
RESUMO 

 O assunto escolhido para compor a 7ª semana de aula é HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, as 

queridinhas que praticamente todos conhecem. 

 Pois bem, geralmente em uma história em quadrinhos estão mesclados o conteúdo visual 

(imagens) e o conteúdo textual (escritas). A primeira história em quadrinhos surgiu em 1895, intitulada 

The Yellow Kid (O Garoto Amarelo), feita por Richard Felton Outcault e publicada no Jornal New York 

World. Esta HQ inicialmente era postada de maneira mais geral mas, devido ao sucesso, passou a ser 

postada semanalmente. Assim surgiram as histórias em quadrinhos que foram se adaptando até chegarem 

as que conhecemos hoje. 

 As HQ´S somente entraram e passaram a ser trabalhadas nas salas de aulas do Brasil na década 

de 90, quando passou-se a valorizar o trabalho com gêneros discursivos. Inicialmente, os quadrinhos 

tinham um ar mais cômico, com o tempo passou-se a vê-las como uma “crítica”. Quadrinhos também é 

ARTE. 

 As histórias em quadrinhos são consideradas um hipergênero, justamente porque dentro de uma 

HQ podem existir vários gêneros juntos, são eles: tirinhas, charges, cartuns e as próprias histórias em 

quadrinhos. Explicando cada uma delas... 

CHARGE:  Elas são textos bem curtinhos com um ou dois personagens em até 4 quadrinhos, com falas 

bem curtas tendo como característica principal o humor e a sátira, sempre fazendo referência a alguma 

crítica, seja social, política ou cultural. Pode ter balões de fala ou não. A charge está de acordo com o que 

está acontecendo na atualidade e é noticiado por algum meio de comunicação. 

CARTUM: Podem ou não ter humor. Podem ter linguagem verbal ou não-verbal e geralmente abordam 

questões voltadas ao comportamento humano. Uma das maiores diferenças entre charge e cartum é que 

o cartum não é vinculado ao jornal e a notícia, como a charge. 

TIRINHAS: São uma sequência de quadrinhos com texto curto que critica geralmente valores sociais. 

São encontradas em jornais, revistas, internet e não possuem contexto histórico como atualidade, mas da 

mesma forma tem grande poder crítico a diferentes alcances e fenômenos. Geralmente as tirinhas 

apresentam uma narração, uma sequência de um pensamento ou acontecimento, centradas geralmente 

em algum personagem. Tirinhas, são reconhecidas pelo seu humor, seu texto curto, sua perspicácia e um 

desfecho inesperado no final. 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS: São reconhecidas por uma sequência narrativa onde se tem 

personagens e espaços fixos, além de sua estrutura de texto e desenho em quadros sequenciais. Publicados 

em revistinhas ou gibis, as histórias em quadrinhos tem elementos de composição como os balões e caixas 

para que haja a comunicação dos personagens, apresentando diferentes tipos de linguagem. 


