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RESUMO 

Analisa as histórias em quadrinhos como uma fonte de informação buscando 
ajudar na educação do cidadão, bem como aborda a forma como as Histórias em 
Quadrinhos ajudam ou podem ajudar na educação cidadã através da 
disponibilização da informação nesse formato. Faz descrição sobre o conceito de 
informação e a importância de sua disseminação nos dias de hoje. Enfatiza a 
informação utilitária voltada para o cidadão. Aborda definições e surgimento das 
Histórias em Quadrinhos. Enfoca as Histórias em Quadrinhos brasileiras. Prioriza 
as Histórias em Quadrinhos como meio de comunicação de massa trabalhando 
como um instrumento de ajuda na educação cidadã. Identifica os Folhetos em 
Quadrinhos como a melhor alternativa de disseminação da informação de forma 
acessível ao cidadão. Utiliza como metodologia pesquisas bibliográficas e 
eletrônicas assim também como a aplicação de questionário e entrevistas com 
produtor e pessoas, usuárias ou não de História em Quadrinhos, fazendo 
comparações com o referencial teórico. Conclui que as História em Quadrinhos 
são de suma importância para a educação cidadã, principalmente quando se 
busca disseminar informações que necessitam ter longo alcance, acessibilidade e 
assimilação. 

Palavras-chave:       Fontes   de   Informação;   Histórias   em   Quadrinhos; 
informação; informação utilitária; Cidadania; Folhetos em Quadrinhos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante da grande massa documental e consequentemente, do 
aumento exponencial do fluxo de informações, é notório as dificuldades que as 
pessoas encontram, na atualidade em lidar com a informação. 

Percebe-se que existe uma divisão da população, separada pelo fato de 
que, alguns têm acesso a um grande número de informações e não sabem 
como organizá-las, porém, em contrapartida um outro fato é ainda mais 
evidente, a maior parte da população não tem acesso à informação. Frente a 
esse contexto, é possível notar que o ser humano só consegue exercer seu 
papel social, sua cidadania, potencializando sua capacidade de escolha, de 
decidir o que é melhor para si, visando a melhoria da sociedade em que habita, 
quando ele tem acesso a informação e principalmente, quando ele é capaz de 
utilizar a informação recebida. 

Partindo do princípio de que a informação é o sumo do conhecimento, 
buscou-se, nesse trabalho, preencher a seguinte problematização: de que 
forma as Histórias em Quadrinhos (HQ) ou mais especificamente os Folhetos 
em Quadrinhos (FQ) podem contribuir na educação do cidadão, através das 
informações que disponibilizam? A partir da preocupação com essa realidade 
é que, objetiva-se analisar a informação, especialmente a informação utilitária, 
buscando diagnosticar formas de transmiti-la aos cidadãos, de modo que ela se 
transforme em instrumento modificador da consciência do indivíduo e de seu 
grupo social. 

A forma proposta para se realizar esse objetivo, foi à disseminação da 
informação utilitária através de Histórias em Quadrinhos (HQ), mais 
especificamente na forma de Folhetos em Quadrinhos (FQ), pelo fato dos 
mesmos possuírem uma linguagem simples, acessível à população. 

O interesse por esse tema surgiu em sala de aula, na Disciplina 
Bibliografia Geral, ministrada pela profª. Renata Passos Filgueira de Carvalho, 
do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Nessa disciplina, foram enfocados os diversos tipos de fontes de informação, 
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onde cada aluno teve a oportunidade de apresentar em forma de seminário, um 

tipo de fonte. A aluna do Curso de Biblioteconomia, Juliana Buse fez um relato 

sobre HQ, despertando nessa pesquisadora o interesse desde esse período. 

Posteriormente, em pesquisas realizadas sobre esse assunto, teve-se a 

oportunidade de conhecer um profissional da área, Fernando Aureliano, que faz 

a narrativa, o desenho e o design de HQ. Em conversas coloquiais ele falou 

sobre folhetos em quadrinhos, que é uma das formas de publicação de HQ, e 

que são publicados e distribuídos no Rio Grande do Norte, com o intuito de 

fornecer ao cidadão, informações básicas, necessárias, ou seja, utilitárias. 

Partindo do objetivo geral citado anteriormente, chega-se aos 

específicos, onde a pesquisadora buscou definir o que é informação, 

especificando a informação utilitária voltada para auxiliar na educação do 

cidadão; definir HQ, seu surgimento e a forma como trata a informação; definir 

FQ e mostrar porque ele é tão utilizado para disseminar informação utilitária 

para o cidadão e enfatizar as empresas ou grupos que utilizam os FQ para 

disseminar informações utilitárias. 

Os procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa através de 

dados coletados em campo tiveram como finalidade reforçar os embasamentos 

teóricos, necessários para se escrever um trabalho científico, onde esse 

embasamento resultou de pesquisas documentais, bibliográficas e eletrônicas 

objetivando, sobretudo, aprofundar os conhecimentos sobre o tema estudado, 

bem como a aplicação de entrevistas e questionários, que caracterizaram-se 

como um procedimento fundamental para se conhecer a opinião de produtores 

e de pessoas, usuárias ou não de HQ, acerca do tema. 

Nesse sentido, a análise dos resultados deu-se através da correlação 

entre o embasamento teórico adquirido e os dados obtidos através das 

entrevistas e questionários aplicados, apresentando fidedignidade ao que foi 

respondido pelos sujeitos. Dessa forma, essa pesquisa fundamentou-se em 

diagnosticar, através do referencial teórico e dos dados colhidos em 

entrevistas, se e de que forma as HQ ajudam ou podem ajudar na educação do 

cidadão. 
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No capítulo inicial, foi abordada a informação, que é tida como a 

junção de dados escritos ou narrados, envolvendo um emissor e um receptor, 

que possuam o mesmo código linguístico, afim de que a mesma possa ser 

assimilada, transformando-se em conhecimento, de onde o indivíduo receptor, 

será capaz de gerar uma nova informação a partir dos dados iniciais recebidos. 

A informação envolve duas práticas: a recepção e através dessa, a geração de 

uma nova informação, por parte do sujeito receptor. A mesma apresenta ainda 

uma tipologia que pode ser caracterizada em função de: seu conteúdo, onde a 

informação pode ser tida como científica, econômica, gerencial, entre outros; da 

sua estruturação, podendo ser formal/publicada ou informal/não publicada e da 

distância da autoria ou fonte original, caracterizando-se como informação 

primária, secundária ou terciária. 

As HQ, tema central desse trabalho, representam uma fonte formal, por 

se caracterizar como uma informação documentada, apresentando, portanto 

uma estrutura. Elas são também fontes primárias por conter informações 

originais ou, pelo menos, novas interpretações de fatos ou idéias já conhecidas. 

O segundo capítulo trata a informação utilitária para o cidadão. Porém, 

antes de abordar a mesma, é necessário que se enfoque a cidadania e o papel 

do cidadão diante da informação. A cidadania é o estado pleno de consciência 

do indivíduo, estando o mesmo ciente de seus deveres e direitos, contribuindo 

dessa forma para a criação de uma sociedade mais justa e humanitária. Diante 

dos aspectos de cidadania, o conceito que se dá à informação utilitária é o de 

que, a informação é o mecanismo que gera e disponibiliza conhecimento à 

população. É através da mesma que o ser humano consegue manter-se 

atualizado acerca dos assuntos que lhe são de interesse e, é através dessa 

atualização que o ser humano desenvolve o seu papel social, exercendo os 

seus direitos e deveres não só para consigo como também para com a 

sociedade que o cerca. 

Na atualidade, temos um grande problema em relação à informação, a 

sua abundância, ou seja, o grande número de informações disponíveis. Diante 

desse problema, cabe a cada um de nós refletir: quais as classes sociais que 
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têm acesso á informação? Que tipo de informação as classes populares terão 

acesso? Portanto, é primordial pensarmos em uma forma de transmitir 

informação à população que não tem acesso à mesma, utilizando meios de 

disseminação acessíveis, fáceis de ser compreendidos e assimilados. 

Para tanto, no terceiro capítulo propôs-se abordar a transmissão da 

informação através de HQ, pelo fato das mesmas apresentarem uma 

linguagem simples, recebendo ajuda das imagens que disponibilizam, tornando 

a mesma fácil e acessível. Porém, o que são HQ? Quando surgiram? Para 

quê? 

Várias são as expressões utilizadas para denomina-la, cada país utiliza 

a que melhor expresse o seu significado, demonstrando a caracterização desse 

meio de comunicação de massa, onde cada idioma buscou utilizar palavras que 

deixasse evidente as características próprias das HQ. As HQ são um tipo de 

literatura que utiliza uma linguagem simples, geralmente utilizada na forma de 

diálogo, formada por elementos gráfico-narrativos, de fácil compreensão para o 

leitor. Os desenhos sequenciais e a estrutura gráfica ajudam na assimilação e 

desenvoltura da leitura. Servindo como um meio de comunicação de fácil 

acesso. 

O surgimento das HQ deu-se desde o processo de aquisição da língua 

escrita, onde, o ser humano vem percorrendo um longo caminho que envolve 

inúmeras dificuldades, tanto no gênero como na forma da escrita. A linguagem 

envolvida nesse processo buscou sempre adequar o seu discurso à 

necessidade informacional de seu interlocutor, oferecendo recursos linguísticos 

pertinentes a cada época e a cada comunidade. Desde os tempos das 

cavernas o homem busca retratar os acontecimentos por ele vivenciado, 

através da linguagem que lhe era acessível no momento, ou seja, no tempo 

das cavernas a linguagem advinha das inscrições rupestres, onde é notório o 

grande número de sítios arqueológicos que apresentavam e ainda apresentam 

desenhos e outros elementos gráficos gravados nas paredes das cavernas 

passando dessa forma, informações que puderam ser analisadas e estudadas 

por gerações posteriores. Isso foi na verdade, um dos primeiros passos do 

homem para a criação das HQ. 
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As HQ surgiram inicialmente apenas como fonte de diversão e 

entretenimento, porém, hoje elas servem como uma poderosa fonte de 

disseminação da informação, destinando-se a toda a população, especialmente 

aquela que não tem acesso ou o tem em pouquíssimo grau, a outras fontes de 

informação. 

Esse capítulo trata também das HQ no Brasil, destacando que não 

existe uma linha autenticamente nacional de desenvolvimento de HQ, sendo a 

importação responsável pela introdução das mesmas no país. As HQ 

brasileiras sempre sofreram influencia dos quadrinhos publicados em outros 

países. Suas histórias e personagens geralmente são adaptações do que é 

produzido no exterior. 

O quarto capítulo aborda as HQ como meio de comunicação de massa, 

trabalhando-a como um instrumento de ajuda na educação cidadã, destacando 

que as mesmas sofreram grande resistência por parte das elites letradas de 

todas as épocas por estarem voltadas inicialmente para o consumo e 

entretenimento das classes de menores níveis culturais. 

No quinto capítulo é abordado os FQ tido como publicações não 

periódicas, publicadas e distribuídas por instituições ou grupos de pessoas 

tendo como objetivo transmitir mensagens educativas para o cidadão. 

Entende-se que por ser uma publicação com poucas páginas, 

utilizando uma linguagem simples e educativa, seria ideal para divulgar a 

informação que necessita de agilidade e grande alcance. 

No capítulo a seguir se fará uma análise sobre informação no contexto 

da biblioteconomia. 
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2 INFORMAÇÃO: BEM INDISPENSÁVEL PARA O PROCESSO 

DE COMUNICAÇÃO 

Para se falar em informação é necessário antes de tudo, abordarmos a 

comunicação, já que não existiria a informação sem a comunicação. 

[...] A comunicação é o suporte que garante a informação desde os 
primórdios dos tempos, no sentido clássico de "conversar", de "contar 
histórias", de "relatar acontecimentos", de "dar conhecimento de": tornar 
comum um fato que se viu, um pensamento que se teve ou uma emoção 
que se viveu. E essa relação passa pela questão pragmática da 
interação entre indivíduos: é necessário que eles compartilhem o 
mesmo mundo, mesmo que não compartilhem as mesmas idéias. As 
pessoas estão sempre se comunicando, pode-se dizer, mas nem sempre 
se informando (TAVARES, 2002, p.138). 

A partir do que foi visto na citação acima, fica claro que o ato de 

informar depende do ato de comunicar. Se os indivíduos não fossem capazes 

de comunicar-se, com certeza não haveria a informação, pois não existiria o 

que ser informado. É através da comunicação que as informações são 

transmitidas. De acordo com Araújo (2004, p.16), desde os primórdios da 

civilização, a necessidade de se comunicar é exercida. Os nossos primitivos 

usavam como suporte as paredes de suas cavernas para gravar, pintar ou 

esculpir sinais figurativos na tentativa de expressar suas idéias. 

A partir do momento em que a escrita foi plenamente desenvolvida, 

aproximadamente no quarto milênio antes de Cristo, o homem passou a 

preocupar-se com os acontecimentos históricos. A história mostra que, na 

tentativa de disseminar a informação, o homem sente a necessidade de utilizar 

diversos tipos de suporte para gravar a forma escrita, esses suportes incluem 

placas de argila, folhas, cascas de árvores, tecidos, metais, tábuas enceradas, 

papiro, pergaminho e finalmente o papel, que só começou a ser produzido na 

segunda metade do século XII. Vale ressaltar que, até esse momento, os textos 

eram escritos à mão por escribas, que eram pessoas especialistas nessa arte. 
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No século XV, o alemão Johannes Gutenberg, funde tipos móveis de 

chumbo, formando textos ordenados levando-os a prensa de imprimir, a partir 

desse momento, os documentos começaram a ser produzidos em grande 

quantidade. Começa então a multiplicarem-se livros e jornais ocasionando o 

vislumbre de um novo mundo antes desconhecido, o mundo da informação. 

Porém, cabe ressaltar que a informação não nasce pronta, ela nasce sim como 

dados brutos, que é ou serão transmitidos, gerando ou não informação que, por 

sua vez irão gerar ou não conhecimento. A partir da análise da comunicação, é 

que podemos chegar ao conceito de informação, ressaltando que existem 

várias definições acerca da mesma. Vejamos algumas delas iniciando as 

mesmas por sua origem etimológica. 

Informação é uma palavra de origem latina, do verbo "informare", que 

significa dar forma, criar, representar, construir uma idéia ou uma noção 

(ARAÚJO, 2002, p. 011). A partir de sua origem etimológica pode-se perceber 

dois sentidos complementares para esse conceito. Primeiro, a informação pode 

ser compreendida como um processo de atribuição de sentido através das 

ações de recepção/seleção das informações recebidas. Segundo, a informação 

pode ser compreendida como um processo de representação, objetivando com 

isso comunicar o sentido dado à mesma. Esse processo ocorre através das 

ações de codificação, emissão, decodificação/uso da informação. 

Segundo Araújo (2002, p. 012), a partir dessa visão etimológica, a 

informação pode ser conceituada como uma prática social que envolve ações 

de atribuição e comunicação de sentido, a partir de uma mensagem 

recebida.Outros autores importantes da área abordam esse conceito, vejamos: 

A informação, em nosso entender, se qualifica como um 
instrumento modificador da consciência do indivíduo e de seu grupo 
social, pois sintoniza o homem com a memória de seu passado e 
com as perspectivas de seu futuro (BARRETO, 2002, p.49). 
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[...] A informação ajusta-se a um processo de comunicação, tanto em sua 
função mediadora na produção de conhecimento quanto como fato social 
que é, vinculado a processos comunicacionais. Assim, a informação 
qualifica-se em forma e em substância enquanto estruturas significantes que 
operam com a condição precípua de provocar conhecimento para o 
indivíduo e para o grupo social (CASTRO, 2002, p.13). 

[...] A informação é um elemento que provoca transformações nas 
estruturas. Assim quando se envia uma mensagem (conjunto de 
informações) a um ser consciente, baseada num código conhecido, tanto 
pelo sujeito-emissor, como pelo sujeito-receptor, essa mensagem pode ser 
interpretada e, a partir daí adquirir sentido. Ao utilizar essa informação (com 
sentido) para desenvolver determinado problema ou se informar sobre 
qualquer situação o sujeito social produz conhecimento (BROOKES, 1980 
apud ARAÚJO, 2002, p.14) 

Diante dos conceitos vislumbrados, é possível a elaboração de um 

conceito próprio. A informação é, portanto, a junção de dados escritos ou 

narrados, envolvendo um emissor e um receptor, que possuam o mesmo 

código linguístico, afim de que a mesma possa ser assimilada, transformando-

se em conhecimento, de onde o indivíduo receptor, será capaz de gerar uma 

nova informação a partir dos dados iniciais recebidos. A informação envolve 

duas práticas: a recepção e através dessa, a geração de uma nova informação 

por parte do sujeito receptor. 

Segundo Araújo (2002, p.25) a prática da recepção da informação 

desenvolve-se em dois momentos: num primeiro momento temos o acesso á 

informação, que representa o momento inicial na prática da recepção. Esse 

acesso é muito bem detectado nas estatísticas coletadas pelos mais diferentes 

tipos de sistemas de informação, tais como bibliotecas, arquivos, centros de 

documentação, bancos e bases de dados, redes de comunicação eletrônica, 

redes de televisão e rádio, etc. No entanto, essas estatísticas quantificam 

apenas o acesso a informação, porém não revelam maiores detalhes acerca do 

uso/utilidade/transformações provocadas pela informação. 
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Ainda de acordo com Araújo (2002, p.2 ), num segundo momento 

temos, a partir da recepção da informação, a seleção da mesma, ou seja, o 

sujeito-receptor irá selecionar entre as informações acessadas, as que 

satisfazem as suas necessidades informacionais. 

O ser humano recebe diariamente inúmeras informações, das mais 

variadas fontes, porém nem tudo lhe é útil, portanto, o sucesso da recepção e 

da seleção da informação relaciona-se diretamente com a necessidade que se 

tem dela. Dependendo, portanto, da situação de vida de cada um. 

Os critérios inter-relação da informação recebida com a 
realidade do usuário e compreensão do código utilizado (em 
termos de língua e tipo de linguagem utilizada) para o envio da 
informação envolvem o desenvolvimento de ações de 
percepção, interpretação/compreensão da informação por 
parte do sujeito receptor. Através dessas ações 
complementares ocorre a seleção da informação recebida 
(ARAÚJO, 2002, p.37). 

No processo de recepção da informação, pode e, geralmente ocorrem 

barreiras, ou seja, a informação transmitida ou disponibilizada não é assimilada 

pelo sujeito receptor. Isso ocorre de várias formas, quando a mensagem 

enviada encontra-se em uma linguagem não compatível com a do receptor, 

quando o receptor não possui conhecimento prévio acerca do assunto que a 

mensagem trata, etc. Diante dessas barreiras, cabe ressaltar os tipos de fontes 

de disponibilização da informação, visando a compreensão da mesma. Fontes 

de informação são todos os tipos de meios (suportes) que contêm informações 

suscetíveis de serem comunicadas. Exemplo: livros, periódicos, patentes, 

relatórios, anais, monografias, disquetes, CD-rom, etc. 

Segundo Carvalho8 (2004, p. 29) a informação apresenta ainda, uma 

tipologia que pode ser caracterizada em função de: 
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• Seu conteúdo, onde a informação pode ser tida como científica, 

econômica, gerencial, etc; 

• Da   sua   estruturação,   podendo   ser   formal/publicada   ou 

informal/não publicada; 

• Da distância da autoria ou fonte original, caracterizando-se como 

informação primária, secundária ou terciária. 

Em relação ao conteúdo pode-se ter, como já foi citado anteriormente, 

as informações científicas, de cunho científico, as económicas englobando 

assuntos económicos e assim por diante. 

Quanto a sua estrutura vimos que as informações podem ser formais, 

apresentando uma estrutura. Essas informações são documentadas em um 

suporte seja ele papel, filme, disquete, Cd-rom, etc. Elas podem ser ainda 

informais caracterizadas por sua intangibilidade, ou seja, informação não 

estruturada, transmitida na maioria das vezes de forma oral. 

Como exemplo de fontes formais: livros, patentes, normas, legislação, 

revistas (periódicos), relatórios, anais de congressos, catálogos, filmes, jornais, 

bases de dados, etc. Já nas fontes informais temos: congressos, seminários, 

fornecedores, exposições, redes pessoais, etc. 

De acordo com Campello e Cendón (1993, p. 20), quanto à distância da 

autoria ou fonte original temos as fontes: primária, que são aquelas que contém 

informações originais ou, pelo menos, novas interpretações de fatos ou ideias 

já conhecidas. São representadas por relatórios técnicos, teses e dissertações, 

patentes, periódicos, etc. As fontes secundárias apresentam a informação 

filtrada e organizada de acordo com um arranjo definido, dependendo da 

dinalidade da obra. São exemplos dessa fonte as enciclopédias, dicionários, 

manuais, tabelas, etc. Já as fontes terciárias, são aquelas que tem a função de 

guiar o usuário da informação para as fontes primárias e secundárias. São 

representadas por bibliografias, periódicos de indexação e resumo, catálogos 

coletivos, guias de literatura, etc. 
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Tendo em vista os objetivos desse trabalho, é importante ressaltar que 

as HQ representam uma fonte formal, por se caracterizar como uma 

informação documentada, apresentando, portanto uma estrutura. Elas são 

também fontes primárias por conter informações originais ou, pelo menos, 

novas interpretações de fatos ou idéias já conhecidas. 

A partir da transmissão da informação através das diversas tipologias 

acima citadas, é possível ao sujeito receptor gerar a sua própria informação. 

Essa informação será gerada tomando como base às informações recebidas e 

selecionadas, onde o sujeito receptor irá atribuir um novo sentido a informação 

original por ele recebida. Diante de todo esse contexto de acesso, seleção, 

assimilação e geração da informação pelo sujeito receptor que, por sua vez 

pode ser considerado como um cidadão é que, será abordada no capítulo a 

seguir, a informação utilitária para o cidadão, objetivando a concretização dos 

passos acima abordados. 

2.1 INFORMAÇÃO UTILITÁRIA PARA O CIDADÃO 

Antes de abordar o conceito de informação utilitária, é necessário que 

se enfoque a cidadania e o papel do cidadão diante da informação. 

A cidadania é um processo histórico de conquistas populares, 
através das quais, uma sociedade torna-se consciente e 
organizada, com capacidade de conceber e efetivar um projeto 
próprio de desenvolvimento (ARAÚJO, 1992, p. 69) 

É a partir do processo de conscientização que o ser humano 

compreende o que é e o que deve ser a realidade que o cerca. Apenas o 

homem é capaz de assumir o seu destino conscientemente, destino que não é 

apenas seu, mas de todos os seus semelhantes e do mundo. 

Porém, a consciência transformadora não se constrói 

espontaneamente apenas a partir da existência de problemas. Nesse sentido, 

opressão, conscientização, cidadania, liberdade, são passos fundamentais no 

caminho em direção a conquista de condições de vida mais justas. 
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Segundo Araújo (1992, p. 67) esses passos implicam um processo de 

busca por direitos, ou seja, de busca pela cidadania. Mas em que consiste a 

cidadania? O que significa ser cidadão? 

Etimologicamente, a palavra deriva da noção de cidade. 
Originalmente, cidadão é o burguês, isso é, o habitante do burgo 
(cidade). Ser cidadão significa ser sujeito de direitos e deveres. 
Cidadão é aquele que está capacitado a participar da vida do burgo 
(cidade) e, por consequência, da sociedade (ARAÚJO, 1992, 
p.68). 

Cidadania é um estado de espírito e uma postura permanente que 
levam pessoas a agirem, individualmente ou em grupo, com 
objetivos de defesa de direitos e de cumprimento de direitos civis, 
sociais e profissionais. Cidadania é para ser aplicada todos os dias, 
em todos os lugares, em diferentes situações, com variadas 
finalidades. Não se pode confundir cidadania com atos isolados e 
eventuais de protestos e reivindicações, muitas vezes justos, 
porém efêmeros (RESENDE, 1992, p. 62 apud ARAÚJO, 1992, p. 
68). 

Diante dos conceitos acima, conclui-se que, cidadania é o estado 

pleno de consciência do indivíduo, estando o mesmo ciente de seus deveres e 

direitos, contribuindo dessa forma para a criação de uma sociedade mais justa 

e humanitária. O estudo sobre cidadania pode ser orientado por diferentes 

sistematizações, que podem ser divididas em três categorias. São elas: O 

direito civil, o direito político e o direito social dos indivíduos. Nesse trabalho 

abordaremos apenas o direito social que é o foco de estudo do mesmo. 

O direito social é o direito que o ser humano possui de usufruir as 

políticas sociais, cujo maior objetivo é reduzir as desigualdades sociais. O que 

seria, então a informação diante dos aspectos de cidadania, com direitos e 

deveres para todos, visando à igualdade social? 

Considera-se que, de maneira ampla, ela é a matéria-prima e o 
produto do processo de produção do conhecimento. A informação 
tem esse caráter duplo (matéria-prima e produto) porque ela é 
utilizada em todos os momentos do processo de produção e 
disseminação do conhecimento (ARAÚJO, 1992, p. 72). 
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Diante dos aspectos de cidadania, a informação, como foi ressaltado 

na citação acima é o mecanismo que gera e disponibiliza conhecimento à 

população. 

É através da informação que o ser humano consegue manter-se 

atualizado acerca dos assuntos que lhe são de interesse e, é através dessa 

atualização que o ser humano desenvolve o seu papel social, exercendo os 

seus direitos e deveres não só para consigo como também para com a 

sociedade. 

Ao se disponibilizar informação, tem-se o intuito de formar cidadãos 

críticos, independentes, capazes de ler e escrever, além de criar e inovar a 

ponto de participar mais efetivamente do mundo exterior, influenciando a 

história humana. 

De acordo com Costa10, a disseminação da informação abre um 

horizonte para aqueles que buscam o conhecimento, querem e não encontram 

estímulo e facilidade para irem além da decifração de códigos, realizando a 

leitura do mundo que o cerca. 

Porém, na atualidade temos um outro problema em relação à 

informação, a sua abundância, ou seja, o grande número de informações 

disponíveis. Diante desse problema, cabe a cada um de nós refletir: quais as 

classes sociais que têm acesso á informação? Que tipo de informação as 

classes populares terão acesso? 

Ao se falar em acesso as informações, existem dados de que há um 

contingente mínimo de pessoas (universitários, autores, grandes empresários 

dentre outros) que tem acesso a um grande número de informação, porém não 

sabem como organiza-la ou administrá-la a seu favor, pelo fato de que é 

humanamente impossível uma pessoa ler tudo aquilo que é de seu interesse. 
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Em contrapartida, existe um contingente ainda maior da população que 
não tem acesso a informação devido às barreiras existentes na educação 
desse país. Essas barreiras incluem essencialmente o desnível social, que por 
sua vez causa o fato acima abordado, ou seja, a divisão da população em ricos 
e pobres em informação. 

Porém, é importante ressaltar que o direito à informação antecede a 
prática dos direitos humanos, e se constitui no direito-síntese dos direitos 
sociais. Dessa forma, considera-se que o direito à informação é a condição 
essencial para o exercício da cidadania. 

Portanto, é primordial pensarmos em uma forma de transmitir 
informação á população que não tem acesso à mesma, utilizando meios de 
disseminação acessíveis, fáceis de ser compreendidos e assimilados. 

Para tanto, propõe-se no capítulo a seguir, abordar a transmissão da 
informação através de HQ, pelo fato das mesmas apresentarem uma 
linguagem simples, recebendo ajuda das imagens que disponibilizam, tornando 
a mesma fácil e acessível. 
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3 HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

O que é história em quadrinhos? Como surgiu? Para quê? Partindo 

destes questionamentos é que, procurou-se neste capítulo, responder as 

indagações acima, através da leitura de materiais escritos por especialistas 

dessa área. Várias são as expressões utilizadas para denominar as Histórias 

em Quadrinhos (HQ), cada país acata a que melhor expressa o seu 

significados, vejam alguns exemplos: 

Nos países de língua inglesa, as histórias em quadrinhos são 
conhecidas como "comics", "comic books" ou "comic strips", 
denominações oriundas da predominância do aspecto cômico 
nas primeiras manifestações quadrinhísticas desses países. 
Os franceses, por sua vez, costumam referir-se a elas como 
"bandes dessinées", devido à forma como foram 
tradicionalmente publicados nos jornais, em forma de tira 
("bande"). Traduzida literalmente para o português, essa 
expressão resultou em "banda desenhada", denominação que 
foi incorporada pelos leitores de Portugal e algumas de suas 
ex-colônias, à exceção do Brasil; nesses países, embora 
atualmente em desuso, costumava-se também utilizar a 
pitoresca expressão "história aos quadradinhos" para 
denominar todas as publicações desse tipo de material. [...] os 
japoneses, para quem elas sempre constituíram um popular e 
disseminado meio de entretenimento, a elas se referem como 
"mangás", um nome genérico que caracteriza o veículo onde 
são publicadas as histórias em quadrinhos no país. [...] O 
Brasil, depois de alguma controvérsia inicial sobre a utilização 
de "estórias" ou "histórias", parece ter consagrado a expressão 
"histórias em quadrinhos" (normalmente abreviada para "HQ") 
como a de maior preferência (ANSELMO, 1975; CIRNE, 1990; 
MOYA, 1996 apud VERGUEIRO, 2005, p. 211). 

Essas denominações demonstram a caracterização desse meio de 

comunicação de massa, onde cada idioma buscou utilizar palavras que 

deixasse evidente as características próprias das HQ. Deixando a discussão 

terminológica de lado e adotando definitivamente a expressão HQ para esse 

trabalho, vejamos agora a sua definição. 
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Afinal o que são as HQ? Para que servem? Devem destinar-se 

apenas aqueles que visam apenas as facilidades de leitura, sem nenhum 

compromisso com o real e o social? 

As HQ são, a um só tempo, a arte e o meio de comunicação 
de massa que, usando predominantemente personagens 
irreais, desenvolveu uma sequência dinâmica de situações, 
numa narrativa rítmica em que o texto, quando esse existe, 
tanto pode aparecer como legenda abaixo da imagem, como 
em outros espaços a ele destinados ou em balões ligados por 
um apêndice a pessoa que fala (ou pensa). Para atingir sua 
finalidade básica - a rapidez da sua compreensão - as HQ 
lançam mão de símbolos, onomatopéias, códigos especiais e 
elementos pictóricos que lhes garantem uma universalidade de 
sentido (ANSELMO, 1975, p. 38). 

De acordo com a Enciclopédia Barsa ( 2002, p.127), quadrinhos ou 

história em quadrinhos são narrativas feitas com desenhos sequenciais, em 

geral no sentido horizontal, normalmente acompanhados de textos curtos de 

diálogo e algumas descrições da situação, convencionalmente apresentados no 

interior de figuras chamadas balões, que indicam a pessoa que fala, onde o 

bom uso do balão faz parte da própria imagem do quadrinho. Além do balão 

também é utilizada a cartola, que é um retângulo alongado, dentro do 

quadrinho, contendo um texto narrativo, com a fala do autor da história. 

Já segundo Cirne (2002, p.14), quando se reporta aos quadrinhos tem 

o seguinte entendimento: 

Os quadrinhos, antes de mais nada, são uma arte sequencial, 
[...] uma narrativa gráfico-visual, com suas particularidades 
próprias, a partir do gerenciamento de, no mínimo, duas 
imagens desenhadas que se relacionam. Entre as imagens, um 
corte, que chamaremos de corte gráfico - de certo modo, o 
lugar que marca o espaço do impulso narrativo. Esse corte 
tanto será espacial quanto temporal (gerando as elipses: [que 
significam] um tempo a ser preenchido, muitas vezes, pela 
imaginação do leitor). 

Pelas definições acima citadas, conclui-se que as HQ caracterizam-se 

como um tipo de literatura que utiliza uma linguagem simples, geralmente 

utilizada na forma de diálogo, formada por elementos gráfico-narrativos, de fácil 
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compreensão para o leitor. Os desenhos sequenciais e a estrutura gráfica 

ajudam na assimilação e desenvoltura da leitura. Servindo como um meio de 

comunicação de fácil acesso, não só pela linguagem, como também pelo 

preço. 

As HQ destinam-se, como será abordado em outro capítulo, a toda a 

população, especialmente aquela que não tem acesso ou o tem em 

pouquíssimo grau, a outras fontes de informação. Tendo sim, um compromisso 

com o real e o social, através dos temas que disponibilizam, enfocando, quase 

sempre, temas atuais. Existem HQ que tratam de outros temas como super-

heróis, etc, porém essas, não serão abordadas no trabalho por não atender aos 

objetivos. Em termos de linguagem, as HQ apresentam uma linguagem 

universal, através da imagem e da narrativa, espontaneamente apercebida e 

facilmente decifrada, não sendo de difícil acesso, nem para raças nem para 

civilizações diferentes. 

Em sua forma mais simples, os quadrinhos empregam uma série 
de imagens repetitivas e símbolos reconhecíveis. Quando são 
usados vezes e vezes para expressar idéias similares, tornam-se 
uma linguagem - uma forma literária se quiserem. E é essa 
aplicação disciplinada que cria a "gramática" da arte sequencial 
[que é o quadrinho] (EISNER, 1999, p. 8). 

As HQ agregam dois códigos distintos de narrativa para a transmissão 

de uma mensagem, são eles: 

O código linguístico, presente nas palavras utilizadas nos elementos 
narrativos, na expressão dos diversos personagens e na 
representação dos diversos sons e, o código pictórico, constituído 
pela representação de pessoas, objetos, meio ambiente, idéias 
abstratas e/ou esotéricas etc. (VERGUEIRO, 2005, p. 212). 

Em relação aos elementos narrativos presentes no código linguístico 

pode-se citar como exemplo os balões, a cartola, entre outros; na expressão 

dos personagens, os produtores buscam sempre transmitir através de suas 
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expressões faciais e corporais, o momento, o sentimento, a emoção pela qual o 

personagem esta passando. Para passar essas idéias aos leitores, os 

produtores utilizam sinais linguísticos. Por exemplo, uma linguagem escrita em 

letra grossa sugere, geralmente, que o personagem esta com raiva ou 

espantado, enquanto letras miúdas significam medo ou timidez. Quanto à 

representação dos sons, são utilizadas onomatopéias que refletem, por 

exemplo, o barulho de um tapa, de uma queda, de um vidro quebrando. Etc, o 

que constitui as características próprias das HQ. 

As HQ apresentam [...] características de originalidade [...], como 
por exemplo, a criação de um código muito elaborado que dispensa 
qualquer explicação, assim é que, quando numa HQ aparece uma 
lâmpada, uma estrela ou um sino, é suficiente para que o leitor 
entenda a mensagem. Um ponto de exclamação traduz-se por: "É 
espantoso!"; um ponto de interrogação, por: "O que é que se 
passa?"; um balão vazio, por: "Já não sei o que diga ou pense..."; 
uma caveira e duas Tíbias: "Tenho pensamentos homicidas"; um 
hieróglifo: "Expresso-me na língua dos faraós". [Esses exemplos 
fazem parte de uma lista interminável]. Além disso, para superar a 
mudez do papel, a HQ cria transposições (as onomatopeias) que 
suprem as deficiências sonoras desse meio de comunicação. 
Aqui se revela a imaginação criadora dos argumentistas. São 
exemplos dessas onomatopéias: Ah! Ah! Ah! (risada ou 
gargalhada); Bah! (desagrado); Dzzzz (vôo curto de abelha); [...] 
Zzzz... (indicação de sono) (ANSELMO, 1976, p.36). 

Quanto ao código pictórico, para que o produtor desenvolva uma 

história, com seus personagens e contexto, ele necessita antes de tudo, 

conhecer bem o assunto ou o tema sobre o qual vai trabalhar, desenvolvendo 

um texto ou roteiro com informações necessárias sobre cada personagem, o 

lugar em que ele vive, a época, a roupa. A seguir será feito o esboço gráfico de 

cada história, inserindo, então sua narrativa. Porém, nem sempre as HQ 

tiveram essa caracterização. Nos seus primórdios elas eram diferentes, 

apresentando apenas ilustrações conforme será mostrado no capítulo a seguir. 

No entanto, sua linguagem mesmo apresentando apenas figuras, sempre foi 

assimilada. 
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3.1 O SURGIMENTO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

No processo de aquisição da língua escrita, o ser humano vem 

percorrendo um longo caminho que envolve inúmeras dificuldades, tanto no 

gênero como na forma da escrita. A linguagem envolvida nesse processo 

buscou sempre adequar o seu discurso à necessidade informacional de seu 

interlocutor, oferecendo recursos linguísticos pertinentes a cada época e a cada 

comunidade. 

Desde os tempos das cavernas o homem busca retratar os 

acontecimentos por ele vivenciado, através da linguagem que lhe era acessível 

no momento, ou seja, no tempo das cavernas a linguagem advinha das 

inscrições rupestres, onde é notório o grande número de sítios arqueológicos 

que apresentavam e ainda apresentam desenhos e outros elementos gráficos 

gravados nas paredes das cavernas para retratar suas aventuras e seu 

cotidiano, passando dessa forma, informações que puderam ser analisadas e 

estudadas por gerações posteriores. Isso foi na verdade, um dos primeiros 

passos do homem para a criação das HQ, onde, de certa forma as imagens 

contavam histórias do homem primitivo. 

A fim de buscar as origens das HQ é preciso retroceder até a pré-
história, quando, em cavernas, nossos remotos ancestrais gravaram 
imagens em pedras. Na singeleza de suas imagens, primeiras 
expressões da natureza humana, os primitivos deixaram para o 
futuro o testemunho de sua época. Posteriormente, através dos 
hieróglifos, misturas de letras e desenhos, os egípcios gravaram 
sobre os túmulos dos reis as vidas dos faraós desaparecidos. Na 
coluna de Trajano e em outros momentos egípcios trazidos pelo 
Império Romano tem-se uma verdadeira HQ em espiral. [...] A 
tapeçaria de Bayeux, feita na Inglaterra, que tem sido considerada 
ao longo de seus 70 metros de sequência sucessiva, um relato da 
epopéia dos cavaleiros normandos, a maior banda desenhada do 
mundo (ANSELMO, 1975, p.40). 

Na época do Antigo Egito (cerca de 1.500 a.C), certos textos do Livro 

dos Mortos mostram os primeiros exemplos dos livros figurativos, onde as 

imagens ordenavam-se em faixas sucessivas contendo texto ideográfico. 
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Na Idade Média surgiram os painéis das igrejas católicas com suas 

ilustrações que contavam o desenrolar dos acontecimentos bíblicos através de 

pinturas detalhadas. Entre o término do século XVIII e início do século XIX os 

quadrinhos passaram por um grande avanço: 

Por volta de 1734 ocorreu a publicação de Harbot's Progress 
de Wiliam Hogarth, e em 1809, inicia-se a publicação da 
conhecida série de Cartuns de Thomas Rowlandson, 
denominada The tour of Dr. Syntax, ambas na inglaterra. Já 
em 1814 é publicado no Japão, Hokusai Manga, dando um 
grande passo para os quadrinhos. Em 1865, surgiu a primeira 
distribuidora de material de imprensa Norte-americana, 
denominada A. N. Kellogy News, que fazia a distribuição dos 
quadrinhos tornando-os comerciais e incentivando o seu 
consumo (GRANEROS, 1990, p. 8). 

No princípio, as HQ eram publicadas em jornais, na forma de tiras ou 

cartuns, como foi visto na citação acima. Porém, de acordo com os estudiosos, 

pode-se dizer que as precursoras das HQ surgiram apenas no final do século 

XIX. No entanto, elas ainda não apresentavam a forma atual. 

As ilustrações predominavam, e os textos, quando existiam, 
eram diminutos e apareciam sob cada quadro ou desenho. Em 
geral vinham em forma de prosa ou verso e o dialogo 
praticamente inexistia. (COMO SURGIRAM..., p.2713). 

As informações eram transmitidas apenas através das imagens, ou 

seja, do que elas retratavam, não havendo necessidade de texto. No inicio, os 

desenhistas utilizavam as ilustrações para retratar cenas ou contar historias, 

que eram entendidas mesmo sem haver narrativa. 

Muitas vezes, as ilustrações eram mostradas em um único 
painel, em outras, apareciam em sequência, sem legendas. 
[...] Inúmeros artistas trabalhavam com ilustrações - ora 
contando historias sem legendas, ora ilustrando textos -, que 
foram consideravelmente difundidos nos livros e na imprensa. 
(COMO SURGIRAM..., p.2714). 

Era esse o contexto em meados do século XIX, época em que se 

ensaiava,  quase  simultaneamente  na  Europa  e  nos  Estados  Unidos,  o 
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nascimento das HQ. Entre os Europeus que se destacam como autores de 

historias contada por meio de imagens estão Rudolphe Topffer e Wilhelm 

Busch. Topffer, natural de Genebra, na Suíça, criou historietas repletas de 

originalidade e fantasia, que eram basicamente figurativas, embora em 

algumas cenas apresentassem breve texto. Já Busch, alemão, tem sido 

reconhecido como o grande inspirador das HQ norte-americanas. Sua temática 

difere da de Topffer, retratando um humor pesado e satírico. 

Outro personagem que merece destaque é Georges Colomb, que é 

apontado por muitos estudiosos como o verdadeiro criador da fórmula que 

originou as HQ. 

Inicialmente [Colomb] fazia desenhos para contar historias ao filho e, 
quando este aprendeu a ler, juntou textos as ilustrações. [...] 
Durante um bom tempo foi colaborador do jornal para crianças 
Petit Francais Ilustre e, em 1889, criou a Família Fenouillard. As 
aventuras dessa família provinciana, vaidosa e tola fizeram um 
sucesso estrondoso, obrigando-o a produzir inúmeras historias, 
reeditadas em um grande álbum em 1893. (COMO 
SURGIRAM..., p.2915). 
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Fonte: http://wwwbdoubliees.com/.../fenouillardrenault.htm. Acesso em 12 nov. 2005. 

Ao desenhar as peripécias da Família Fenouillard, Colomb já usava a 

divisão de quadros e, eventualmente incluía breves textos. Seus desenhos 

passam a imagem clara de movimento entre uma figura e outra, e a historia é 

habilmente dividida em pequenos quadros para evidenciar o desenrolar dos 

acontecimentos, o que leva os estudiosos a considerar sua formula como a 

imediatamente anterior a dos atuais quadrinhos. 

Na América do Norte, os quadrinhos surgiram através das revistas 

humorísticas editadas a partir de 1875. O lançamento dessas revistas 

consagrou a profissão que os norte-americanos e os ingleses chamam de 

cartoonist (caricaturistas). Inicialmente os cartoons tinham cunho político, 

apresentavam desenhos simples e de fácil compreensão, dispensando o texto. 

Depois, a concorrência e a rivalidade estabelecidas entre os caricaturistas 

impulsionaram em grande parte, o desenvolvimento de novos modelos ou 

formas. 
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Assim, a partir de 1890, os enredos passaram a apresentar as 
características essenciais das histórias em quadrinhos: a narrativa 
em sequência de imagens, a manutenção dos personagens nessas 
sequências e os diálogos inseridos no quadro (COMO 
SURGIRAM ..., p. 3016). 

Segundo Fonseca (1990, p.8), a figura irreverente e risonha de um 

garotinho careca (denominado Yellow Kid), vestido com uma camisola de 

dormir, começou a aparecer em jornais no final do século XIX, chegando para 

estabelecer as bases de uma nova forma de expressão dentro da comunidade 

gráfica: a narrativa em sequência de imagens, a continuidade dos personagens 

de uma sequência para outra e o diálogo incluso na imagem, particularmente 

na forma de balões ou globos de fala, constituindo os elementos essenciais da 

história em quadrinhos. 
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Fonte: http://www.people.virginia.edu. Acesso em 09 nov. 2005. 

No momento em que os caricaturistas começaram a produzir ilustrações 

com personagens em movimentos sequenciados, inserindo junto a esses 

personagens, narrativas em balões ou globos que indicassem suas falas, foi 

possível dizer que surgiram, então as HQ. 

Os balões que hoje caracterizam boa parte das HQ tem seus 
antecessores mais remotos num pedaço de madeira gravado 
em 1.370, a Tábua Protat, na qual um centurião romano, 
diante do calvário, levanta um dedo em direção à cruz e 
declara: "Vere fllius Dei erot iste" ("Sim, na verdade este 
homem era o filho de Deus"). De sua boca sai um "filactério", 
contendo a mensagem que desejava transmitir. Vê os 
estudiosos nesse filactério um precursor dos "balões" das HQ. 
Através dos séculos, surgiu uma nova forma de expressão que 
envolveu, por um lado, sequências ilustradas como as da 
tapeçaria de Bayeux e por outro lado o "filactério" da Tábua de 
Protat. Esses dois elementos básicos, reunidos mais tarde, 
resultaram no aparecimento da HQ, relação dinâmica entre a 
imagem e o texto. (ANSELMO, 1975, p. 41). 
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Pelo que foi citado acima, a figura irreverente do garotinho de camisola 

amarela, sintetizou uma série de fatos e circunstâncias que convergiram na 

origem dessa forma de narrativa gráfico-visual. Tomando como base os vários 

pontos de vista possíveis de se estudar as histórias em quadrinhos, vê-se que, 

naquela época, um conjunto de invenções tecnológicas levaram ao 

extraordinário desenvolvimento da imprensa. Pelo lado sociológico, destaca-se 

a grande quantidade de imigrantes chegados à América do Norte, com escasso 

domínio da língua inglesa, levando a contemplação de imagens e não da 

leitura. No lado cultural era marcante o sucesso das publicações humorísticas. 

[...] A passagem do século XIX para o século XX significou muito 
mais de que uma mudança de calendário, (...) foi uma época 
caracterizada pela implantação e consolidação da revolução 
industrial. A mudança do século coincidia com o advento da 
disponibilidade prática de inventos que iriam marcar o nosso 
mundo moderno: a telegrafia, o automóvel, o cinema, a iluminação 
elétrica, o fonógrafo, a fotografia, o avião. Esses fatores, 
coincidentes num determinado tempo de mudanças tanto sociais, 
como económicas, políticas e culturais (para não falar 
cronológicas, havia a mudança do século no calendário), somados 
ao talento e habilidade de artistas de alta qualidade, reuniram os 
ingredientes para que esta nova forma de expressão se 
estabelecesse como arte e alcançasse a popularidade como um 
dos meios mais eficientes da comunicação de massa. 
(FONSECA, 1990, p.10). 

A partir desse momento, surge de fato, as HQ na forma em que são 

publicadas e distribuídas hoje, com todos os elementos que lhe são 

característicos. Nessa época, essas histórias, levavam a população de baixa 

renda, diversão e reconhecimento de suas próprias vidas, já que as mesmas 

mostravam coisas que lhes aconteciam no seu dia a dia. Depois do Yellow Kid, 

surgiram inúmeras outras HQ nos países acima citados e em outros, porém, 

não é objeto de estudo analisar a cronologia das HQ no mundo, portanto, nos 

deteremos e analisaremos no capítulo a seguir, as HQ no Brasil. 
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3.2 HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO BRASIL 

No Brasil, não existe uma linha autenticamente nacional de 

desenvolvimento de HQ, sendo a importação responsável pela introdução das 

mesmas no país. As HQ brasileiras sempre sofreram influencia dos quadrinhos 

publicados em outros países. Suas histórias e personagens geralmente são 

adaptações do que é produzido no exterior. Assim como na maioria dos países, 

as HQ no Brasil foram publicadas inicialmente em jornais, começando a tomar 

forma através do caricaturista italiano Ângelo Agostini, por volta do ano de 1867 

(séc. XIX), com o desenho As cobranças, publicados no Jornal O CABRIÃO, do 

Estado de São Paulo. 

Para alguns especialistas brasileiros em quadrinhos, o inventor dessa 

forma de comunicação considerada de massa, foi o jornalista e caricaturista 

italiano, acima citado, Agostini, que foi radicado no Brasil, no séc. XIX, 

precisamente no ano de 1859. Em nosso país, havia nessa época, um mundo a 

ser explorado, um país a ser descoberto em vários sentidos. Era a época de um 

Brasil totalmente rural. Nossas metrópoles ainda eram minúsculas se 

comparadas com o que são atualmente. 

A população, por viver praticamente em área rural utilizava uma 

linguagem ainda rudimentar. Apenas os intelectuais e eruditos gozavam do 

prazer de frequentar escolas, aprendendo a ler e a escrever. 

De qualquer maneira, no Brasil, nas Américas, na Europa, era 
possível sonhar com uma narração visual fundamentada no Cartum, 
na caricatura ou simplesmente no desenho gráfico. [...] Seus 
autores/idealizadores não faziam previsões sobre seu futuro, seus 
desdobramentos ou o quanto haveria de preconceituoso em leituras 
que seriam feitas tomando como base a sua realidade textual 
(CIRNE, 2002, p. 12). 

O preconceito existente na classe letrada e erudita pelas HQ será 

abordado posteriormente, em ocasião mais propícia. Por enquanto, nos 

deteremos em abordar à cerca dos principais quadrinhos existentes no Brasil, 

começando pelo marco inicial que se deu em 1869. 
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Em 30 de janeiro de 1869, muito antes do lançamento do 
personagem Yellow Kid nos Estados Unidos, Agostini 
desenhou na Revista VIDA FLUMINENSE, uma autêntica HQ 
[denominada] As aventuras de Nhô Quim ou Impressões de 
uma viagem à corte. Quinze anos depois, ele seria o 
responsável pela criação dos primeiros quadrinhos brasileiros 
de longa duração [ou seja, aqueles em que a história 
apresenta continuidade com sequência de números, em 
volumes diferentes], [denominado] As aventuras de Zé 
Caipora, [publicado] na REVISTA ILUSTRADA [RJ] (NOVA 
ENCICLOPÉDIA BARSA, 2002, p. 130). 

 

Fonte: http://www.gibindex.eom/enciclopedia/Br/a/43. Acesso em 12 nov. 2005. 

Nhô Quim, de Ângelo Agostini, é tido como o primeiro personagem fixo 

de HQ brasileiro. Com traços e jeito interiorano, vivendo na corte do Rio de 

Janeiro. Apresentava ilustrações sequenciadas com consistência narrativa, 

embora não utiliza-se os balões, tendo grande aceitação dos leitores. 
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Fonte: http:// www.universohq/quadrinhos/almanaque03xfm. Acesso em 12 nov. 2005. 

Já em relação às Aventuras de Zé Caipora, Moya e Cirne (2002, 

p.122), relatam que, para muitos estudiosos, essas aventuras, vivenciadas por 

Zé Caipora, de Ângelo Agostini foi o primeiro personagem de humor gráfico 

brasileiro. 
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No ano de 1905 o Brasil acompanha o lançamento da revista o Tico-

Tico, no Rio de Janeiro. A mesma será analisada em detalhes por representar 

a primeira revista em quadrinhos nacional. 

A primeira revista nacional voltada para o mundo infantil a publicar 
quadrinhos, adaptando, inclusive, o popular Busten Brow (no Brasil, 
Chiquinho), de Outcalt, que criara o Garoto Amarelo [Yellow Kid], nos 
Estados Unidos, em 1895. Porém, o modelo da publicação tinha 
fundo europeu (MOYA, CIRNE, 2002, p. 122). 

 

Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/ano01/0101b009f.jpg. Acesso li nov. 2005. 

O Tico-Tico foi a primeira revista nacional destinada ao público infantil 

que inseria histórias em quadrinhos dentro de suas páginas. Ela surgiu em 

1905, no Rio de Janeiro, sendo editada pela empresa editorial "Sociedade O 

Malho", e durou até o final dos anos 50, quando, o cinema, outras publicações 

infantis e o aparecimento da televisão, começaram a trazer outras opções de 

entretenimento. Ainda assim, "O Tico-Tico", depois de atender a mais de uma 

geração de crianças, continuou a encantar leitores infantis das gerações 

posteriores. "O Tico-Tico" não era uma revista exclusivamente em quadrinhos. 

Mais do que recrear, ela possuía um caráter pedagógico. Dessa forma, a 

revista formava e informava seus leitores e, por essa razão, agradava não 



Fabiana Cristina Dantas Estevam 
 História em Quadrinhos: fonte de informação na educação do cidadão 

41 

apenas as crianças, mas igualmente os adultos. Entre as boas memórias que 

essa revista traz, talvez estejam em seus personagens as melhores e maiores 

lembranças. Chiquinho, Benjamin e Jagunço, Reco-reco, Bolão e Azeitona, 

Pandareco e Parachoque, povoaram por décadas o imaginário das crianças 

com suas brincadeiras, peraltices e lições de moral. 

 

Fonte: http://www2.anhembi.br/publique/cgi/cgílua.exe/svs/start.htm?infoid=4084&sid=68. Acesso em 12 

nov. 2005. 

Inúmeras outras revistas foram publicas e distribuídas em nosso país, 

destacando a publicação o Globo Juvenil de Roberto Marinho; o Pererê, de 

Ziraldo, onde alguns estudiosos afirmam que esse personagem representa a 

primeira tomada de consciência da realidade nacional através dos quadrinhos. 

Hoje, o principal representante nacional de HQ é, sem sombra de dúvidas, 

Maurício de Souza. Em suas histórias, que envolvem os personagens Mônica, 

Cebolinha, Magali, entre outros, destaca-se, o perfil de cada personagem, onde 

as pessoas se identificam com os mesmos por isso eles são bem aceitos, a 

linguagem utilizada pelo produtor e a preocupação em trabalhar com temas 

atuais, dentre eles: educação e cidadania, servindo como uma preciosa fonte 

de disponibilização da informação para os cidadãos. 
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Fonte: http://www.ama.org.Br/turmadamonicagibi01 .htm. Acesso em 09 nov. 2005. 

Existem ainda, grupos que se destacam por produzir HQ no Brasil 

como, de acordo com Anselmo (1975, p.72), o GRUPEHQ (Grupo de Pesquisas 

de HQ), nascido em 1971 no Rio Grande do Norte com suas criações: Dom 

Inácio, de Lindberg Revoredo; Tenente Wilson, de Luis Pinheiro; Família 

Bonney, de Reinaldo Azevedo; Inigma, de Ademar Chagas e Super Cupim e 

seu amigo Pulguinha, de Emanuel Amaral. Esse grupo será melhor analisado 

em capítulo posterior. Porém, o Brasil, a despeito das contribuições acima 

citadas, ainda encontra-se longe de colocar-se em nível de comparação com 

outros países que produzem HQ. 

Talvez quando tiver uma apreciação mais adequada das HQ em 
nosso meio [seja ele na biblioteconomia, na sociologia ou outro 
qualquer] que, além de considerar as dimensões estéticas e 
históricas destas, faça justiça as suas dimensões educativas, 
psicológicas, sociais e econômicas, esteja o Brasil pronto para usar 
suas reservas artísticas na construção de HQ autenticamente 
brasileiras, com objetivos peculiares e características bem nossas 
(ANSELMO, 1975, p. 73). 

Pelo que foi visto ao longo deste capítulo, nota-se que ainda não há 

um grande estímulo em produzir HQ autenticamente brasileiras, porém, já se 

nota o interesse em abordar nas mesmas, temas nacionais e atuais, 

oferecendo informações básicas tratadas de forma simples, porém eficaz. 

Buscando dessa forma, ajudar ou contribuir na educação do cidadão, conforme 

será abordado no próximo capítulo. 
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4 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO MEIO DE 
COMUNICAÇÃO DE MASSA: INSTRUMENTO PARA A 
EDUCAÇÃO CIDADÃ 

As HQ eram voltadas inicialmente para o consumo e entretenimento das 

classes de menores níveis culturais, por isso sofreram grande resistência por 

parte das elites letradas de todas as épocas. 

Devido principalmente ao enfoque humorístico de seus 
primeiros produtos e ao público que visavam atingir - os 
imigrantes e iletrados das camadas mais baixas da população 
-, os quadrinhos estiveram até mesmo abaixo de outros meios 
de comunicação de massa [como tv, cinema, rádio] em termos 
de apreciação da crítica literária. Seus aspectos negativos 
sempre foram muito mais enfatizados que os positivos, muitas 
vezes sendo vistos como totalmente desprovidos de qualquer 
faceta favorável (VERGUEIRO, 2005, p.317). 

A crítica literária sempre enfatizou os aspectos negativos das HQ, burlando a 

apreciação do que ela pode oferecer de bom ao leitor. 

A trajetória das histórias em quadrinhos como produto de 
consumo de massa, apesar do sucesso de público que a 
acompanhava, foi sempre cercada por crescente oposição de 
parcelas influentes da sociedade letrada. De forma geral, pais 
e educadores viam com muita desconfiança a leitura de 
quadrinhos por parte de seus filhos e alunos, imaginando que 
isto pudesse prejudicar seu desenvolvimento intelectual ou 
contribuir para afastá-los de leituras mais nobres. Durante 
décadas, preconceitos e idéias negativas contra os quadrinhos 
levaram a sociedade a acreditar que esse tipo de leitura trazia 
malefícios talvez inimagináveis a todos aqueles que nele se 
aventuravam. (MOYA, 1977 apud VERGUEIRO, 2005, p.318). 

Durante algum tempo, esta visão estereotipada e negativa acabou 

gerando uma série de medidas contra os quadrinhos, que englobaram desde a 

queima de exemplares em escolas e praças públicas até a elaboração, pelos 

editores, de códigos de ética para sua publicação. Porém, nem assim a 

população deixou de apreciar as HQ. 
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A barreiras sociais contra as histórias em quadrinhos 
predominaram durante muito tempo e não se pode realmente 
afirmar que já deixaram de existir. Ainda hoje, muitos pais 
proíbem a leitura desse tipo de material todas as vezes que 
seus filhos não vão bem nos estudos ou apresentam 
problemas de comportamento na sala de aula. Felizmente, o 
interesse crescente dos estudiosos pelas histórias em 
quadrinhos, principalmente a partir da década de 60, bem 
como a realização de pesquisas sérias e bem alicerçadas, 
acabaram demonstrando que boa parte dessas barreiras não 
possuía qualquer fundamento científico, consistindo em 
preconceitos totalmente desprovidos de comprovação. 
Atualmente, sabe-se que o leitor de histórias em quadrinhos 
não se sai pior, ou melhor, na escola em virtude de sua 
preferência de leitura, nem lê mais ou menos livros sérios do 
que aqueles que não consomem quadrinhos e nem são 
indivíduos deslocados na sociedade (ANSELMO, c1975). 

Pelo que foi visto e analisado a respeito da citação acima, notasse que 

ao contrário do que pais e professores pensavam, que as HQ geravam a 

preguiça de pensar, as mesmas ajudam e muito na contribuição da educação e 

principalmente do aprendizado ou conhecimento do indivíduo social, ajudando 

a formar opinião própria a partir de sua leitura. 

A configuração geral da revista de quadrinhos apresenta uma 
sobreposição de palavras e imagens, e assim, é preciso que o 
leitor exerça as suas habilidades interpretativas visuais e 
verbais. As regências da arte (por exemplo, perspectiva, 
simetria, pincelada) e as regências da literatura (por exemplo, 
gramática, enredo, sintaxe) superpõem-se mutuamente. A 
leitura da revista de quadrinhos é um ato de percepção 
estética e de esforço intelectual (EISNER, 1999,p.8). 

Porém, as HQ ainda não são bem aceitas em locais de ensino, assim 

também como em bibliotecas. Alguns profissionais da informação, ainda 

sentem dificuldade em trabalhar com esse tipo de material, pelo fato de que, 

anteriormente os cursos de graduação em biblioteconomia não ofereciam 

suporte ao graduando para que o mesmos os trabalhassem. 

Pelo fato de serem consideradas materiais de segunda ou 
terceira categorias por parcelas influentes da sociedade, as 
histórias em quadrinhos enfrentaram muitas dificuldades para 
serem incluídas nos acervos das bibliotecas. Por um lado, elas 
não conseguiam entrar nas bibliotecas universitárias e de 
pesquisa devido a sua presumida falta de importância como 
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objeto de estudo científico; por outro, seu ingresso em bibliotecas 
públicas e escolares era vetado pelo próprio estardalhaço que 
muitos de seus opositores costumavam fazer com regularidade, 
manifestando-se, às vezes de maneira agressiva, contra a mais 
remota possibilidade de colocá-los à disposição do público 
(VERGUEIRO, 2005, p. 419). 

É importante ressaltar que a situação vem mudando progressivamente 

em todo o mundo, inclusive no Brasil e em Natal. Ainda que mais lento do que 

o desejado, o número de bibliotecas que encaram e disponibilizam as HQ, 

considerando-as como uma coleção especial, que pode e deve ajudar na 

educação do cidadão, merecendo atenção diferenciada em relação ao restante 

do acervo, vem aumentando dia a dia. 

[...] No Brasil já surgem os primeiros acervos especializados de 
quadrinhos em âmbito universitário, [...] no âmbito das bibliotecas 
públicas, a situação tende favoravelmente para o lado brasileiro, 
principalmente com o advento e atuação das chamadas gibitecas, 
[que são] Bibliotecas públicas especialmente dedicadas à 
coleta, armazenamento e disseminação de histórias em 
quadrinhos (VERGUEIRO, 2005, p.420). 

Ainda há uma certa resistência por parte dos bibliotecários em permitir a 

entrada ou disponibilização de revistas em quadrinhos no acervo das unidades 

de informação em que atuam. Entende-se que este procedimento não deva 

existir, já que cabe aos usuários das referidas unidades, definirem, a partir de 

seu perfil, a coleção da biblioteca, tanto das bibliotecas públicas como das 

escolares. Na cidade de Natal, já é possível encontrar bibliotecas com esse tipo 

de acervo, destacando a gibiteca da Biblioteca Pública e Escolar Professor 

Esmeraldo Siqueira. Contendo inúmeros quadrinhos dos mais variados tipos. 

Destinados aos diferentes tipos de leitores. Porém este assunto não será 

detalhado, haja vista não ser o objeto de estudo desse trabalho. 

As instituições que disponibilizam esse tipo de material, tem como 

objetivo oferecer ao cidadão, mais uma fonte de informação, e uma fonte de 
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informação que dá prazer e diverte ao mesmo tempo em que educa. Trazendo 
ao cidadão, o conhecimento de forma satisfatória e não imposta, já que sua 
leitura aparenta ser de fácil compreensão, onde os quadrinhos ajudaram a 
popularizar a literatura com suas versões de obras clássicas. Contribuindo para 
levar a grande massa populacional, textos até então restritos ao círculo dos 
letrados. 

 

Existem diversos tipos de formato em que as HQ podem ser 
disponibilizadas, porém, nesse trabalho será abordado detalhadamente, os 
Folhetos em Quadrinhos (FQ) por considerar os mesmos uma das principais 
fontes de disponibilização da informação utilitária para o cidadão, conforme 
será abordado no capítulo a seguir. 
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4.1 FOLHETOS EM QUADRINHOS (FQ) 

De uma maneira geral, atualmente diversos veículos e formatos de 

publicação de histórias em quadrinhos podem ser encontrados no mercado, 

cada um deles com características singulares que afetam tanto sua forma 

como seu conteúdo. Especificadamente, esse estudo enfoca os FQ, que é um 

dos formatos de publicação das HQ. 

Folhetos, segundo Vergueiro (2005, p.821), são edições patrocinadas 

por instituições governamentais ou não, que as utilizam como instrumento 

para a transmissão de mensagens educativas para a população, ou seja, 

para o cidadão. 

O folheto, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

é uma "publicação não periódica que contém no mínimo cinco e no máximo 

49 páginas, excluídas as capas, que é objeto de Número Internacional 

Normalizado para Livro (ISBN)". (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, NBR 6029:2002, p.2). 

Pelas definições acima citadas conclui-se que folhetos em quadrinhos 

são publicações não periódicas publicadas e distribuídas por instituições ou 

grupos de pessoas tendo como objetivo transmitir mensagens educativas 

para o cidadão. 

Entende-se que por ser uma publicação com poucas páginas, seria 

ideal para divulgar a informação que necessita de agilidade e grande alcance. 

Dessa forma, a informação que precisa ter alcance social perante a 

população, tem necessidade também de chamar a atenção, tendo que ter 

alguns pré-requisitos, já que as pessoas, no contexto atual de explosão de 

informação, aonde existem diferentes suportes competindo diretamente com 

a informação impressa (tipo televisão, Internet, cinemas, dentre outros), há de 

dispor de elementos que façam concorrência aos meios eletrônicos. O folheto 
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em forma de quadrinhos pode suprir esta lacuna, já que o ser humano ainda 

é muito influenciado pelo lúdico, ou seja, por imagens. 

Segundo Aureliano22 (2005), a projeção de idéias de forma visual 

surge da necessidade lógica, prática e simples de comunicação. Partindo 

dessa idéia inicial temos a principal concepção da necessidade da arte 

sequencial no meio social que é levar as pessoas idéias claras e objetivas. 

No caso dos folhetos, que abordam temas que muitas vezes não são 

simples, as informações são mostradas de forma que a idéia seja claramente 

assimilada, através da concepção visual dos acontecimentos. 

Como já foi abordado em capítulo anterior, ao contrário do que 

pensavam psicólogos da década de 30 e 40, que acreditavam que essa arte 

retardava e violentava a capacidade intelectual dos seres humanos, podemos 

observar que ela ajudou até mesmo na evolução e compreensão do homem, 

e que a atenção que ela gera hoje não é apenas cultural, mas instintiva. 

Podendo ser relacionada aos interesses (e necessidades) da comunicação 

dos homens primitivos, que narravam os acontecimentos do dia a dia nas 

paredes de suas cavernas cujos símbolos ajudaram a desenvolver o alfabeto 

que temos hoje. 

A linguagem que os folhetos utilizam são, portanto, a evolução de tudo 

que envolve a comunicação desde seus primórdios. 

Eles trazem a essência do que viemos aprendendo há séculos com a 
linguagem, porém, tudo está tão incrustado na mente atual do ser 
humano que quando normalmente se olha para esse tipo de 
material o que sentimos é algo simples, divertido e "legal" sem nos 
darmos conta de que na verdade o que nos passa pela cabeça é o 
resultado de séculos de aprendizado através da comunicação 
(AURELIANO23, 2005). 
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A respeito do que foi citado acima, fica a certeza de que, as informações 

transmitidas na forma de FQ funcionam e funcionam bem, pois, quando se olha 

para uma ilustração, estar se efetuando uma leitura de informação, assim como 

nossos antepassados faziam séculos atrás nas paredes das cavernas. 

A partir do que foi visto acima, aos interessados em veicular 

informação utilitária para o cidadão, é aconselhável que procurem 

documentar a mesma na forma de HQ, mais especificamente em FQ, já que 

os mesmos favorecem e despertam atenções não só nas crianças como nos 

adultos. O uso da dobradinha, folheto na forma de quadrinho, visando a 

disponibilização da informação utilitária é uma técnica que pode ter melhor e 

maior alcance de que outro tipo de fonte de informação, já que o mesmo 

apresenta uma linguagem gráfico-narrativa, disponibilizando figuras e textos, 

ajudando na compreensão e captação das ideias disponibilizadas. 

É o que ocorre em muitas das histórias do quadrinhista Maurício de 

Souza, que utiliza em suas revistas (podem ser consideradas também como 

folhetos, pois não apresentam mais de 49 páginas), para disponibilizar 

informações como a que trata a figura a seguir, tendo como objetivo auxiliar o 

cidadão. 

Disponível em http://www.universohq.com. Acesso em: 23 nov. 2005.
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Os FQ são muito utilizados para divulgar assuntos correlatos à 

educação, cidadania, saúde, sexo, história de cidades, estados, regiões, etc. 

Segundo Cirne apud Amaral (2005, p.7), a relação entre a história 

(conteúdo) e os quadrinhos (forma) passa por mediações culturais nem sempre 

fáceis. Pensar a história nos quadrinhos significa pensar uma dada 

manifestação cultural que se quer histórica, antes de tudo. Os quadrinhos, na 

maioria quase absoluta das vezes, aposta na ficcionalidade como 

representação natural de suas premissas gráfico-narrativas. Porém, é possível 

e é muito trabalhado ultimamente o discurso quadrinhístico como possibilidade 

documental de registrar e transmitir a história com seus significados e suas 

complexidades. 

É o que ocorre com o GRUPEHQ (Grupo de Pesquisas de HQ), da 

cidade de Natal, que prepara e disponibiliza folhetos abordando a história do 

Estado do Rio Grande do Norte, de cidades e de municípios de nosso estado. 

Esse grupo é objeto de estudo desse trabalho. O mesmo já foi abordado em 

capítulo anterior e será no próximo, caracterizando-se como o universo de 

estudo dos procedimentos metodológicos. 



Fabiana Cristina Dantas Estevam 
 História em Quadrinhos: fonte de informação na educação do cidadão 

51 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento desse trabalho monográfico, realizou-se quanto 

a sua finalidade uma pesquisa com o desejo de adquirir conhecimentos acerca 

do assunto, sem necessariamente uma aplicação prática prevista. 

Para ilustrar o que seja a palavra pesquisa, foi realizada uma busca e 

constatou-se que a palavra derivou-se do espanhol, que por sua vez herdou-a 

do latim. 

Havia em latim o verbo perqueiro, que significava "procurar; 
buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; 
inquirir; perguntar; indagar bem, aprofundar na busca". O 
particípio passado desse verbo latino era perquisitum. Por 
alguma lei da fonética histórica, o primeiro R se transformou 
em S na passagem do latim para o espanhol, dando o verbo 
pesquisar que conhecemos hoje (BAGNO, 1998, p. 17). 

Percebe-se que os significados desse verbo em latim insistem na ideia 

de uma busca feita com cuidado e profundidade. 

Ainda segundo Bagno (1998, p.18), pesquisa significa "a investigação 

feita com o objetivo de obter conhecimento específico e estruturado sobre um 

assunto específico". O objetivo que se tem ao realizar um trabalho monográfico 

é justamente esse, fazer uma pesquisa detalhada acerca de um assunto 

específico. Porém existe uma grande variedade de tipos ou classificações de 

pesquisa. 

Partindo do que foi visto acima, buscou-se desenvolver nesse trabalho, 

uma pesquisa exploratória que tem como características: 

Esse tipo de pesquisa desenvolve estudos que dão uma visão global 
do fato ou fenómeno estudado. Em regra geral, um estudo 
exploratório é realizado quando o tema escolhido é pouco 
trabalhado, sendo difícil à formulação e a operacionalização de 
hipóteses. Muitas vezes esse tipo de estudo constitui-se em um 
primeiro passo para a realização de uma pesquisa mais 
aprofundada. Portanto, [...] esse tipo de estudo tem um 
planejamento mais flexível, que envolve levantamento 
bibliográfico, análise de documentos, observação de 
documentos e estudo de casos (OLIVEIRA, 2003, p. 61). 
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O tema abordado nesse trabalho apresenta as características acima 

citadas, por isso, a pesquisa realizada pode ser classificada como exploratória. 

Dessa forma, percebe-se que a pesquisa parte sempre de um problema que 

pode ser respondido ou solucionado a partir da utilização de métodos 

científicos, portanto, diante desse enfoque, ressalta-se que alguns 

procedimentos metodológicos foram utilizados a fim de chegar-se à 

demonstração de resultados consistentes. 

A metodologia empregada nessa prática teve início com a escolha do 

tema - HISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQ) - que se deu mediante o interesse 

pessoal, adquirido em sala de aula, a partir da apresentação de um trabalho 

acadêmico24, na Disciplina Controle Bibliográfico25. Na mesma, foram 

abordados os tipos de fontes de informação, que por sua vez foram 

apresentados em seminários pelos alunos. 

Em seguida efetuou-se a delimitação do tema, tentando mostrar se e 

de que forma as HQ ajudam ou podem ajudar na educação cidadã. A 

delimitação deu-se em virtude de, em conversas coloquiais com um profissional 

da área dos quadrinhos26, foi abordado o caso de FOLHETOS EM 

QUADRINHOS (FQ) que tratam e disponibilizam informação para a população. 

Sendo considerado a forma ideal para a disponibilização da informação que 

necessita ter grande alcance, ser bem aceita e assimilada. 

A partir disso, realizou-se uma pesquisa exploratória com o objetivo de 

obter uma maior familiaridade com o problema. Para tanto, efetuaram-se 

pesquisas documentais, bibliográficas e eletrônicas que permitiram a 

pesquisadora entrar em contato com obras já produzidas a respeito do tema 

pesquisado.  Convém ainda destacar que outros recursos técnicos foram 
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empregados no desenvolvimento dessa pesquisa, ou seja, foi realizada a 

pesquisa de campo que de acordo o Glossário Ufológico27: 

É a pesquisa através da qual se realiza uma busca minuciosa, para 
averiguar a realidade de um caso junto à testemunha ou à pessoa 
contatada, ou seja, é a investigação e estudo minucioso e 
sistemático com o fim de estabelecer fatos ou princípios relativos aos 
casos estudados, em especial, junto às pessoas contatadas. 

Em outras palavras, a pesquisa de campo apoiou-se em contato direto 

com produtores e pessoas usuárias ou não de HQ, utilizando técnicas, 

instrumentos e outros procedimentos, que serão detalhados no decorrer desse 

capítulo, com o intuito de obter resultados pertinentes com os objetivos 

propostos na pesquisa. 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO 

São poucas às iniciativas voltadas para produção de HQ em âmbito 

regional. Na atualidade quase não existem representantes locais neste 

segmento. Porém, no passado um grupo tentou construir uma identidade local 

paras as tiras de HQ dando início, em 1971, ao Grupo de Pesquisa e Histórias 

em Quadrinhos, também conhecido como GRUPHG. 

O GRUPHQ formou-se em 1971, após a 1o Exposição Norte-rio-
grandense de Histórias em Quadrinhos realizada na Biblioteca 
Câmara Cascudo. Um dos primeiros trabalhos do grupo foi o 
suplemento "Quadrinhos", encartado em um jornal local e sendo 
publicado semanalmente. Paralelamente a produção de tiras de 
HQ, o grupo pesquisava o panorama gráfico da caricatura no Estado 
(SOARES JÚNIOR28). 

O grupo foi fundado por Emanoel Amaral, tendo o incentivo de D. Lucas 

Brasil. Com o tempo alguns artistas plásticos, profissionais e amadores, 

passaram a integrar a iniciativa, a exemplo de Aucides Sales, Edmar Viana, 

Luis Elson, entre outros. No passado, o GRUPHG chegou a ter cerca de 25 

Recuperado em site da internet, www.ufogenesis.com.br/glossario/defauit.asp. Acesso em 01 dez. 
2005. 
28 Recuperado em site da internet, www.tribunadonorte.com.br/anteriores/020203/viver/viverl .html. 
Acesso em 22 nov. 2005. 
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integrantes. Hoje tem menos participantes e uma outra dinâmica. Segundo 

Soares Júnior29, o GRUPHQ foi: 

Formado com o intuito de profissionalizar os interessados em 
desenhos em quadrinhos, caricaturas e outras especialidades 
gráficas, [...] desejava imprimir traços da cultura nordestina através 
de personagens e histórias ambientadas na região: "Colocávamos 
as revistas nas bancas, assim como também vendíamos em 
eventos culturais", diz Adrovando Claro, professor de artes, que 
integrou a segunda geração do grupo já nos anos 80. 

Alguns dos integrantes do GRUPHG conseguiram manter contato com 

pequenas editoras das grandes metrópoles e passaram a fazer HQ para outros 
estados participando, esporadicamente, de exposições no exterior.    O grupo 

tinha como objetivo criar revistas e publicar quadrinhos nos periódicos locais. 

Muitas das revistinhas de autoria do grupo chegaram a ter uma circulação 

razoável como é o caso da Maturi, Igapó e História do Rio Grande do Norte. 

Existiam, no entanto, outras publicações como a Tabefe, Epopéia Potiguar, 

Alcunha, entre outros. 

Como se tratava de um agrupamento de pessoas que desejavam 

estudar e se profissionalizar, o grupo também investiu em pesquisas, 

sobretudo, nos ramos da história da arte, história do Rio Grande do Norte, 

além, é claro, do desenho gráfico de tiras em quadrinhos. 

Atualmente, o GRUPHQ tem procurado investir na reedição de antigos 

títulos, com o objetivo de distribuí-los em algumas escolas do Estado. 

As revistinhas e cartilhas, na sua maioria, trazem a história de 

municípios do Estado - como Florânia, Ceará-Mirim e Carnaúba dos Dantas30 

— além da própria história do Rio Grande do Norte. 

Segundo Soares Júnior31, sempre houve um preconceito em relação as HQ. 

Porém, existem estudos que mostram que os quadrinhos podem ajudar no 
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processo educativo, como foi argumentado pelo quadrinhista Luis Elson, 

referindo-se a pesquisas divulgadas por instituições voltadas para avaliar o 

potencial das HQ nos processos pedagógicos. Os integrantes do grupo têm 

suas carreiras próprias fazendo com que o GRUPHQ assumisse outras 

atividades, ficando de saldo das três décadas de atividade o fato do grupo ter 

sido sempre uma alternativa aos quadrinhos dos Estados Unidos, visto como o 

produto "pródigo" da cultura de massa. 

Para ilustrar os fatos acima citados, foi aplicado um questionário ao 

quadrinhista Luiz Élson, um dos integrantes do GRUPHQ, conforme será 

abordado no capítulo a seguir. 

5.2 PLANO AMOSTRAL E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

A fim de se ter uma visão do que pensam os integrantes do GRUPHQ 

ao construir e disponibilizar histórias no formato quadrinho, foi utilizado uma 

entrevista estruturada, com perguntas abertas num total de 13 questões (VER 

APÊNDICE A), a qual foi aplicada ao quadrinhista Luiz Élson Dantas, um dos 

integrantes do GRUPHQ. 

Buscou-se também conhecer a opinião de pessoas, usuárias ou não 

de HQ, por entender que, a opinião do público e de produtor de HQ é o que 

engrandece uma pesquisa, quando não se tem um embasamento teórico 

sólido, como foi o caso dessa pesquisa. 

Para tanto, foram aplicados questionários utilizando uma abordagem 

não probabilística intencional que segundo Barros (1991, p. 41) apud Araújo 

(2004, p. 47) consiste quando: 

O pesquisador se dirige intencionalmente [...] a grupos de 
elementos dos quais deseja saber a opinião. [...] A amostra 
intencional não é representativa do universo e portanto é 
impossível a generalização dos resultados da pesquisa à 
população. 
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Nesse sentido, a amostra foi composta por pessoas, mais 

precisamente 10, de modo que abrangesse todas as faixas etárias presentes 

no questionário, buscou-se também, abranger todos os níveis sociais e 

culturais. 

Quanto à forma de abordagem, executou-se uma pesquisa 

quantitativa, retratando em números as opiniões e informações dos sujeitos 

pesquisados, assim também como uma pesquisa qualitativa, caracterizada 

como uma tentativa de explicar-se em profundidade o significado e as 

características do resultado das informações obtidas com os sujeitos. 

Assim, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi questionário 

estruturado, com questões agrupadas em: dados gerais de identificação, dados 

acerca do que se entende como informação, HQ e FQ. 

Tais perguntas foram estruturadas de acordo com a natureza do tema, 

caracterizando-se em questões fechadas, de múltipla escolha e questões 

abertas a fim de possibilitar um melhor esclarecimento ás respostas fornecidas 

pelos questionados (VER APÊNDICE B). 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

Buscando atingir de forma plena os objetivos propostos nesse estudo, 

procede-se, agora, a análise dos dados obtidos através da entrevista e dos 

questionários aplicados, seguindo a ordem de disposição em que as questões 

estão expostas nos mesmos. 

Inicialmente foi realizada a análise da entrevista aplicada ao 

quadrinhista Luis Élson Dantas, integrante do GRUPHQ. Para tanto, foram 

dispostas as perguntas, suas respectivas respostas e após cada pergunta e 

resposta, foi realizada análise, tendo em vista fazer a correlação do referencial 

teórico com as respostas fornecidas pelo entrevistado. 

Na questão inicial foi indagado ao entrevistado o que o mesmo 

entende por informação. Obteve-se como resposta: 

Informação é uma mensagem, algo a ser comunicado. Pode 
ser de forma escrita, verbal, gestual ou expressa em 
linguagens artísticas. Para haver a informação é necessário 
haver um emissor e um receptor dessa mensagem. 

A resposta dada pelo entrevistado é coerente com os autores 
pesquisados sobre o tema, pois de acordo com Brookes apud Araújo (2002, p. 
0132): 

[...] A informação é um elemento que provoca transformações 
nas estruturas. Assim quando se envia uma mensagem 
(conjunto de informações) a um ser consciente, baseada num 
código conhecido, tanto pelo sujeito-emissor, como pelo 
sujeito-receptor, essa mensagem pode ser interpretada e, a 
partir daí adquirir sentido. Ao utilizar essa informação (com 
sentido) para desenvolver determinado problema ou se 
informar sobre qualquer situação o sujeito social produz 
conhecimento. 

No segundo item, questionou-se ao entrevistado o que o mesmo 

entende por informação utilitária. A resposta fornecida foi a seguinte: 

"Informação utilitária é toda aquela que tem como objetivo transmitir para a 

população, informações úteis para o seu dia a dia". 
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O entrevistado tem convicção do que diz, pois de acordo com pesquisa 

bibliográfica sobre o tema abordado pode-se perceber que os autores citados 

(COSTA33 e ARAÚJO, 1992, p. 72) reportam com outras palavras o que o 

referido entrevistado respondeu. 

Na terceira questão, pediu-se ao entrevistado que o mesmo descreve-se o 

que entende por HQ, obtendo-se a seguinte resposta: 

A HQ é uma forma de contar uma história usando imagens, 
desenhos. Às vezes se utiliza o recurso do texto, outras vezes 
usa-se apenas o desenho, caracterizando-a como uma forma 
de linguagem moderna. 

Percebe-se que o mesmo além de ter a prática sobre HQ também tem 

leituras sobre o que faz, pois nota-se que sua conceituação tem tudo a ver com 

o referencial teórico descrito no capítulo dessa monografia referente aos 

quadrinhos, citados por autores renomados da área como Cirne (2002, p.14 ) 

que diz que os quadrinhos são: 

[...] uma narrativa gráfico-visual, com suas particularidades 
próprias, a partir do gerenciamento de, no mínimo, duas 
imagens desenhadas que se relacionam. Entre as imagens, 
um corte, que chamaremos de corte gráfico - de certo modo, o 
lugar que marca o espaço do impulso narrativo. Esse corte 
tanto será espacial quanto temporal (gerando as elipses: [que 
significam] um tempo a ser preenchido, muitas vezes, pela 
imaginação do leitor). 

Indagou-se posteriormente ao entrevistado, qual o primeiro passo para 

se construir ou criar uma HQ. A resposta recebida foi: 

O primeiro passo para se criar uma HQ é a escolha do 
assunto, partindo de um determinado tema. Em seguida se 
projeta esboços das cenas organizando uma sequência, 
criando-se um enredo, uma história com início, meio e fim. 

Constata-se que a criação de HQ é exatamente os passos de um 

projeto de pesquisa, só que com figuras, pois de acordo com Oliveira (2003) 

para se realizar uma pesquisa se faz necessário o tema, pesquisa bibliográfica, 
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posteriormente    traçar   o    planejamento:    definir   objetivos,    metodologia, 

cronograma. Ou seja, a HQ é uma pesquisa, acrescida de imagens. 

A seguir foi solicitado ao entrevistado que descrevesse a linguagem 

utilizada nas HQ. O mesmo respondeu que: 

A linguagem utilizada nas HQ é chamada de metalinguagem, 
caracterizada como a união de imagens e texto, onde os textos 
normalmente são claros e objetivos não deixando dúvidas sobre o 
que o personagem quer dizer. O texto serve como um reforço da 
imagem. São utilizados também outros recursos como balões e 
onomatopéias, elementos característicos das HQ. 

Pode-se verificar que o especialista em HQ tem que ter leituras na 

área de linguística, metalingúística bem como em imagens. Pois, nos recursos 

que ele utiliza tem que haver harmonia, para que o mesmo seja explicativo, ou 

seja tem que haver coesão entre o texto e a imagem! O receptor da 

mensagem, nesse caso os usuários, devem entender a dupla mensagem. O 

processo de comunicação para ser decifrado depende do emissor, da 

mensagem e do receptor (SILVA, 1990). 

Como complemento a questão anterior, foi indagado ao entrevistado 

qual o público que o mesmo deseja atingir com essa linguagem. Obteve-se a 

seguinte resposta: 

Hoje, as HQ atingem vários públicos, o infantil, o juvenil e o adulto. 
Cada artista ao criar seu trabalho já o faz tendo em vista um 
público específico, variando de acordo com o assunto abordado no 
quadrinho. 

Em pesquisa realizada por Borba na cidade de Campinas /SP em sua 

dissertação de mestrado em 1992, a mesma constatou que os indivíduos 

adolescentes, numa faixa de 12 a 17 anos preferiram como leitura lazer às 

histórias em quadrinhos, pois a imagem neste mundo de signos é muito 

presente na vida das pessoas. Há uma espécie de preguiça mental para que os 

sujeitos formem as imagens do que se ler! 
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A sétima questão perguntou ao entrevistado o que são para ele os 

balões existentes nas HQ e para que servem os mesmos. Como resposta 

obteve-se o seguinte dado: 

O balão é o local onde é colocado as falas dos personagens. 
Existem balões de vários tipos que ao longo da evolução das 
HQ foram se tornando convenções de representação que 
indicam como os personagens se comunicam entre si e com 
os leitores. 

Entende-se que para o especialista realizar os procedimentos das 

etapas de quadrinhos se faz necessário saber todos os procedimentos bem 

como os significados dos mesmos. Deduz-se que em relação aos elementos 

narrativos presentes no código linguístico pode-se citar como exemplo os 

balões, na expressão dos personagens, os produtores buscam sempre 

transmitir através de suas expressões faciais e corporais, o momento, o 

sentimento, a emoção pela qual o personagem esta passando. Para ilustrar 

sobre o uso de balões, Anselmo (1976, p. 36) destaca que: 

As HQ apresentam [...] características de originalidade [...], 
como por exemplo, a criação de um código muito elaborado 
que dispensa qualquer explicação, assim é que, quando numa 
HQ aparece uma lâmpada, uma estrela ou um sino, é 
suficiente para que o leitor entenda a mensagem. Um ponto de 
exclamação traduz-se por: "É espantoso!"; um ponto de 
interrogação, por: "O que é que se passa?"; um balão vazio, 
por: "Já não sei o que diga ou pense..."; uma caveira e duas 
Tíbias: "Tenho pensamentos homicidas"; um hieróglifo. 

Na questão seguinte, perguntou-se ao entrevistado, o que o mesmo 

entende por FQ. Obteve-se a resposta: "O folheto é um tipo de informativo com 

poucas páginas, porém sem a qualidade gráfica de uma revista em quadrinho". 

Verifica-se que o sujeito entrevistado entende do que seja folheto, 

apesar de ser o folheto de uma terminologia na área de biblioteconomia, 

especificamente em editoração. Percebe-se que como é uma veiculação de 

informação que pretende atingir um determinado público, num determinado 

momento, apenas para que sejam informados. Então, esta publicação não 

necessita de requintes gráficos, pois a sua distribuição geralmente é gratuita. 



Fabiana Cristina Dantas Estevam  
História em Quadrinhos: fonte de informação na educação do cidadão 

61 

A pergunta seguinte teve como objetivo complementar a questão 

anterior sendo indagado ao entrevistado, o objetivo geral desse trabalho, ou 

seja, os FQ podem contribuir para a educação do cidadão através da 

disponibilização da informação nesse formato? Obteve-se o seguinte dado 

como resposta: "Sim, acredito que as informações disponibilizadas através de 

FQ ajudam e contribuem na educação do cidadão, já que utilizam uma 

linguagem simples e acessível". 

Com esta resposta percebeu-se que o objetivo da pesquisa foi 

totalmente atingido, já que foi analisado se a informação disponibilizada através 

de FQ contribuía para a educação cidadã, pois entende-se que esta informação 

deve utilizar linguagem simples e acessível para que todos possam decodificar 

a mensagem a ser transmitida para o público alvo. 

Servindo ainda, como complemento da questão anterior, foi indagada 

ao entrevistado, a forma como os FQ podem ajudar na educação do cidadão. 

Como resposta obteve-se o seguinte dado: 

Os FQ podem ajudar na educação se forem trabalhados e 
incorporados pelos educadores como forma de transmitir 
determinadas informações de cunho didático ou não, eles podem 
também, atuar como divulgadores de campanhas de esclarecimento 
e prevenção, contribuindo para o êxito dessas campanhas. 

Pode-se analisar esta resposta como sendo uma atividade ou esforço 

coletivo, pois apenas com o trabalho do artista quadrinhista, o objetivo da 

possível campanha possivelmente não será atingido, necessitando um trabalho 

conjunto com instituições públicas, empresas, organizações não 

governamentais, escolas dentre outras. 

Após a análise da entrevista, foi abordado, a análise dos dados obtidos 

através de questionário aplicado a um público heterogéneo, escolhido 

aleatoriamente. 

A pergunta inicial refere-se a faixa etária dos respondentes, onde se 

procurou atingir todas as faixas presentes no questionário, com o intuito de 

diversificar o nível de opiniões. 
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GRÁFICO 1 - Faixa etária 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa em novembro 2005. 

Observa-se uma maior predominância na faixa entre 15 e 25 anos, 

devido ao intuito de colher a opinião principalmente de pessoas universitárias, 

já que as mesmas estão aptas, acredita-se, devido ao que viram durante a 

formação acadêmica, a trabalhar em prol do cidadão, sendo, portanto, essa 

idade a que existem mais acadêmicos. 

Na segunda questão foi perguntado a formação acadêmica, concluída 

ou não, dos respondentes. Caso a resposta fosse nível superior, o entrevistado 

deveria fornecer o curso no qual estuda ou estudou, como mostra o gráfico 

abaixo. 

GRÁFICO 2 - Formação acadêmica 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa em novembro 2005. 
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Nota-se a predominância de pessoas que cursam o nível superior, 

devido ao fato já citado anteriormente, pessoas universitárias, estão mais 

preparadas, acredita-se, devido ao que viram na formação acadêmica, a 

trabalhar em prol do cidadão. 

Na próxima questão foi perguntado a frequência com que os 

entrevistados lêem HQ, tendo em vista conhecer o interesse pelas mesmas, 

conforme mostra o gráfico a seguir: 

GRÁFICO 3 - Frequência de leitura de HQ 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa em novembro 2005. 

Verificou-se que a grande maioria dos entrevistados raramente lê HQ, 

considerado como um ponto negativo tendo em vista os objetivos desse 

estudo. 

Na quarta questão foi indagado aos entrevistados, se eles acham que 

as HQ fornecem informações capazes de se transformar em conhecimento. Os 

resultados estão expostos no gráfico: 
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Fonte: Dados coletados na pesquisa em novembro 2005. 

As respostas fornecidas nessa questão conflitam com as respondidas 

no item anterior, já que, nessa a maioria respondeu que as HQ fornecem 

informações capazes de transformar-se em conhecimento. Porém, na questão 

anterior os sujeitos entrevistados responderam que raramente lêem HQ, então, 

como é que alguém que não lê uma informação vai saber que ela ajuda? 

O gráfico a seguir refere-se a quinta questão, na qual foi indagado aos 

entrevistados, com qual finalidade lê HQ. Por ser uma questão de múltipla 

escolha, alguns dos entrevistados marcaram mais de uma opção como 

resposta. 

GRÁFICO 5 - finalidade de se ler HQ 

GRÁFICO 4 - HQ fornecem informações capazes de se 
transformar em conhecimento? 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa em novembro 2005. 
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A maioria dos entrevistados respondeu que lê HQ por prazer, pois 

como já foi citado anteriormente nesse trabalho, as HQ são uma fonte de 

informação que dá prazer e diverte ao mesmo tempo em que educa. 

Na sexta questão foi indagado aos entrevistados: Os temas abordados 

através de HQ são assimilados mais facilmente do que se os mesmos temas 

fossem abordados através de livros didáticos? Ressaltando que as respostas 

deveriam ser justificadas tanto para o sim como para o não. Como respostas 

temos o que será visto no próximo gráfico. 

GRÁFICO 6 - Os temas abordados através de HQ são assimilados 
mais facilmente do que se os mesmos temas fossem abordados através 
de livros didáticos? 

 

Fonte: Dados coletados na pesquisa em novembro 2005. 

A resposta afirmativa prevaleceu, destacando como ponto prioritário na 

resposta de quase todos os questionários, a questão do lado lúdico das HQ, 

que ajudam a visualizar o que esta sendo narrado, conforme foi abordado por 

Aureliano (2005), segundo ele a projeção de idéias de forma visual surge da 

necessidade lógica, prática e simples de comunicação ajudando no 

entendimento e assimilação das idéias. 

Vale destacar também as respostas negativas enfatizando, segundo 

um dos entrevistados que os livros didáticos são elaborados por pessoas 

capacitadas com o intuito de fornecer conhecimento. Porém, discorda-se dessa 

pessoa ao considerar que as HQ também são elaboradas por pessoas 
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capacitadas, tendo o mesmo objetivo dos livros didáticos, apresentando como 

diferencial a forma como trata a linguagem comunicacional. 

As três últimas questões caracterizaram-se como questões abertas, 

onde o entrevistado pode dar sua própria opinião acerca do que foi indagado. 

Na sétima questão perguntou-se o que os entrevistados entendem 

como informação. Todos os questionados forneceram respostas pertinentes 

aos conceitos de informação citados pelos diversos autores nesse trabalho. 

Destacando as seguintes respostas: "Informação é toda "mensagem" 

que possa ser traduzida e assimilada para o bom entendimento de ambos os 

envolvidos [emissor e receptor], podendo utilizar diversos meios de canais no 

processo da comunicação"; "informação é todo o conhecimento que contribui 

para a formação do indivíduo. Que indivíduo queremos formar? Isso depende 

das informações a que ele tem acesso". 

Essa última resposta tem muito haver com os objetivos propostos 

nesse trabalho, especialmente no capítulo em que foi abordada a informação 

utilitária para o cidadão. 

A penúltima questão refere-se a opinião dos respondentes sobre o que 

eles entendem como HQ. As respostas coincidem com os conceitos fornecidos 

pelos autores da área, contidos no capítulo sobre HQ, destacando as 

seguintes: "HQ é um tipo de literatura que tem em sua composição recursos 

gráficos, visuais e textuais apresentando uma síntese na linguagem que 

permite uma excelente dinâmica de leitura"; "HQ são um recurso didático 

diferenciado, rico em informações diversas e geralmente acessíveis a todas as 

camadas sociais". 

O destaque a essas duas respostas deu-se novamente aos objetivos 

desse trabalho quando se busca enfocar a problematização da pesquisa, ou 

seja, de que forma as HQ ajudam ou podem ajudar na educação do cidadão, o 

que ficou evidente nas respostas acima. 
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Por último, perguntou-se aos entrevistados, quais os temas que as HQ 
poderiam abordar a fim de transmitir informação aos cidadãos, ressaltando que 
os mesmos deveriam sugerir temas. Como resposta verificou-se em sua 
totalidade, sugestões de temas relacionados à saúde, meio ambiente, drogas, 
sexo, direito à cidadania, entre outros. 

Vale ressaltar que as maiorias desses temas já estão disponíveis a 
população através de FQ, como foi abordado no capítulo sobre FQ, onde o 
mesmo diz que os FQ são muito utilizados para divulgar assuntos correlatos à 
educação, cidadania, saúde, sexo, história de cidades, estados, regiões, etc. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Após análise realizada de acordo com a literatura existente sobre o 
tema em foco, bem como a pesquisa de campo, pode-se concluir que as HQ 
ajudam na educação do cidadão a partir do momento em que, disponibilizam a 
informação de forma clara e precisa, utilizando-se de imagens que auxiliam no 
processo de assimilação da mensagem. Devido a isso a transmissão de idéias 
através da narração visual é tão funcional, sendo uma das mais antigas forma 
de comunicação existente. 

É importante ressaltar que para se perceber o dado acima citado foi 
necessário fazer uma retrospectiva do que seria informação, destacando que o 
ato de informar depende do ato de comunicar, pois, se os indivíduos não 
fossem capazes de comunicar-se, com certeza não haveria a informação, já 
que não existiria o que ser informado. 

Desse modo, a informação, em nosso entender, se qualifica como um 
instrumento modificador da consciência do indivíduo e de seu grupo social, pois 
possibilita ao ser humano, a capacidade de tomar suas próprias decisões, 
estando portanto, consciente de seus direitos e deveres de cidadão, 
contribuindo para o seu crescimento interior, assim também, para o bem da 
sociedade em que convive, trazendo boas perspectivas para o futuro da nação. 

Enfatizando que para que a informação atinja seus objetivos, ou seja, 
para que ela abra horizontes para aqueles que buscam o conhecimento, 
querem e não encontram estímulo e facilidade para irem além da decifração de 
códigos, realizando a leitura do mundo que o cerca, é necessário a sua 
disseminação de forma acessível a quem dela necessita. 

Para tanto, recomenda-se nesse trabalho, que as informações que 
necessitam de agilidade e acessibilidade a fim de atingir um grande número de 
pessoas, devam ser veiculadas e disponibilizadas, na forma de HQ, mais 
especificamente em FQ, já que os mesmos favorecem e despertam atenções 
não só nas crianças como nos adultos por apresentar uma linguagem gráfico- 
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narrativa,  disponibilizando figuras e textos,  ajudando  na compreensão e 

captação das idéias disponibilizadas. 

Enfatizando ainda que, os FQ podem ajudar na educação cidadã se 

forem trabalhados e incorporados pelos educadores, como forma de transmitir 

determinadas informações, como os assuntos sugeridos pelos entrevistados 

correlatos à educação, cidadania, saúde, sexo, drogas, história de cidades, 

estados, regiões, entre outros, de cunho didático ou não. 

Porém, para que as HQ atinjam seus objetivos, de transmitir 

informação para utilitária o cidadão, é necessário que haja uma apreciação 

mais adequada das mesmas em nosso meio [seja ele na biblioteconomia, na 

sociologia, na pedagogia, na história ou outro qualquer] que, além de 

considerar suas dimensões estéticas e históricas, faça justiça as suas 

dimensões educativas, psicológicas, sociais e econômicas. 

Sugere-se portanto, que outros pesquisadores, de qualquer área do 

conhecimento, contribuam com a autora desse trabalho, buscando dar 

sugestões e continuidade ao mesmo, já que ainda é muito pequeno o número 

de referencial teórico publicado acerca do assunto, onde a autora fez uma 

pesquisa exaustiva, porém os dados coletados foram insuficientes, sendo 

necessário a pesquisa também em outras áreas do conhecimento. 
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