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Resumo 

A HQ é um gênero com inúmeras especificidades devido 
à fusão de linguagens. Assim, os quadrinhos possuem 
sua própria maneira de representar os elementos da 
língua oral bem como da pontuação. Tendo isso em vista 
e seu amplo uso nos livros didáticos, este estudo aborda 
questões sobre o gênero e a pontuação, bem como 
analisa os sinais recorrentes nas HQs para então sugerir 
uma forma de se trabalhar com os quadrinhos em sala 
de aula. 

Introdução  

A história em quadrinhos está presente desde cedo na 
vida das pessoas, tanto em casa quanto na escola. 
Pensando na sua presença na vida escolar, nosso 
principal objetivo é abordar os limites e as possibilidades 
de se ensinar pontuação por meio das HQs.  
A história em quadrinhos, segundo Brait (2013), possui 
uma dimensão verbo-visual, o que significa que ambas 
as linguagens desempenham papel constitutivo na 
produção de sentido, sendo impossível separá-las sem 
amputar parte do sentido da expressão. 
No que diz respeito à parte verbal, podemos dizer que o 
texto da HQ é planejado para parecer um texto 
espontâneo como o da fala, constituindo-se em um texto 
para ser lido com o objetivo de se fazer escutar (LINS, 
2008) e, por isso, de maneira geral, podemos perceber a 
ampla presença dos diálogos. 
Os sinais de pontuação são recursos linguísticos da 
escrita extremamente necessários para a construção e 
compreensão do texto. As HQs tendem a utilizar os 
recursos de pontuação como “sinais de conduta de 
diálogo” (DAHLET, 2006, p.299) a fim de criar o efeito 
imaginário de que se trata de uma voz. 
A seguir situamos a metodologia adotada, na sequência 
fazemos uma exposição sobre o gênero, a escrita e a 
pontuação. Em seguida faremos a análise do 
“Almanaque do Cascão” levantando os sinais de 
pontuação mais recorrentes e suas significações. Por 
fim, apresentamos nossas considerações sobre as 
possibilidades de se trabalhar com a HQ na escola. 

Material e Métodos 

O método utilizado na pesquisa foi o qualitativo 
documental, visto que fizemos um trabalho de revisão 
bibliográfica que nos ajudasse a construir nosso 
entendimento sobre a pontuação para que, assim, 
pudéssemos analisar o principal documento deste 
trabalho: o “Almanaque do Cascão”, nº13, publicado pela 
Editora Maurício de Sousa/Panini Comics.  

Resultados e Discussão 

Tendo em vista que o conteúdo verbal do gênero 

predominantemente tenta simular a voz dos 

personagens, podemos dizer que a pontuação contribui 

com uma grande parcela nessa tentativa, pois os sinais 

de pontuação ajudam muito a dar vida às emoções dos 

personagens. 
Entre os sinais mais recorrentes na HQ estão: a 
exclamação (simples, para finalizar períodos, e dupla, 
para representar  sentimentos); a interrogação (para 
sinalizar perguntas); a interrogação seguida de 
exclamação (para representar um espanto concomitante 
à dúvida); a vírgula tem função predominantemente 
sintática e as reticências são utilizadas para representar 
uma pausa ou hesitação e passagem de tempo. 
Com a análise, percebemos que os sinais de pontuação 
presentes nas HQs possuem usos bastante específicos, 
mas que ainda podem contribuir para o estudo de alguns 
gêneros, como o bilhete. Isso nos leva a propor que a 
HQ seja utilizada inicialmente como uma forma de 
introduzir a pontuação no período de alfabetização. No 
Fund. II, as HQs podem ser estudadas com foco nas 
suas próprias características, de modo a levar o aluno a 
perceber a relação entre a pontuação e o texto como um 
todo. 

Conclusão 

Procuramos mostrar nesse trabalho um pouco sobre o 
gênero história em quadrinhos, o estilo de pontuação 
que ali aparece e as possibilidades para se trabalhar 
com esse material na escola, mais especificamente no 
ensino de pontuação. Ademais, acrescentamos que 
saber pontuar vai além de conhecer os sinais de 
pontuação e para que servem, é preciso entender os 
contextos de uso para que essa ação tenha êxito.  

Agradecimentos 

Agradeço à Professora Pascoalina, minha orientadora, e 
à Fundação Araucária, pelo incentivo e oportunidade. 
____________________ 
BRAIT, Beth. Olhar e ler: verbo-visualidade em perspectiva dialógica. 
Bakhtiniana, São Paulo, v. 8, n. 2 p. 43-66, Jul./Dez. 2013. Disponível 
em: https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/16568 
Acesso em: 16. jan. 2020. 
 
DAHLET, Véronique. A pontuação e as culturas da escrita. Filologia e 
Linguística Portuguesa, n. 8, p.287-314, 2006. Disponível em: 
https://doi.org/10.11606/issn.2176-9419.v0i8p287-314 Acesso em: 13. 
jan. 2020. 
 
LINS, Maria da Penha Pereira. O tópico discursivo em textos de 
quadrinhos. Vitória: EDUFES, 2008. 
 
SOUSA, Maurício. Almanaque do Cascão. n.13. Maurício de Sousa 
Editora/Panini Comics, 2009. 
 

 

mailto:pbosaleh@gmail.com

