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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Editora Mamute apresenta este Material Digital do Professor 
para a obra Triste fim de Policarpo Quaresma. Trata-se de uma proposta que 
visa contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela 
leitura, contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é 
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de compe-
tências e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e 
projetos que possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens 
como uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comuni-
cação com aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e 
do mundo em que vivem.

Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise 
dos textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos 
de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS; SOUSA, O valor das palavras II, 2006).1

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, 
em casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida 
escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a deci-
frar palavras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras 
possibilidades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Triste fim de 
Policarpo Quaresma como um ponto de partida para sua programação do en-
sino da leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma 
bibliografia comentada para poder oferecer aos seus alunos razões e opções 
para ler, multiplicando e diversificando situações de leitura que, sabemos, são 
infinitas. Quanto mais ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os 
jovens terão de aprender por meio dos textos que leem.

1 LOMAS, Carlos; SOUSA, Maria de Lourdes D. O valor das palavras (II): Gramática, literatu-
ra e cultura de massas na aula. Porto: Edições Asa, 2006.
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Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e estimu-
lar as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na condição 
formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como possibili-
dade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e à compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação de 
todas as matérias do currículo escolar como para a construção de cidadãos atuan-
tes na sociedade em que vivemos.

Mamute
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CARTA AO PROFESSOR

Olá, professor(a),

Este livro que você tem em mãos é a releitura, em quadrinhos, de um dos maio-
res clássicos da literatura brasileira: Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima 
Barreto. O ilustrador Edgar Vasques e o roteirista Flávio Braga, premiados artistas, 
uniram-se para trazer novamente ao público – agora, em uma linguagem moder-
na, que encanta especialmente os adolescentes – essa que é uma das obras mais 
atuais e instigantes da nossa literatura.  

SOBRE TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA — O ORIGINAL 

Publicado pela primeira vez em 1911, como folhetim do jornal Correio da Manhã, 
Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, foi editado como livro somente 
depois de cinco anos, custeado pelo próprio autor. A narrativa conta a história de 
Policarpo, um brasileiro patriota, preocupado em não perder de vista os valores do 
que seria uma promissora — e ameaçada — “cultura nacional”.

Dedicado funcionário da administração pública, Policarpo Quaresma é metódico, 
amante da literatura e da história do Brasil. De tal forma apaixonado, resolve estu-
dar violão — instrumento que considerava genuinamente brasileiro — e a língua 
tupi-guarani, passando, inclusive, a agir a partir do que considerava como parte da 
cultura indígena. 

Com o tempo, Policarpo passa a causar estranheza por suas ideias e compor-
tamentos, mas também pela coragem de enfrentar os valores conservadores e as 
instituições de sua época.  Certa vez, no auge de sua revolta contra os “estrangeiris-
mos”, decide escrever um ofício ao Congresso, defendendo que a língua oficial do 
Brasil seja o tupi-guarani, e não o português, língua dos colonizadores. 

A certa altura, Policarpo é internado em um hospício. Um pouco antes de sair dessa 
primeira internação, decide, por conselho de sua fiel afilhada, comprar um sítio e se 
dedicar à plantação, aproveitando ao máximo a fértil terra brasileira – “a melhor do 
mundo”, segundo o incurável otimista e apaixonado pelo próprio país. Infelizmente, 
a vida no sítio não se revela tão simples e farta quanto Quaresma imaginara; ele se 
depara, por exemplo, com uma invasão de formigas que elimina sua plantação. 

Policarpo resolve, então, voltar para a cidade e, dessa vez, ele se oferece ao pre-
sidente para defender a recente República contra opositores que ameaçavam tomar 
o poder. Quaresma passa a lidar com a crueldade da guerra, enfrenta troca de tiros 
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e acaba matando um homem. Descontente e questionador com os rumos do país, é 
tido como traidor da pátria e acaba condenado à morte. 

Narrada com ironia, perspicácia e bom humor, a história do visionário — ou seria 
ingênuo, louco? — Policarpo Quaresma instiga, ainda hoje, boas reflexões sobre a 
sociedade brasileira, os desafios da miscigenação cultural, da soberania nacional e 
do reconhecimento de nossas origens pré-colonialistas. 

O CLÁSSICO TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA ADAPTADO 

PARA HISTÓRIA EM QUADRINHOS

Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para 
quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza não menos 
para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores 
condições para apreciá-los. (CALVINO,1993, p. 9) 

A transposição do clássico livro de Lima Barreto para a linguagem dos quadrinhos, 
realizada por Edgar Vasques e Flávio Braga, oferece uma nova forma de contato com 
a obra original. Não se trata de uma simples conversão do texto para o desenho, 
mas sim de uma nova perspectiva para a história — e para os leitores. 

A adaptação entre linguagens — prática comum entre a literatura e o cinema, por 
exemplo —, ao contrário do que inicialmente possa parecer, não significa facilitar, 
ou evitar, a leitura do texto original, mas promover cada expressão artística em sua 
especificidade, autonomia e capacidade narrativa. E mais: ampliar as possibilidades 
de acesso e interpretação de uma boa história para diferentes leitores, que, a partir 
de outros pontos de vista — no caso dos quadrinhos, com seu poder de síntese e 
diálogo entre texto e imagens —, poderão construir novas leituras da história, de 
seus personagens e contextos. 

A NARRATIVA PRÓPRIA DE EDGAR VASQUES E FLÁVIO BRAGA 

O romance gráfico de Edgar Vasques e Flávio Braga pode ser lido desde a capa do 
livro: um homem branco, com traços um tanto caricaturais, está enrolado na bandeira 
do Brasil e tem uma arma, portada por alguém com uniforme do exército, apontada 
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para sua cabeça. Nesse momento, já é possível perceber as belas ilustrações em 
aquarela que compõem os quadros da narrativa, bem como a dose perfeita de ironia 
e sensibilidade com a qual os artistas apresentam a intrigante — e não menos como-
vente — trajetória do patriota Policarpo Quaresma.  

Do mesmo modo, os detalhes nas expressões das personagens, nos objetos cênicos 
que compõem as ilustrações, nas frases precisas ou implícitas nos quadrinhos, permi-
tem ao leitor compreender, em cada detalhe, as tensões da trama e desse período 
histórico brasileiro. Situada no início da República, a história mostra que, se por um 
lado o país vivia um momento de excessivo patriotismo e desejo de liberdade, por 
outro mostrava forte presença militar e negação de suas diferentes origens culturais.

Também desde a capa, e ao longo de toda a leitura das páginas seguintes, nota-se 
que é preciso deixar para trás a ideia de que histórias em quadrinhos são destinadas 
exclusivamente a um público mais infantil (ou menos letrado). Segundo Waldomiro 
Vergueiro (apud LOPES, 2017), coordenador do Observatório de Histórias em Quadri-
nhos da Universidade de São Paulo, existe um certo “preconceito com o formato das 
narrativas em quadrinhos”. Lopes afirma que esse preconceito tem origens históricas:

 

A partir da Idade Média, a escrita começou a ser valorizada e ensinada 
para as classes mais altas da sociedade, enquanto as imagens se tor-
naram um meio para se comunicar com os grupos menos favorecidos, 
que não sabiam ler. (VERGUEIRO apud LOPES, 2017)

O professor Nobu Chinen, também membro do Observatório de Histórias em 
Quadrinhos, afirma: 

Depois de 1907, surgem as tiras em quadrinhos diárias, formato que 
ajuda a consagrar o quadrinho mundialmente. Na década de 30, sur-
gem as revistas em quadrinhos como nós conhecemos hoje, os gibis 
e comic books. É nessa época que, por questões mercadológicas, os 
quadrinhos começaram a se voltar para o público infantil. Foi assim 
também que eles passaram a ser considerados como leitura de menor 
qualidade, fácil, para gente preguiçosa. (CHINEN apud LOPES, 2017)
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Mesmo utilizando pouco texto, muitas ilustrações e quadros sequenciais, com 
diálogos inseridos em balões que saem da boca das personagens (características 
típicas das histórias em quadrinhos para crianças), os traços de Edgar Vasques, o 
roteiro de Flávio Braga, o modo como conduzem a narrativa, assim como o acaba-
mento do projeto editorial (prefácio, tipo de fonte, papel, mancha, ilustração etc.), 
revelam uma obra que se destina a um leitor experiente e exigente, capaz de com-
preender as tensões que Policarpo Quaresma revela sobre os contextos histórico, 
político e cultural que vivia – vive? – o Brasil republicano. Eles estão presentes nos 
trechos e imagens escolhidos pelos artistas para retratar a história de uma perso-
nagem que, até hoje, é considerada visionária dos problemas — e potenciais — de 
nosso país. 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS: UM HIPERGÊNERO 

Estudos arqueológicos já revelaram como os seres humanos utilizam o registro por 
meio de imagens desde a Pré-História. Estudiosos contemporâneos de diversas áreas 
também vêm evidenciando como, mesmo depois da invenção da escrita, continua-
mos a narrar através de imagens. O cinema, e depois a internet, com todos os re-
cursos tecnológicos disponíveis, reforçam essa possibilidade de correlação — e não 
necessariamente de sobreposição — entre diferentes linguagens. É dessa possível 
articulação entre texto e imagem, associada ao desejo de criar e transmitir narrativas, 
que nascem as histórias em quadrinhos.

 “Quadrinhos são quadrinhos”, garante Paulo Ramos no livro A leitura dos quadri-
nhos (2010, p. 17). Se, a princípio, pode parecer fácil definir o que caracteriza esse 
tipo de história — textos e imagem integrados, dispostos em pequenos quadros, 
compondo uma narrativa —, “quadrinhos” poderia ser um grande rótulo para um 
hipergênero, isto é, aquilo que engloba outros gêneros, como a charge, o cartum, a 
tirinha, o álbum e o romance gráfico (graphic novel), como é o caso deste livro. 

ENTENDENDO MELHOR OS SUBGÊNEROS DOS QUADRINHOS 

O que é uma charge?
Charges são textos de humor que tratam de um fato ou tema do momento, satirizan-
do a própria situação, ou mesmo uma personalidade, através, geralmente, de uma 
cena ou figura caricaturada. Esse tipo de texto se destaca por estabelecer uma rela-
ção intertextual com a notícia ou tema em questão. Portanto, para compreender a 
charge, é necessário que o leitor conheça a situação ou as personalidades em jogo.
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De acordo com Nobu Chinen: 

A palavra charge vem do francês e significa carga, pois tem justamen-
te a função de exercer uma crítica a uma determinada personalidade, 
acontecimento ou situação política, econômica ou social. Só pode ser 
compreendida dentro de um determinado contexto e por isso tende 
a se tornar datada (CHINEN, 2011, p. 9). 

O que é um cartum? 
O cartum costuma apresentar um único quadro e expressa, por meio da ilustração, 
uma situação engraçada. Assemelha-se à charge, mas pode ser atemporal, ou seja, 
pode não estar vinculado aos fatos de um momento específico.

O que é uma tirinha?
Trata-se de uma narrativa disposta em até quatro quadrinhos, com formato predomi-
nantemente retangular e horizontal. Os personagens podem ser fixos ou não, e sua 
característica principal é um desfecho rápido e surpreendente. 

O que é uma revista em quadrinhos?
De acordo com Nobu Chinen (2011), as revistas em quadrinhos, ou gibis, surgiram 
como publicações mais baratas (formato menor, papel mais simples), contendo a 
compilação de tirinhas já publicadas. No Brasil, a primeira surgiu na década de 1930 
e tinha o nome de Gibi — por isso, esta denominação popularizou-se para todas as 
publicações seguintes. Sobretudo a partir do surgimento de gibis com personagens 
de super-heróis, o gênero tornou-se popular e muito lido entre as crianças.

O que é um álbum?
Difere-se da revista em quadrinhos por possuir histórias mais longas, com produções 
mais elaboradas e voltadas a um público mais maduro. Segundo Chinen (2011), 
as editoras têm investido em publicações mais luxuosas, com capa dura, papel de 
qualidade e histórias mais complexas. Nesse subgênero, estão incluídas as graphic 
novels – ou narrativas gráficas. 

O que é graphic novel ou romance gráfico?
O termo surgiu nos Estados Unidos, nos anos 1960, e fazia referência aos quadrinhos 
com maiores ambições artísticas. Segundo Santiago García:
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Desde o final da década começam a ficar mais frequentes as tentativas 
de produzir quadrinhos dirigidos a um público adulto, ou pelo menos 
mais adulto do que o que lia habitualmente. (GARCÍA, 2012, p. 32)

O quadrinista norte-americano McCloud, considerado um dos maiores teóricos 
de quadrinhos do mundo, considera as graphic novels como obras mais sérias, que 
procuram explorar ao máximo o potencial narrativo das histórias em quadrinhos.

Para o autor (2006), com o aprimoramento das narrativas gráficas ao longo dos 
anos, várias características dos textos literários passaram a ser incorporadas à lingua-
gem de quadrinhos. Os roteiros deixaram de ser uma forma linear de narrar, passan-
do a explorar outras camadas de construção de sentido ao fazer uso de subtextos 
e exigir do leitor mais atenção aos múltiplos detalhes da narração. De acordo com 
McCloud (Ibidem, p. 34): “um único quadrinho — mesmo mudo — pode valer volu-
mes em um dado livro”. E completa: 

Os autores de HQs, ao retratarem eventos do dia a dia, enfrentam 
desafios similares aos dos escritores da prosa, como capturar os deta-
lhes e a sutileza das atividades humanas. (Ibidem, p. 35)

Ao aproximar a linguagem dos quadrinhos da literatura, McCloud, assim como 
outros ilustradores e teóricos da área, tem procurado promover — e desvendar — o 
romance gráfico como uma linguagem artística capaz de deslocar o leitor e os textos 
para novos territórios, sem perder de vista suas características originais.

LITERATURA E QUADRINHOS: EXPERIÊNCIAS COMPLEMENTARES 
DE LEITURA

De acordo com Chinen (apud LOPES, 2017), uma característica importante que difere 
o romance gráfico da literatura é a sequencialidade dos quadros — que exige do leitor 
a imaginação sobre o que acontece no intervalo entre uma cena e outra —, além do 
uso de símbolos gráficos como onomatopeias e diferentes balões de fala — que não 
são sonoros por natureza, mas expressam sons. O autor afirma que:
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Ao contrário do que se pregava antigamente, a leitura de histórias em 
quadrinhos não é uma leitura para preguiçosos. Pelo contrário, ela exi-
ge uma participação do leitor com a história que está sendo mostrada. 

Por ter seus códigos e recursos próprios, as histórias em quadrinhos po-
dem ser usadas para quaisquer narrativas ou finalidades, seja ajudando na 
alfabetização de milhões de crianças ao redor do mundo, seja abordando 
temas densos de forma mais humana. (CHINEN apud LOPES, 2017)

De acordo com Marcelo D’Salete, quadrinista e professor de Artes da Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação da USP: “Quadrinhos são um recurso a mais 
na educação. É um meio que tem proximidade com os jovens de hoje” (D’SALETE 
apud LOPES, 2017). Como professor, D’Salete considera que a HQ “pode propiciar 
momentos relevantes para os alunos desenvolverem a leitura visual a partir de ele-
mentos do seu contexto atual ou do passado” (Ibidem).

De acordo com a BNCC do Ensino Médio, espera-se que estudantes possam: 

analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre 
obras de diferentes autores e gêneros literários de um 
mesmo momento histórico e de momentos históricos di-
versos, explorando os modos como a literatura e as artes 
em geral se constituem, dialogam e se retroalimentam. 
(BRASIL, 2018, p. 525)

Nesse sentido, a leitura de quadrinhos não substitui a leitura do texto de literatu-
ra, mas pode criar outro universo de conhecimentos e significações. Um estudante 
que resiste à leitura de um livro no Ensino Médio pode se interessar pelos quadri-
nhos. Outro, que já gostava de quadrinhos, pode se aventurar na busca pela obra 
que deu origem a alguma adaptada de sua preferência.

Nesta história em quadrinhos de Edgar Vasques e Flávio Braga, os tortuosos ca-
minhos de Policarpo são mostrados com beleza e criatividade, mas também com 
doses de humor e empatia necessárias, capazes de fazer o leitor se deliciar com 
uma história que é rápida, mas principalmente rica em possibilidades pedagógicas. 
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Acreditamos que uma obra clássica originalmente escrita e publicada em fascículos, 
mas que aparece aqui como um romance gráfico, possa ampliar nos estudantes as 
possibilidades de leitura de textos, imagens e seus contextos, como veremos em bre-
ve na proposta de atividades deste material.

SOBRE LIMA BARRETO: UM ESCRITOR NEGRO QUE VIVEU A 
ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA NO BRASIL

Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1881, 
exatamente sete anos antes da abolição da escravatura – que ocorreu oficialmente 
em 13 de maio de 1888. Filho da professora Maria Augusta e do tipógrafo João Hen-
riques, era, como seus pais, negro. A mãe, escrava alforriada, faleceu quando Lima 
Barreto tinha apenas seis anos. Vivendo todos os problemas de uma sociedade escra-
vocrata, a efervescência dos movimentos abolicionistas e os desafios do preconceito 
muito presente, o escritor coloca a exclusão social como centro de sua obra literária.

Considerado um dos maiores expoentes da literatura pré-modernista brasileira, Lima 
Barreto inicia sua trajetória literária em 1905, aos 24 anos, com reportagens no jornal 
Correio da Manhã. Ao narrar a demolição do Morro do Castelo, no centro da cidade 
do Rio de Janeiro, torna-se um dos marcos inaugurais do gênero que, mais tarde, pas-
sa a ser conhecido como jornalismo literário, por retratar eventos reais de forma mais 
analítica, subjetiva e poética. 

No mesmo período, inicia o romance Clara dos Anjos, que só foi publicado depois 
de sua morte, e elabora os prefácios de Recordações do escrivão Isaías Caminha – 
também publicado no formato de folhetim, em 1907 – e Vida e morte de M. J. Gon-
zaga de Sá, que teve sua primeira edição em 1919. 

Em 1911, Lima Barreto custeia a publicação daquela que será, entre tantas ou-
tras consagradas — todas após sua morte —, sua obra mais célebre: Triste fim de 
Policarpo Quaresma. Com uma crítica aguçada à Primeira República brasileira, expôs 
de modo caricato o ufanismo nacionalista que, junto ao falso sentimento de refunda-
ção social por um processo político que não cessou os privilégios da aristocracia, a 
segregação e o racismo, tomava conta do país.  

Lima Barreto faleceu no Rio de Janeiro, no dia 1o de novembro de 1922, aos 41 
anos, vítima de um ataque cardíaco atribuído ao alcoolismo. 

SOBRE EDGAR VASQUES E FLÁVIO BRAGA: AUTORES DE TRISTE 
FIM DE POLICARPO QUARESMA EM QUADRINHOS

Edgar Vasques nasceu em 5 de outubro de 1949, em Porto Alegre. Na faculdade 
de Arquitetura, revelou sua habilidade para o desenho e publicou pela primeira 
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vez na revista Grillus, editada pelo Diretório Acadêmico da universidade. Char-
gista, cartunista e exímio aquarelista, Vasques participou do boom do humor dos 
anos 1970, época na qual criou o personagem Rango, que se tornou tanto um dos 
mais célebres anti-heróis das tiras brasileiras quanto um símbolo de resistência à 
ditadura militar. 

Vasques também foi membro da comissão representativa dos autores de HQ 
brasileira na discussão da Lei dos Quadrinhos, no Congresso Nacional, em Brasília 
(1983), e integrou a comissão de jurados do Concurso de Novos Autores de HQs, 
em Prato, Itália (1986). Além disso, foi representante do Brasil no Seminário de In-
tegração Regional Mirando a los Otros, em Salto, Uruguai (1996), e delegado eleito 
ao Colegiado Setorial das Artes Visuais do Ministério da Cultura, entre 2005 e 2010.

Mesmo sendo reconhecido como exímio aquarelista, Edgar Vasques recebeu pre-
miações que destacam sobretudo o seu trabalho como quadrinista: três prêmios da 
Associação Riograndense de Imprensa; um prêmio no concurso Humor na Bibliote-
ca, em Curitiba; prêmios no Salão Internacional de Desenho de Imprensa, em Porto 
Alegre (1992 e 1994); troféu HQ Mix 1998, como Melhor Desenhista Nacional.

Vasques é, ainda, autor de vários livros de caricatura, humor e histórias em qua-
drinhos, tendo publicado em 1999 a elogiadíssima HQ Sotto Vocce.

Flávio Braga nasceu no Rio Grande do Sul, mas mora há mais de trinta anos no 
Rio de Janeiro. Foi diretor do jornal O Pasquim gaúcho nos anos 1980 e editou 
a revista Mega Quadrinhos, publicação pioneira de HQs e inteiramente nacional. 
Apesar de sua vasta e reconhecida obra, Braga não possui site pessoal, “não bloga, 
não tuíta, não faz quaisquer esforços virtuais/sociais e tem menos de cem amigos 
no Facebook”, como informa a reportagem “Perturbado e perturbador. Entrevista 
de investigação #4: Flavio Braga”. (Disponível em: https://historiasdakatherine.
wordpress.com/2012/04/21/perturbado-e-perturbador-entrevista-de-investigacao-
4-flavio-braga/. Acesso em 01 de setembro de 2020.)
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

Alguns preferem a literatura; outros, os quadrinhos. Nós preferimos os 
dois. Em alguns momentos, a literatura nos diz mais ou muito mais; 
em outros, o bom quadrinho nos é mais significativo. Aqueles que só 
preferem a literatura [...] deixam de fora uma parte do saber cultural; 
aqueles que só preferem os quadrinhos perdem a possibilidade de se 
enriquecerem culturalmente. (CIRNE, 1976, p. 34)

A sociedade contemporânea caracteriza-se pelo intenso fluxo informativo nas mais 
diversas linguagens – articuladas em diferentes códigos e suportes –, nas quais a 
palavra se transforma e se renova, acompanhando as mudanças que as novas tec-
nologias e gerações trazem. 

Essa multiplicidade de fontes de informação — e as possíveis relações entre 
elas — instiga o confronto entre conhecimentos já estabelecidos e a necessidade 
de ampliação de saberes, convocando todos nós a novos aprendizados, para que 
possamos participar, ativa e criticamente, da chamada sociedade da informação. 

Diante dessa realidade, também o ensino de Língua Portuguesa e Literatura é 
atravessado por grandes desafios, tornando-se urgente, por exemplo, a reflexão 
sobre como esses novos meios de acesso à informação – e, principalmente, de apro-
priação de conhecimentos – permeiam o cotidiano, exigem novos saberes e, conse-
quentemente, novas concepções de ensino e aprendizagem da língua e da leitura.

Segundo a BNCC, a escrita literária, ainda que não seja o foco central do com-
ponente de Língua Portuguesa no Ensino Médio, se mostra rica em possibilidades 
expressivas: 

Já exercitada no Ensino Fundamental, pode ser ampliada e 
aprofundada no Ensino Médio, aproveitando o interesse de 
muitos jovens por manifestações esteticamente organiza-
das comuns às culturas juvenis. (BRASIL, 2018, p. 503)
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Ainda de acordo com o documento, os estudantes de Ensino Médio devem ser 
capazes de: 

(EM13LP53) Criar obras autorais, em diferentes gêneros 
e mídias — mediante seleção e apropriação de recursos 
textuais e expressivos do repertório artístico —, e/ou pro-
duções derivadas (paródias, estilizações, fanfics, fanclipes 
etc.), como forma de dialogar crítica e/ou subjetivamente 
com o texto literário. (Ibidem, p. 516)

Do mesmo modo, a BNCC de Língua Portuguesa afirma que é importante que alu-
nos possam: 

(EM13LP20) Produzir, de forma colaborativa, e socializar 
playlists comentadas de preferências culturais e de entrete-
nimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou publicações 
afins que divulguem, comentem e avaliem músicas, games, 
séries, filmes, quadrinhos, livros, peças, exposições, espetá-
culos de dança etc., de forma a compartilhar gostos, identi-
ficar afinidades, fomentar comunidades etc. (Ibidem, p. 502)

Essas duas habilidades destacadas já evidenciam a importância de se trazer para 
a sala de aula — e para os espaços cotidianos dos jovens — novas linguagens e 
suportes, aprofundando o conhecimento sobre suas especificidades e potenciali-
dades, com o objetivo de contribuir para um efetivo processo de participação dos 
estudantes nesse novo contexto informacional que se coloca.

Ao trazer um clássico da literatura brasileira adaptado para o gênero dos quadri-
nhos, o romance gráfico Triste fim de Policarpo Quaresma possibilita um diálogo 
entre uma obra do começo do século XX e as práticas culturais de muitos ado-
lescentes atuais, ampliando os laços entre diferentes gerações, formas de arte e 
leituras de mundo.

Oportunizaremos, agora, sugestões de atividades que possibilitem relações en-
tre as múltiplas linguagens e tempos, propondo aproximações e reflexões entre: 
literatura e quadrinhos, clássico e contemporâneo, texto e imagem, ficção e histó-
ria, indivíduo e sociedade, cidadania e exclusão etc. Procuraremos promover, com 
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antigas e novas inquietações, uma maior interação com os jovens multimídia de 
hoje, objetivando colaborar efetivamente para a formação de cidadãos e leitores 
com habilidades, competências e atitudes necessárias à participação — e transfor-
mação — da sociedade e dos desafios do novo milênio.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

A) Conhecendo a estrutura

Como linguagem autônoma, os quadrinhos possuem um repertório estético-narrativo 
próprio. Assim, para que possamos reconhecer as potências desse gênero textual 
com mais facilidade, é necessário compreendermos como se dá a relação entre os 
elementos que o estruturam. 

Nas histórias em quadrinhos, a linguagem pode se apresentar de variadas formas, 
das mais simples às mais complexas. Porém, no momento em que uma pessoa tem 
contato com essa linguagem, seja em revista, tirinha de jornal ou mesmo pela inter-
net, é a união de diferentes códigos linguísticos — cada um com suas regências es-
pecíficas — que primeiramente chama a atenção: o imagético – reunindo as noções 
de perspectiva, simetria, hachuras, pinceladas, tonalidades, contornos, cores etc. 
– e o textual – que engloba a gramática, a sintaxe, sistemas morfológicos e outros. 

Para Eisner, a leitura que um indivíduo faz de uma história em quadrinhos “é um 
ato de percepção estética e de esforço intelectual” (EISNER, 2001, p. 8). Nesse 
sentido, é importante começar conhecendo o repertório e as percepções dos alu-
nos com relação às revistas quadrinhos: 

1. Peça que os alunos compartilhem em voz alta títulos, personagens e autores 
de quadrinhos que eles conheçam, gostem ou não e expliquem por quê.

2. Faça uma lista dos títulos, autores, temas e histórias que forem surgindo a 
partir das falas dos alunos.

3. Depois, faça também uma lista das características e argumentos que agradem 
e desagradem aos alunos nas obras.

4. Se achar necessário, realize uma pesquisa prévia e ofereça imagens e trechos 
— projetados em vídeo ou em cartolinas — de revistas em quadrinhos, narrati-
vas gráficas, comics de diferentes lugares do mundo, por exemplo: quadrinhos 
norte-americanos, japoneses, europeus, brasileiros. Compartilhe com os alu-
nos e ouça suas opiniões, impressões e análises. É possível sugerir a pesquisa 
na biblioteca da escola, do bairro ou da cidade e também pela internet, em 
sites especializados no tema. 
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Nessa atividade, a intenção não é hierarquizar a qualidade dos exemplos e 
opiniões, mas sim reconhecer, junto aos alunos, diferentes fatores, como: qua-
dro, formato, tamanhos, linhas de contorno, fontes, temas, detalhes, expressões, 
quantidade de texto etc. 

5. Para finalizar, assista ao vídeo “O que são quadrinhos?”. (Disponível em ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=kPBLNUS6w8U&feature=youtu.be. Aces-
so em 01 de setembro de 2020.), e explore com os alunos as características 
– e a diversidade delas – que definem uma história em quadrinhos: traços 
dos desenhos, cores, temáticas, tamanhos da fonte, sintaxes, uso de onoma-
topeias, diálogos, presença do narrador, expressões culturais, projeto grá-
fico etc., identificando outros critérios de preferência dos alunos quanto à 
cada revista em quadrinhos. 

B) Ampliando o repertório: caminhos da HQ

O Dia Nacional do Quadrinho é celebrado em 30 de janeiro, data escolhida por ser 
a estreia daquela que é considerada a primeira história em quadrinhos do Brasil: As 
aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma viagem à corte, do italiano radicado 
no Brasil Angelo Agostini, lançada pela revista Vida Fluminense, em 1869. Para cele-
brar essa data, o Itaú Cultural reuniu uma série de entrevistas em vídeo com quadri-
nistas brasileiros. As gravações da série Caminhos da HQ foram realizadas em julho 
de 2016 e destacaram as trajetórias e os processos criativos de dez autores nacionais.

Os vídeos possuem cerca de dez minutos cada e os entrevistados são:

• Alexandre de Maio (especializado em jornalismo em quadrinhos)

• Ana Recalde (roteirista de Beladona)

• Carol Rossetti (autora da série Mulheres)

• Cris Eiko (coautora da Graphic MSP Penadinho — Vida)

• Daniel Esteves (roteirista de Por Mais um Dia com Zapata)

• Fábio Coala (Mentirinhas)

• Germana Viana (As Empoderadas)

• Klebs Junior (Pátria Armada)

• Marcatti (Frauzio)

• Marcelo D’Salete (Cumbe)

https://www.youtube.com/watch?v=kPBLNUS6w8U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kPBLNUS6w8U&feature=youtu.be
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Aproveitando a data comemorativa e o material disponível, é possível ampliar o 
repertório dos estudantes sobre o universo dos quadrinhos, tendo como foco a pro-
dução nacional. 

1. Divida a turma em dez grupos (duplas, trios ou quartetos) e peça que cada um 
assista a um dos vídeos dos quadrinistas listados aqui: https://www.itaucultural.
org.br/lancamento-dia-do-quadrinho-nacional-com-entrevistas-de-quadrinistas 
(Acesso em 01 de setembro de 2020).   

2. Depois, peça que, ainda em grupo, os estudantes anotem os aspectos que 
mais lhes chamaram a atenção nos depoimentos. Os grupos podem, por 
exemplo, registrar se gostaram ou não dos trabalhos dos artistas e por quê. 
Em seguida, é necessário compartilhar o que se aprendeu acerca de cada 
quadrinista brasileiro: como ele se descobriu quadrinista? Como escolhe suas 
histórias e temáticas? Quais são suas principais referências? 

3. Coletivamente, contextualize os quadrinhos como uma linguagem importante, 
legítima, artística, autoral, com diferentes usos e potenciais (jornalismo em 
quadrinhos, crítica social, entretimento etc.).

C) Explorando a linguagem

Realize uma pesquisa prévia e escolha sequências de imagens/trechos de quadri-
nhos sem texto. Distribua aos alunos para que cada um crie um texto que dê sentido 
à narrativa. É permitido incluir outros elementos visuais (personagens, objetos, ce-
nários) aos desenhos. Além disso, os textos podem ser em forma de diálogo, pensa-
mento, legenda, onomatopeia, narração — como cada aluno preferir. 

Por exemplo: 

Cena 1

https://www.itaucultural.org.br/lancamento-dia-do-quadrinho-nacional-com-entrevistas-de-quadrinistas
https://www.itaucultural.org.br/lancamento-dia-do-quadrinho-nacional-com-entrevistas-de-quadrinistas
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Em seguida, monte com eles uma exposição dos quadrinhos na sala ou no pátio 
da escola e converse sobre o processo criativo, as escolhas e os recursos utilizados 
por cada um para expressar suas ideias. 

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

A) Entendendo o gênero dos quadrinhos

A partir da entrevista de Edgar Vasques no programa Estação Cultura, da TVE RS (até o 
minuto 5’20’’. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Db-9lrO6PKU. Aces-
so em 01 de setembro de 2020), converse com os alunos sobre os papeis do ilustrador 
e do roteirista na criação do romance gráfico Triste fim de Policarpo Quaresma. 

Cena 2

https://www.youtube.com/watch?v=Db-9lrO6PKU
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No site especializado Deus no gibi, é possível baixar e imprimir um arquivo em PDF 
no qual se encontra uma descrição — com um passo a passo — sobre como elaborar 
um roteiro para HQ. Nele, também é possível encontrar várias dicas sobre o que deve 
ou não ser realizado pelo roteirista. Leia as orientações e exemplos com os alunos para 
que descubram a importância e a especificidade de cada artista na composição da 
obra. (Disponível em https://www.deusnogibi.com.br/aprenda-a-fazer/como-formatar-
um-roteiro-para-hq/. Acesso em 01 de setembro de 2020). 

B) Para praticar

A partir da análise da primeira sequência de ilustrações de Triste fim de Policarpo 
Quaresma em quadrinhos, os estudantes podem fazer um exercício de levantamen-
to de dados sobre o período histórico em que se passa a narrativa, bem como de 
observação do que as cenas podem revelar sobre esse período. 

https://www.deusnogibi.com.br/aprenda-a-fazer/como-formatar-um-roteiro-para-hq/
https://www.deusnogibi.com.br/aprenda-a-fazer/como-formatar-um-roteiro-para-hq/
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Perguntas orientadoras: 

	O que os artistas pretendem evidenciar com essa sequência que abre a narra-
tiva em quadrinhos? 

	Quais detalhes vocês percebem que revelam essa intenção — por exemplo: 
cores, enquadramento, objetos, expressões, sinais gráficos etc.? Por quê?

	Quais emoções, valores culturais e dados históricos estão anunciados nessas cenas?

Em duplas, os alunos devem conversar sobre o que observam no roteiro e nas ilustra-
ções, mas também anotar como esses aspectos estão representados nas cenas. Cada 
dupla deve compartilhar com a classe o que observou e, em seguida, todos devem 
discutir as percepções sobre as escolhas narrativas de Edgar Vasques e Flávio Braga.

C) Transposição de linguagem

Os alunos devem fazer um texto literário — podendo escolher entre conto, crônica, 
poema, ensaio, informativo, entre outros — sobre essa sequência, descrevendo ou 
inferindo sobre a situação explícita e/ou implícita presente nas primeiras cenas do 
livro. Os estudantes podem se valer das informações que já possuem sobre o texto 
original ou usar a imaginação para ampliar a narrativa ficcional. 

Lembrando que: 

Conto: gênero literário narrativo, marcado pela concisão. É comum que as narrati-
vas apresentem poucos personagens e um único conflito, narrado em um tempo e 
espaço definidos. 

Crônica: aborda assuntos vinculados ao cotidiano. Normalmente, narra situa-
ções banais sob uma ótica particular e criativa. A linguagem costuma ser colo-
quial e simples.

Poema: texto por meio do qual um eu lírico expressa seus sentimentos e visões 
pessoais. É composto por um ou mais versos que, juntos, formam estrofes. Pode 
ter rimas ou não. 

Ensaio: texto no qual se discute determinado tema a partir de pesquisa sobre o 
que outras pessoas falam a seu respeito e no qual se apresenta uma conclusão 
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com posicionamento do autor. Busca-se originalidade no enfoque, sem, contudo, 
explorar o tema de forma exaustiva.

Informativo: tem como objetivo informar o leitor sobre determinado assunto, ex-
pondo diferentes pontos de vista e apresentando a diversidade de posições, sem, 
no entanto, emitir a própria opinião sobre o tema. 

Compartilhe os textos autorais em voz alta e discuta as diferenças de abordagem 
que cada gênero literário produz sobre uma mesma cena (tempo, espaço, narra-
dor, personagens, ação, objetividade, subjetividade etc.). 

Pontos que podem ser discutidos:

	Quais as diferentes informações (ou emoções) identificadas e expressas pelos 
alunos a partir das cenas? 

	Onde houve presença de objetividade e onde houve interpretação, inferência, 
subjetividade? 

	É possível “reler” as cenas a partir dessas leituras dos alunos? 

Experimente trocar os textos para que os alunos possam rever a sequência a partir 
dos olhares de seus colegas e comentar.  

Como orienta a BNCC (BRASIL, 2018, p. 502), com essas atividades, estamos pro-
pondo exercícios que promovem, por meio das vivências de processos colaborati-
vos e coletivos de trabalho, o desenvolvimento de habilidades vinculadas à escuta, 
observação, pesquisa, comparação, criatividade, oralidade e escrita, entre outras. 

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

A) Policarpo e o Brasil

No romance gráfico é possível observar que o patriota Policarpo Quaresma envia uma 
carta ao ministro para reivindicar que o tupi-guarani seja, no lugar do português, a 
língua oficial do Brasil. Por que Quaresma atribui essa importância à língua oficial de 
uma nação? Qual o sentido da língua para um povo, uma cultura? Em que medida é 
importante a reinvindicação de Policarpo Quarema e por quê?

Como apoio à conversa, é possível ler a letra — e ouvir a música — de “Língua”, de 
Caetano Veloso, lançada no disco Velô, em 1984. A música traz muitas referências e 
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provocações que podem estimular uma boa discussão em sala de aula sobre a língua 
como experiência viva e dinâmica de um país.

A música está disponível no canal do cantor: https://www.youtube.com/
watch?v=tX7cqBreLUY. (Acesso em 01 de setembro de 2020). 

Exemplos de questões norteadoras: 

	O que Caetano Veloso pretende evidenciar quando afirma: “Gosto de sentir 
a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar”? 
Ou em “A língua é minha Pátria”?

	Leia o artigo “Identidade e cultura” para aprofundar com os estudantes a 
discussão sobre a língua e a identidade de um povo. (Disponível em:  https://
www.cartacapital.com.br/opiniao/identidade-e-cultura-face-social-da-lingua/. 
Acesso em 14 de setembro de 2020.)

B) Participação na vida pública

De acordo com a BNCC, é importante para os alunos do Ensino Médio: 

(EM13LP26) Engajar-se na busca de solução para problemas 
que envolvam a coletividade, denunciando o desrespeito 
a direitos, organizando e/ou participando de discussões, 
campanhas e debates, produzindo textos reivindicatórios, 
normativos, entre outras possibilidades, como forma de fo-
mentar os princípios democráticos e uma atuação pautada 
pela ética da responsabilidade, pelo consumo consciente e 
pela consciência socioambiental.

(EM13LP24) Participar de reuniões na escola (conselho 
de escola e de classe, grêmio livre etc.), agremiações, 
coletivos ou movimentos, entre outros, em debates, as-
sembleias, fóruns de discussão etc., exercitando a escuta 
atenta, respeitando seu turno e tempo de fala, posicio-

https://www.youtube.com/watch?v=tX7cqBreLUY
https://www.youtube.com/watch?v=tX7cqBreLUY
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/identidade-e-cultura-face-social-da-lingua/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/identidade-e-cultura-face-social-da-lingua/
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te da apresentação de propostas e defesas de opiniões, 
usando estratégias linguísticas típicas de negociação e de 
apoio e/ou de consideração do discurso do outro (como 
solicitar esclarecimento, detalhamento, fazer referência 
direta ou retomar a fala do outro, parafraseando-a para 
endossá-la, enfatizá-la, complementá-la ou enfraquecê-la), 
considerando propostas alternativas e reformulando seu 
posicionamento, quando for caso, com vistas ao entendi-
mento e ao bem comum.

(EM13LP25) Relacionar textos e documentos legais e nor-
mativos de âmbito universal, nacional, local ou escolar que 
envolvam a definição de direitos e deveres – em especial, 
os voltados a adolescentes e jovens – aos seus contextos 
de produção, identificando ou inferindo possíveis motiva-
ções e finalidades, como forma de ampliar a compreensão 
desses direitos e deveres.

(EM13LP23) Analisar formas não institucionalizadas de par-
ticipação social, sobretudo as vinculadas a manifestações 
artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e for-
mas de expressão típica das culturas juvenis que preten-
dam expor uma problemática ou promover uma reflexão/
ação, posicionando-se em relação a essas produções e ma-
nifestações. (Ibidem, p. 505)

Considerando tais recomendações, discuta com os alunos se o gênero carta seria 
utilizado atualmente para uma reinvindicação desse tipo. Quais são os caminhos 
atuais para solicitar uma demanda coletiva aos órgãos públicos ou oficiais? Sugira 
que eles realizem um levantamento sobre modos de atuação coletiva no presente.

C) A juventude e a cidadania

Leia em sala de aula o Estatuto da Juventude (2013), que está disponível em http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm (acesso em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm
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01 de setembro de 2020), e converse com os alunos a respeito dos direitos e de-
veres relacionados à regulamentação. Os alunos conhecem o estatuto? Qual é a 
sua importância? 

De acordo com o Estatuto da Juventude, todos os brasileiros entre 15 e 29 anos têm: 

• Direito à diversidade e à igualdade;

• Direito ao desporto e ao lazer;

• Direito à comunicação e à liberdade de expressão;

• Direito à cultura;

• Direito ao território e à mobilidade;

• Direito à segurança pública e ao acesso à justiça;

• Direito à cidadania, à participação social e política e à representação juvenil;

• Direito à profissionalização, ao trabalho e à renda;

• Direito à saúde;

• Direito à educação;

• Direito à sustentabilidade e ao meio ambiente.

Como esses direitos estão – ou poderiam estar – garantidos, considerando a diver-
sidade das juventudes brasileiras? 

Após o debate, espera-se que os jovens elaborem hipóteses e argumentos com base 
na seleção e sistematização de dados obtidos em fontes confiáveis e reconhecidas. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES II

APRESENTAÇÃO

Não existem regras. No caso dos quadrinhos, pode-se dizer que o 
único limite para o aproveitamento em qualquer sala de aula é a 
criatividade do professor e sua capacidade de bem utilizá-los para 
atingir seus objetivos de ensino. Eles tanto podem ser utilizados para 
introduzir um tema que será desenvolvido por outros meios, para 
aprofundar um conceito já apresentado, para gerar uma discussão 
a respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia, como uma forma 
lúdica para tratamento de um tema árido ou como contraponto 
ao enfoque dado por outro meio de comunicação. (VERGUEIRO; 
RAMOS, 2009, p. 42)

A BNCC, na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas — integrada por Filo-

sofia, Geografia, História e Sociologia —, propõe a ampliação e o aprofundamen-

to das aprendizagens essenciais desenvolvidas no Ensino Fundamental, sempre 

orientada para uma formação ética. Tal compromisso educativo tem como base 

as ideias de justiça, solidariedade, autonomia, liberdade de pensamento e de es-

colha. Ou seja, a compreensão e o reconhecimento das diferenças, o respeito aos 

direitos humanos e à interculturalidade, bem como o combate aos preconceitos de 

qualquer natureza (BRASIL, 2018, p. 547).

No mesmo sentido, considerando as aprendizagens a serem garantidas aos jo-

vens no Ensino Médio, a BNCC propõe tematizar e problematizar algumas ca-

tegorias fundamentais à formação dos estudantes, tais como: Tempo e Espaço; 

Territórios e Fronteiras; Indivíduo e Natureza, Sociedade, Cultura e Ética; Política 

e Trabalho. 

A seguir, sugerimos atividades a serem realizadas com os estudantes. Cada 

uma delas pode ser desdobrada e repensada a partir das características das tur-

mas e dos professores, assim como das especificidades de cada região, história 

e cultura.
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ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

1. História 

A BNCC, ao evidenciar a importância do estudo de história e desenvolvimento de ha-
bilidades, competências e atitudes dos estudantes, chama a atenção para o seguinte: 

No Ensino Médio, os jovens intensificam os questionamen-
tos sobre si próprios e sobre o mundo em que vivem, o 
que lhes possibilita não apenas compreender as temáticas 
e conceitos utilizados, mas também problematizar catego-
rias, objetos e processos. Desse modo, podem propor e 
questionar hipóteses sobre as ações dos sujeitos e, tam-
bém, identificar ambiguidades e contradições presentes 
tanto nas condutas individuais como nos processos e estru-
turas sociais. (BRASIL, 2018, p. 491)

A narrativa de Policarpo Quaresma se passa durante os primeiros anos da Repú-
blica, precisamente durante o governo de Floriano Peixoto (1891-1894). Trata-se de 
um período marcado por muitas mudanças e tensões, e parte desse contexto his-
tórico-social é evidenciada no enredo, já que a personagem principal se engaja em 
algumas discussões da época e passa a ser tida como louca ou traidora da pátria.

	Quais tensões políticas desse período podem ser identificadas no roman-
ce gráfico?

	Como essas tensões se revelavam social e culturalmente?

 

Tenha em mente, nesse momento, questões relacionadas a: monarquia e repú-
blica, abolição e preconceito, urbanização e concentração de terras, liberdade e 
autoritarismo. 

Nessa etapa, sugerimos como auxílio uma matéria que apresenta análises 
importantes sobre o contexto histórico: “A dura vida e a obra genial do escritor Lima 
Barreto, o próximo homenageado da Flip”. (Disponível em https://www.hypeness.
com.br/2016/11/a-dura-vida-e-a-obra-genial-do-escritor-lima-barreto-o-proximo-
homenageado-da-flip/. Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

https://www.hypeness.com.br/2016/11/a-dura-vida-e-a-obra-genial-do-escritor-lima-barreto-o-proximo-homenageado-da-flip/
https://www.hypeness.com.br/2016/11/a-dura-vida-e-a-obra-genial-do-escritor-lima-barreto-o-proximo-homenageado-da-flip/
https://www.hypeness.com.br/2016/11/a-dura-vida-e-a-obra-genial-do-escritor-lima-barreto-o-proximo-homenageado-da-flip/
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Da mesma forma, alguns filmes sobre conflitos da época podem contribuir para a 
discussão e compreensão do contexto: 

• O preço da paz, de Paulo Morelli (2003)

Um golpe do presidente Floriano Peixoto fecha — e, logo em seguida, reabre — o 
Congresso Nacional para encaminhar as decisões do grupo de correligionários que 
o apoia. No sul do país, inconformados, os idealistas revolucionários Maragatos se 
insurgem e avançam para o Rio de Janeiro. (Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=SWF2OKvC7C4. Acesso em 01 de setembro de 2020.)

• Guerra de Canudos, de Sérgio Resende (1997)

O filme retrata as tragédias da Guerra de Canudos e o messianismo em torno de 
Antônio Conselheiro. Conta, ainda, com a participação de grandes nomes do cine-
ma nacional, como Marieta Severo, José Wilker, José de Abreu e Selton Mello.

• A Guerra dos Pelados, de Sylvio Back (1970)

O filme reconstitui a Guerra do Contestado, focando na luta dos camponeses, no 
movimento messiânico e no massacre dos rebeldes pelas forças da ordem.

2. Geografia 

As relações entre campo e cidade, o processo de urbanização e desenvolvimento 
das cidades, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas e as condições 
de trabalho e permanência no campo são marcadas por tensões no contexto histó-
rico e social brasileiro. Na obra Triste fim de Policarpo Quaresma, isso se revela, por 
exemplo, em uma espécie de idealização do campo feita pelo protagonista, na qual 
a questão é colocada a partir de uma distância entre o sonhado e o real. 

Tendo isso em mente:
O jornal Sul21 publicou em 2018 uma matéria em homenagem aos cinquenta 

anos de carreira de Edgar Vasques: https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/
geral/2018/08/edgar-vasques-completa-50-anos-de-carreira-o-humor-serve-para-
esclarecer-botar-o-dedo-na-moleira-do-culpado/ (acesso em fevereiro de 2021). 
Apresente a matéria e peça que os alunos observem, descrevam e interpretem o 
cartum “Sem Terra”. 

https://www.youtube.com/watch?v=SWF2OKvC7C4
https://www.youtube.com/watch?v=SWF2OKvC7C4
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/08/edgar-vasques-completa-50-anos-de-carreira-o-humor-serve-para-esclarecer-botar-o-dedo-na-moleira-do-culpado/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/08/edgar-vasques-completa-50-anos-de-carreira-o-humor-serve-para-esclarecer-botar-o-dedo-na-moleira-do-culpado/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/08/edgar-vasques-completa-50-anos-de-carreira-o-humor-serve-para-esclarecer-botar-o-dedo-na-moleira-do-culpado/
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Perguntas norteadoras:

	O que o artista denuncia com essa imagem? 
	Quais conflitos territoriais estão colocados? 

Observe o conhecimento e a experiência dos alunos com relação às questões que 
envolvem, por exemplo, as oportunidades de emprego, estudo e permanência no 
campo, nos diferentes contextos brasileiros. 

A filósofa Marilena Chauí aponta graves problemas que, de algum modo, susten-
tam e organizam o setor agrícola brasileiro: 

É uma sociedade na qual a estrutura da terra e a implantação da 
agroindústria criaram não só o fenômeno da migração, mas figuras 
novas na paisagem dos campos: os sem-terra, volantes, boias-frias, 
diaristas sem contrato de trabalho e sem as mínimas garantias traba-
lhistas. Trabalhadores cuja jornada de trabalho se inicia por volta das 
três da manhã, quando se colocam à beira das estradas à espera de 
caminhões que irão levá-los ao trabalho, e termina por volta das seis 
horas da tarde, quando são depositados de volta à beira das estradas, 
devendo fazer o longo trajeto a pé até à casa. Frequentemente os 
caminhões se encontram em péssimas condições e são constantes os 
acidentes fatais, em que morrem dezenas de trabalhadores, sem que 
suas famílias recebam qualquer indenização. (CHAUÍ, 1987, p. 59)

Diante desse quadro, solicite que os alunos pesquisem e registrem — por exem-
plo, por meio de um texto informativo ou uma resenha — as tensões entre campo e 
cidade que deram origem às revoltas populares da Primeira República, bem como 
de que formas essas questões estão colocadas nos dias de hoje.

 
3. Sociologia/Antropologia

A construção da personagem Policarpo Quaresma, sempre em contraste com a 
mentalidade e a maneira de ser das pessoas que a rodeavam, permite identificar 
algumas questões referentes a valores colocados em determinados contextos e que 
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podem ou não se transformar com a passagem do tempo. Por exemplo: Policarpo 
resolve aprender a tocar violão. Essa questão desperta reações negativas na sua fa-
mília e nos vizinhos. Por quê? Que outros instrumentos, músicas ou práticas culturais 
já foram motivo de vergonha ou censura e hoje são reconhecidos como legítimas 
manifestações culturais? Quais ainda sofrem preconceito? 

Promova uma pesquisa sobre “lugar de fala” e a possibilidade de novas autorias 
e narrativas. 

  

	O canal Wariu disponibiliza um vídeo de jovem brasileiro de ascendência 
indígena que conta a sua versão da história: O que é ser indígena no século 
XXI. Ep. 1. (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw.  
Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

1. História

O contexto histórico da Primeira República, além de ser marcado por tensões internas 
entre povos indígenas, africanos e portugueses, é também tensionado pela chegada 
de imigrantes que, de diferentes maneiras, passam a integrar a história do país.

Assistir ao filme Gaijin, caminhos da liberdade, de Tizuka Yamazaki (1980). Com 
atores como Gianfrancesco Guarnieri e Antônio Fagundes, o filme conta a história 
de japoneses que emigram para o Brasil em 1908 e sofrem com injustiças e dívidas 
adquiridas na fazenda em que trabalham.

Sugira uma pesquisa – entre os alunos ou em outras fontes – sobre histórias de 
famílias de imigrantes que aportaram no Brasil nessa época. Os estudantes podem 
criar contos, crônicas ou textos informativos com as histórias. Uma boa maneira de 
trabalhar o tema é apresentar — virtual ou presencialmente — o acervo e a progra-
mação do Museu da Imigração: https://museudaimigracao.org.br/ (acesso em 01 
de setembro de 2020). Após essa pesquisa, realize uma mostra sobre as origens 
das famílias dos estudantes, vindas do exterior ou de outras regiões, estados e 
cidades do Brasil. Apresente os motivos e as histórias que as fizeram migrar.

2. Sociologia/Antropologia 

Pensando nas diferentes origens que compõem o povo brasileiro, realize uma pes-
quisa entre as histórias em quadrinhos de diferentes épocas e regiões e o que elas 

https://www.youtube.com/watch?v=XDaS70F2fPw
https://museudaimigracao.org.br/
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manifestam sobre sua época e cultura. O que o enquadramento das cenas, as co-
res, os temas, os personagens e textos revelam sobre cada cultura? Quais conflitos 
estão colocados? Construa com os alunos uma leitura sociológica e antropológica 
dos quadrinhos como expressão de uma cultura.

Por exemplo: 

• Japão: o estilo gráfico do Mangá, suas características e expressões culturais. 

• Premiado quadrinho brasileiro: Meninas em Jogo. (Disponível em: https://apu-
blica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/. Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

• Quadrinho indígena (Munduruku): O Jabuti Resiste. (Disponível em: https://
alexandredemaio.com.br/o-jabuti-resiste-greenpeace. Acesso em 01 de se-
tembro de 2020.) 

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

1. Ler a obra original Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. O 
texto integral encontra-se em domínio público. (Disponível em: http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000159.pdf. Acesso em 01 de se-
tembro de 2020.)  

2. Ver o filme Triste Fim de Policarpo Quaresma (1998), de Paulo Thiago.

Os alunos devem ser instigados a conhecer o texto que deu origem ao romance 
gráfico. Além de estar disponível no site do Domínio Público, a obra também conta 
com diversas edições impressas. É ainda interessante assistir à adaptação cinemato-
gráfica realizada por Paulo Thiago. Será uma oportunidade de desvendar o trabalho 
criativo e artístico de diferentes linguagens. Nesse sentido, será valioso relacionar o 
quanto do original é recuperado pelas novas obras e como os artistas solucionam, 
criativamente, o desafio da transposição de linguagens.

Perguntas norteadoras: 

1. O que permanece comum às obras e o que sofre transformações?

2. Como as diferentes linguagens registram o conflito da personagem principal 
com as pessoas de seu tempo, espaço e contexto? 

https://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
https://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
https://alexandredemaio.com.br/o-jabuti-resiste-greenpeace
https://alexandredemaio.com.br/o-jabuti-resiste-greenpeace
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000159.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000159.pdf
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um visionário. Como os alunos observam os diferentes enfoques nas diferen-
tes leituras das obras? 

Os estudantes devem ser estimulados a ler, observar, ver, interpretar e produzir 
textos (orais, escritos, multissemióticos), assim como a compartilhar suas análises 
linguísticas/semióticas. Pode-se sugerir que criem cenas de quadrinhos ou trechos 
de textos e filmes que não apareçam na transposição, mas, na visão deles, poderiam 
colaborar com a narrativa. 
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APROFUNDAMENTO

Um aspecto relevante que configura um texto como literário diz respeito à forma, ou 
seja, para além do conteúdo, ao modo como o autor constrói a narrativa. O ensino 
de Língua Portuguesa deve se pautar em atividades que proporcionem aos estudan-
tes a experiência de fruição com diferentes tipos de texto, permitindo que tenham 
contato direto com a produção criativa de cada autor e experimentem, também, 
sua própria criatividade no ato da (re)leitura. Ler, interpretar, reescrever, criar outras 
produções artísticas a partir das leituras e de suas próprias realidades são algumas 
atividades através das quais os alunos podem tomar para si as formas e os conteú-
dos dos textos, usufruindo e participando criativamente da experiência literária. 

Conforme citado anteriormente, a BNCC para o Ensino Médio sinaliza a importân-
cia de incentivar a participação criativa e significativa em alguma instância ou canal 
de participação da escola (conselho de representante, de escola, outros colegiados, 
grêmio livre), da comunidade (associações, coletivos, movimentos etc.), do municí-
pio ou do país (fóruns e audiências públicas variadas), incluindo formas de partici-
pação digital. Essas são maneiras de os estudantes vivenciarem processos coletivos 
de tomada de decisão, debates de ideias e propostas, bem como de se engajarem 
com o acompanhamento da gestão local ou pública e com a busca de soluções para 
problemas que envolvam a coletividade.

Nesse sentido, como também orienta a BNCC, o desenvolvimento de habilida-
des mais gerais, que envolvam a ampliação do domínio contextualizado de gêneros 
comunicativos — apresentação oral, comunicação, notícia, reportagem, artigo de 
opinião, cartaz, spot, anúncio (de campanhas variadas) — e também de outros – tais 
como discussão oral, debate, programa de governo, programa político, lei, proje-
to de lei, estatuto, regimento, projeto de intervenção social, carta aberta, carta de 
reclamação, abaixo-assinado, petição on-line, requerimento, fala em assembleias e 
reuniões, edital, proposta, ata, parecer, recurso administrativo, enquete, relatório, 
entre outros – são fundamentais.

Sendo assim, sugerimos uma atividade de aprofundamento na qual será possível 
trabalhar alguns dos aspectos mais relevantes em relação ao protagonismo juvenil e 
à capacidade de resolução de problemas, por exemplo. Por meio de outros gêneros 
textuais, você poderá provocar reflexões nos alunos e instigá-los a buscar soluções 
concretas para questões cotidianas, num exercício prático de participação social. 

Um caminho possível é identificar uma demanda comum entre os estudantes e 
ajudá-los a organizar um pleito/intervenção para que tal demanda seja atendida. 
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A reivindicação pode ser bem específica do território — um bebedouro novo na 
escola, organização do espaço da biblioteca, conserto da cobertura da quadra etc. 
— ou outras que envolvam a comunidade do entorno — limpeza da praça próxima 
à escola, ampliação de horários do transporte público no bairro etc.

Nas reportagens a seguir, é possível conhecer a atuação organizada de jovens 
inspirados pela adolescente sueca Greta Thunberg e que hoje lideram a luta contra 
o aquecimento global

• “Geração Greta: como são os jovens que disseram basta à destruição do pla-
neta” (Abril, G. El País Semanal. 2019). (Disponível em: https://brasil.elpais.
com/brasil/2019/09/16/eps/1568642428_048593.html. Acesso em 01 de se-
tembro de 2020.) 

• Vídeo-reportagem que mostra Greta Thunberg, de 15 anos, discursando na cú-
pula do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), em Katwice, Polônia. 
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vp3kxWRD0P0. Acesso em 
01 de setembro de 2020.)

A atuação dos jovens na transformação de problemas da sociedade, somada ao 
uso das ferramentas digitais, tem tido repercussões cada vez mais relevantes. Con-
siderando esse poder de mobilização — e, também, os riscos de fenômenos como 
o das fake news, por exemplo —, uma discussão em torno da cidadania e ética nos 
meios digitais pode ser um bom assunto para a sala de aula.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/16/eps/1568642428_048593.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/16/eps/1568642428_048593.html
https://www.youtube.com/watch?v=vp3kxWRD0P0
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SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

Livro: Moacyr Scliar. Ataque do Comando P.Q. Coleção Descobrindo os Clássicos. 
São Paulo: Ática, 2012. 

Nesse livro, os estudantes podem ter acesso a uma versão moderna das ideias que 
moviam o personagem Policarpo Quaresma, pois conhecerão a história do jovem 
Caco, um especialista em informática que precisa encontrar quem é o hacker que 
está invadindo os computadores da prefeitura de sua cidade. Caco vai descobrindo 
que os ataques do hacker são inspirados nas ideias e concepções nacionalistas e 
progressistas de Policarpo Quaresma, personagem do clássico livro de Lima Barreto. 

Conferência: “Flip 2017 — Sessão de abertura: ‘Lima Barreto: triste visionário’”. 
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lnRZCkOfJnc.  Acesso em 01 
de setembro de 2020.) 

Os estudantes poderão conhecer mais o contexto histórico e social no qual vivia 
o escritor Lima Barreto e que tanto inspirou sua obra. Sobre um palco, a vida e a 
obra de Lima Barreto são apresentadas em formato de teatro-aula, na qual se com-
para o Brasil que ele via em sua época com o que ele previa. Há leituras e projeção 
de imagens até então inéditas, com comentários de especialistas convidados. 

Música: “Policarpo Quaresma”, de Carlos Lyra. (Disponível em: https://www.ouvir-
musica.com.br/carlos-lyra/709858/. Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

A personagem Policarpo Quaresma é tão emblemática da cultura brasileira que 
segue inspirando livros, releituras em cinema, teatro e música. O compositor Carlos 
Lyra criou essa bela canção para homenageá-la, utilizando-se de melodia inspirada 
nas modinhas, famosas na época em que vivia Lima Barreto. 

Software: HagáQué. (Disponível em: https://www.cp2.g12.br/blog/labre2/progra-
mas-e-tutoriais/hagaque. Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

Os alunos poderão praticar a criação de histórias em quadrinhos com esse software 
elaborado com fins educativos pelo núcleo de Informática Aplicada da Unicamp, em 
parceria com CNPq e FAPESP. Nele, os estudantes encontrarão diferentes opções de 
cenário e balão de falas, bem como poderão criar personagens, diálogos e narrativas.

Música: “Flip 2017 - Show de abertura: ‘Suíte Policarpo’, de André Mehmari”. 
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ayFysPtiqmA. Acesso em 01 
de setembro de 2020.)

https://www.youtube.com/watch?v=lnRZCkOfJnc
https://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/hagaque
https://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/hagaque
https://www.youtube.com/watch?v=ayFysPtiqmA


40

T
R

IS
T

E
 F

IM
 D

E
 P

O
L

IC
A

R
P

O
 Q

U
A

R
E

S
M

A

Para compor a homenagem que a Festa Literária de Paraty (2017) dedicou a Lima 
Barreto, o pianista, arranjador e compositor André Mehmari apresenta o concerto 
“Suíte Policarpo”, totalmente inspirado no mundo de Policarpo Quaresma: uma 
deliciosa sequência musical, com leituras de obras de Ernesto Nazareth, um dos 
gênios do período de Lima Barreto. Um mergulho para conhecer melhor as refe-
rências e inspirações de Policarpo Quaresma. 

Artigo científico: “Lima Barreto e a escrita de si”, de Lilia Schwarcz . (Disponível em: ht-
tps://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000200137. 
Acesso em 01 de setembro de 2020.)

Artigo que pretende explorar como a escrita de Lima Barreto expressa sua pró-
pria personalidade, assim como suas histórias abordam sua própria vida. Lima 
Barreto está presente, de alguma maneira, em todos os seus personagens, assim 
como o Brasil de sua época é cenário para sua narrativa. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000200137
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000200137
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Entrevista com o artista Edgar Vasquez, com retrospectiva de sua carreira e obras 
comentadas.
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dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000159.pdf. Acesso em 01 de setembro 
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Texto integral de um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Apesar de ter 
sido escrito há mais de cem anos, possui linguagem coloquial, moderna e bem-hu-
morada, com temática ainda muito atual.
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Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

Regulamentação, aprovada em 2013, que determina quais direitos devem ser 
garantidos pelo Estado brasileiro aos jovens (Lei 12.852/2013). Apresenta garan-
tias previstas pela Constituição Federal de 1988, mas com foco no público de 15 
a 29 anos.

CALVINO, I. Por que ler os clássicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
Livro que reúne ensaios do escritor e pesquisador italiano sobre outros grandes 

autores e livros da história da literatura mundial. A obra não busca fornecer uma 
resposta definitiva sobre o que significa e porque se devem ler os clássicos, mas 
evidencia bons motivos para considerá-los imperdíveis. 
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CHAUÍ, M. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil. São 
Paulo: Brasiliense, 1987.

A autora é uma das filósofas de maior destaque nos estudos culturais do Brasil. 
O livro reúne estudos de Marilena Chauí em diálogo com as ciências sociais brasi-
leiras a partir de uma questão fundamental: o que é a cultura popular e qual forma 
específica ela assume em nosso país? 

CHINEN, N. Aprenda e faça arte sequencial: linguagem HQ — conceitos básicos. 
São Paulo: Criativo, 2011.

Nobu Chinen, grande mestre em artes gráficas, pesquisador, historiador e pro-
fessor de histórias em quadrinhos, reúne nesse livro os fundamentos da HQ, como 
sua linguagem e perspectiva histórica; os mercados nacional e internacional; e os 
caminhos da produção gráfica.

CIRNE, M. Para ler os quadrinhos: da narrativa cinematográfica à narrativa quadri-

nizada. Petrópolis: Vozes, 1976.
Considerado um dos mais importantes pesquisadores brasileiros de histórias em 

quadrinhos, o professor Moacy Cirne organiza nesse livro observações teóricas e 
práticas sobre produção e compreensão das histórias em quadrinhos. 

EISNER, W. Narrativas gráficas. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
Dedicado especialmente à conceituação do que é uma narrativa gráfica (graphic 

novel), o livro reúne o trabalho de pesquisa e experimentação de Will Eisner, um 
dos maiores gênios das histórias em quadrinhos mundial. 

FLIP. “Sessão de abertura: ‘Lima Barreto: triste visionário’”. Conferência sobre Lima 
Barreto, autor homenageado da Festa Literária de Paraty (FLIP), em 2017. (Dispo-
nível em https://www.youtube.com/watch?v=lnRZCkOfJnc. Acesso em 01 de se-
tembro de 2020.) 

A vida e a obra do escritor Lima Barreto são apresentadas nessa aula de 1h30 
de duração, que compara o Brasil de sua época ao do futuro que ele desejava ou 
previa. O vídeo inclui leituras de textos e imagens inéditas até então. Direção de 
Felipe Hirsch. 

____. “Show de abertura: ‘Suíte Policarpo’, de André Mehmari”. (Disponível em https://
www.youtube.com/watch?v=ayFysPtiqmA. Acesso em 01 de setembro de 2020.)

https://www.youtube.com/watch?v=lnRZCkOfJnc
https://www.youtube.com/watch?v=ayFysPtiqmA
https://www.youtube.com/watch?v=ayFysPtiqmA
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Inspirado no mundo de Policarpo Quaresma, o pianista, arranjador e compositor 
André Mehmari apresenta uma suíte inédita para a abertura da Festa Literária de 
Paraty de 2017. No repertório, há também leituras de obras de Ernesto Nazareth, 
um dos gênios do período em que vivia Lima Barreto.

GARCÍA, S. A novela gráfica. São Paulo: Martins Fontes, 2012. 
O pesquisador espanhol examina a história da arte sequencial desde o século 

XIX até hoje, apresentando uma síntese em texto ágil e ricamente ilustrado com 
exemplos das HQs citadas, revelando porque as histórias em quadrinhos estão se 
tornando um dos meios de expressão mais vivos da atualidade. 

HAGÁQUÊ (software). Unicamp/São Paulo. (Disponível em https://www.cp2.g12.br/
blog/labre2/programas-e-tutoriais/hagaque. Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

Software gratuito, elaborado com fins educativos pelo Núcleo de Informática 
Aplicada da Unicamp, em parceria com CNPQ e FAPESP, para apoiar a elaboração 
e edição de histórias em quadrinhos. O software conta com banco de imagens e 
diversos componentes para a construção uma narrativa gráfica. 

LOPES, L. “Histórias em quadrinhos vivem bom momento no Brasil, diz docente”. Jornal 

da USP, 2017. (Disponível em https://jornal.usp.br/cultura/historias-em-quadrinhos-
vivem-bom-momento-no-brasil-diz-docente/. Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

Entrevista com os maiores pesquisadores de história em quadrinhos do Brasil, 
com depoimentos, experiências e exemplos sobre a importância das narrativas 
gráficas nos cenários cultural e educacional tanto brasileiros quanto internacionais. 

LYRA, C. “Policarpo Quaresma”. Trilha sonora, 1996. (Disponível em https://www.
ouvirmusica.com.br/carlos-lyra/709858/. Acesso em 01 de setembro de 2020.) 

Modinha inspirada nas músicas da época de Lima Barreto, composta para a trilha 
sonora do filme Triste fim de Policarpo Quaresma.  

MCLOUD, S. Reinventando os quadrinhos: como a imaginação e a tecnologia vêm 

revolucionando essa forma de arte. São Paulo: M. Books, 2006.
O autor explica os quadrinhos através de quadrinhos (o livro é uma HQ com o 

próprio McCloud estilizado como personagem) e trata de dois temas fundamen-
tais: o status das HQs como forma de arte e as possibilidades de fusão da lingua-
gem quadrinhística com outras linguagens.  

https://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/hagaque
https://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/hagaque
https://jornal.usp.br/cultura/historias-em-quadrinhos-vivem-bom-momento-no-brasil-diz-docente/
https://jornal.usp.br/cultura/historias-em-quadrinhos-vivem-bom-momento-no-brasil-diz-docente/
https://www.ouvirmusica.com.br/carlos-lyra/709858/
https://www.ouvirmusica.com.br/carlos-lyra/709858/
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NEL – Núcleo de Estudos do Design na Leitura. O que são quadrinhos? PUC-RJ. 
(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kPBLNUS6w8U&feature=youtu.
be. Acesso em 01 de setembro de 2020.)  

Uma introdução à linguagem dos quadrinhos, a seus elementos e principais 
recursos. O vídeo foi desenvolvido pela equipe de alunos, bolsistas e voluntários 
da PUC-RJ. 

RAMOS, P. “Histórias em quadrinhos: gênero ou hipergênero?”. In Estudos 

Linguísticos, São Paulo, 38 (3): 355-367, 2009. (Disponível em http://www.gel.
hospedagemdesites.ws/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_28.pdf. 
Acesso em 01 de setembro de 2020.)

O artigo é baseado em capítulo do livro do mesmo autor, no qual, em tom jor-
nalístico-acadêmico, reúne as últimas pesquisas sobre suas indagações dentro das 
possibilidades das histórias em quadrinhos. A obra se destina a entusiastas e pes-
quisadores da área, iniciantes ou experientes.

______. A leitura dos quadrinhos. Linguagem & Ensino. São Paulo: Contexto, 2010.
A obra integra a coleção Linguagem & Ensino, da editora Contexto, que visa 

reunir livros teóricos e práticos para complementar a formação profissional nas 
áreas de letras, pedagogia, artes e comunicação. Em linguagem acessível, o pes-
quisador apresenta as diferentes formas das histórias em quadrinhos, definindo os 
diferentes gêneros que compõem essa linguagem. 

SCHWARCZ, L. “Lima Barreto e a escrita de si”. (Disponível em https://www.scielo.
br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000200137. Acesso em 01 
de setembro de 2020.)

O artigo pretende explorar as relações entre vida e obra de Lima Barreto, pro-
curando evidenciar como o autor está presente, de alguma maneira, em todos os 
seus personagens, assim como o contexto histórico do Brasil que ele vivia também 
acaba servindo de cenário para suas narrativas. 

SCLIAR, M. Ataque do Comando P.Q. Coleção Descobrindo os Clássicos. São Pau-
lo: Ática, 2012. 

O grande escritor gaúcho Moacyr Scliar conta a história de Caco, um adolescente 
que, por sua intimidade com informática, é chamado pelo prefeito para desvendar 
as misteriosas mensagens que chegam pelas telas dos computadores invadidos da 

https://www.youtube.com/watch?v=kPBLNUS6w8U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kPBLNUS6w8U&feature=youtu.be
http://www.gel.hospedagemdesites.ws/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_28.pdf
http://www.gel.hospedagemdesites.ws/estudoslinguisticos/volumes/38/EL_V38N3_28.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000200137
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142019000200137


45

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

prefeitura. Nesse contexto, o estudante tentará desvendar quem é o hacker que 
assina o enigmático nome de “Comando P.Q.” Com a ajuda do professor de lite-
ratura, o garoto vai reunindo as peças sugeridas pelos ataques e descobre que ele 
age sob inspiração do personagem de Lima Barreto.

VELOSO, C. Velô. Phillips Records,1984.
Caetano Veloso afirma que a canção “Língua” nasceu de sua vontade de usar 

os procedimentos do rap como veículo, declamando textos sobre base rítmica. 
“Língua” evoca, em forma de poema cantado, a produção canônica do português 
(Luís de Camões e Fernando Pessoa, por exemplo), mas, ao mesmo tempo, abor-
da o contexto brasileiro, que também possui seus talentos, cantores populares e 
expressões variadas.

VERGUEIRO, W.; RAMOS, P. Quadrinhos na educação: da rejeição à prática. Petró-
polis: Vozes, 2009. 

Considerando os desafios de se compreender a linguagem em quadrinhos e 
explorar adequadamente suas possibilidades em sala de aula, dois grandes pes-
quisadores da área fornecem algumas ferramentas para a compreensão dessa rica 
linguagem e sua utilização didática.


