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HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

História em quadrinhos - ou HQ - é o nome 
dado à arte de narrar histórias por meio de 
desenhos e textos dispostos em sequência, 
normalmente na horizontal. 

Essas histórias possuem os fundamentos 
básicos das narrativas: enredo, 
personagens, tempo, lugar e desfecho. No 
geral, apresentam linguagem verbal e não-
verbal. 

Os artistas utilizam diversos recursos 
gráficos nesse gênero textual com o intuito 
de trazer o leitor para "dentro" da história 

contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados 
balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite 
intenções distintas. 

Por exemplo, balões com linhas contínuas sugerem uma fala em tom normal; 
os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando; 
os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam pensamentos; já 
os balões com traços pontiagudos exibem gritos. 

Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam 
reproduzir os sons. Exemplo: “cabrum”, como o som de trovão; “tic-tac”, como o som dos 
ponteiros do relógio, entre outros. 

Também é bastante explorado o uso de letras de tipos 
diferentes e sinais de pontuação, sempre buscando a 
interação com o leitor. 

Assim como no teatro, as histórias em quadrinhos contam 
uma narrativa, possuem cenas, cenários, elementos, 
personagens, etc. 
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No Brasil, quando falamos em história em quadrinhos, lembramos logo da Turma da Mônica, 
criada por Maurício de Sousa. Mas, a primeira revista em quadrinhos chamou-se O Tico-Tico 
e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. 

Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de 
Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. 

Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a 
publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela Editora 
O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. 

 

 

 

Agora que você já conheceu um pouco sobre as histórias em quadrinhos, vamos exercitar 

nossa criatividade. 

Na aula de segunda-feira (dia 08), falamos sobre o texto dramático e os seus elementos. 

No texto teatral, é importante que o autor (quem está escrevendo a peça) forneça todos os 

detalhes para que os atores consigam ler e entender o que deverá ser representado. 

Agora nós seremos autores. Mas, ao invés de escrevermos o que os atores irão falar, nós 

vamos descrever a cena abaixo que tem como personagem principal a Magali. 

Para ajudá-los, irei postar um exemplo no grupo. 
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