma definição tão ampla para o termo humanização, percebemos recair sobre 

a literatura uma imensa responsabilidade. No entanto, ao discorrer sobre essa 

função humanizadora, o autor não fala de algo que a literatura precisa fazer, mas 

algo que ela já faz. Para ele, todo tipo de literatura, de todos os níveis, satisfaz 

necessidades básicas do ser humano. Descrita ela mesma como uma necessidade 

básica imperiosa, a literatura teria a capacidade de enriquecer a percepção e a visão 

de mundo das pessoas. 
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Como uma obra literária poderia cumprir essa função tão abrangente que é a 

humanização? Candido (2004) afirma que essa capacidade humanizadora está 

diretamente ligada à forma literária. O simples fato de se organizarem palavras em 

torno de uma ideia, de tirar palavras “do nada” e dispor como um todo articulado, já 

comunica algo ao espírito do leitor, e leva-o a organizar-se e, em seguida, organizar 

o mundo. Todo o impacto mental que a literatura produz no leitor não diz respeito 

simplesmente ao conteúdo da mensagem no texto, pois o conteúdo só atua por 

causa da forma.  

A forma no texto literário pressupõe e sugere uma coerência mental. As ideias, 

originalmente em estado de caos são arranjadas durante a produção literária em um 

ordenamento de palavras, fazendo a proposta de sentido. Ao aplicar esse conceito a 

um texto poético, Candido (2004, p 179) afirma que a 

Alternância regulada de sílabas tônicas e sílabas átonas, o poder sugestivo 
da rima, a cadência do ritmo - criaram uma ordem definida que serve de 
padrão para todos, e desse modo, a todos humaniza, isto é, permite que os 
sentimentos passem do estado de mera emoção para o da forma 
construída, que assegura a generalidade e a permanência.  

 

Nesse sentido, é a forma que permite ao conteúdo ganhar maior significado para 

juntos aumentarem no leitor a capacidade de ver e de sentir. Uma mensagem que 

seja ética, poética, religiosa ou social só passa a ter eficiência quando reduzida à 

forma literária. 

Os clássicos da literatura possuem muitas camadas de interpretação e múltiplas 

possibilidades de leitura não só devido, especialmente, ao conteúdo transmitido, 

mas à capacidade organizadora e, consequentemente, humanizadora inerente à 

linguagem literária. 

Podemos trazer esses conceitos para nossa discussão de literariedade das Histórias 

em Quadrinhos e entender como algumas obras em quadrinhos gozam de muito 

prestigio enquanto outras, às vezes do mesmo nicho de publicação, não recebem o 

mesmo valor. Essas obras em quadrinhos apresentam justamente essa capacidade 

humanizadora, conforme descrita por Cândido. Não simplesmente pelos conteúdos 

conceituais que carregam, mas principalmente pela sua organização enquanto 



50 
 

 
 

forma, que por sua vez exerce um papel organizador no leitor e transformador na 

sua relação com o mundo.  

O que seria essa forma nas HQs? Todos os recursos gráficos e textuais que serão 

usados para se transmitir a ideia por trás da história a ser contada. Alguns desses 

recursos irão se aproximar da literatura, como a estrutura do enredo, construção dos 

personagens e diálogos, enquanto outros irão se aproximar da linguagem visual do 

cinema, como escolha do ponto de vista de uma dada cena, iluminação, 

sequenciação e outros aspectos visuais. Existem ainda aquelas formas que dizem 

respeito exclusivamente à linguagem dos quadrinhos, como tipos de transição 

quadro a quadro e o que é apenas sugerido, mas não mostrado nos espaços entre 

um quadro e outro.  

O processo de criação de uma história em quadrinhos envolve várias etapas, da 

concepção das primeiras ideias, passando pela elaboração do roteiro, design de 

personagens, primeiros esboços, desenhos, arte-final (geralmente com a camada de 

tinta nanquim), letras e cor, podendo, é claro, apresentar alguma variação, 

dependendo do gênero. Assim como na construção de uma poesia, ou como na 

elaboração de um roteiro de cinema, tudo parte de uma ideia inicial. Mas, se no 

desenrolar do processo não for levada a sério a elaboração de cada aspecto formal, 

o que teremos será uma produção de baixo potencial artístico.  

Isso tudo pode parecer meio óbvio, mas não é. Na introdução desse subcapítulo 

fizemos menção a uma obra de caráter pedagógico que se preocupou basicamente 

com a mensagem a ser transmitida. Se na etapa de elaboração do roteiro fosse 

entendido que a sequência de uma narrativa necessita de progressão, que uma boa 

trama precisa de um bom conflito (elementos formais), o resultado teria sido muito 

diferente. Já dissemos também que Watchmen tornou-se um clássico mesmo sendo 

publicada inicialmente no mercado de quadrinhos de super-herói, como mais uma 

das muitas revistas mensais da época. O que fez com que ela ganhasse o merecido 

destaque foi o esmero de seu roteirista Alan Morre nos detalhes mínimos quanto à 

forma. Bernardo (2011, p. 4), ao comentar o trabalho de Moore em outro clássico 

dos quadrinhos, "A piada mortal", assim diz: 

O roteiro de Moore é construído de forma detalhista, criando uma razão de 
existir para cada elemento inserido dentro dos quadros, formando uma 
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narrativa visual rebuscada e polissêmica. Suas páginas iniciais e finais 
mostram pingos de chuva, demarcando a abertura e o encerramento da 
história. O tempo cíclico e circular é uma característica de a toda graphic 
novel, com idas e vindas ligando temporalidades. Estas transições se dão 
através de um recurso narrativo que denominamos aqui como “pontes 
imagético-temporais”, nas quais um elemento presente na composição da 
cena no presente dialoga visualmente com outro do passado, ou vice-versa. 

 

Um criador de história em quadrinhos (independente do gênero de HQ, se tirinha, 

mangá, graphic novel ou qualquer outro) precisa entender que um clássico não 

chega a ser assim considerado simplesmente por acaso, mas que as muitas 

camadas de significado ali reconhecidas foram inseridas no decurso do processo de 

criação, por um cuidadoso trabalho em cada aspecto formal da HQ. 

Tendo chegado a essas reflexões, procuraremos concluir esta etapa da pesquisa 

apresentando, em síntese, breves considerações que poderão ser úteis à criação de 

HQs. 

 

4.2.4 Quadrinhos Humanizadores 

 

Iniciamos esse subcapítulo fazendo menção dos quadrinhos pedagógicos e outros 

que, embora tenham mensagens relevantes a transmitir, não despertam grande 

interesse no leitor de HQs. Isso porque as obras não são capazes de produzir no 

leitor a sensação de deleite que textos literários podem proporcionar. 

Desenvolvemos, então, a ideia de que existe uma literariedade em certas obras em 

quadrinhos. 

Independentemente de serem consideradas ou não como um gênero literário, as 

histórias em quadrinhos de maior prestígio são as que apresentam alguma 

literariedade. Sendo assim, essa característica torna-se desejável para aqueles que 

pretendem que suas histórias sejam valorizadas e relidas por prazer. 

Sintetizamos essas características destacando que uma obra não pode ser rasa de 

significados. Toda obra considerada clássica tem profundidade suficiente para trazer 

ao leitor novos significados em novas leituras. E, principalmente, que uma obra com 

tais características pode humanizar o seu leitor. 
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Usamos aqui a noção de humanização de Cândido (2004), que diz respeito à 

capacidade que a literatura tem de tornar os leitores mais compreensivos e abertos 

para a natureza, a sociedade e o semelhante, confirmando traços considerados 

essenciais para um ser humano, como o afinamento das emoções, o cultivo do 

humor, o senso da beleza e a capacidade de penetrar nos problemas da vida. 

Percebemos ainda que essa capacidade humanizadora não é exclusiva das obras 

literárias, está também presente nas boas Histórias em Quadrinhos. 

Ao compreender que o processo de humanização decorre da maneira pela qual uma 

dada obra literária é organizada quanto à sua forma, podemos aplicar essa mesma 

noção às Histórias em Quadrinhos. Um autor que deseja que seu quadrinho 

carregue um potencial humanizador precisa atentar para a forma com que o mesmo 

será construído. De uma maneira bem prática podemos aplicar essa recomendação 

na seguinte afirmação: HQs com ênfase meramente no conteúdo de sua mensagem 

têm sua literariedade diminuída. Ao passo que um quadrinho, mesmo sendo 

religioso, político panfletário ou um simples manual, se tiver a devida preocupação 

com a forma (em seus aspectos descritos neste subcapítulo), poderá impactar 

literariamente o seu leitor. 

Nesse sentido, um quadrinho feito com intenções pedagógicas, como propomos em 

nosso produto educacional, poderá alcançar seu objetivo de maneira muito mais 

precisa sendo planejado levando-se em consideração esses aspectos 

humanizadores. Se os leitores demonstram um interesse em acompanhar a história, 

independente de seus conteúdos disciplinares, talvez haja aí um sinal de que a 

proposta de se despertar um deleite artístico tenha sido alcançada.  Procuraremos 

verificar tal interesse na etapa de validação do produto educacional, parte da 

pesquisa em que testaremos a história em situações de aula. 

No próximo capítulo discutiremos sobre a abordagem epilinguística. 
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5 PENSAMENTO, LINGUAGEM E EPILINGUÍSMO 

 

Sendo o objetivo desta pesquisa operar com a linguagem ao construir uma narrativa 

em quadrinhos para entender a abordagem epilinguística no português, faz-se 

necessária a compreensão de um referencial teórico para subsidiar o 

desenvolvimento da pesquisa. Nesse sentido, discutimos neste capítulo o conceito 

de Epilinguismo, atividade epilinguística e sua relevância para o ensino; em seguida 

investigamos um pouco do conceito de “linguagem interior”, importante para melhor 

compreensão da relação pensamento e linguagem, passando a seguir para o último 

subcapítulo, no qual destacamos alguns aspectos cognitivos envolvendo as 

operações de regulação e referenciação subjacentes à predicação da estrutura 

primitiva da linguagem até sua representação em forma de enunciados. 

 

5.1 ATIVIDADES EPILINGUÍSTICAS 

 

Uma vez que propomos trabalhar sob a abordagem epilinguística, consideramos 

importante esse posicionamento no que diz respeito à perspectiva de ensino de 

Língua Portuguesa. Conforme as diretrizes curriculares vigentes no Brasil, o ensino 

de língua tem por objetivo a produção de textos orais e escritos por parte dos 

alunos.  Qualquer ensino de gramática deve sempre estar subordinado a esse 

objetivo maior. Nesse sentido, mais importante que levar o aluno a definições de 

substantivo ou sujeito, é levá-lo a operar sobre a linguagem, elevando seu repertório 

linguístico, conduzindo-o a rever e transformar seus textos, aprimorando assim todo 

seu potencial comunicativo. Como apontam os PCNs, (BRASIL, 1999, p. 28), 

A atividade mais importante [...] é a de criar situações em que os alunos 
possam operar a própria linguagem, construindo pouco a pouco, no curso 
dos vários anos de escolaridade, paradigmas próprios da fala de sua 
comunidade, colocando atenção sobre as condições e diferenças de formas 
e de usos linguísticos, levantando hipóteses sobre as condições contextuais 
e estruturais em que se dão. É a partir do que os alunos conseguem intuir 
nesse trabalho epilinguístico, tanto sobre os textos que produzem como 
sobre os textos que escutam e leem, que poderão falar sobre a linguagem, 
registrando e organizando essas intuições. 

Embora esse documento faça referência a um trabalho epilinguístico, percebemos 

que o significado desse termo ainda não é muito difundido e permanece 
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desconhecido por muitos professores. Neste subcapítulo, procuraremos apresentar 

o conceito de Epilinguismo, de atividade epilinguística, além da relevância desse 

tema para o ensino de língua materna, e, consequentemente, para a nossa 

pesquisa. 

O termo Epilinguismo tem sua origem na Teoria das Operações Predicativas e 

Enunciativas (Tope), do linguista francês Antoine Culioli. Embora o quadro teórico 

desse linguista não se relacione diretamente a questões do ensino, seus conceitos e 

metodologias têm acrescentado diversas contribuições à educação.   

Para chegar ao conceito de Epilinguismo, passaremos por outro conceito de Culioli: 

o de racionalidade silenciosa (ROMERO, 2011). O linguista explica essa ideia a 

partir de dois exemplos: uma criança que pega uma vasilha para colocá-la em sua 

cabeça como se fosse um chapéu; um adulto que junta as mãos em forma de 

concha para beber água. As duas situações demonstram que o ser humano possui 

um tipo de racionalidade que recupera algo anterior, apresentando certa coerência, 

sem, no entanto, passar por qualquer tipo de verbalização.  

O termo Epilinguismo (do grego, sobre ou em cima da linguagem) refere-se a esse 

tipo de racionalidade, mas organizada com o propósito de comunicação. Uma 

racionalidade que está sobre a própria linguagem. O falante não tem consciência 

dela, mas a tem como atividade permanente, em algo que o próprio Culioli chamou 

de “metalinguagem inconsciente” (ROMERO 2011). 

Nesse sentido, atividade epilinguística é sinônimo de linguagem, entendendo 

linguagem na Teoria das Operações Enunciativas e Predicativas (Tope) como um 

trabalho de representação, referenciação e equilibração. Esse trabalho envolve dois 

mecanismos básicos: a parafrasagem e a desambiguização. Destacamos então a 

conotação que esses termos ganham dentro da teoria. Paráfrase não seria “falar ou 

escrever a mesma coisa de outro modo”, pois ainda que pretendamos exatamente 

isso, necessariamente falaremos ou escreveremos outra coisa. Já a ambiguidade 

não seria para casos específicos sintáticos, lexicais, etc. Nessa teoria, todos os 

enunciados de uma língua são ambíguos, visto que um mesmo indivíduo pode ler 

uma expressão linguística de um determinado modo e daí a instantes fazê-lo de 

maneira diferente. Culioli (apud CUMPRI, 2012, p 12.) chega a dizer que “[...] a 
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compreensão é um caso particular do mal-entendido”. A partir de remodelagens 

sucessivas, os enunciados são formados derivando de formas mais complexas em 

uma série de operações inconscientes de parafrasagem e desambiguação. 

Olhar para a linguagem pensando nesses trabalhos internos de montagem e 

desmontagem de arranjos, significados ou valores, nos leva a refletir sobre o ensino 

de língua materna. No ensino de português é comum encontrarmos práticas 

pedagógicas que valorizem atividades linguísticas (leitura e escrita) e 

metalinguísticas (falar sobre a linguagem, descrevê-la e analisá-la). Entretanto, sem 

as atividades epilinguísticas, os alunos nem sempre têm o aproveitamento esperado 

(WAMSER, 2013). 

O que seriam então as atividades epilinguísticas em aula? Todas as atividades em 

que o aluno é levado a realizar operações com a linguagem. Seja na escrita ou de 

maneira oral, quando o aluno realiza uma interação comunicativa em que precise 

reescrever uma sentença, trabalhar com os sentidos, tratar dos seus próprios 

recursos linguísticos ou de aspectos da interação, ele está trabalhando uma 

atividade epilinguística. Franchi (2012, p. 36) diz: 

É aí que começa uma prática ou a intensificação de uma prática que 
começa na aquisição da linguagem, quando a criança se exercita na 
construção de objetos linguísticos mais complexos e faz hipóteses de 
trabalho relativas à estrutura de sua língua. Chamamos de atividade 
epilinguística a essa prática que opera sobre a própria linguagem, compara 
as expressões, transforma-as, experimenta novos modos de construção 
canónicos ou não, brinca com a linguagem, investe as formas linguísticas 
de novas significações. 

 

A proposta de trabalho com atividades epilinguísticas não intenciona menosprezar 

as análises gramaticais, mas sim abrir a visão do aluno e torná-lo mais sensível para 

toda a sistematização metalinguística gramatical. Nesse sentido, elas devem sempre 

preceder qualquer classificação morfológica ou sintática. Segundo Geraldi (2002, p. 

64) “[...] quem aprendeu a refletir sobre a linguagem é capaz de compreender uma 

gramática [...], aquele que nunca refletiu sobre a linguagem pode decorar uma 

gramática, mas jamais compreenderá seu sentido”. 

A efeito de ilustração, citamos a seguir alguns exemplos de atividades epilinguísticas 

bem-sucedidas e documentadas: 
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Iniciamos com o trabalho realizado por Franchi (2012) no final dos anos 50, numa 

tentativa de reproduzir o que havia vivenciado enquanto era aluno na juventude. Um 

texto era apresentado em aula, com elementos em destaque. A tarefa dos alunos 

era substituir os elementos transformando-os em orações. Observemos esse 

fragmento do texto: 

“O jardim estava sempre cheio de flores porque os habitantes tinham tido o 

cuidado de fazer que as plantas fossem árvores de tipos variados.” 

O parágrafo era então reformulado pelos alunos, procurando-se manter o sentido. 

Opções diversas surgiam, como “o jardim estava florido o ano inteiro”, ou “floria o 

ano inteiro” ou “florescia”. Assim o texto todo era refeito em diversas possibilidades 

de paráfrase. 

A partir dessas produtivas discussões com os alunos, num trabalho sistemático de 

reconstruções, Franchi (2012, p. 36) pode perceber que: 

Ao operar concretamente sobre essas orações, selecionando diferentes 
pontos de partida para a construção e tomando como argumentos diferentes 
expressões, o aluno vai familiarizando-se com o valor categorial sintático 
das chamadas partes do discurso. Ele pode não saber (e talvez é melhor 
que não saiba) que "substantivo é (prototipicamente) a palavra que designa 
seres". [...]. É no longo exercício de operação sobre a linguagem e a língua, 
que se pode compreender melhor a função da morfologia na sintaxe, o 
caráter relacional das estruturas sintáticas, o valor categorial dos diferentes 
papéis que os elementos desempenham nessas estruturas. Antes de saber 
o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, é preciso ter-se servido 
efetivamente dessas distinções gramaticais no trabalho de construção e 
reconstrução das expressões. Antes de aprender uma classificação das 
orações subordinadas (geralmente via memorização de listas de conjunções 
ou perguntinhas adrede preparadas), é preciso ter participado longo tempo 
do jogo de integrá-las umas nas outras.  

 

Outro exemplo que consideramos válido é o de Rezende (2008). A autora apresenta 

uma sugestão de atividade epilinguística a partir das suas experiências em sala de 

aula.  A atividade tem como ponto de partida o poema Retrato, de Cecília Meireles 

(1986, p. 13) apud Rezende (2008, p. 104): 

 

 
Eu não tinha este rosto de hoje  
assim calmo, assim triste, assim magro,  
nem estes olhos tão vazios,  
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nem o lábio amargo.  
 
Eu não tinha estas mãos sem força,  
tão paradas e frias e mortas;  
eu não tinha este coração  
que nem se mostra.  
Eu não dei por esta mudança,  
tão simples, tão certa, tão fácil:  
– Em que espelho ficou perdida 
a minha face? 

 

Os alunos então são convidados a realizarem modificações nos sujeitos da 

enunciação ou na posição no tempo, recriando assim o texto por completo, seguindo 

uma mesma lógica a partir da modificação do primeiro verso, como “Eu não terei 

este rosto de hoje”. Como boas consequências dessa atividade a professora destaca 

a apropriação do texto por parte do aluno, o desenvolvimento da capacidade de 

avaliar, julgar, apreciar, distanciar, aproximar ou remontar significados. Ela ainda 

afirma que o trabalho poderá passar da atividade epilinguistica para a 

metalinguística, tratando-se da gramática e do léxico de modo articulado e em 

harmonia com a produção dos textos dos alunos. 

Por fim, citamos o trabalho de Wamser (2013), que propôs uma atividade 

epilinguística tendo como foco a conjunção, “mas”. O professor apresentou uma 

sequência de dez enunciados com os quais já havia trabalhado com os alunos, cada 

um deles com a presença do “mas” em alguma possibilidade de uso. A seguir, a 

partir da participação oral da turma, a conjunção foi sendo substituída no propósito 

de se investigar o que ele chamou de “características invariantes”.  

O material produzido a partir desta aula foi bastante rico e as conclusões dos alunos 

foram bem precisas ao captarem as relações estabelecidas pelo marcador “mas”. 

Além desse resultado, Wamser percebeu que toda essa atividade epilinguística 

permitiu que os alunos construíssem o conceito de conjunção, antes mesmo que 

esse termo fosse utilizado na aula. Percebemos assim a epilinguistica abrindo o 

caminho para a metalinguagem. 

A luz desses exemplos e conceitos apresentados nesse capítulo, esperamos 

construir a partir da História em Quadrinhos proposta uma base para a compreensão 

das atividades epilinguísticas ao operar com a linguagem. 
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Além disso, para a construção da história em quadrinhos como a estávamos 

imaginando, seria necessário dedicarmos uma parte da pesquisa à relação do 

pensamento com a linguagem. Vigotski mostrou-se um dos autores mais relevantes 

ao tratar do assunto e, por isso, dedicaremos um espaço em nosso trabalho para 

entender um pouco da sua contribuição.  

 

5.2 PENSAMENTO E A FORMAÇÃO DA LINGUAGEM 

 

Uma das etapas da construção da narrativa em quadrinhos proposta nessa pesquisa 

é a criação de um mundo em que uma história possa se desenrolar, ao qual 

chamaremos de “O Reino das Palavras”. O Reino nada mais seria que o conjunto de 

elementos da linguagem e suas relações internas, na mente do falante, e externas 

na relação com outros falantes. Tendo essa ideia como ponto de partida, 

entendemos que mesmo antes de se iniciar as etapas mais fundamentais de 

elaboração do roteiro, design de personagens e ambientes, é necessário entender 

melhor o funcionamento da mente humana no que diz respeito às operações da 

linguagem para que a representação seja didaticamente relevante e cientificamente 

coerente.  

Vigotski5 desenvolveu muitos conceitos fundamentais dentro do campo de estudo 

das relações entre pensamento e linguagem. Não temos como objetivo aqui 

esmiuçar cada um desses conceitos, mas apenas um pouco daquilo que 

consideramos em nossa leitura como essencial para melhor fundamentar a criação 

do “Reino das Palavras”. Por isso, dedicaremos esse subcapítulo para entender 

apenas um desses conceitos: a linguagem interior. 

                                                        
5
 O professor Lev Semenovic Vigotski foi um pesquisador Russo, com importantes trabalhos na área 

da psicologia do desenvolvimento, educação e psicopatologia. Embora tenha tido uma curta trajetória, 
vindo a falecer em 1934 com apenas 38 anos, sua pesquisa tem tido grande relevância, por sua 
originalidade, profundidade e viés ideológico. A obra que utilizamos em nossa pesquisa chegou a ser 
proibida na Rússia, dois anos depois de sua morte. Mas isso não a impediu de provocar um grande 
impacto em gerações de psicólogos, linguistas e psicopatologistas (VYGOTSKY, 1991). Também nos 
surpreendeu quando a conhecemos, e não poderíamos passar por tal leitura sem sermos marcados 
pelas teorias ali apresentadas.  
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Nosso primeiro contato com esse tema em Vigotski foi por meio do livro 

“Pensamento e linguagem”, tradução feita ao português brasileiro, edição de 1991. 

Mas, no decorrer da pesquisa, fomos orientados que tal edição já estava superada, 

pois não havia sido uma tradução direta do texto do autor, mas sim de uma versão 

em língua inglesa que não continha o texto integral, além de outros problemas. 

Passamos então à leitura de outra tradução, intitulada “A construção do pensamento 

e da linguagem”. Isso nos levou a uma mudança terminológica na HQ. Um dos 

termos adotados na primeira versão da narrativa foi adequado ao novo texto e o que 

até então estávamos chamando de “discurso interior” passamos a chamar de 

“linguagem interior”.  

Neste subcapítulo vamos apresentar a definição feita por Vigotski desse termo, seu 

método de investigação e suas conclusões no que diz respeito às características 

dessa linguagem em estudo. 

Segundo Vigotski (2001), o termo “linguagem interior” vem sendo aplicado na 

literatura aos mais diversos fenômenos. Alguns autores têm usado esse termo como 

sinônimo de memória verbal, ou reprodução de palavras de memória. Mas essa 

definição, além de não esgotar o conceito de “linguagem interior” também não 

coincide com ele. Outros o definem como uma linguagem não pronunciada, sem 

som, isto é, linguagem menos som. Essa concepção também seria problemática, 

pois tem em vista uma atividade inicialmente motora da função da fala, e considera 

processos ativos e não os processos passivos da linguagem. Outra definição 

relaciona a linguagem interior a tudo o que precede o ato motor da fala. Esse ponto 

de vista também não seria o mais adequado, pois limita a linguagem interior aos 

aspectos interiores da linguagem exterior. 

Uma concepção correta da linguagem interior deve entendê-la como uma 

modalidade específica da linguagem, com particularidades específicas e situada em 

uma relação complexa com outras modalidades de linguagem. Dessa maneira, 

Vigotski (2001, p. 425) a define como uma linguagem para si, enquanto a linguagem 

exterior é uma linguagem para os outros. 

 



60 
 

 
 

Aqui não se trata de vocalização. A linguagem interior não é só aquilo que 
antecede a linguagem exterior ou a reproduz na memória, mas é oposta à 
linguagem exterior. Este é um processo de transformação do pensamento 
em palavra, é a sua materialização e sua objetivação. Aqui temos o outro 
processo de sentido oposto, que caminha de fora pra dentro, um processo 
de evaporação da linguagem em pensamento.  

 
 

 Para investigar tal linguagem, Vigotski (2001) procura primeiro descobrir o método 

adequado de investigação. Seu ponto de partida é a pesquisa de Piaget sobre a 

chamada linguagem egocêntrica. Piaget apud Vigotski (2001, p. 46) define 

linguagem egocêntrica como uma linguagem na qual a criança fala apenas de si e 

principalmente não tenta se colocar no ponto de vista do interlocutor. Enquanto na 

linguagem socializada a criança troca ideias com outras, pede, ordena, comunica, 

critica e pergunta, na linguagem egocêntrica ela não demonstra interesse se a estão 

ouvindo, se a estão respondendo e não demonstra vontade de influenciar o 

interlocutor, apenas vai falando como um monólogo acompanhando suas atividades.  

Na hipótese de Vigotski (2001), a linguagem egocêntrica seria a chave para se 

investigar a linguagem interior, por se tratar de uma linguagem ainda vocalizada, 

exterior pela sua manifestação, mas ao mesmo tempo interior pela sua função e 

estrutura. Seria uma linguagem interior acessível à observação direta e à 

experimentação.  

Vigotski (2001) realizou, então, experimentos para verificar algumas características 

da linguagem egocêntrica. Ele reproduziu o que Piaget havia realizado, mas também 

reproduziu em uma versão modificada, introduzindo elementos para verificar a ilusão 

da compreensão, o monólogo coletivo e a vocalização. Enquanto na experiência 

original a criança era analisada interagindo com outras crianças, nesta segunda 

versão da experiência, a criança era cercada por crianças surdas mudas ou que 

falavam alguma língua estrangeira. Tendo excluído a ilusão da compreensão, 

desmoronou a linguagem egocêntrica, chegando a zero na maioria dos casos e em 

todos os restantes, sofrendo uma redução média de oito vezes. 

Em outro experimento, as crianças foram dispostas um pouco afastadas umas das 

outras, orientadas a falar só por sussurros e atrás da parede da sala uma orquestra 

tocava ou algum outro som alto era reproduzido de modo a abafar a voz das 
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crianças até para elas mesmas. O resultado foi o mesmo: um declínio vertiginoso na 

curva da linguagem egocêntrica. 

Comparando os experimentos em que a ilusão da compreensão, o monólogo 

coletivo e a vocalização estavam presentes com os que estavam ausentes, Vigotski 

(2001, p. 443) chegou à seguinte conclusão:  

Comparamos experimentalmente as situações em que tais fenômenos 
estavam presentes e ausentes e notamos que a exclusão desses momentos 
que aproximam a linguagem para si da linguagem para os outros redunda 
na extinção da linguagem egocêntrica. Isto nos autoriza a concluir que a 
linguagem egocêntrica da criança é uma forma específica de linguagem que 
já se distingui em termos funcionais e estruturais e, não obstante, por sua 
manifestação ainda não se destacou definitivamente da linguagem social 
em cujo seio esteve sempre se desenvolvendo e amadurecendo. 
 

Vigotski compreende então que a linguagem egocêntrica não acaba, como 

acreditava Piaget. Supor que a linguagem egocêntrica declina seria uma ilusão, pois 

o que declina, na verdade, seria apenas a sua vocalização. A linguagem egocêntrica 

passa por uma evolução, transformando-se na linguagem interior. Ela passa por um 

enfraquecimento externo em seu aspecto sonoro, passando da fala para o sussurro, 

do sussurro para linguagem surda; passa da linguagem externa para a egocêntrica, 

da egocêntrica para a interior. 

Tendo definido o método de investigação, Vigotski passou a observar as 

características da linguagem interior a partir da linguagem egocêntrica. E a primeira 

característica que ele nos apresenta diz respeito à estrutura sintática dessa 

linguagem. Comparando com a linguagem exterior, a interior apresenta uma sintaxe 

absolutamente específica, em uma tendência totalmente original para a abreviação 

da frase e da oração, com a manutenção dos predicados, mas com a eliminação dos 

sujeitos. 

Para explicar essa peculiaridade, Vigotski traça uma comparação entre o discurso 

escrito e o falado. Como o discurso escrito é feito na ausência do interlocutor, ele 

precisa ser desenvolvido ao máximo e a sua complexidade sintática atinge o seu 

apogeu. Ele é mais prolixo e desenvolvido, pois transmite por palavras aquilo que na 

linguagem falada é transmitido pela entonação e percepção imediata da situação. 

Por isso, na linguagem falada surge, às vezes, uma tendência à predicatividade. Se 
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os falantes, pelo contexto psicológico do enunciado e pela entonação, já sabem o 

sujeito, ele tende a ser omitido e a frase é formada somente por predicado. 

A linguagem falada ocupa assim uma posição intermediária entre a linguagem 

escrita e a linguagem interior. Se na linguagem falada sabemos às vezes o que está 

subentendido, na linguagem interior sempre sabemos. Nunca precisamos nomear 

aquilo de que se fala. Na linguagem falada temos a predicatividade como algo que 

pode acontecer, mas na linguagem interior a omissão do sujeito torna-se uma regra 

absoluta.  

Essa análise mostra que, a mudança funcional do discurso leva necessariamente à 

mudança de sua estrutura. Temos assim na linguagem interior uma simplificação 

sintática extrema, com condensação absoluta do pensamento e estrutura sintática 

absolutamente nova. 

Outra característica da linguagem interior descoberta a partir dos experimentos de 

Vigotski (2001) diz respeito à estrutura semântica. Ela não opera com a fonética da 

fala, mas sim, preferencialmente, com a semântica. A primeira peculiaridade dessa 

semântica é que há um predomínio do sentido da palavra sobre o seu significado. 

Vigotski (2001) explica esse predomínio da seguinte forma: da mesma maneira que 

uma palavra pode existir sem sentido, um sentido pode existir sem palavra. Dessa 

maneira, na linguagem interior o sentido se separa da palavra e assim se preserva e 

uma palavra pode ser substituída por outra sem que haja alteração de sentido. 

Enquanto na linguagem falada o sentido tende a ser algo mais estável e constante, 

podendo acontecer em casos isolados algum predomínio de sentido sobre o 

significado, na linguagem interior isso é uma regra constante. 

Outra peculiaridade semântica descoberta foi a aglutinação como modo de formação 

de palavras. Nas enunciações egocêntricas das crianças, à medida que essa forma 

de linguagem se aproximava da linguagem interior, Vigotski percebeu o 

aparecimento cada vez maior e mais nítido dessa tendência de se aglutinarem 

palavras para se exprimir conceitos complexos.  

Uma terceira peculiaridade semântica apontada pelo pesquisador diz respeito à um 

conceito chamado por ele de influência do sentido. Os sentidos deságuam uns nos 
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outros e os influenciam, de maneira que os sentidos anteriores como que estão 

contidos nos posteriores ou os modificam. Para explicar esse conceito, Vigotski faz 

um paralelo com algumas obras literárias, onde percebemos um dado termo no 

início do livro ter um sentido e ir se transformando no decorrer da obra até ser todo 

ressignificado. De maneira semelhante, na linguagem interior um imenso conteúdo 

semântico pode desaguar em uma única palavra. 

Todas essas peculiaridades explicam e revelam uma característica psicológica há 

muito observada por pesquisadores da linguagem interior: a sua ininteligibilidade. 

Por conta da função dessa linguagem, por não se destinar à comunicação e ser uma 

“linguagem para si”, ela transcorre em condições internas inteiramente diversas das 

observadas na linguagem exterior. A respeito dessa ininteligibilidade, Vigotski (2001, 

p. 472) nos afirma que 

As experiências mostram que, na linguagem interior, o significado das 
palavras são sempre idiomatismos intraduzíveis para a linguagem do 
discurso exterior. São sempre significados individuais, compreensíveis 
apenas no plano da linguagem interior, que também é cheio de 
idiomatismos, como também elisões e omissões.  Em essência, a influência 
do multiforme conteúdo semântico sobre uma palavra indivisa sempre 
representa a formação de um significado individual intraduzível, isto é, de 
um idiotismo. [...] sempre podemos exprimir todos os pensamentos, todas 
as sensações inclusive reflexões profundas inteiras com apenas um nome. 
E, naturalmente, neste caso o significado desse nome único para 
pensamentos complexos, sensações e reflexões acaba sendo intraduzível 
para a linguagem do discurso exterior, acaba sendo incomensurável com o 
significado habitual da mesma palavra. Graças a esse caráter idiomático de 
toda semântica da linguagem interior, esta acaba sendo incompreensível e 
de difícil tradução para a nossa linguagem comum. 

 

Analisando todas essas características, Vigotski aponta que todas podem estar 

presentes na linguagem exterior, o que seria uma confirmação de sua hipótese de 

que a linguagem interior surgiu da diferenciação das linguagens egocêntrica e social 

da criança. Ele também conclui reafirmando que a linguagem interior se distingue 

totalmente da linguagem exterior, tendo uma função absolutamente específica, 

independente, autônoma e original da linguagem.  Depois de todas essas 

descobertas, já não restaria dúvidas de que o processo de passagem da linguagem 

interior para a exterior não seria uma tradução direta de uma linguagem para outra 

ou uma adição de som ao aspecto silencioso da fala, mas a reestruturação da 

linguagem, a transformação de uma estrutura sintática absolutamente original e de 



64 
 

 
 

uma semântica totalmente peculiar a outras formas inerentes à linguagem exterior. 

Trata-se de uma complexa transformação dinâmica de uma linguagem predicativa 

idiomática em uma linguagem sintaticamente decomposta e compreensível para 

todos.  

As experiências de Vigotski comprovam que o pensamento não coincide diretamente 

com a sua expressão verbalizada. Mostram que o pensamento não se exprime na 

palavra, mas nela se realiza.  

Embora tenha muito colaborado com a pesquisa sobre a relação pensamento e 

linguagem, chave para compreensão da natureza da consciência humana, sobre seu 

próprio trabalho, Vigotski (2001, p. 482) nos diz: 

Não nos propomos estudar todos esses movimentos multiformes que 
efetivamente ocorrem na estrada real entre o pensamento e a palavra. Só 
nos interessou uma questão fundamental: descobrir a relação entre o 
pensamento e a palavra como processo dinâmico, como via do pensamento 
a palavra, como realização e materialização do pensamento na palavra. 

 

Ao tomar contato com seu trabalho em nosso percurso de pesquisa consideramos 

que seria no mínimo imprudente não dedicar ainda que algumas páginas à tão 

relevante contribuição. Entretanto, como salientamos no início deste subcapítulo, 

preferimos nos ater ao que nela mais se relacionou com nossa pesquisa, a 

linguagem interior, elemento importante para nossa representação do Reino das 

Palavras. 

Daremos então prosseguimento à essa investigação sobre pensamento e 

linguagem, abordando no próximo subcapítulo a formação do enunciado sob a ótica 

da teoria das operações enunciativas 

 

5.3 A FORMAÇÃO DO ENUNCIADO 

 

Outro ponto que interessa nossa pesquisa no que diz respeito à relação entre 

pensamento e linguagem é entender a formação dos enunciados. Tanto para as 

atividades epilinguísticas a serem propostas aos alunos durante a pesquisa quanto 

na elaboração da história em quadrinhos, esse tema faz-se necessário. Por isso 

vamos acrescentar à nossa pesquisa um pouco da contribuição do já citado Culioli 
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(1976) e sua teoria das operações enunciativas (Tope). Procuraremos tratar nesse 

subcapítulo das operações de regulação e referenciação subjacentes à predicação 

da estrutura primitiva da linguagem até sua representação em forma de enunciados. 

Segundo Gomes (2002), a teoria das operações enunciativas tem por objetivo 

explicar os enunciados e a forma como são produzidos pelos falantes. Essa 

produção passa por três etapas: formação da léxis, relação predicativa e relação 

enunciativa. A seguir, procuraremos detalhar cada uma dessas etapas. 

Formar uma léxis diz respeito ao estabelecimento de um conteúdo de pensamento, 

a partir de um esquema abstrato de três lugares vazios. O primeiro lugar vazio é é 

preenchido pelo argumento 1 e constitui o ponto de origem. O lugar vazio é 

preenchido pelo argumento 2 e constitui o ponto de chegada. O terceiro lugar vazio 

é preenchido por um predicado e representa o relator ou operador de predicação. 

Chamamos então de léxis ao preenchimento de cada lugar vazio por um termo do 

léxico.  

Esse preenchimento implica uma relação primitiva de natureza semântica. O lugar 

ocupado por cada termo nessa relação depende das propriedades de cada um, da 

compatibilidade dessas propriedades e do propósito dos sujeitos 

enunciador/coenunciador em relação à emissão do enunciado. Tomemos por 

exemplo a léxis [Marcos, redação, escrever]. Como ponto de partida temos Marcos, 

com propriedades do tipo ser um humano, um agentivo em potencial. Como ponto 

de chegada temos redação, com a propriedade de ser um elemento inanimado, 

resultante de um processo.  

Culioli (1976, p.78), diz que “[...] quando há uma relação com mais de dois termos, 

diz-se que se trata de uma relação sobre relações e sempre relações com dois 

termos”. Chamamos assim essas relações de relações binárias intrincadas 

(ZAVAGLIA, 2016). 

Além disso, os lugares vazios podem ser ocupados por argumentos do tipo nominal 

ou do tipo proposicional. Se em “Marcos escreveu uma redação” (Marcos escrever 

redação) temos dois argumentos nominais (Marcos e redação), em “Carlos bebeu 

cerveja gelada” (Carlos beber (cerveja)) temos um nominal (Carlos) e um 

proposicional (cerveja gelada). 
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Esses espaços vazios não são preenchidos por palavras ou termos constituídos, 

mas por noções. Em “Maria tem uma casa” (Maria, casa, ter) o espaço relator é 

preenchido por um verbo, mas em “a casa de Maria” (Maria, casa, de) uma 

preposição vai preencher esse espaço. 

É importante ainda entender que uma mesma léxis pode gerar várias formas 

derivadas. Não há uma correspondência entre a organização da léxis e a do 

enunciado. Vejamos os seguintes exemplos, todos formados a partir da mesma léxis 

(Marcos, redação, escrever): 

 

Marcos escreveu uma redação. 

A redação foi escrita por Marcos. 

Há uma redação escrita por Marcos. 

Uma redação foi o que Marcos escreveu.6 

 

Tudo vai depender da escolha do enunciador em tematizar um dos dois argumentos. 

O que levará a léxis formada ao enunciado formado são as relações predicativas e 

enunciativas. Assim, o conjunto léxis + relação enunciativa + relação predicativa 

correspondem a um só enunciado (GOMES, 2002). 

A etapa da relação predicativa corresponde à organização dos elementos da léxis 

pelo sujeito enunciador/coenunciador, definindo-se qual será o termo escolhido 

como ponto de partida e assim a partir dele acrescentar uma modalidade de 

asserção. Assim a relação primitiva é ordenada linearmente. 

Quando essa organização acontece, três tipos de relações são associadas: 

localização, identificação e diferenciação. Essas relações são importantes no 

processo de enunciado porque todo elemento é sempre uma marca ou sinal de 

referenciação em relação ao outro. Chamamos de localização a escolha do termo de 

origem. Dois termos são colocados assim em relação, onde um é o localizador e o 

outro o localizado. Quando o sujeito enunciador faz a localização de um elemento, 

ele também o identifica entre vários, realizando assim a identificação. No exemplo 

                                                        
6 Exemplos extraídos do trabalho de Gomes (2002) 
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“Vitória é uma ilha” o sujeito enunciador identifica Vitória como uma ilha a partir de 

um conjunto de propriedades referenciais sociologicamente estáveis. Já a operação 

de diferenciação, ao contrário da identificação, a distinção ocorre por meio de 

propriedades distintas. No enunciado “Não é uma lua, é uma estação espacial”, lua 

apresenta propriedades que a diferenciam de estação espacial. 

Após a etapa da relação predicativa, chegamos à relação enunciativa. Os 

enunciados agora são localizados espaço-temporalmente. Nesse momento, o sujeito 

enunciador dá a forma ao sujeito do enunciado acionando o esquema básico de uma 

situação de interação verbal: quem, o que e a quem enuncia. A consolidação do pré-

enunciado para um enunciado ocorre por meio da aplicação de categorias.  

Quando falamos em categorias não nos referimos ao conceito comumente usado 

para categorias gramaticais. Na teoria de Culioli, as palavras não podem ser 

distinguidas ou etiquetadas previamente por uma semântica de traços. Apenas nas 

situações enunciativas, após a construção ou interpretação das operações 

envolvidas é que essas etiquetas poderão ser definidas. As categorias trabalhadas 

por ele são a determinação, a modalidade, o aspecto e a diátese. 

Chamamos de determinação ao resultado das operações de quantificação e 

qualificação. Conforme o diferente tipo de noção7, poderão haver diferentes tipos de 

determinação. 

As operações de aspecto vão modular no tempo e no espaço os jogos de relação 

entre enunciador e coenunciador. É por meio delas que o sujeito enunciador indica 

como o estado de coisas se desenrola no tempo. Enquanto na relação predicativa o 

aspecto do verbo é genérico (Pedro joga futebol), agora o sujeito da enunciação 

pode ser situado com relação ao momento da enunciação (Pedro jogava futebol). 

Chamamos de diátese ao estabelecimento entre duas noções que estão em relação, 

como nos verbos ser ou estar (agentividade, ausência de transformação) e no verbo 

ter (agentividade, existência de transformação). 

                                                        
7 Na TOPE, chamamos noção ao eixo de propriedades físico-culturais, ora extraído da cultura, 
ora extraído das percepções do homem. (CULIOLI, 1995) apud (CUMPRI¸ 2012). 
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Essas categorias citadas não são rígidas nem estáticas. Como diz o próprio Culioli 

(1976) apud (ZAVAGLIA, 2016, p.106), às vezes é impossível determinar um 

marcador para uma dada operação. Em sua opinião, o linguista deveria ao invés de 

procurar as determinações postuladas pela gramática normativa, atentar para a 

integração complexa entre o léxico e a gramática. 

Tendo em mente esses conceitos, passaremos ao capítulo seguinte, e aplicaremos 

alguns deles na construção gráfica e narrativa de uma representação do Reino das 

Palavras. 
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6 O PRODUTO EDUCACIONAL: DOS QUADRINHOS A EPILINGUAGEM 

 

6.1 METALINGUAGEM DA NARRATIVA EM QUADRINHO 

  

A proposta da narrativa em quadrinhos é ser o item facilitador da sequência didática. 

Procuraremos a seguir apresentar passos da sua elaboração, à luz do que já foi 

apresentado teoricamente até o momento, do que seria o mundo onde se passará a 

narrativa e de como seriam seus habitantes. 

 

6.1.1 O Espaço da Narrativa 

 

Retratar em imagens conceitos abstratos é um grande desafio. Para tal nos 

apoiaremos em conceitos buscados em outros momentos da pesquisa, 

principalmente os que dizem respeito ao próprio estudo das operações enunciativas 

e sua abordagem no ensino. Mas conhecer um pouco das bases conceituais 

apresentadas por Vigotski (2001) e Culioli (1999) permite-nos delinear algumas 

regras para a construção do “Reino das Palavras”. 

Consideraremos pensamento e linguagem com origens diferentes tendo suas 

trajetórias convergindo apenas posteriormente para a criação de representações. Os 

pensamentos vêm carregados de intenções e instabilidades, as regulações se 

encarregam das escolhas e exclusões de noções, antes de se ancorarem em 

palavras que ocuparão os espaços vazios no esquema da léxis. 

Pensamos assim na seguinte representação gráfica: as ideias vêm na forma de um 

caudaloso rio que parte de profundezas e vai desenhando seu curso ao longo do 

Reino. Esse rio seria ilustrado como letras desconexas, dando indícios de que algo 

ainda precisa acontecer para que ideias sejam organizadas em pensamento verbal. 
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          Figura 4 - Paisagem 

 
         Fonte: Elaborada pelo Autor, 2016 

Em certa altura do rio, no coração do Reino haverá uma Usina de Sentenças, onde 

as ideias que partem das profundezas serão transformadas em linguagem interior e 

linguagem exterior. O fluxo natural seria uma cachoeira que deságua diretamente 

para a fala do personagem, ou seja, a representação do pensamento. Mas grande 

parte da produção da Usina daria origem a nuvens de pensamento verbal, 

representando assim um enunciado interno. Essas nuvens regariam áreas 

específicas do Reino, elaborando pensamentos e realimentando o rio das ideias. 

Figura 5 – usina e fala exterior 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017 
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Essas nuvens seriam fortemente influenciadas pelas coordenadas espaço-temporais 

externas ao Reino, os enunciados emitidos pelos outros interlocutores. A 

representação desses enunciados externos se dará graficamente como ventania. 

Além desses elementos, mais associados ao espaço da narrativa, precisamos ainda 

detalhar um pouco a representação das personagens da trama. 

 

6.1.2 As Personagens da Narrativa 

 

As palavras serão graficamente representadas como seres antropomórficos que já 

povoam o Reino. A caracterização de cada uma seguirá suas atribuições funcionais, 

inscritas na gramática da língua. As palavras circundarão a Usina de Sentenças 

esperando uma oportunidade de trabalho, ocupar um lugar na léxis/enunciado. O 

sentido de existência das mesmas estará na associação aos pensamentos que 

descem o rio. Quando a oportunidade de trabalho surgir, as palavras entrarão em 

ação e colocarão seus significados e as relações que possuem entre si a serviço da 

Usina. De um lado, chegará o rio, com suas letras embaralhadas. Do outro lado da 

Usina, sairão os enunciados (frases, orações, períodos), na forma de representação 

do pensamento do personagem. 

Essa Usina deverá ser de vital importância ao Reino e o seu funcionamento deverá 

ser garantido a qualquer custo. Pois toda a interação do sujeito com o mundo 

dependerá das operações cognitivas que farão a transformação de pensamento em 

linguagem. Da mesma maneira, toda a estruturação lógica de pensamento do 

indivíduo também dependerá desse funcionamento.  

As palavras seguirão princípios de representação, como descrevemos a seguir. 

Os lexemas (substantivos, adjetivos e verbos) terão formatos mais humanóides, 

carregando no peito o termo que representam segundo a nomenclatura da descrição 

gramatical. Os verbos teriam uma cor diferente em suas letras para ter um destaque 

na organização das sentenças. 
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Figura - 6  Alexia 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016  

 

Os gramemas (morfemas gramaticais) carregariam menos características, e 

cumpririam um papel como de animais de estimação que acompanham os lexemas. 

As representações procurariam fazer referência de alguma forma a suas 

características nos contextos enunciativos. Vejamos alguns exemplos: 

Os determinantes (que servem para determinar os nomes), ou seja, os pronomes 

possessivos, demonstrativos; pronomes indefinidos em posição adjetiva; os relativos 

cujo (a, as, os) serão representados com setas apontando para quem determina. Os 

relatores (servem para unir, relacionar palavras e/ou orações), ou seja, as 

preposições e conjunções, serão representados com tentáculos para unir os outros 

elementos das frases. Já as circunstâncias ou advérbios serão representados com 

asas, podendo discretamente pousar sobre um verbo ou adjetivo. 
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Figura 7 – Advérbio, determinante e relator 

 

Fonte: Elaborada. pelo autor, 2016 

 

Teremos ainda um papel importante na narrativa para as palavras que agem sobre 

os interlocutores, as interjeições. Elas são representadas com um corpo alongado, 

lembrando um sinal de exclamação. 

Figura 8 -interjeição 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016 
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Por fim, por Vigotski 2001) e Culioli (1999), podemos entender que o Reino das 

Palavras deverá ser retratado como algo inacabado, em constantes transformações, 

uma vez que toda construção enunciativa é instável e inacabada, é um processo 

vivo e dinâmico. 

Para auxiliar nessas transformações e realizar as operações linguísticas teremos um 

grupo de personagens que funcionarão como operadores epilinguísticos. Eles 

representam pensamentos, mas não são verbalizados. Esses serão os agentes 

responsáveis por organizar toda a usina de sentenças. Visualmente, eles lembrariam 

agentes do governo: 

 

Figura 9 – Operadores 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2017 

Entendendo os espaços e personagens da narrativa, passemos agora ao enredo 

propriamente dito. 

 

6.1.3 Os recursos visuais na linguagem dos quadrinhos 
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Além do espaço e das personagens, outra parte que nos exigiu dedicação foi o 

planejamento e escolha da linguagem gráfica da HQ. Existe uma infinidade de 

gêneros, estilos narrativos, e recursos gráficos e tudo precisava ser pensado 

levando-se em consideração dois pontos: nossa familiaridade e fluência com 

quadrinhos e a familiaridade e fluência do público alvo. 

Desenvolvemos nosso próprio estilo de criação de quadrinhos, baseado nas 

influências de leitura e recursos dominados ao longo de nossa história, desde a 

infância. Mas não poderíamos ignorar o tipo de leitura que nosso público alvo estava 

acostumado. Na convivência com os alunos ao longo dos anos, pude perceber que o 

tipo de história em quadrinhos mais consumida por eles era o mangá, quadrinhos 

feitos no estilo japonês, geralmente lidas da direita para esquerda. Optamos por 

utilizar na construção da narrativa algo que se aproximasse do mangá em algumas 

características, como estratégia para despertar a atenção dos alunos, mas que 

pudéssemos ao mesmo tempo utilizar nossas outras influências e estilo próprio. 

Para nos aproximar dos mangás, utilizamos a construção visual dos personagens e 

cenários do mundo exterior, no tipo de traço utilizado. Mas para o Reino das 

Palavras, o que predominou foi um estilo mais próximo ao que normalmente já 

usávamos em outros trabalhos. 

Com exceção do roteiro, todas as etapas da criação foram feitas em um software 

denominado Mangá Stúdio 5.0, da empresa Smith Micro Software. Nele foram feitos 

os esboços, a diagramação, a arte-final, a colorização, e todo o trabalho com as 

letras e balonização. 

Como hardware, utilizamos um notebook com tela touchscreen, permitindo assim o 

uso dos dedos da mão para todo o trabalho de desenho e pintura. Assim, a partir do 

software e uso dos dedos pudemos utilizar diversas ferramentas digitais em cada 

processo. 

O esboço foi feito com a ferramenta lápis, enquanto a arte final com a ferramenta 

caneta, configurada de forma a simular uma pena de nanquim tradicional, numa 

camada de imagem vetorial: 
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Figura 10 – arte final 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

Na narrativa, optamos por usar o estilo ocidental, com leitura da esquerda para a 

direita. Não fizemos uso de um narrador, nem mesmo para situar as transições de 

cenário, para que tudo dependesse exclusivamente dos contextos narrativos visuais 

de transição. Usamos ainda uma forma de balões menos variada, sem balões de 

pensamento, apenas com os de grito e de diálogo. O recordatário, retângulo muito 

usado nos quadrinhos como caixa de texto do narrador, foi utilizado para expressar 

pensamento nas suas poucas utilizações: 
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Figura 11 – balões 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

Um elemento que nos exigiu alguma pesquisa e aprofundamento no uso das 

ferramentas dos programas foi a escolha e uso das fontes. Privilegiamos as fontes 

gratuitas, e escolhemos cuidadosamente cada uma para servir a cada propósito. 

Para o texto geral utilizamos a fonte Dom Casual, uma fonte manuscrita para 

quadrinhos que apresentou uma vantagem sobre as outras analisadas: um curto 

espaçamento entre caracteres, que permitia um mais fácil encaixe nos balões. 

Também precisávamos de fontes para dar textura aos elementos do Reino das 

Palavras, como importante elemento caracterizador desse ambiente. Criamos assim 

novos pinceis dentro do software, usando sequências de letras como padrões, 
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permitindo assim que pudéssemos desenhar com texturas de letras. Para 

representações vegetais de folhagem usamos a fonte Curlz MT, para madeira a 

Finger Paint, para água usamos a Frijole e para nuvens usamos a GhostClouds. 

Para um aparelho tecnológico retro usado pelos operadores na usina escolhemos 

uma fonte que lembra os antigos computadores de monitor fósforo verde e 

calculadoras, a fonte calculator. 

Figura 12 – fontes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

A colorização também teve um papel importante na construção da HQ. Inicialmente 

havíamos pensado em desenvolvê-la toda em preto e branco, para poupar tempo, 

mas ao escrevermos o roteiro, entendemos que algumas cenas seriam muitas mais 

interessantes se tivéssemos esse recurso, como por exemplo a cena com adjetivo 

amarela. Assim, prosseguimos planejando as cores para usá-las de modo a 

diferenciar o mundo exterior do Reino das Palavras, e também para representar os 

estados emocionais do personagem Carlos. O Reino das Palavras apresenta uma 
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maior saturação e variedade de cores, procurando transmitir uma alegria e vitalidade 

bem diferentes do tédio do mundo exterior. No momento em que há uma mudança 

de humor no personagem Carlos, tudo se torna cinza.  

 

     Figura 13 – cores 

 

     Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

Entendendo os espaços, personagens da narrativa, e recursos visuais usados, 

passemos agora ao enredo propriamente dito. 

 

6.1.4  O Enredo da Narrativa em Quadrinho 

 

A trama irá se desenrolar em dois planos paralelos. O primeiro mostrará o mundo 

exterior: uma sala de aula que receberá uma aluna nova, a menina Alexia. O 
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segundo mostrará o mundo interior linguístico, cognitivo, de um dos alunos dessa 

sala de aula, o Carlos. O plano exterior determinará o desencadear de várias 

ocorrências no interior, enquanto o funcionamento do interior determinará as atitudes 

e falas de Carlos, interferindo no exterior. 

Na situação inicial apresentaremos os cenários exteriores e interiores bem como as 

personagens. Enquanto no mundo exterior o foco da narrativa é o próprio Carlos, no 

interior, temos como protagonista o nome próprio Alexia, que representa a 

designação da aluna nova. O substantivo Alexia, como uma palavra nova que 

acabou de surgir no Reino das Palavras, cumprirá o papel de guiar o leitor na 

descoberta desse mundo durante a situação inicial. 

Chegaremos então ao conflito da trama. Uma fala no mundo exterior levará Carlos a 

uma lembrança dolorosa e provocará a repressão da palavra Alexia, com o seu 

esquecimento. O nome Alexia ficará perdido dentro do Reino, o que provocará 

diversas situações de reconstruções de enunciados com intensa atividade 

epilinguística por parte dos operadores.  

O desenvolvimento da história até o clímax se dará por meio da fuga de Alexia e da 

tentativa de resgate por meio dos operadores, até o seu retorno à Usina de 

sentenças, quando ela se unirá a outras palavras para cumprir seus papeis 

enunciativos, chegando assim à resolução da trama. 

Ao longo de toda a narrativa, não há um conceito metalinguístico explícito, porém, 

situações linguísticas diversas poderão ser facilmente retomadas pedagogicamente, 

em alguma sequência de atividades conforme o uso que o professor desejar fazer. 

Passaremos a seguir ao capítulo de metodologia utilizada na pesquisa empírica para 

validação da HQ enquanto produto educacional. 
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7 A VALIDAÇÃO DA HQ 

 

Iniciamos nossa pesquisa anunciando o objetivo que é “elaborar e explorar uma 

narrativa em quadrinhos com algum potencial artístico, humanizador e, ao mesmo 

tempo, relevante para o processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa 

dentro de uma abordagem epilinguística”, bem como construir o produto 

educacional, a própria história em quadrinhos, seguida de uma sequência de 

atividades.  

Neste ponto do trabalho passaremos à verificação, se, de fato, o produto 

educacional desejado tem potencial para cumprir o seu papel. Para isso, dois 

caminhos foram pensados: uma verificação com alunos e outra com professores. 

Organizaremos, então, este capítulo da seguinte maneira. Iniciaremos com a 

explanação da metodologia escolhida com uma breve descrição dos sujeitos da 

pesquisa, apresentando a seguir a proposta de sequência didática com as 

respectivas atividades. 

 

7.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Os propósitos da pesquisa exigiram dois tipos de procedimentos; o primeiro foi uma 

busca teórica para suprir a necessidade da descrição e embasamento sobre o tema. 

A fim de contemplar essa etapa, fizemos então uma pesquisa bibliográfica em 

alguns livros, artigos e trabalhos acadêmicos já produzidos sobre os temas da 

pesquisa e sobre a relação entre linguagem e humanidades, cujos resultados 

compuseram mais precisamente os capítulos II, III, IV e V do trabalho. Segundo 

Santos (2004), pesquisa bibliográfica está presente em qualquer processo de 

pesquisa. Com efeito, a respeito de quase tudo que se deseja investigar, se já existe 

algo já pesquisado, o acesso a esse algo facilita uma reflexão mais consistente 

acerca do objeto. 

Além da pesquisa bibliográfica, nesta etapa, a investigação teve como meta validar a 

narrativa em quadrinhos e usar uma abordagem epilinguística, a partir de operações 

sobre as representações enunciativas que a compõem. Procuramos, então, adotar o 
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tipo de pesquisa conhecida como pesquisa intervenção pedagógica.  Segundo a 

concepção de Damiani (2013), a pesquisa do tipo intervenção são as investigações 

que envolvem o planejamento e a implementação de interferências com a finalidade 

de produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que 

delas participam, assim como a posterior avaliação dos resultados dessas 

interferências. 

O termo intervenção, na educação, costuma causar certa reação negativa, talvez por 

conta do sentido de autoritarismo que para algumas pessoas essa palavra carrega. 

Mesmo assim, Damiani (2013) afirma que prefere insistir no uso de tal termo para 

descrever essa modalidade de pesquisa, pelo fato de ela também ocorrer em outros 

campos de conhecimento. 

Embora seu objetivo definidor relacione-se com a intervenção em si, é importante 

destacar que não se trata de um mero projeto de ensino ou de extensão, mas de 

uma pesquisa aplicada. Outro argumento para que esse tipo de intervenção seja 

considerado pesquisa é a semelhança com os experimentos “no sentido de que 

ambos estão ocupados em ‘tentar novas coisas – e ver o que acontece’” (DAMIANI, 

2013, p. 58). 

Essa modalidade de pesquisa possui algumas aproximações com a chamada 

pesquisa-ação, a saber: o intuito de produzir mudanças; a tentativa de resolução de 

um problema; o caráter aplicado; a necessidade de diálogo com um referencial 

teórico; e a possibilidade de produzir conhecimento. Ao mesmo tempo, não podem 

ser confundidas, visto que possuem importantes divergências. A pesquisa 

intervencionista não possui necessariamente o foco na emancipação de grupos 

sociais dominados, como costuma ser na pesquisa-ação. Além disso, na pesquisa 

intervenção o pesquisador é quem deve identificar o problema e usar sua 

criatividade para construir a intervenção, enquanto na pesquisa-ação, todos fazem 

parte desse processo.  

Um elemento importante na pesquisa intervenção é a avaliação da pesquisa. É ela 

que vai fazer com que a pesquisa seja de fato uma investigação. Para isso, toda a 

avaliação da intervenção deve ser realizada de maneira sistematizada, com métodos 
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de análise e coleta de dados, como em qualquer outra pesquisa aplicada, e não 

como um simples relato de experiência pedagógica. 

A nossa pesquisa intervenção seguirá por duas direções que se cruzarão ao final 

dos procedimentos empíricos. A primeira trata de uma investigação diretamente com 

os alunos, por meio de uma sequência de atividades envolvendo leitura, 

compreensão e outras atividades epilinguísticas a partir da narrativa em quadrinhos. 

Essa etapa foi realizada em uma escola pública do município de Serra - ES, com 

uma turma do primeiro ano de Ensino Médio da modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos - EJA. A turma é composta por 30 alunos, sendo 11 do sexo feminino e 19 

do sexo masculino. Desse total 23 participaram efetivamente da pesquisa. A faixa 

etária desses participantes é:  cinco tem menos de 20 anos; sete tem entre 20 e 30 

anos; sete tem entre 30 e 40 anos, três entre 40 e 50 anos e um tem mais de 50 

anos. Todos os alunos revelaram ter dificuldades com a língua portuguesa, mas ao 

mesmo tempo afirmaram gostar de tal componente curricular. 

A segunda etapa tratou-se de uma investigação junto a professores de língua 

portuguesa visando saber qual o entendimento deles sobre epilinguismo com e a 

partir da narrativa em quadrinhos. Essa investigação seguiu os procedimentos 

iniciais: 1 - apresentação da narrativa aos docentes: um total de 15 professores que 

atuam na rede pública de ensino que tinham algumas noções sobre epilinguismo; 2 

– sugestão de que explorassem a narrativa tanto para compreender a abordagem 

epilinguística quando para propor atividades para seus alunos, 3 – formulação de 

depoimentos escritos respondendo: a) é possível utilizar a narrativa em quadrinhos 

para operações de linguagem sob uma abordagem epilinguística? b) que atividades 

poderiam propor aos alunos?  

Após essa etapa, os dados reunidos serão descritos e analisados qualitativamente 

no próximo capítulo para dimensionar a utilidade de uma narrativa em quadrinhos 

construída com a finalidade didática de fazer operações de linguagem com e sobre 

uma abordagem epilinguística. 

Dando sequência a este capítulo, construímos dois subcapítulos. No próximo, 

detalharemos a sequência didática aplicada aos alunos, e no seguinte apresentamos 

os instrumentos utilizados para a produção de dados. 
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7.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA (SD) 

 

Esta sequência didática envolve as atividades utilizadas na pesquisa de intervenção 

pedagógica com alunos. Vale destacar que uma sequência didática pode ter como 

base vários referenciais ou modelos, já que há muitos escritos sobre o tema e, 

consequentemente, cada autor apresenta um roteiro e uma concepção pedagógica. 

Por exemplo, para Zabala (1998, p. 18), sequências didáticas são “um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos”. No entanto, a nossa opção é trabalhar com a 

proposta de sequência apresentada pelos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004). 

Segundo Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 97-98), “as sequências didáticas 

servem para dar acesso aos alunos às práticas de linguagem novas ou que ainda 

tenham dificuldades para dominar”. Desta maneira, os autores sugerem que a 

estrutura de base de uma SD seja constituída pelo seguinte esquema: 

Figura 14 – sequência didática 

 

 
 

Fonte: DOLZ, NOVERRAZ & SCHNEUWLY, 2004, p. 98. 

Com o entendimento desse esquema, faltava ainda a escolha de um dos temas 

presentes na HQ para planejarmos nossa sequência. Escolhemos então enfocar o 

adjetivo e assim esquematizamos conforme a seguinte organização: 

 

Tabela 1 – Nossa sequência 

Apresentação da 
Situação 

Contato com os alunos apresentando a sequência, objetivos e etapas. 

PRODUÇÃO INICIAL Distribuição da narrativa para leitura individual  

Módulo 01 
Leitura individual e coletiva seguida de exercício de interpretação por 
meio de perguntas estruturadas. 

Módulo 02 Proposta de exercícios epilinguísticos explorando os adjetivos e 

Apresentação 
da situação 

 

Módulo n 

 
Módulo 2 

 PRODUÇÃO 
FINAL 

PRODUÇÃO 
INICIAL 

Módulo 1 
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procurando construir uma definição. 

Módulo 03 
Proposta de exercícios epilinguísticos explorando a função adjetiva em 
locuções e orações.  

PRODUÇÃO FINAL 
Analise dos resultados de uso da narrativa em quadrinhos para 
compreender os adjetivos por meio de questões reflexivas. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

7.2.1 Planejamento da Sequência Didática 

 

1º encontro 

Tabela 2 - 1º encontro 

PRODUÇÃO INICIAL 

Assunto Apresentação da História em Quadrinhos 

Duração  100 minutos (duas aulas) 

Participantes Essa etapa envolve professor e aluno.  

Objetivo 
Colocar os alunos em contato com o texto, levando-os à uma dupla leitura do 
mesmo. 

Metodologia 

Após uma apresentação à turma sobre o propósito da aula e da História em 
Quadrinhos, os alunos acessarão a HQ por meio de um blog 
https://alexiahq.blogspot.com.br/ para um momento de leitura silenciosa nos 
computadores do laboratório de informática. Após um tempo dedicado à 
leitura individual será feita a leitura coletiva, com a HQ projetada pelo data-
show.  

Avaliação  
A avaliação será a partir da observação do interesse e dedicação dos alunos 
pela atividade. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

2º encontro - Atividades epilinguísticas e diversidade humana 

Tabela 3 - 2º encontro 

MÓDULO 1 

Assunto Exploração da oralidade por meio de atividades epilinguísticas 

Duração  50 minutos (uma aula) 

Participantes Essa etapa envolve professor e aluno.  

Objetivo 
Verificar a compreensão e alcançar por meio das perguntas um nivelamento da 

apropriação da narrativa, para, a partir desse momento, avançar com todo o grupo 

https://alexiahq.blogspot.com.br/
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para o tema dos adjetivos. 

Metodologia 

Os alunos terão acesso, também pelo blog https://alexiahq.blogspot.com.br/, a 

questões de verificação da compreensão da narrativa. Além dessas questões, uma 

última introduzirá o tema dos adjetivos. 

Avaliação  A avaliação será a partir da análise das respostas escritas pelos alunos. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

3º encontro - Atividades epilinguísticas e metalingüísticas 

Tabela 4 - 3º encontro 

MÓDULO 2 

Assunto Aplicação das atividades epilinguísticas envolvendo adjetivos. 

Duração  100 minutos (duas aulas) 

Participantes Essa etapa envolve professor e aluno.  

Objetivo 
Propor aos alunos atividades epilinguísticas e assim levá-los a elaboração 
metalinguística da definição do adjetivo. 

Metodologia 

Os alunos terão acesso, também pelo blog https://alexiahq.blogspot.com.br/, a 

questões de que retomam partes da narrativa envolvendo adjetivos, para ao finar 

criarem suas próprias definições.  

Avaliação  A avaliação será a partir da análise das respostas escritas pelos alunos. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

4º encontro – Atividades de exploração da função adjetiva 

Tabela 5 - 4º encontro 

MÓDULO 3 

Assunto Aplicação das atividades epilinguísticas envolvendo função adjetivas. 

Duração  100 minutos (duas aulas) 

Participantes Essa etapa envolve professor e aluno.  

Objetivo 
Propor aos alunos atividades epilinguísticas e assim levá-los a entender a função 
adjetiva e identificar as locuções adjetivas e orações adjetivas. 

https://alexiahq.blogspot.com.br/
https://alexiahq.blogspot.com.br/
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Metodologia 

Os alunos acessaram o blog https://alexiahq.blogspot.com.br/ para responder a 

questões que retomam partes da narrativa e introduzem os conceitos de função 

adjetiva, locuções e orações adjetivas. 

Avaliação  A avaliação será a partir da análise das respostas escritas pelos alunos. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

5º encontro – avaliação das atividades e coleta das impressões finais 

Tabela 6 - 4º encontro 

PRODUÇÃO FINAL 

Assunto Avaliação das atividades e coleta das impressões finais 

Duração  50 minutos (uma aula) 

Participantes Essa etapa envolve professor e aluno.  

Objetivo Avaliar o interesse pela HQ e a sua relevância para o ensino do tópico escolhido. 

Metodologia 

Os alunos acessaram pelo blog https://alexiahq.blogspot.com.br/ as perguntas 

finais avaliando o aprendizado dos adjetivos a partir da história e o interesse por 

ela. 

Avaliação  A avaliação será a partir da análise das respostas escritas pelos alunos. 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018 

 

No tópico seguinte detalharemos os instrumentos de produção dos dados utilizados 

em cada módulo da sequência didática. 

 

7.2.2 instrumentos da produção de dados 

 

Para apresentação da HQ e aplicação das atividades da sequência didática 

pensamos, ainda nas primeiras etapas do trabalho, em produzir uma revista para 

cada aluno, com todo o conteúdo impresso. Verificamos então que o custo de toda a 

impressão em cores ficaria alto e poderíamos ter um resultado semelhante se 

https://alexiahq.blogspot.com.br/
https://alexiahq.blogspot.com.br/
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fizéssemos uso de um meio digital para tal. Surgiu assim a ideia de construirmos um 

blog para a aplicação da sequência didática. 

Com o endereço de https://alexiahq.blogspot.com.br/, construímos um blog para não 

só disponibilizar a HQ para download em formato PDF, como para em cada encontro 

disponibilizarmos os exercícios propostos. 

Ao final de cada encontro os alunos deveriam entregar em uma folha de caderno 

suas respostas para cada exercício proposto. Apresentamos a seguir, cada um 

desses exercícios que serviu como instrumento para a produção dos dados da 

nossa análise. 

1º encontro - Leitura 

Leitura individual nos monitores do laboratório de informática, seguida de leitura 

coletiva, dirigida pelo professor, com uso do datashow. 

2º Encontro – compreensão do texto 

(Respostas entregues em folhas separadas) 

1 - Leia a história quantas vezes achar necessário e responda às seguintes 

questões: 

a)    A história começa em uma sala de aula e logo muda para o Reino das 

Palavras. Onde você entendeu que está o Reino das palavras? 

b)    Na sua maneira de entender, o que é a usina? 

c)    Por que você acha que o Carlos esqueceu a palavra “Alexia”? Você já passou 

por isso? Conte como foi. 

d)    No reino das palavras, a água saindo da usina representa a fala exterior 

enquanto a fumaça das chaminés representa a fala interior. O que o vento 

representa? 

e)  Na página 8, alguns personagens (palavras) surgem, caracterizando Alexia.  

1 - Como essas personagens são chamadas na história?  

https://alexiahq.blogspot.com.br/
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2 - O que você se lembra de ter estudado acerca de tais personagens nas aulas 

de português?  

3º Encontro – definição de adjetivo: 

2 - Releia os seguintes fragmentos: 
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Percebemos que as personagens chamadas adjetivos conseguem modificar a 

Alexia. Imagine se outras palavras desse tipo tivessem feito isso com ela. Dê três 

exemplos diferentes de como a sequência teria ficado: 

a) Alexia ____________, ______________ e _______________. 

b) Alexia ____________, ______________ e _______________. 

c) Alexia ____________, ______________ e _______________. 

 

3. Ainda sobre a mesma cena, vamos imaginar que adjetivos fizeram a mesma 

coisa com outros nomes. Use a sua criatividade e mostre como ficou a 

sequência: 

a) Mulher _____________, _______________ e _______________. 

b) Pai _____________, _______________ e __________________. 

c) Político _______________, _____________ e _______________. 

d) Doença ______________, ______________ e _______________. 

 

 

1. Releia o seguinte quadro: 
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O Caramba classificou alguns daqueles adjetivos como cruéis. Como você classifica 

os que você escreveu nos dois exercícios anteriores? Faça uma coluna com os 

positivos, outra para os negativos e crie outras classificações, se tiver escrito 

adjetivos que não são necessariamente nem uma coisa nem outra 

Positivos Negativos _______________ _______________ 

    

    

    

    

    

 

5. Às vezes empregamos um adjetivo com valor positivo, outras vezes esse 

mesmo adjetivo com valor negativo. Veja:  

“Mesada gorda” – valor positivo. 

“Olho gordo” – valor negativo. 

Coloque nas frases seguintes P para positivo, N para negativo e X quando for 

neutro. 

(  ) Encontrei um velho amigo. 

(  ) Detesto andar em lata velha. 
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(  ) Serviu arroz velho no casamento. 

(  ) Estava velho para a função na empresa. 

(  ) A empresa precisava do velho conhecimento dele. 

(  ) O velho golpe não funcionou na cidade. 

(  ) Usou um velho conselho com a senhora. 

6. Imagine que você está dentro do reino das palavras e precisa explicar para 

uma palavra nova o que é um adjetivo. Escreva o quê, na sua maneira de 

entender, é um adjetivo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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4º Encontro – função adjetiva 

7. Releia os seguintes quadros: 
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Você deve ter notado que, com o esquecimento da palavra Alexia, foi 

necessário substituí-la de maneira a não prejudicar o sentido da frase. 

Observe: 

 

1 - “Essa Alexia o que tem de bonitinha tem de marrenta.” 

1a - “Essa menina o que tem de gatinha tem de chata.” 

2 - “A Alexia não gosta de sentar junto.” 

2a - “Ela não gosta de sentar junto.” 

 

Imagine que nas frases abaixo os adjetivos é que foram esquecidos e precisam 

ser substituídos por outras palavras. Para isso, localize os adjetivos das frases 

e os substitua por alguma palavra ou expressão que garanta a manutenção do 

sentido. 

a) Alexia é uma novata na escola. 

b) A novata até que é bonita. 

c) A bonita gosta de ser misteriosa.   

d) A misteriosa ficava em silêncio, toda estranha. 

 

8 – Você deve ter reparado que as mesmas palavras em uma frase funcionam 

como adjetivo e em outras não. Tudo depende do contexto em que a palavra 

está sendo usada. Seguindo o modelo do exercício anterior, crie duas frases 

para cada uma das palavras a seguir, sendo uma com a palavra em função 

adjetiva e outra não. 

a) Amarelinha 

1 –  

2 –  

b) Caipira  

1 – 

2 –  
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9. Assim como alguns nomes podem ter uma função adjetiva, temos 

expressões com mais de uma palavra que também podem ter a mesma função. 

No exemplo abaixo, temos duas palavras com a mesma função de um adjetivo. 

Chamamos de “locução adjetiva”: 

“Alexia saiu com vergonha” – locução adjetiva. 

“Alexia saiu envergonhada” – adjetivo. 

Siga esse exemplo e substitua as locuções adjetivas por adjetivos nas frases 

abaixo: 

a) A fumaça sem cor saía da usina. 

    A fumaça _________ saía da usina. 

b) Carlos ficou em silêncio. 

    Carlos ficou ___________. 

c) Alexia molhou na água da chuva. 

    Alexia molhou na água __________. 

d) Amarela tinha o cabelo cor de ouro. 

    Amarela tinha o cabelo ___________. 

e) Vestia uma saia cor de rosa. 

    Vestia uma saia ____________. 

f) Tinha os olhos cor de mel. 

   Tinha os olhos ___________. 

 

10. Neste exercício, você irá fazer o processo contrário ao anterior. Substitua 

os adjetivos por alguma locução adjetiva: 

a) Com olhar angelical, Alexia saiu. 

    Com olhar _________, Alexia saiu. 

b) Carlos mergulhou em um sonho infinito. 

    Carlos mergulhou em um sonho _________. 

c) Com aqueles tentáculos alienígenas, não poderia ser terrestre. 

     Com aqueles tentáculos alienígenas, não poderia ser __________. 
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d) Você não está meio crescida para essas coisas infantis? 

    Você não está meio crescida para essas coisas ___________? 

e) A operadora era inescrupulosa.  

    A operadora era ______________. 

f) Alexia escolheu a saia florida. 

   Alexia escolheu a saia __________. 

 

11. Às vezes, orações inteiras têm função adjetiva e por isso as chamamos de 

orações adjetivas. Nas frases abaixo, substitua as orações em negrito por um 

adjetivo de forma a tentar manter o sentido. 

a) Compareceram à reunião muitos homens que estão sem emprego 

(_______________). 

b) O lugar se encheu daqueles meninos que estavam com fome. 

(_______________) 

c) Chegou o aluno que fala demais. (_______________) 

d) Esse é o político que age honestamente. (_______________) 

e) Era um rio que não tinha cheiro. (_______________) 

f) Comeu um arroz que já não estava bom para o consumo. (_______________) 

g) O aluno, que chegou depois da prova, ficou sem nota. (_______________) 

i) A menina, que se acha melhor que as outras, não aceitou a ajuda. 

(_______________) 

j) Seu ex-namorado, que mora no cemitério, não vai mais incomodar.  

(_______________) 

k) Os alunos, que são novos na escola, estão sofrendo bullying. 

(_______________) 

12. Nos exercícios de hoje, você pode perceber que, além dos adjetivos, 

também podemos usar locuções adjetivas e orações adjetivas. Seguindo o 

modelo abaixo, marque nas frases A para adjetivo, LA para locuções adjetivas 

e OA para orações adjetivas. 
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Exemplo: 

( A ) Ela estava com um tumor renal. 

( LA ) Ela estava com um tumor nos rins. 

( OA ) Ela estava com um tumor que ataca os rins. 

a) (  ) Mas a bola tinha forma de ovo. 

b) (  ) Essa velha miserável não muda. 

c) (  ) O encarregado que nasceu na Bahia é mais esperto. 

d) (  ) O seu noivo é podre de rico 

e) (  ) Não existe almoço de graça. 

f) (  ) A barra cilíndrica é mais cara. 

g) (  ) Esta menina, que prefere meninas, não falta uma aula. 

h) (  ) Roberto era magrinho demais para ela. 

i) (  ) Mulher brasileira em primeiro lugar. 

j) (  ) mataram o homem que falava demais. 

 

5º Encontro 

 

13 – Como você avalia o seu aprendizado sobre adjetivos nessas aulas?  

14 - O que achou do uso da História em Quadrinhos durante essas aulas? 

15 – Você gostaria de ler o final da história? 

16 – Releia a última página da História em Quadrinhos e responda: como você 

continuaria essa história? 

 

De posse de todas essas respostas, e das respostas produzidas pelos professores 

na outra etapa, passamos ao capitulo da análise dos dados. 
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8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Organizaremos este capítulo de análise dos dados da seguinte maneira: primeiro 

trataremos da sequência didática desenvolvida diretamente por nós com os alunos, 

trazendo a abordagem sobre adjetivos, conforme descrito no capítulo anterior; 

depois analisaremos o que foi proposto pelos professores ao tomarem contato com 

a HQ. 

 

8.1 A ABORDAGEM SOBRE ADJETIVOS 

 

Neste subcapítulo, analisaremos cada encontro da sequência didática a partir de 

seus objetivos e resultados encontrados.  

 

8.1.1. Primeiro encontro 

 

O objetivo deste primeiro encontro foi colocar os alunos em contato com o texto, 

motivando-os a fazer uma dupla leitura (uma individual e outra coletiva). A primeira 

dificuldade encontrada foi a ausência de muitos alunos no início da aula. As aulas 

foram as duas primeiras da noite e sendo a turma composta de alunos 

trabalhadores, cada um chegava em um horário diferente. Após uma apresentação 

inicial da proposta aos primeiros alunos, precisamos repetir o mesmo procedimento 

com cada aluno que chegava. Devido ao atraso, alguns deles não conseguiram 

concluir a primeira leitura no tempo da aula destinado a tal finalidade. 

Desenvolvemos a segunda leitura em conjunto, conforme previsto, a partir da 

projeção da HQ em tela branca, usando o projetor multimídia. A leitura em voz alta 

foi realizada pelo professor. 

Como esse encontro foi realizado em um laboratório de informática que apresentava 

todos os monitores posicionados de modo que permitisse uma boa visualização e 

acompanhamento de cada participante pelo professor, pudemos observar 

atentamente o envolvimento dos alunos com a leitura, cada um em seu próprio 

ritmo. A leitura também despertou questionamentos nos alunos, principalmente no 
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que diz respeito a questões linguísticas, como, por exemplo, na pergunta “o que é 

uma interjeição, professor?” feita em voz alta por um deles. O envolvimento com o 

texto por parte dos alunos nos fez avaliar positivamente esse primeiro encontro. 

 

8.1.2. Segundo encontro 

 

Para o segundo encontro, tínhamos por objetivo verificar a compreensão e alcançar 

por meio das perguntas um nivelamento da apropriação da narrativa, para, a partir 

desse momento, propor ao grupo a realização das primeiras atividades envolvendo 

os adjetivos. 19 alunos entregaram a atividade respondida. 

Na primeira pergunta feita, nossa preocupação era verificar se os alunos estavam 

entendendo os dois planos narrativos em que foi estruturada a história; se a brusca 

mudança do mundo exterior para o Reino das Palavras havia feito sentido para eles. 

Com exceção de dois alunos (um deixou em branco e outro teve sua resposta 

comprometida por problemas no registro da resposta), todo o restante da turma 

demonstrou ter entendido a proposta dos planos narrativos, referindo-se ao reino 

com variadas expressões, mas todas que demonstraram uma compreensão da 

relação do mundo exterior com o Reino das palavras. Usaram expressões como, por 

exemplo: “na cabeça de Carlos”, “na mente do personagem”, “em uma parte do 

cérebro responsável pelo armazenamento das palavras”, ou ainda “dentro da mente 

de cada um”. 

Na segunda pergunta pretendíamos verificar se as representações que escolhemos 

para compor o Reino estavam sendo compreendidas como tal. Para isso, 

escolhemos a Usina como um dos importantes símbolos da história para verificar se 

eles haviam conseguido acompanhar esse aspecto da narrativa. Três alunos não 

responderam o que a usina representava na história, mas copiaram de uma 

pesquisa no Google uma definição geral da palavra usina (dois desses alunos foram 

os mesmos que demonstraram dificuldade com a questão anterior). No entanto, todo 

o restante da turma respondeu, demonstrando ter entendido a proposta. 

Exemplificamos aqui esse entendimento quase geral com as respostas: “seria a 

central de palavras”, “onde as palavras estão confusas e estão sendo trabalhadas 

para serem entendidas”, “seria o acervo vocabulário do personagem Carlos”, ou 
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ainda “local onde as frases são criadas e lançadas para fora do pensamento”. A 

quantidade de respostas que de maneira diferente acabam definindo exatamente o 

que foi pretendido nos mostra que a representação funcionou na narrativa. 

Na terceira pergunta pretendíamos avaliar um momento mais específico da narrativa 

que exigiria uma percepção de leitura um pouco mais apurada, um entendimento de 

causa e efeito de algo mais implícito na história, isto é, a relação entre a fala da 

menina com a memória do abandono e o consequente esquecimento da palavra. 

Quatro alunos não conseguiram entender essa relação, sugerindo outros fatores 

como distração ou sono para o esquecimento da palavra. Todo o restante conseguiu 

perceber a associação sugerida, mostrando que, mesmo nesse ponto mais 

complexo, envolvendo flash-back e alternância entre os planos narrativos, a grande 

maioria dos alunos conseguiu chegar a uma interpretação correta. Exemplificamos 

com uma das muitas respostas positivas: “Ela usa tanto a palavra para de olhar pra 

mim que o faz ir mais profundo da sua mente em um trauma, e naquele momento 

ele teve um pico na memória. Isso já aconteceu comigo, conversando com uma 

amiga, estávamos falando de um assunto, e de repente minha mente foi em outro 

lugar, e quando ela me chamou, eu perguntei o que estávamos conversando 

mesmo?” 

Na quarta pergunta voltamos a verificar o entendimento das representações na 

história. Dessa vez escolhemos um elemento que aparece pouco, embora de 

maneira marcante, o vento, que representando as falas externas vindas de outros 

personagens. Apenas quatro alunos chegaram à resposta aceitável, o restante tendo 

associado o vento a lembranças. Um dado curioso foi o fato de mais da metade dos 

que erraram também haviam faltado ao encontro anterior, quando nos dedicamos à 

leitura individual seguida pela coletiva. Ao corrigir esta questão com a turma, 

provocamos vários depoimentos sobre o que pensaram ser o vento na narrativa. 

Aqui reportamos nossa mediação à abordagem epilinguística, entendendo a 

importância do processo de elaboração mental dos alunos que permitiu chegar a 

uma explicação diferente da que julgamos mais adequada. Como ressalta Resende 

(2008, p.102), 

[...] fazemos sempre interpretação de textos sem nos preocupar com a 
forma do processo interpretativo. Quando nos preocupamos com a forma do 
processo interpretativo, descobrimos que há um outro par de forma e 
conteúdo. Enquanto o conceito mais conhecido de forma é o arranjo léxico-
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gramatical de uma língua específica, o conceito mais profundo de forma é a 
própria linguagem ou processos abstratos que permitem a organização da 
experiência ou do empírico de um certo modo. A experiência singular que 
se quer expressar seria o conteúdo também em um sentido mais profundo. 
 

Na última pergunta desse encontro introduzimos o conteúdo “adjetivo” procurando 

identificar algum conhecimento anterior dos alunos sobre esse assunto. Cinco 

alunos demonstraram algum conhecimento do que são os adjetivos. O restante 

lembrava-se de ter estudado, mas não acrescentou informação ou escreveu um 

conceito equivocado. Um deixou em branco e três escreveram algo relacionando 

vagamente o adjetivo a figuras de linguagem. Exemplificamos essas respostas que 

demonstram falta de entendimento sobre o assunto com as seguintes citações: 

“Adjetivos dão sentido às palavras” e “Adjetivos são os que dá nomes aos sujeitos e 

objetos”. Passemos a seguir ao terceiro encontro. 

 

8.1.3. Terceiro encontro 

 

Neste encontro tínhamos por objetivo propor aos alunos atividades epilinguísticas e 

assim levá-los à elaboração metalinguística da definição do adjetivo. 21 alunos 

entregaram esta atividade. 

Na primeira questão desse encontro partimos de um exemplo da HQ para propor 

uma atividade sobre o uso dos adjetivos. Na segunda fizemos uma continuação da 

anterior, agora com palavras não relacionadas à história. O propósito dessas 

questões era apenas colocar os alunos em contato com os adjetivos em uso. De 

uma maneira geral não tiveram dificuldade, alguns chegaram a demonstrar diversão 

enquanto literalmente brincavam com os adjetivos em aula. Nesse ponto, a única 

dificuldade por parte de alguns alunos foi conseguir encontrar adjetivos para a 

palavra doença.  

Já a quarta e quinta questão trabalhavam com classificação dos adjetivos, em uma 

tentativa de mostrar que nem sempre um adjetivo vai referir-se a algo bom ou ruim e, 

dependendo do contexto, um mesmo adjetivo pode adquirir noções diferentes. A 

atividade não representou dificuldade, mas foi importante para servir de ponte para a 

próxima questão. Um dado curioso que surgiu na comparação das respostas foi a 
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variedade de criações feitas pelos alunos. Vários adjetivos eram classificados como 

neutros por alguns alunos enquanto para outros se tornavam negativos ou positivos. 

A última questão tratou de uma elaboração metalinguística, a definição de adjetivo 

construída após a atividade epilinguística. Nesta atividade, quatro alunos não 

responderam, dois construíram uma definição limitada à qualidade, como “adjetivo é 

o que dá qualidade”, e todo o restante usou os termos “caracteriza” ou “classifica” ou 

disse algo de significado similar. Destacamos esses dois exemplos: 

É usado para da função a algo ou pessoa, negativo, positivo ou neutro. 

Ele(a) te classifica, pode te botar pra baixo ou pra cima, bem ou mau, te 

enaltecer ou te destruir, te qualificar ou desqualificar, etc. 

Percebemos assim um avanço na reflexão sobre a língua, quando comparamos com 

as respostas sobre adjetivos do final do segundo encontro. Anteriormente uma das 

alunas havia respondido: “estudei [...] adjetivo que são sentido as palavras”. Agora, 

ao final do terceiro, a mesma respondeu: “Adjetivo é palavra que faz modificação em 

outro, ou em pessoas. É como apelidos. Ex: Maria você é baixa, gorda e pálida.”  

Como havíamos aprendido com Franchi (2012), assim como no início da aquisição 

da linguagem quando a criança se exercita na construção de objetos linguísticos e 

constrói hipóteses, com as atividades epilinguísticas direcionadas por nós podemos 

observar que os alunos também construíram suas hipóteses e reflexão sobre a 

própria língua em uso. 

Passemos assim à análise do quarto encontro. 

 

8.1.4. Quarto encontro 

 

Neste encontro o objetivo era propor aos alunos atividades epilinguísticas e assim 

levá-los a entender a função adjetiva e identificar locuções adjetivas e orações 

adjetivas. Esse encontro ocorreu geminado ao encontro seguinte, e apenas 14 

alunos entregaram as respostas em tempo de analisarmos as respostas. 

Na primeira questão procuramos trabalhar uma atividade epilinguística de 

substituição para levar os alunos à compreensão de que há expressões formadas 
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por mais de uma palavra que têm o mesmo papel de um adjetivo. O nível de 

dificuldade foi um pouco maior, visto que primeiro deveriam identificar os adjetivos 

nas frases e, como preparação para a atividade seguinte, uma mesma palavra em 

uma frase funcionava como adjetivo e em outra não. Seis alunos apresentaram 

dificuldade em entender o exercício enquanto os outros o fizeram bem. 

Na segunda questão damos prosseguimento ao que foi iniciado na anterior, 

apresentando palavras que às vezes tinham função adjetiva e outras vezes não. 

Dois alunos fugiram totalmente à proposta (não diferenciando a função adjetiva da 

substantiva), outros seis apresentaram alguma dificuldade, tendo um aproveitamento 

parcial e o restante desenvolveu coerentemente o que foi proposto. 

Na terceira questão, propomos aos alunos uma substituição de locuções adjetivas 

por adjetivos com o objetivo de, por meio de atividade epilinguística, levá-los à uma 

familiaridade com as locuções. Com exceção de dois que fugiram totalmente à 

proposta (substituindo as lacunas por quaisquer palavras que coubessem nas 

frases, como por exemplo fumaça “sem cor” por fumaça “preta”, ao invés de incolor) 

, o restante trabalhou bem a questão. 

Na quarta, propomos o processo inverso, a substituição de adjetivos por locuções, 

dentro do mesmo objetivo da questão anterior. Sete alunos apresentaram alguma 

dificuldade em algum ponto da questão, mas conseguiram um bom aproveitamento. 

O restante desenvolveu bem a atividade. 

Na quinta atividade, propomos a troca de orações adjetivas por adjetivos. O objetivo 

dessa atividade epilinguística era torná-los familiarizados com as orações adjetivas. 

Um aluno fugiu à proposta (substituindo por exemplo “que se acha melhor que as 

outras” por “prestativa” ou “que fala demais” por “silenciar”), três encontraram 

alguma dificuldade, e todo o restante desenvolveu sem grandes problemas. 

A última atividade desse encontro tinha por objetivo avaliar se os alunos, por meio 

das atividades epilinguísticas haviam conseguido se apropriar dos conceitos de 

adjetivo, locução adjetiva e oração adjetiva. Um aluno apresentou grande 

dificuldade, errando quatro das dez opções de classificação. Sete alunos, embora 
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tenham respondido equivocadamente uma ou duas questões, desenvolveram bem a 

atividade. Os outros seis alunos trabalharam a questão com coerência. 

Conforme Wamser (2003) já havia apontado, pudemos confirmar que as atividades 

epilinguísticas nos permitem identificar com mais precisão os pontos de maiores 

dúvidas dos alunos para assim melhor auxiliá-los  nos tópicos trabalhados. 

Embora o nível de dificuldade tenha aumentado bastante na proposta dessas 

atividades, tivemos clareza de uma evolução no entendimento dos conceitos por 

parte dos alunos, quando comparamos ao que primeiro demonstraram conhecer 

sobre o tema. Avaliamos também de maneira positiva este quarto encontro. 

Passamos então à análise do último encontro. 

 

 8.1.5 Quinto encontro 

 

Esse último encontro precisou acontecer de maneira seguida ao anterior, por uma 

questão de agenda. Seu objetivo foi avaliar o interesse pela HQ e a sua relevância 

para o ensino do tópico escolhido. Isso para nossa pesquisa era algo fundamental, 

pois o interesse pela HQ revelaria sua importância enquanto ferramenta de ensino, e 

a relevância no que diz respeito à compreensão de um conteúdo, e sua verdadeira 

validação enquanto produto educacional. 

A primeira pergunta foi uma autoavaliação acerca do aprendizado sobre os 

adjetivos. Seis alunos avaliaram de maneira regular, ou nota 7, em uma escala de 0 

a 10. Contudo, alguns desses demonstraram um sentimento positivo de auto 

cobrança, pois perceberam que precisam aprender mais sobre os adjetivos, ou 

gostariam de poder estudar mais o assunto. Como exemplo, temos esse 

depoimento: “Regular, pois não fiquei na matéria o quanto eu queria”. Os outros 

alunos que devolveram as atividades avaliaram de maneira positiva mais 

explicitamente. Destacamos alguns depoimentos: 

Muito bom, aprendendo e se divertindo com a história. 

Bastante proveitoso, pois não tinha ideia que adjetivos tem forma de oração 
e locução. 
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Na segunda questão, consultamos a opinião dos alunos sobre o uso da HQ nas 

aulas. Todos opinaram positivamente, afirmando que a HQ prendeu a atenção, 

facilitou o entendimento ou aprendizagem. Destacamos os seguintes depoimentos: 

Achei muito bom. Gostaria de participar de mais aulas assim, pois me senti 
montando um quebra cabeça. 

Achei muito interessante, pois possibilita a dinâmica do aprendizado. Acho 
que deveria ter aulas assim, pois facilita na interpretação de texto. 

Foi diferente, mas foi uma forma de aprendizado surpreendente muito legal. 

 

Uma das grandes preocupações no decorrer da pesquisa era se a história se 

mostraria interessante ao leitor, independentemente de sua intenção pedagógica. Se 

um leitor teria prazer em ler a história independente de precisar ou não de seu 

conteúdo escolar, lendo por puro deleite artístico. As duas últimas questões 

procuraram avaliar esse ponto, questionando sobre o interesse na leitura do final da 

história e ainda como cada aluno terminaria a narrativa.  

Com exceção de uma aluna, todos os alunos demonstraram interesse em ler o fim 

da história. Apresentamos a seguir alguns depoimentos: 

Sim, estou ansiosa para ver o desdobramento da história. 

É claro, fiquei curiosa. 

Sim, pois com o final dá pra entender o que acontece com a Alexia. 

 

Sobre a sugestão de final da história, um aluno deixou em branco e outro disse não 

ter criatividade. Os doze restantes apresentaram alguma sugestão, sendo um deles 

relacionado ao plano narrativo do mundo exterior e todo o restante voltado para o 

plano do Reino das palavras. 

Esse envolvimento com o mundo da narrativa e seus personagens para algo além 

do conteúdo disciplinar nos leva a avaliar positivamente o processo de criação da 

HQ, nas linguagens e formas utilizadas, pois conforme entendemos de Cândido 

(2004), algo parece ter sido “comunicado ao espírito do leitor”.  

Ao final dessas análises, consideramos importante destacar o fato de que a 

mediação do professor durante a aplicação da atividade foi mínima, pois queríamos 
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avaliar a capacidade de o material proporcionar autonomia aos alunos, ou seja, 

exercer a função de linguagem conativa em relação aos alunos. Percebemos assim 

que, tanto a HQ quanto a sequência didática proposta mostraram-se relevantes em 

cada etapa. A reação dos alunos e as ações com autonomia, ao manipular o 

material, superou nossas expectativas. Como estávamos habituados a trabalhar 

quadrinhos em aulas de língua portuguesa, já esperávamos um nível de 

envolvimento. Mas a participação dos alunos mostrou-se superior ao que 

esperávamos. A avaliação mostrou-se positiva no que diz respeito ao cumprimento 

dos objetivos em cada encontro.  

Analisando ainda a sequência didática como um todo, também podemos ponderar 

sobre o uso das atividades epilinguísticas ao longo da proposta. Conforme 

aprendemos com Franchi (2012, p. 36), levamos os alunos a esse tipo de atividade 

quando nos exercícios eles puderam operar com a linguagem, comparando as 

expressões, transformando-as, experimentando novas construções, brincando com 

a linguagem, investindo em novas formas linguísticas. 

No tópico sobre atividades epilinguísticas, citamos os trabalhos de Franchi (2012), 

de Rezende (2008) e de Wamser (2013), todos com experimentos didáticos 

envolvendo atividades epilinguísticas e cada um deles chegando a um ponto 

comum: a epilinguagem abrindo caminho para a metalinguagem. No que diz respeito 

à atividade epilinguística, nossa pesquisa também chegou a um resultado. Após as 

atividades envolvendo os usos do adjetivo, os alunos conseguiram formular uma 

melhor definição para tal conteúdo trabalhado. Também por meio de atividades 

epilinguísticas os alunos puderam ganhar familiaridade com a função adjetiva para 

além dos adjetivos e foram introduzidos às formulações metalinguísticas gramaticais 

de locução adjetiva e oração adjetiva.  

Nosso propósito inicial ao explorar epilinguisticamente um tópico do ensino da língua  

era, como aprendemos com Geraldi (2002, p. 64), levar os alunos a aprender a 

refletir sobre a linguagem, para que estudos gramaticais pudessem ser melhor 

compreendidos por eles. Nesse sentido, nossa pesquisa chegou a uma avaliação 

positiva, confirmando mais uma vez à importância de uma abordagem epilinguística 

no ensino da língua. 

Passemos agora à experiência vivenciada junto aos professores. 
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8.2 A EXPERIÊNCIA COM OS PROFESSORES 

 

Mesmo considerando que a experiencia da nossa HQ com outros docentes poderia 

confirmar a possibilidade de se utilizar a narrativa e sua abordagem epilinguística 

para ensino de diversos tópicos de língua portuguesa submetemos a nossa narrativa 

à apreciação de professores de Língua Portuguesa na expectativa de poder ajustar 

possíveis equívocos e agregar mais qualidade.  

Realizamos um encontro com 15 professores, alunos do mestrado profissional em 

Letras para apresentar a eles a HQ. Antes da leitura, questionamos a eles quantos 

eram leitores de quadrinhos. A maioria tinha pouco contato com uma narrativa mais 

extensa em quadrinhos, confessaram usar e ler com mais frequência tirinhas e 

charges, por serem mais facilmente acessíveis, podendo ser encontrados em 

materiais didáticos e redes sociais. Na nossa percepção, também não ofereciam a 

leitura de HQ para seus alunos (crianças e adolescentes). Um único professor 

demonstrou conhecimento dos gêneros de HQs e relatou ter trabalhado poucas 

vezes as HQs com seus alunos.  

Explicamos brevemente a proposta da HQ e a etapa de trabalho em que estávamos, 

projetamos o texto (nesta etapa, era uma primeira versão da narrativa, sem os 

ajustes sugeridos durante o exame de qualificação). Utilizamos um Datashow para 

socializar a leitura feita em voz alta. 

Após a leitura, franqueamos a palavra para cada professor que desejasse manifestar 

opiniões. Um deles, depois de elogiar o trabalho, disse que talvez ele fosse mais 

relevante para formação de professores do que para alunos da educação básica, 

pois a leitura o havia ajudado a compreender o conceito de epilinguismo. Houve 

adesão à ideia de levarem para seus alunos. Três professores demonstraram 

empolgação ao declarar que pretendia aplicar a história para tratar de determinados 

temas com suas turmas. Um problema consensual levantado foi a dificuldade em 

reproduzir o material para os alunos. Uma professora formulou a proposta de se 

trabalhar quadrinhos com os alunos, levando-os a fazer as próprias HQs, sugerindo 
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que os alunos recortassem revistas (para nós, uma verdadeira violação) para 

construir essas histórias... 

Encerrando o encontro, foi então proposta aos professores a seguinte atividade: 

cada um deveria fazer alguma aplicação da HQ com seus alunos, tanto para 

abordagem epilinguística quanto para qualquer outra atividade que lhes parecesse 

apropriada. Ao fim dessa aplicação, cada um responderia a dois questionamentos: 

a) foi possível utilizar a narrativa em quadrinhos para operações de linguagem sob 

uma abordagem epilinguística? b) que atividades foram propostas aos alunos?  

Dos 15 professores, 13 elaboram alguma atividade para os alunos dentro do tema 

de epiliguismo, mas, desses 13, cinco utilizaram outros textos em lugar da HQ, 

justificando terem dificuldades na estrutura da escola para imprimir cada cópia ou 

usar um meio digital. Cinco formularam atividades (anexos 2 a 6), mas não 

aplicaram aos alunos por conta das atividades já agendadas em planejamento para 

o final do ano letivo. Os outros três realizaram aplicação com alunos (anexos 7 a 9). 

Vamos então analisar primeiramente o trabalho dos que formularam atividades com 

a HQ, mas sem conseguir aplicar. 

Os exercícios propostos por esses professores foram nos mais variados temas. 

Além de diversos exercícios de interpretação de texto, encontramos algumas 

questões de interpretação de textos visuais, explorando a formatação de letras 

usadas e o uso de expressões faciais ao longo da narrativa. Encontramos exercícios 

envolvendo adjetivos, interjeições, conjunções (incluindo um sobre 13 usos do “mas” 

na HQ), advérbios, pronomes, sufixos, o sujeito em análise sintática, variedade 

linguística, pontuação, e diversas atividades epilinguísticas envolvendo semântica e 

produção de texto, a partir de substituições de palavras e expressões procurando 

manter o sentido, como ocorreu na história. Além disso, encontramos ainda uma 

proposta de redação mais longa, com a transposição do texto para prosa, invertendo 

posições de personagens. 

De uma maneira geral, percebemos, pela dedicação e cuidado desses professores 

ao elaborarem o material, que eles acreditaram no potencial da HQ para uso em 

aulas de língua Portuguesa. Destacamos um trecho de depoimento de dois deles: 
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Enfim, não consegui realizar o trabalho com os quadrinhos, mas considerei 
bem criativo e interessante o material (anexo 2). 

[...] espera-se uma nova oportunidade de aplicá-las a fim de que possamos 
mudar a concepção da aula de Língua Portuguesa como aprendizagem de 
um código padrão (anexo 4). 
  

Analisamos a seguir a proposta dos que aplicaram com alunos. 

O primeiro trabalho analisado (anexo 7) foi realizado com muito esmero, teve um 

foco predominantemente na atividade epilinguística e na interpretação de texto, 

abordando ainda temas como ambiguidade, advérbio, interpretação de textos visuais 

e pontuação. Sobre a aplicação da atividade, a professora relatou: 

As atividades foram desenvolvidas por 35 estudantes do 7º ano em duas 
aulas geminadas de Língua Portuguesa. Inicialmente, foi realizada a leitura 
da história em quadrinhos “Aléxia e o Reino das Palavras” com uso de 
projetor multimídia e organização de carteiras de forma circular para melhor 
visualização. Os alunos se interessaram pela leitura, mas tiveram 
dificuldades em algumas terminologias e alguns vocábulos que foram 
utilizados. Antes da discussão sobre a tira, foi necessário consultar o 
significado de algumas palavras com uso do dicionário a fim de que os 
alunos compreendessem toda a narrativa. Feitas as considerações sobre o 
texto, os alunos desenvolveram as cinco atividades propostas em duplas. A 
maior parte da turma conseguiu encontrar as respostas corretas. Foi uma 
atividade produtiva, mas que recorreu ao uso do dicionário e explanação de 
conceitos no quadro para exemplificar os casos não compreendidos. Na 
prática, foi possível verificar que é possível trabalhar com o material enviado 
em questões epilinguísticas, mas este ainda depende da explicação de 
alguns conceitos e terminologias para que seja totalmente compreendido 
pelos alunos. 

 

Originalmente a história foi pensada para leitores de 9º ano ou ensino médio. 

Verificar que a HQ foi aplicada com êxito para um grupo com faixa etária menor e, 

mesmo assim, despertou interesse e facilitou o ensino dos conteúdos propostos, 

atesta para nós, a extensão de possibilidades de seu uso. 

No outro trabalho analisado (anexo 8), foram abordados os temas de pontuação, 

adjetivos, diminutivos, e duas atividades epilinguísticas de produção de texto, sendo 

uma delas mais longa, na forma de uma transposição da narrativa em quadrinhos 

para um relatório sobre tudo o que acontece no plano narrativo do mundo exterior. A 

forma de aplicação da atividade diferiu da anterior, pois a professora optou por 
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imprimir a HQ e disponibilizar aos alunos em duplas. O resultado foi bastante 

positivo, como podemos ler em seu relatório: 

Utilizei essa história em duas turmas, uma turma de sétimo ano e uma 
turma de nono ano. A presente atividade foi realizada em uma aula de 55 
minutos no dia 23 de outubro de 2017 na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio [...] distrito de Fundão/ES.  

Como essa escola não possui muitos recursos digitais, optei por imprimir a 
história e dividi os alunos em duplas para trabalharem. Na turma de sétimo 
ano, os alunos sentiram dificuldades em entender a história, consegui 
perceber que o reino das palavras estava na mente, no subconsciente do 
menino, seria nossa mente processando as palavras, mas no final com a 
orientação do professor conseguiram fazer a atividade, iniciaram nesta aula 
para terminarem em casa. 

No nono ano, os alunos conseguiram entender a história sem dificuldades, e 
executaram a atividade apresentando poucas dúvidas, alguns não se 
lembravam o que era “pejoratividade”, mas no geral fizeram sem 
dificuldades. 

Em ambas as turmas percebi que a história despertou o interesse dos 
alunos, principalmente no nono ano, todos os alunos executaram com 
entusiasmo. 

Certamente, essa será uma atividade que utilizarei em outros momentos e 
em outras turmas. Analisando a história percebo muitas possibilidades de 
trabalho, pois o conteúdo é apresentado de forma criativa e lúdica. 

 

Além da turma de 9º ano, mais uma turma do 7º teve êxito ao fazer uso do material. 

Além disso, a professora foi capaz de perceber muitas outras possibilidades de 

trabalho a partir da HQ, o  que vem atestar a viabilidade da proposta inicial, de se 

construir um material de múltiplas aplicações. 

O último trabalho analisado (anexo 9), além de trabalhar adjetivo, interjeição e 

conceito de metalinguagem, abordou de uma maneira mais diferenciada a 

interpretação de texto, levando o aluno a perceber sutilezas na leitura, elementos de 

coesão textual mais afastados na narrativa: 

7) No início da história de Alexia, a interjeição Caramba afirma que 

“algumas palavras podem ser cruéis”. Qual a relação dessa fala com o que 

acontece nas páginas 23 e 24? 

 

Outra questão que nos chamou a atenção, foi uma proposta de produção de texto 

que procura encontrar uma identificação do aluno com uma ideia sugerida na HQ: 
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9) Em “Alexia e o reino das palavras”, depois de uma experiência 
desagradável, a protagonista foge e um personagem afirma que “A 
pobrezinha está assustada em um mundo cheio de regras que ela ainda 
não compreende”. Em algum momento de sua vida estudantil, você também 
já se assustou com algumas regras presentes na gramática da língua 
portuguesa? Escreva sobre essa experiência. 

 

Uma leitura mais refinada da história por parte da professora foi capaz fazê-la propor 

ao aluno uma leitura também mais refinada. Outra questão que merece destaque é a 

de produção de texto, que propõe a criação de uma sequência para a história toda 

feita em quadrinhos: 

10) Os recursos expressivos nos quadrinhos, tais como, os balões, uso 
repetido de pontuações, são fundamentais para que o objetivo do gênero 
seja alcançado. Fazendo uso desses e outros recursos, use a imaginação e 
crie uma sequência de quadrinhos que deem continuidade à história. Como 
será a tal floresta triste para onde Alexia foi? Como Alexia está se sentindo? 
Mãos à obra! 

 

Essa sequência de atividades também se difere das anteriores no que diz respeito à 

sua turma de aplicação. Apenas um aluno fez a atividade, e ainda assim em uma 

idade bem abaixo da prevista, como podemos ler no relato da professora: 

Na impossibilidade de aplicar as tarefas em sala de aula, decidi apresentá-
la ao meu filho que está no 5º ano do Ensino Fundamental, e ver qual seria 
sua interação com a história e se conseguiria responder parte dos 
questionamentos.  

Ao elaborar as atividades, pensei em usá-la numa turma de 7º ano. Procurei 
utilizar uma linguagem, considerada por mim, mais acessível para os 
alunos, todavia, enquanto interagia com o meu filho, percebi que o 
vocabulário empregado não foi tão acessível quanto pensei, considerando 
que o Matheus está finalizando o 5º ano.  

A decisão de fazer as tarefas com ele, surgiu porque no dia em que abri o 
arquivo enviado pelo professor, ele estava perto e pediu para ler. Enquanto 
o fazia, ia me perguntando sobre o autor da história, como havia produzido, 
onde estava a segunda parte, o que aconteceu com a Alexia etc. Vi que se 
interessou muito e achou “bem legal” a ilustração e o conteúdo.  

Na hora de fazer as atividades, já era de se esperar que o Matheus 
apresentasse algumas dificuldades, mas quando não entendia a questão 
ele me questionava e por meio da interação chegava a uma resposta 
aproximada, isso aconteceu com as questões de nº 3, 6 e 8. No geral, ele 
gostou de fazer as tarefas. Apesar das dificuldades que surgiram devido ao 
vocabulário, decidi não alterá-lo para posteriormente aplicar em uma sala 
regular e poder analisar melhor os resultados.  
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A professora colocou em seu relatório uma foto da cena criada por seu filho na 

proposta de produção de texto, com Alexia chegando nas florestas tristes. 

 

Figura 15 – desenho de um aluno 

 

Fonte: fornecido pela professora 

Mais uma vez o alcance da HQ nos surpreendeu e o trabalho desta professora nos 

confirmou o potencial pedagógico do material. 

O olhar dos professores envolvidos na aplicação veio não só reafirmar a validação 

da HQ, como também demonstrar as suas possibilidades de uso. O material 

funcionou com crianças, adolescentes e com adultos (como demonstrado no 

subcapítulo anterior). Serviu para uma imensa quantidade de temas e assuntos 
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dentro do ensino de língua portuguesa, além de uma vasta quantidade de atividades 

linguísticas. 

Um dos nossos receios era que a baixa intimidade dos professores com o gênero 

HQ pudesse dificultar sua exploração didática. No início de nossa pesquisa 

havíamos aprendido sobre a diferença positiva que o simples contato cotidiano dos 

professores com as HQs poderia fazer no rendimento dos alunos (CARVALHO, 

2006). Também havíamos aprendido com Santos e Vergueiro (2012, p. 84) sobre os 

riscos do uso indiscriminado de quadrinhos por professores que não levam em 

consideração elementos como o público para o qual a HQ foi originalmente 

produzido (infantil, adolescente ou adulto). Tais preocupações de certa forma 

ajudaram a nortear a própria redação da nossa narrativa, na tentativa torná-la 

acessível, sem, no entanto, empobrecê-la. Mesmo que os alunos desfrutassem da 

leitura, se os professores não “comprassem a ideia”, dificilmente nosso produto 

educacional ganharia espaço na sala de aula.  

 

No entanto, ao final dessa experiência, pudemos verificar que, mesmo os 

professores em sua maioria tendo pouca vivência com o gênero de HQ trabalhado 

(alguns referiam-se à narrativa como tirinha), puderam fazer uma boa aplicação do 

texto. Consideramos a experiência positiva para nossa pesquisa, pois trouxe a 

confirmação do que inicialmente acreditávamos, uma possibilidade de aplicação 

ampla da HQ dentro do ensino de língua, não só no que diz respeito ao público que 

abrangeu várias idades, mas principalmente no leque temático que ela possibilitou 

no processo ensino e aprendizagem da língua. 

Tendo desenvolvido essa análise, passemos agora para as considerações finais. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Iniciamos a pesquisa com uma pergunta em mente: como construir uma HQ que 

possa ser utilizada em aulas de língua portuguesa envolvendo a abordagem 

epilinguística? E definimos como objetivo a elaboração dessa HQ, não de uma 

maneira qualquer, mas de forma a apresentar algum potencial artístico, humanizador 

e, ao mesmo tempo, relevante para o processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa dentro de abordagem epilinguística. 

Demoramos para iniciar as primeiras artes, os primeiros esboços de roteiro, pois 

antes era necessário nos apropriarmos de diversos conceitos para conquistarmos 

esse objetivo. A etapa de pesquisa teórica foi fundamental para a construção de 

nossa proposta. Destacamos a seguir alguns pontos mais importantes no processo. 

Foi preciso nos aprofundar no entendimento de quais eram os elementos 

agregadores de algum potencial artístico e humanizador em uma HQ. Nesse 

percurso descobrimos um importante conceito proposto por Culler (1999, p. 26): “a 

literariedade de fenômenos não literários”.  Entendemos assim que o uso de certos 

elementos literários traria à HQ uma maior possibilidade de valorização pelos 

leitores, despertando neles algum deleite artístico. Entendemos também que, com 

essa literariedade, também teríamos alguma possibilidade de humanização para os 

leitores, no sentido utilizado por Cândido (2004, p. 180) de nos tornar mais 

compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Na etapa de 

produção da HQ, desafiamo-nos a inserir cada um desses elementos, preocupando-

nos com forma e conteúdo, na busca de construir um texto que permitisse vários 

níveis de leitura. Um texto que não fosse lido simplesmente por uma motivação de 

obrigatoriedade escolar, mas por sua narrativa e beleza própria.   

 Outra etapa que muito agregou elementos à construção da HQ foi a pesquisa sobre 

a Teoria das Operações Enunciativas de Culioli (1976) especialmente no conceito de 

atividade epilinguística. Essa etapa nos possibilitou não só construir os elementos do 

Reino das palavras, como a usina e os operadores epilinguísticos, como nos levou à 

inserção no roteiro de uma importante âncora para aplicações pedagógicas: as 

cenas das substituições de termos nas frases, em intensa operação epilinguística.  
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Consideramos também de grande importância o que aprendemos no estudo da 

linguagem interior em Vigotski (2001). Essa leitura também foi fundamental para o 

entendimento de como deveria funcionar a usina do Reino das Palavras. Elementos 

como o rio, as nuvens, o vento e a cascata da usina surgiram exatamente a partir do 

contato com suas ideias sobre a linguagem e o pensamento.  

Passamos então às etapas de elaboração da HQ, delimitando a história que 

pretendíamos contar, planejando cena a cena, elaborando cada elemento do cenário 

e cada personagem de forma a trazer diversas representações da linguagem, para 

finalmente desenhar, artefinalizar, colorir, inserir textos e balões. Toda a parte 

gráfica foi desenvolvida em um computador a partir do software Manga Studio da 

empresa japonesa Smith Micro. 

Chegamos então à etapa da pesquisa empírica, para validar a HQ enquanto produto 

educacional. Submetemos a HQ com uma sequência didática sobre adjetivos à uma 

turma de alunos do EJA e chegamos a um resultado bastante positivo. 

Comprovamos em uma turma com representantes de várias gerações aos quais a 

narrativa foi compreensível. Os alunos foram capazes de entender a história, as 

representações e até algumas informações mais implícitas no enredo.  

Além de ser compreensível, a HQ também se mostrou capaz de despertar interesse 

no leitor. Uma preocupação que tínhamos desde o início é de a nossa HQ ser 

enfadonha, desinteressante aos leitores, sendo lida apenas por carregar algum 

conteúdo escolar. Nossa avaliação revelou que o leitor a considerou interessante por 

si só. As pessoas desejaram continuar a leitura e saber o final da história. Entre as 

pessoas que demonstraram interesse pela HQ temos desde alunos do 5º ano do 

fundamental, alunos jovens e adultos de diversas idades, até os professores de um 

mestrado profissional em letras. 

Mas o principal motivo que nos leva a avaliar a criação da HQ como algo viável é a 

sua relevância pedagógica. Tanto em nossa intervenção com os alunos, quanto nas 

dos outros professores, pudemos atestar que a HQ foi útil para se trabalhar os 

assuntos escolhidos. E esses assuntos foram os mais variados, demonstrando que a 

narrativa pode ter um amplo uso, para vários tópicos do ensino da língua, bem como 

para diversas séries da educação básica. Além disso, as atividades também 
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confirmaram um acerto na abordagem epilinguística para o ensino da língua. O uso 

da epilinguagem na narrativa e nos exercícios também foi um facilitador para a 

aplicação de cada assunto nas sequências didáticas. 

A partir dessa avaliação, estamos disponibilizando a HQ para download gratuito e 

livre uso para qualquer aluno ou professor.  

Entendemos ainda que o produto educacional poderá servir como ponto de partida 

para a construção de outros materiais, com novos episódios fazendo uso desse 

universo conceitual chamado de Reino das Palavras, abrindo mais e mais 

possibilidades temáticas para facilitar o ensino de língua portuguesa a todos quanto 

se interessarem.  

Por fim, entendemos a importância de um trabalho com a linguagem no campo das 

Humanidades. Vivemos um tempo de “mudanças sociais, culturais e políticas [em 

que conquistas] no âmbito das ciências humanas e sociais são abandonadas” 

(SILVA, 2010, p.9) em nome do crescimento da “sociedade” e da “garantia do 

futuro”. Sabemos que nessa tal sociedade pós Golpe de 2016 8  não se incluem 

todos, sobretudo a maioria marginalizada pelo poder hegemônico. Como afirma 

Silva (2010, p. 14) “[...] as Humanidades [...] têm sua razão de ser na preservação, 

na leitura, na interpretação e no estudo histórico-literário dos textos [...]”. Por isso, 

operar com e sobre a linguagem que é uma faculdade essencialmente humana 

ganha uma importância ímpar, pois é exatamente nesse tempo de mudanças que 

precisamos trabalhar os sujeitos psicossociológicos da linguagem para resistir e 

contrapor por meio dela às nocivas mudanças impostas a eles pelas transformações 

da sociedade. 

 

 

                                                        

8 Entendemos por Golpe o Impeachment tramado contra a presidente Dilma Rousseff, cujas 
mudanças posteriores a ele têm acabado com conquistas sociais e subtraído direitos das classes 
menos abastadas da sociedade. 
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ANEXO 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,______________________________________________________________, de 

número de CPF________________________, após informação, concordo em 

participar da pesquisa “A linguagem em Humanidades: um estudo de abordagem 

epilinguística com história em quadrinhos”  – do Mestrado Profissional em Ensino de 

Humanidades – PPGEH, campus Vitória”, conduzida pelo pesquisador Clériston 

Nascimento da Silva e orientada pelo professor Dr. Antônio Carlos Gomes, realizada 

no campus Vitória, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser.  Entendo que neste estudo irei realizar atividades dentro e fora da escola 

com o objetivo de contribuir para que se possa elaborar e explorar uma narrativa em 

quadrinhos com algum potencial artístico, humanizador e, ao mesmo tempo, 

relevante para o processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, dentro 

de uma abordagem epilinguística. Sei que poderei entrar em contato com o 

pesquisador na Diretoria de Ensino do Campus Vitória ou pelo telefone (27) 

999209208.  Ficam claros para mim que embora mínimos sempre há a 

possibilidade de pequenos riscos ao participar da pesquisa bem como o desagrado 

com algo que alguém diga ou faça. Também tenho ciência que a pesquisa pode 

trazer inúmeros benefícios para alunos, para a escola e para a sociedade. Sei 

também que há garantia de que as informações e o uso de imagens (caso 

necessário) desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos participantes 

voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo 

sobre a minha participação. 

Vitória, _____ de _____________ de 2016. 

_____________________________________________________ 
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ANEXO 2 – Primeira proposta 

 
1ª Questão 

Assinale a frase em que a expressão de boa não foi usada com o mesmo sentido 

de: 

 

a) Você faltou hoje, não é? Fica tranquilo, cara, a aula foi de boa. Sem 

conteúdos novos, sem exercícios, apenas revisão. 

b) “Tô solteiro, xonado na vida/ E pra curar a ferida que você me fez/ Beijo 

muito, entorno o caneco/ E amanhã tô de boa outra vez.” (João Bosco/ 

Vinícius) 

c) Tá de boa! Podemos fazer o trabalho de Física sem pressa, pois ainda temos 

muito tempo. 

d) “Eu quero ver o sol se pondo, na beira do mar/ Hoje eu tô de boa, deixa o 

corre pra lá/ Esquecer os meus esquemas, os meus problemas/ O meu plano 

hoje é ficar longe das algemas.” (Pacificadores) 

e) Essa empresa oferece os melhores preços e serviços, além disso, é de boa 

reputação. Pode ficar tranquilo ao fechar negócio, eu recomendo. 

 

2ª Questão 

Assinale as frases em que a conjunção mas tem o mesmo valor semântico de: 

 

 

a) “Nooooooossa! Mas que lugar é esse?” (página 6) 

b) “Mas que maldade com a novata.” (página 8) 

c) “Tava tudo meio parado , mas aí alguma coisa aconteceu...” (página 11) 

d) “Mas e você? Me diga...” (página 13) 

e) “Mas que lugar enorme.” (página 14) 

f) “Foi mal, operadora. Sabe como eles são... se distraem fácil! Mas já estão 

chegando por aí!” (página 16) 

g) “Caramba, mas que demora!” (página 16) 

h) “Tá bom! Já estou indo. Mas que estressada!” (página 18) 

i) “Espera... Mas o que eu faço lá dentro???” (página 19) 

j) “Eu sou o Antônio Carlos, mas pode me chamar de Carlos.” (página 22) 

“Não, obrigada. Tô de boa.” (página 22) 

“...Meu Deus, esse lugar é mesmo horrível! Mas não se 
preocupe. Vai dar tudo certo.” (página 10) 
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k) “Mas que vaca!” (página 24) 

l) “Mas por que eu???” (página 31) 

m) “Mas a usina vai ficar desfalcada!” (página 32) 

 

3ª Questão 

Uma mesma interjeição pode assumir sentidos distintos, a depender do contexto em 

que aparece. Analisando o valor semântico delas, relacione as colunas, de acordo 

com o código: 

1 – Admiração          3 – Aversão           5 - Alívio 

2 – Espanto              4 – Saudação        6 – Dúvida, incredulidade 

 

a) (    ) Nossa! Conseguimos terminar a prova antes de acabar a aula! 

b) (    ) Nossa! Que pessoa desprezível! 

c) (    ) Caramba! Que gatinha! Como se não bastasse, é inteligente. 

d) (    ) Caramba! Mais um reajuste no preço da gasolina! 

e) (    ) Oi! Tudo bem? 

f) (    ) “Novo chefe da Polícia Federal diz que mala de dinheiro não basta para 

incriminar Temer.” Oi?! Como assim?!?! 

g) (    ) Uau! Quantos livros na sua biblioteca! 

h) (    )Ué! Você disse que estava sem dinheiro e agora anda ostentando tênis 

novos? 

 

4ª Questão 

“Qual é, caramba! Você não tem senso de humor?” 

A interjeição em destaque poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por 

quais expressões abaixo? 

*Como vai       *Deixa disso      *Qual é o problema       *Tudo bem 

 

5ª Questão 

“Não sou um adjetivo. Não posso mudar você.” 

As orações coordenadas acima poderiam ser ligadas, sem prejuízo de sentido, 

utilizando-se a conjunção: 

a) Portanto 
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b) No entanto 

c) Contudo 

d) À medida que 

e) Embora 

 

Respostas 

1) E 

2) C, F e J 

3) A - 5 (alívio) 

B - 3 (aversão) 

C – 1 (admiração) 

D – 2 (espanto) 

E – 4 (saudação) 

F – 6 (dúvida, incredulidade) 

G – 1 (admiração) 

H – 6 (dúvida, incredulidade) 

4) Deixa disso, qual é o problema 

5) Portanto 

 

Não consegui trabalhar esse material com meus alunos, pois minhas turmas de 3º 

ciclo de eja (equivalente a 6º/7º ano) não têm domínio de alguns conteúdos 

gramaticais, valor semântico das conjunções, enfim, eles ainda apresentam sérias 

defasagens ...Trabalharia esse material com minhas turmas de ensino médio, se 

houvesse computadores na escola ou se houvesse a possibilidade de reproduzir o 

material sem prejuízo da arte ou das cores. Enfim, não consegui realizar o trabalho 

com os quadrinhos, mas considerei bem criativo e interessante o material. 
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ANEXO 3 – Segunda Proposta 

 

 

1-      Na página 8, último quadrinho alguns personagens (palavras) abraçam, 

encostam em Alexia e a transforma a modifica. Substitua essas personagens 

(palavras) por outras, logo depois desenhe como Alexia em conformidade com a 

troca. 

  

2-      Na página 9, um personagem diz: 

 

“Calma, não sou adjetivo, não posso mudar você. O que o autor quis dizer com isso? 

  

        3-“Tava tudo meio parado”( página 11). Se substituirmos a palavra destacada 

pelas citadas abaixo que novos significados obteríamos? 

Ligeiramente 

Muito 

Completamente 

Permanentemente 

Aparentemente 

Finalmente 

Relativamente 

Tranquilamente 

Geralmente 

           4-Transforme o texto em quadrinho numa prosa com discurso direto, trocando 

de posição os personagens Carlos e Alexia (Carlos será o aluno novato) 

  

          5-Por que será que o autor usou outro tipo de formatação para a palavra 

Alexia na página 21 (2º, 3º e 4º quadrinhos)? 

  

          6-Leia as frases a seguir e explique a diferença de sentido há na frase entre a 

troca das palavras: 

a) Mas que lugar é esse ? 

b) Mas que lugar é este? 
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c) Mas que lugar é aquele? 

  

7-Observe este trecho: A pobrezinha está assustada 

Que efeito de sentido tem o diminutivo na palavra pobrezinha? 

  

8-Observe o uso da interrogação nas frases abaixo e responda a questão proposta: 

Como é o seu nome? 

Vocês ouviram isso? ? ? 

Justifique o uso de cada um. 

9- Que ideia a repetição do O em “NOOOOOOOOssa ! Mas que lugar é esse 

?”      acrescenta ao texto?(Página 6) 

10- O que sugere a fumaça onde está escrito “bem mais gata que a Fernanda” 

(página 15) 
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ANEXO 4 – Terceira Proposta 

 

1) Observe o quadrinho abaixo: 

 

 

a) Qual é o papel dos nomes que estão acompanhando o substantivo “Alexia”? 

b) A personagem nomeada como “E” juntou-se à brincadeira do grupo. O que os 

“tentáculos” dela indicam na formação desse grupo de palavras? 

 

2) Leia a fala da personagem “Caramba” no quadrinho abaixo: 

  

 

 Ao se referir à brincadeira feita pelas outras personagens, Caramba emprega 

uma frase que é comum ouvir em nosso cotidiano. Em qual situação esse 

enunciado pode ser aplicado? 

 

 

3) Com base nesta sequência de quadrinhos, responda:                                                                                  
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a) Em quais deles as palavras são empregadas para representar os nomes das 

personagens? 

b) Em qual deles o nome da personagem deixa de ter essa função e passa a 

representar uma emoção? 

 

4) Observe a sequência de quadrinhos e a mudança de expressão da personagem 

Carlos: 

 

 

a) Nos dois primeiros quadrinhos, o que as expressões das personagens sugere em 

relação aos sentimentos deles? 

 

b) No terceiro quadrinho,ocorre uma mudança na postura de Carlos em função da 

fala de Alexia. Qual acontecimento no texto justifica essa mudança na expressão 

facial dele? 

 

5) A partir desta sequência de quadrinhos, responda: 
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a) Com qual finalidade devem ser empregadas as palavras convocadas pela 

“operadora epilinguística”?  

 

b) Crie três frases, por meio dessas palavras e também outros pronomes e 

substantivos, a fim de descrever a personagem Alexia.  

 

Respostas: 

1) a) Eles têm a função de caracterizar ou qualificar o nome Alexia. 

      b) Que ele serve para conectar a ideia do último adjetivo aos demais nomes. 

 

2) Essa frase é comum quando se refere ao uso ofensivo das palavras, quando elas 

são empregadas com o intuito de ferir alguém. 

 

3) a) No primeiro e no segundo quadrinho. 

    b) No terceiro quadrinho. 

 

4) a) Sugere que estão num momento de descontração, numa tom de brincadeira e 

aproximação. 

    b) Ele lembrou-se do momento em que sua mãe o havia abandonado, 

empregando aquela mesma frase em uma situação diferente. 

 

5) a) Elas têm a função de substituir o nome Alexia, evitando sua repetição. 

    b) (sugestões) 

 Ela é marrenta. 
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 Essa garota é chata. 

 Aquela menina é linda. 

 

 

 

Observações: 

 

Buscou-se, por meio dessas atividades, demonstrar as formas de utilização 

da língua sem que se prendesse à nomenclatura gramatical. Considerando o 

fato de nossos alunos constituírem um grupo heterogêneo, as respostas 

poderão ser variadas, mas deverão ter uma proximidade de sentido. Em 

função da falta de recursos materiais na escola, principalmente num período 

de avaliações, não foi possível aplicar essas atividades em sala. Contudo, 

espera-se uma nova oportunidade de aplicá-las a fim de que possamos 

mudar a concepção da aula de Língua Portuguesa como aprendizagem de 

um código padrão.  
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ANEXO 5 – Quarta Proposta 

 

Não foi possível explorar a história em quadrinhos “Alexia” com a única turma (9º 

ano) de Ensino Fundamental da escola E.E.E.F.M. Leandro Escobar. A maioria dos 

alunos dessa turma são alunos com a idade defasada para a série, com história de 

reprovações em anos anteriores e/ou egressos da Educação de Jovens e Adultos. 

Não têm um conhecimento substancial dos conceitos gramaticais. Seria necessário, 

portanto, rever as classes gramaticais, dentre outros conceitos com intuito de 

realizar as inferências necessárias para a produção de sentido do texto, porém não 

havia tempo hábil para isso, devido à obrigatoriedade para o cumprimento do 

Currículo Básico Comum do Espírito Santo.  

 

 

Atividades: 

Sugestão de atividades para o 6º e 7º ano do Ensino Fundamental 

Os sufixos flexionais, especialmente os que marcam a flexão de grau 

(aumentativo e diminutivo: “inho – inha) são amplamente utilizados pelo 

falante. Nem sempre sua utilização relaciona-se à questão de variação de 

tamanho, pois além da sua função clássica, pode indicar valores e intenções, 

ou seja, a escolha dos sufixos indicadores de grau pode relacionar-se tanto à 

afetividade quanto ao desprestígio. 

(http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/valorsemanticodossufixos.ht

m) 

Leia o trecho: 

“ A pobrezinha está assustada em um mundo cheio de regras que ela ainda não 

compreende”.  

1. Explique qual é a relação de sentido estabelecida pelo termo em destaque. 

R: Relação de afetividade, digna de compaixão. 

2. “A pobrezinha está assustada”.  

Segundo a gramática normativa:  

I. “Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração”. (Celso 

Cunha) 
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II. “Sujeito é o termo da oração que concorda com o verbo em 

número e pessoa. (E. Bechara) 

Baseado nas definições apresentadas, identifique o sujeito da oração em 

destaque. 

R.O sujeito é “A pobrezinha” 

 

3. Reflita sobre a definição I de sujeito e analise o período abaixo para 

responder a questão 3: 

“Vou levar você para os operadores. Eles já devem estar te procurando”. 

 

a) Sobre quem se faz uma declaração? 

R. Sobre os operadores. 

b) Identifique o termo da oração com o qual o verbo concorda em número e 

pessoa. 

R. (EU) Vou levar – (Sujeito desinencial) 

(Eles) ...devem – (Sujeito simples) 

(OBS. Nomenclatura orientada pela Gramática normativa e utilizada nos livros 

didáticos do Ensino Fundamental – séries finais) 

 

4. “A gente estava só brincando com ela”. 

O termo “ a gente” é amplamente utilizado na linguagem informal da língua 

portuguesa. Sem alterar o sentido expresso no trecho, qual o pronome 

pessoal do caso reto poderia substituí-lo? Reescreva o período fazendo as 

adequações necessárias em acordo com as regras da variedade padrão da 

língua portuguesa. 

 

R. Nós estávamos só brincando com ela. 

 

5. “Vou te mostrar como as coisas são por aqui”.  

a) Quem é a personagem representada pelo pronome “te”? 

R. Gorda 
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b) Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do 

verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Quando modifica um 

verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias, tais como: 

tempo, modo, negação, dúvida...: Observações: Os advérbios que 

se relacionam ao verbo são palavras que expressam 

circunstâncias do processo verbal, podendo assim, ser 

classificados como determinantes. 

http://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf75.php 

Identifique o referente do vocábulo “aqui” nessa situação comunicativa? 

R. O reino das palavras.  

 

c) “Vou te mostrar como as coisas são por aqui”.   

Substitua o advérbio “aqui’ por outro, de modo que o referente (O reino 

das palavras) não seja repetido e estabeleça o mesmo sentido. 

R. Sugestão: Vou te mostrar como as coisas são nesse lugar ou mundo, 

etc. 
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ANEXO 6 – Quinta Proposta 

 

Questões com Gabarito sugerido 

 

Considere o fragmento a seguir e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Por que a personagem Alexia apresenta-se nervosa no primeiro 

quadrinho? 

Porque a “Orelhuda” estava “brincando com ela. A personagem é um adjetivo, 

que tem como uma das funções, modificar os nomes (substantivos). 

 

b- Explique o argumento usado pelo personagem Caramba para que Alexia 

voltasse a se acalmar.  

As palavras têm um grande poder, este pode ser de construção ou de 

destruição. Um adjetivo mal utilizado pode causar traumas inimagináveis. 

 

c- Substitua a palavra cruéis por uma palavra de valor semântico 

semelhante. 

Algumas palavras podem ser muito desumanas. 

 

d- Agora substitua a mesma palavra por outros 2 termos que possuam 

sentidos diferentes. 

Algumas palavras podem ser muito agradáveis. 
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Algumas palavras podem ser muito dúbias. 

 

e- Há palavras que você considera cruéis? Justifique. 

Saudade, fome, angústia... 

 

 

 

2- O

bserve 

outro 

trecho:

 

 

 

 

 

           

 

           

a- Nesse momento do texto, qual palavra precisou ser substituída?  

 

O nome Alexia foi substituído. 

 

b- Justifique a resposta do item a. 

 

Um diálogo entre Carlos e Alexia trouxe uma lembrança não muito agradável 

para o rapaz. Isso alterou o seu comportamento cerebral em relação à jovem e 

provocou o esquecimento do nome. 

 

c- Além do termo menina, quais palavras podem ser usadas neste contexto sem 

que haja uma grande alteração no sentido da frase? 

Garota, novata, mina... 

d- O não uso do termo substituído altera o sentido da frase? Justifique. 
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Quando Carlos não utiliza o nome de Alexia para referir-se a ela, demonstra 

certo distanciamento da moça.  

e- A expressão “vão faltar” pode ser alterada apenas uma palavra. Qual? 

Faltará. 

3- Observe o fragmento a seguir: 

   

   

   

   

   

    

a- O 

personagem 

Caramba classifica algumas palavras como horrorosas. Aponte possíveis 

justificativas para essa classificação. 

Provavelmente o personagem está retratando algumas fobias que são muito 

comuns na vida real. 

b- Quais palavras você acrescentaria à essa lista? 

Altura, perda... 

c- Que sentido tem a expressão “tem também” neste trecho? 

A expressão destacada tem o sentido de adição. 

 

d- Se trocássemos a expressão horrorosas por maravilhosas a frase ainda 

estaria de acordo com o contexto? Justifique. 

Não. A expressão “tem também” já antecipa que o que vem em seguida não é 

algo positivo.  

4- Leia o trecho e responda. 
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a- Neste contexto, o que pode significar a expressão “tô de boa”? 

Está tudo bem/ tudo certo. 

 

b- Essa expressão está adequada para o ambiente e para a situação 

comunicativa? Justifique.   

O fragmento retrata uma conversa entre colegas de classe, o contexto não 

exige necessariamente um nível maior de formalidade. 

c- Reformule o diálogo entre os personagens, para isso, use uma linguagem 

mais formal. 

- Se você quiser, pode sentar próxima de mim. Eu te empresto o caderno 

para que você atualize a matéria. 

- Não, obrigada. Está tudo bem. 

- Certo. 

 

 

5- Considere o fragmento:        

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Substitua a palavra “menina” por “Alexia” e diga qual a diferença de 

significado. 

Essa Alexia o que tem de gatinha tem de chata. A substituição dos termos 

deixou ainda mais evidente a insatisfação de Carlos com a personagem. Chata 

não é mais uma característica da menina, mas é uma característica da Alexia. 

b- “Vou oferecer...” reformule a frase que completa a completa a construção 

destacada, mas não altere o sentido. 
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Vou oferecer a ela a minha companhia para que ela atualize a matéria. 

 

c- Houve alteração de sentido? Explique.      

Pessoal 

d- Crie um diálogo entre Alexia e os dois personagens acerca da atualização 

da matéria. Cada um deverá ter, pelo menos, duas falas. 

Pessoal 
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ANEXO 7 – Sexta Proposta 

 

ATIVIDADES EPILINGUÍSTICAS BASEADAS NA HQ “ALÉXIA E O REINO DAS 

PALAVRAS”, DE CLÉRISTON 

 

Questão 1: Tendo em vista o diálogo iniciado pelo personagem “Caramba” no 

fragmento acima, haveria alteração no sentido da frase caso o autor retirasse a 

palavra “muito” no segundo quadrinho? 

a) Sim, haveria alteração no sentido da frase, uma vez que o termo “muito” 

intensifica a característica do Adjetivo, personagem do quadrinho anterior, e de seu 

grupo. 

b) Não haveria alteração, pois a ideia central da crueldade seria mantida com a 

mesma intensidade. 

c) Sim, além de haver alteração no sentido do trecho, a frase ficaria incompleta e 

com difícil compreensão. 

d) Não haveria modificações na frase e o texto permaneceria com as mesmas 

características do texto original. 

e) Não, além de não alterar a leitura e o sentido da frase, a retirada da palavra 

“muito” faria com que o texto ficasse menor e mais fácil de ser compreendido. 

GABARITO: LETRA A. 

JUSTIFICATIVA: A questão explora os conhecimentos sobre o sentido do texto a 

partir do uso do advérbio muito. De forma implícita, espera-se que o aluno 

compreenda que o uso da palavra “muito” sugere intensidade e que altera o 

sentido da frase quando retirado. Baseia-se nos princípios defendidos por 

Franckel ao considerar o “saber inconsciente” na atividade com a linguagem.  
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Podemos considerar a glosa de um enunciado como 

proveniente de um nível intermediário no vai-e-vém entre o 

empírico e o formal. Essa abstração não impede sua 

ancoragem na interpretação empírica do enunciado que ela 

formula, mas, ao permitir escapar à evidência ofuscante da 

compreensão imediata, ela visa a estabelecer uma 

desintricação do papel desempenhado na construção do 

sentido desse enunciado pelas unidades que o constituem 

(Franckel, 2002: 70) 

 

Questão 2: A partir da leitura da tira, observe outras situações em que os 

verbos cair e apanhar foram utilizados e assinale a alternativa correta: 

 

1 Aléxia caiu da escada. O animal apanhou dos humanos. 

2 A matéria caiu na prova. Ele apanhou as frutas maduras. 

3 Meu aniversário caiu no sábado. Os ladrões apanharam os objetos de valor. 

4 A ligação caiu. Apanhou dos colegas porque foi infiel. 

 

a) Em todas as situações a palavra cair foi utilizada no sentido de “ir ao chão” e 

apanhar no sentido de “sofrer”. 

b) Nas frases da linha 2, a palavra cair está no sentido de “aparecer”, enquanto 

apanhar está no sentido de sofrer. 
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c) Em relação às frases da linha 4, a palavra cair está no sentido de “interromper” e 

apanhar corresponde a “levantar do chão”. 

d) Nas frases da linha 2, cair indica “aparecer” e apanhar no sentido de “colher”. 

e) Exceto as frases da linha 1, todas as outras apresentam situações equivocadas 

em que as palavras que determinam ação devem ser substituídas, pois não 

apresentam compreensão. 

 

GABARITO: LETRA D. 

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que as questões epilinguísticas trabalham a 

ambiguidade das palavras, espera-se que, nessa questão, o aluno compreenda 

inicialmente o sentido dos vocábulos “cair” e “apanhar” no texto, para depois 

identificá-lo nas alternativas. Franchi (2002) salienta que em se tratando de 

epilinguismo “não se reduz, assim, essa atividade ao ato mesmo de enunciar, em 

que se utiliza o sistema linguístico para a articulação de inúmeros discursos 

possíveis, carregando um sentido responsável pelos seus efeitos.” 

 

Questão 3: Na tira acima, o uso do diminutivo na palavra “bonitinha” sugere, 

no contexto: 

a) Intimidade com a personagem Aléxia. 

b) Tentativa de criar um apelido para a personagem. 

c) Depreciação e ironia pelo sumiço de Aléxia. 

d) Referência ao tamanho de Aléxia, uma vez que era muito baixa. 

e) Afeto pela protagonista da história. 
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GABARITO: LETRA C. 

JUSTIFICATIVA: A questão explora os conhecimentos sobre o sentido de uma 

palavra dentro de um texto a partir da análise da tira e da gesticulação utilizada. Até 

porque a atividade linguística supõe ela mesma esse retorno sobre si mesma, uma 

progressiva atividade epilinguística: como atividade metalinguística inconsciente 

(Culioli 1968). 

 

 

 

Questão 4: No fragmento acima, três sinais foram utilizados para pontuar as frases: 

(...), (!) e (?). Observe na tabela abaixo outras frases em que esses sinais aparecem e 

assinale a única alternativa em que a pontuação corresponde a que foi utilizada na 

tirinha.  

A O tempo passa... Saia agora! Como isso pode acontecer?! 

B Meninas... Filipe! Está na hora de acordar! O que houve? 

C Vim até aqui achando que... Que situação! Posso?? Já é a terceira vez 

que te peço. 

D Não há motivo para tanto... 

mistério. 

Amei!!! O que? Como você não trouxe 

o que pedi?! 

E Vamos sim... ah não... terei 

prova!  

Cortei meu dedo! Será que é  tão difícil me 

entender? 

 

 

GABARITO: LETRA B. 

JUSTIFICATIVA: A questão explora os conhecimentos a respeito da pontuação 
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dentro de um texto. Nessa perspectiva, os próprios documentos oficiais salientam 

que  

[...[ a atividade mais importante [...] é a de criar situações em 

que os alunos possam operar a própria linguagem, 

construindo pouco a pouco, no curso dos vários anos de 

escolaridade, paradigmas próprios da fala de sua 

comunidade, colocando atenção sobre as condições e 

diferenças de formas e de usos linguísticos, levantando 

hipóteses sobre as condições contextuais e estruturais em 

que se dão. (Brasil, 1998, p. 28). 

Dessa forma, as operações de linguagem a partir do olhar epilinguístico 

possibilitam a escolha do falante dentre as formas fornecidas pela língua. 

 

Questão 5: A palavra “vaca” utilizada pelo personagem Caramba apresenta mais de 

um significado dependendo da forma como é utilizada. Observe outras situações em 

que esta palavra aparece: 

 

VACA¹ - Animal quadrúpede que produz carne e leite. Exemplo: O fazendeiro comprou uma 
vaca. 
VACA ² - Apelido carinhoso de uma amiga para com a outra. Exemplo: Liliane, sua vaca, eu 
te amo! 
VACA³ - Termo pejorativo na tentativa de ofender uma pessoa. Exemplo: Sua mãe é uma 
vaca! 
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Tendo em vista que a palavra “vaca” apresenta mais de um significado, com qual 

intenção o autor optou pelo acréscimo desse vocábulo a partir do contexto da tirinha 

“Aléxia e o reino das palavras”. 

 

a) Criar um vínculo afetuoso entre os personagens.  

b) Exprimir a insatisfação e a revolta do personagem Caramba. 

c) Animalizar uma parte da história. 

d) Sugerir um apelido que acaba sendo utilizado até o fim da história. 

e) Uma tentativa de se mostrar solidário ao sofrimento de Aléxia. 

 

GABARITO: LETRA B. 

JUSTIFICATIVA: A questão proposta visa identificar o sentido da escolha de uma 

palavra e sua compreensão no contexto enunciativo.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 6: A respeito da fala de Aléxia no quadrinho acima, responda as seguintes 

questões: 

a) O que a repetição da letra “o” na palavra “nooooooossa” sugere no texto? 

b) Qual a possível intenção do autor ao utilizar esse recurso? 

c) Se a palavra “nooooooossa” fosse substituída pelo vocábulo “puxa”, a frase manteria o 

sentido? 
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d) O que o uso do ponto de exclamação (!) sugere na frase? Ele tem importância no 

enunciado em questão? 

 

Observe a aplicação da palavra “mas” em outros contextos e a substituição pelo 

“porém”: 

 

e) Nos exemplos da tabela, a troca do “mas” pelo “porém” implicou em alterações nos 

enunciados? 

f) Já em relação ao “mas” utilizado no quadrinho, há a possibilidade de também fazer 

essa substituição pelo “porém”? Por que? 

 

GABARITO 

a) Sugere admiração/encantamento pelo lugar. 

b) Exprimir a admiração da personagem pelo local encontrado. 

c) Possivelmente o encantamento pelo local diminuiria, tendo em vista o uso de 

uma palavra na sua formação original, sem o acréscimo de efeitos que chamem a 

atenção do leitor. 

d) Completa a admiração da palavra enunciada. É, portanto, uma pontuação 

importante no contexto sugerido. 

e) Não, a relação de adversidade continua presente nos enunciados. 

f) No caso da frase de Aléxia, a troca pelo “porém” implicaria na desestruturação 

do contexto. O uso do “mas” não tem o sentido opositivo. 

 

Justificativa: As atividades discursivas propostas nessa atividade corroboram 

com  Possenti (2007, p. 92), quando nos diz que “aprender uma língua é aprender 

a dizer a mesma coisa de muitas formas”. Partindo da metalinguagem, o aluno é 

instigado a manipular o texto de outras formas que a tradicional e de forma 

consciente. 

 

Ele falou bem, mas não foi como esperava. Ele falou bem, porém não foi como esperava. 

Tentou, mas não conseguiu. Tentou, porém não conseguiu. 
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Questão 7: Observe a fala do personagem “Nossa” no quadrinho acima para 

responder as questões: 

a) O uso da palavra “tava”, embora distante da escrita culta, apresenta um sentido na frase 

do personagem. Identifique qual a possível intenção do autor ao utilizar essa variação? 

b) E em relação à palavra “aí”, com qual intuito foi utilizada? Qual a importância nesse 

contexto? 

c) Na expressão “O rio começou a correr bem rápido”, haveria outras possibilidades de 

escrever esse período? Quais? 

d) Em relação ao “mas”, o que sugere no enunciado em questão? 

e) Há a possibilidade de realizar a troca do “mas” pelo “porém” nesse contexto? Por que? 

 

GABARITO 

a) Possivelmente o autor busca a proximidade com o interlocutor. 

b) A palavra aí consiste em uma marca de oralidade e permite que haja 

dinamismo. 

c) Sim, As águas do rio começaram a se movimentar rapidamente, O curso do rio 

de intensificou, dentre outras possibilidades. 

d) Sugere uma contraposição à frase anterior. 

e) Nesse contexto há a possibilidade, uma vez que o mas adquire sentido 

adversativo. 
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Questão 8: As três falas do quadrinho acima, embora não estejam explicitamente se 

referindo a um personagem da tira, é notável que se refere ao rapaz que aparece no 

centro da imagem. 

a) O que a postura do jovem aluno sugere em relação à sua prática escolar? 

b) Com qual intuito o autor utilizou o ponto de interrogação de forma repetida? 

c) Perguntas retóricas são aquelas que não pedem respostas. Nesse caso, é possível 

atribuir essa característica aos questionamentos propostos no quadrinho? Por que? 

 

 

GABARITO 

a)O aspecto demonstrado pelo aluno sugere desânimo e contrariedade por estar 

naquele ambiente. 

b) Para enfatizar uma indignação de estar ali por meio de questionamentos. 

c)Sim, as perguntas feitas pelo personagem sugerem apenas reflexões, não 

sendo necessário responder. 
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Questão 9: A partir da tira acima, responda as questões seguintes: 

a) O que o personagem do primeiro quadrinho quis dizer ao utilizar a palavra “coisas” em 

sua fala? O que essa palavra sugere? 

b) Será que essa é a melhor forma de se dizer isso?  

c) Há outras possibilidades de escrita para esse segundo balão? 

d) Qual o possível motivo pelo qual o professor optou pela palavra “coisa” nesse texto? 

e) Na resposta de Aléxia, no segundo quadrinho, o que sugere a expressão “tô de boa”? 

f) Qual o intuito do autor ao utilizar essa expressão? 

g) Essa é uma fala atribuída a que público? 

h) Quem o autor pretende atingir com esse discurso? 

i) Aléxia poderia ter utilizado outras formas para responder o questionamento de 

Carlinhos? 

 

GABARITO 

a) O personagem se refere aos conteúdos da matéria que estavam estudando. 

b) Ele poderia ter optado pelas palavras conteúdo, ensinamentos e outras, mas tendo 

em vista que houve comunicação, a opção do personagem não se torna errada. 

c) “Eu te passo os conteúdos da matéria” seria uma das formas. 

d) Para se aproximar do público jovem. 

e) Que ela estava compreendendo os conteúdos da aula. 

f) Manter proximidade com o público alvo da história. 

g) Adolescentes e jovens, na sua maioria. 

h) Ao público juvenil. 

i) Sim, poderia ter dito que já compreendeu os questionamentos, que estava 

entendendo a matéria, dentre outras possibilidades. 
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RELATÓRIO DE APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

 

As atividades foram desenvolvidas por 35 estudantes do 7º ano em duas aulas geminadas 

de Língua Portuguesa. Inicialmente, foi realizada a leitura da história em quadrinhos “Aléxia 

e o Reino das Palavras” com uso de projetor multimídia e organização de carteiras de 

forma circular para melhor visualização. Os alunos se interessaram pela leitura, mas 

tiveram dificuldades em algumas terminologias e alguns vocábulos que foram utilizados. 

Antes da discussão sobre a tira, foi necessário consultar o significado de algumas palavras 

com uso do dicionário a fim de que os alunos compreendessem toda a narrativa. Feitas as 

considerações sobre o texto, os alunos desenvolveram as cinco atividades propostas em 

duplas. A maior parte da turma conseguiu encontrar as respostas corretas. Foi uma 

atividade produtiva, mas que recorreu ao uso do dicionário e explanação de conceitos no 

quadro para exemplificar os casos não compreendidos. Na prática, foi possível verificar que 

é possível trabalhar com o material enviado em questões epilinguísticas, mas este ainda 

depende da explicação de alguns conceitos e terminologias para que seja totalmente 

compreendido pelos alunos. Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais preveem que 

“os sujeitos se apropriam dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, por 

meio da ação sobre eles, mediada pela interação com o outro. Não é diferente do processo 

de aquisição e desenvolvimento da linguagem” (BRASIL, 1988, p.33) 
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ANEXO 8 – Sétima Proposta 

 

Atividade  

Elaborar questões a partir da história em quadrinhos “Alexia e o reino das palavras” 

utilizando a teoria do epilinguismo. 

1) Observe a pontuação usada nos trechos a seguir, em todos os casos as 

reticências foram utilizadas pelo mesmo motivo? Elabore uma hipótese para 

justificar esse uso em cada alternativa. 

a) Eu tenho a proporção em... mol! Em mol! 

b) Ai, meu Deus... 

c) Alexia... 

d) ...Alexia... 

e) Sei não... meu palpite é que... 

 

2) Na história os adjetivos (palavras usadas para qualificar, caracterizar um 

nome) são citados em vários momentos. Diante disso, responda as questões 

abaixo: 

a) Ao entrar no reino das palavras Alexia se depara com os adjetivos. Relate 

como foi este encontro. 

b) Em determinado momento, a menina começa a chorar, por que isso 

acontece? 

c) Na sequência a interjeição “caramba” diz a menina “não liga pra elas e não 

fica com impressão ruim daqui. Nem todos os adjetivos são maus.” O que ele 

quis dizer com isso? 

 

3) As palavras destacadas estão no diminutivo aparece em várias frases da 

história. Observe: 

a) Vai ser melhor assim, Carlinhos! 

b) Olha... fica aqui no parquinho. 

c) Essa Alexia o que tem de bonitinha tem de marrenta. 

d) Essa menina o que tem de gatinha tem de chata! 

e) A pobrezinha está assustada, em mundo cheio de regras que ela ainda não 

compreende! 
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Analise o sentido que cada diminutivo apresenta nas frases acima, lembrando 

que podem indicar tamanho (dimensão), afetividade e pejoratividade. A partir da 

análise elabore outras frases em que o diminutivo seja utilizado com outro 

sentido. 

 

4) Esta história em quadrinho retrata uma situação de sala de aula (um diálogo 

entre colegas) em que uma aluna nova chega a classe e desperta o interesse 

dos alunos, mas também faz com que Carlos relembre algumas memórias. A 

partir daí não sabemos o que aconteceu. 

 Se tivéssemos que transformar esse diálogo em um relatório da aula para ser 

entregue a diretora da escola como o trecho a seguir ficaria? Que palavras 

teríamos que mudar para adequar a linguagem a essa nova situação de 

comunicação levando em conta que estamos escrevendo para a diretora da 

escola. 

 

Professora: Seja bem vinda! Pode sentar ali ao lado do Carlos. Como é o seu 

nome? 

Alexia: Meu nome é Alexia.... 

Carlos: Alexia... Uau! Alexia... 

Alexia: Hã? 

Carlos: É o seu nome, não é! EU sou o Antônio Carlos, mas pode me chamar 

de Carlos. Se quiser pode juntar a sua cadeira aqui na minha. Eu te passo as 

coisas, da matéria. 

Alexia: Não, obrigada, tô de boa! 

Carlos: Ok! 

Alexia: O que foi, garoto? 

Carlos: Nada! Só tô olhando... 

Alexia: Para de olhar pra mim 

Carlos: Não consigo evitar 

Alexia: Para de olhar pra mim! Olha pra lá! 

Colega de classe: Carlos... Carlos? Ei!  Tá surdo? 

Carlos: Hã? 

Colega de classe: Como é mesmo o nome dela? 
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Carlos: Quem?  

Colega de classe: A menina nova! Como é mesmo o nome dela? 

Carlos: É...É... esqueci! Essa menina o que tem de gatinha tem de chata! 

Colega de classe: Hum... Vou oferecer se ela quer sentar comigo para ver a 

matéria! 

Carlos: Já tentei... A.... A... A... Ela não gosta de sentar junto. 

 

5) No final da história a palavra Alexia desaparece do reino das palavras e 

precisa ser substituída por outras. Este fato é muito comum na língua que 

usamos no nosso dia a dia. Como as frases, a seguir, ficariam se 

substituíssem as expressões destacadas por outras de mesmo sentido. 

a) Olha... já vivemos coisas assim antes... 

b) Ela não vai voltar com qualquer um. 

c) De todos os operadores linguísticos você é a única que teve contato 

com ela. 

d) Mas a usina vai ficar desfalcada. 

e) Quero só ver como eles vão se virar! 

 

 

 

Relatório de aula planejada a partir da história em quadrinhos “Alexia e o reino das 

palavras”.  

 

Utilizei essa história em duas turmas, uma turma de sétimo ano e uma turma 

de nono ano. A presente atividade foi realizada em uma aula de 55 minutos no dia 

23 de outubro de 2017 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

“Professora Maria da Paz Pimentel, localizada em Timbuí, distrito de Fundão/ES.  

Como essa escola não possui muitos recursos digitais, optei por imprimir a 

história e dividi os alunos em duplas para trabalharem. Na turma de sétimo ano, os 

alunos sentiram dificuldades em entender a história, consegui perceber que o reino 

das palavras estava na mente, no subconsciente do menino, seria nossa mente 

processando as palavras, mas no final com a orientação do professor conseguiram 

fazer a atividade, iniciaram nesta aula para terminarem em casa. 
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No nono ano, os alunos conseguiram entender a história sem dificuldades, e 

executaram a atividade apresentando poucas dúvidas, alguns não se lembravam o 

que era pejoratividade, mas no geral fizeram sem dificuldades. 

Em ambas as turmas percebi que a história despertou o interesse dos alunos, 

principalmente no nono ano, todos os alunos executaram com entusiasmo. 

Certamente, essa será uma atividade que utilizarei em outros momentos e em 

outras turmas. Analisando a história percebo muitas possibilidades de trabalho, pois 

o conteúdo é apresentado de forma criativa e lúdica. 
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ANEXO 9 – Oitava proposta 

 

Atividades epilinguísticas elaboradas com base na história em quadrinhos “Alexia e 

o reino das palavras”, do autor Clériston. 

 

1) A história em quadrinhos que você acaba de ler, como todo gênero textual, 

precisa contemplar alguns aspectos contextuais, público-alvo, estrutura, finalidade, 

linguagem e outros.  

a) Para você, com que finalidade esse texto foi criado?  Há um público-alvo 

específico? 

 

b) Quanto ao título do texto, você o achou apropriado ou teria outra sugestão para 

apresentar? Justifique sua resposta. 

 

2) Alexia (substantivo) chega ao mundo das palavras de forma inusitada. O que 

sugere, no último quadrinho da página 5, a expressão “Epa!” emitida pela 

personagem Orellhuda?     

 

3) Na página 8, à medida que as palavras se aproximam de Alexia, ocorre 

modificações nessa personagem. Você teria uma explicação gramatical para o que 

acaba de acontecer com Alexia?     

 

4) No 3º quadrinho da página 9, a personagem diz que por não ser um adjetivo, não 

pode mudar Alexia. Sabendo então dessa função do adjetivo (modificar 

substantivos), modifique os substantivos presentes nas frases, usando adjetivos.  

a)  A escola não aceitou os alunos que chegaram. 

b) Meu pai decidiu viajar comigo para a cidade do Rio de Janeiro 

c) Todos os alunos da escola foram ao zoológico. 

 

5) Na sequência dos quadrinhos, por meio da fala do adjetivo “Amarela”, tem-se a 

classificação da palavra “Caramba”, que é uma interjeição, e é possível perceber, 

também, a função que desempenha toda vez que aparece numa frase. Elabore duas 

frases em que essa interjeição apareça em contextos diferentes.   
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6) A metalinguagem, é um recurso muito utilizado no dia a dia, de um modo mais 

simples, pode ser entendida por uma linguagem que é utilizada para explicar outra 

linguagem; um texto que se auto explica, por exemplo: o dicionário é composto de 

palavras que fazem a função de explicar outras palavras. A metalinguagem pode ser 

identificada em diferentes textos. Podemos afirmar que a historinha em quadrinhos 

que estamos analisando é um texto metalinguístico? Justifique sua resposta. 

 

7) No início da história de Alexia, a interjeição Caramba afirma que “algumas 

palavras podem ser cruéis”. Qual a relação dessa fala com o que acontece nas 

páginas 23 e 24? 

 

 

8) Na página 30, com o sumiço do substantivo próprio Alexia, a operadora precisou 

recorrer a outras classes de palavras que podem substituir os nomes, entre elas 

estão os pronomes e os substantivos comuns. Analise o trecho a seguir e substitua 

os termos grifados por pronomes demonstrativos e substantivos comuns, como 

sugere a operadora do Reino das Palavras. 

a) Alexia é uma garota muito bonita. Alexia chegou à escola e logo chamou a 

atenção do Antônio Carlos. Alexia não quis se sentar ao lado de Antônio Carlos e 

Antônio Carlos chamou Alexia de chata. 

 

9) Em “Alexia e o reino das palavras”, depois de uma experiência desagradável, a 

protagonista foge e um personagem afirma que “A pobrezinha está assustada em 

um mundo cheio de regras que ela ainda não compreende”. Em algum momento de 

sua vida estudantil, você também já se assustou com algumas regras presentes na 

gramática da língua portuguesa? Escreva sobre essa experiência. 

10) Os recursos expressivos nos quadrinhos, tais como, os balões, uso repetido de 

pontuações, são fundamentais para que o objetivo do gênero seja alcançado. 

Fazendo uso desses e outros recursos, use a imaginação e crie uma sequência de 

quadrinhos que deem continuidade à história. Como será a tal floresta triste para 

onde Alexia foi? Como Alexia está se sentindo? Mãos à obra! 
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RELATÓRIO DA ATIVIDADE PRODUZIDA 

 

Na impossibilidade de aplicar as tarefas em sala de aula, decidi apresentá-la ao meu 

filho que está no 5º ano do Ensino Fundamental, e ver qual seria sua interação com 

a história e se conseguiria responder parte dos questionamentos.  

Ao elaborar as atividades, pensei em usá-la numa turma de 7º ano. Procurei utilizar 

uma linguagem, considerada por mim, mais acessível para os alunos, todavia, 

enquanto interagia com o meu filho, percebi que o vocabulário empregado não foi 

tão acessível quanto pensei, considerando que o XXXXX está finalizando o 5º ano.  

A decisão de fazer as tarefas com ele, surgiu porque no dia em que abri o arquivo 

enviado pelo professor, ele estava perto e pediu para ler. Enquanto o fazia, ia me 

perguntando sobre o autor da história, como havia produzido, onde estava a 

segunda parte, o que aconteceu com a Alexia etc. Vi que se interessou muito e 

achou “bem legal” a ilustração e o conteúdo.  

Na hora de fazer as atividades, já era de se esperar que o XXXXXX apresentasse 

algumas dificuldades, mas quando não entendia a questão ele me questionava e por 

meio da interação chegava a uma resposta aproximada, isso aconteceu com as 

questões de nº 3, 6 e 8. No geral, ele gostou de fazer as tarefas. Apesar das 

dificuldades que surgiram devido ao vocabulário, decidi não alterá-lo para 

posteriormente aplicar em uma sala regular e poder analisar melhor os resultados.  
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