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romper com a estrutura tradicional dos livros didáticos vigente nas décadas de 

1960 e 197086.” 

Em termos narrativos, as HQs dos livros didáticos de Julierme são muito 

parecidas com as HQs históricas da EBAL. A própria participação do desenhista 

Eugênio Colonnese, que já havia feito trabalhos, para a EBAL, torna essa 

semelhança ainda maior. Tanto Colonnese quanto Zalla reproduzem a iconografia 

tradicional, em especial a da História do Brasil. Assim como na edição de 

Independência do Brasil em Quadrinhos da EBAL, o livro de Julierme repete as 

liberdades tomadas pelo pintor Pedro Américo em seu quadro Independência ou 

Morte (ver imagem a seguir).   

 

Figura 23. 
                                                 
86 BONIFÀCIO, Selma de Fátima. História e(m): Análises sobre a História ensinada na arte sequencial. 
Curitiba: 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação). Universidade Federal do Paraná.. p.95. 
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A maioria dos quadrinhos funciona como textos isolados acompanhados de 

suas respectivas imagens (ver imagem a seguir). Os desenhos cumprem mais a 

função de ilustrações para os textos do que de elementos da narrativa. Em alguns 

trechos há quadros formados somente por texto sem imagem alguma. Os textos são 

densos para uma HQ, o que torna a leitura mais lenta, mas são relativamente curtos 

se comparados a textos didáticos tradicionais. É bastante provável que Julierme 

tenha sido influenciado pelas revistas da EBAL.  

 

Figura 23 a Figura 24. Trechos de livro de livro didático de Julierme de Abreu e 
Castro. Desenhos de Rodolfo Zalla e Eugênio Colonnese. 

Fonte: CASTRO, Julierme de Abreu e .História Geral: História para a escola moderna. 
Especialmente indicado para estudo dirigido. São Paulo : IBEP 1974. 

 

Mas também havia diferenças entre as HQs de cunho histórico da EBAL e os 

livros de Julierme para o IBEP. Em primeiro lugar, os livros do IBEP tiveram um 
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orçamento maior em sua produção, o que permitiu que eles fossem inteiramente a 

cores. Diferentemente do que ocorria na EBAL, em que o interior das revistas era 

quase sempre todo em preto e branco. Outra diferença: os valores pagos pelo IBEP 

para Zalla e Colonnese ilustrarem os livros didáticos era superior ao que a EBAL ou 

qualquer editora de revistas em quadrinhos da época pagava por página desenhada. 

Diferentemente dos roteiristas da EBAL que recebiam como colaboradores, Julierme 

recebia uma comissão nas vendagens por causa dos direitos autorais sobre sua 

obra. Enquanto as HQs da EBAL foram distribuídas principalmente para bancas, os 

livros didáticos do IBEP eram vendidos em livrarias e papelarias especializadas em 

material escolar (diferentemente dos dias de hoje em que a maior parte dos livros 

didáticos é vendida diretamente para as escolas particulares e para o MEC, que os 

distribui para as escolas públicas). 

Como obra didática, os livros de Julierme foram inovadores para a sua época, 

embora como HQs sejam pouco ousados com narrativa pouco dinâmica. Seja como 

for, os livros de Julierme cumpriram a função para a qual foram destinados: serem 

um instrumento para o ensino de História.  
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Figura 25. Página de volume do livro didático de Julierme de Abreu e Castro.Zalla e 
Colonnese também são creditados na primeira página. 

Fonte: CASTRO, Julierme de Abreu e. História Geral: História para a escola moderna. 
Especialmente indicado para estudo dirigido. São Paulo: IBEP 1974 

Depois das revistas da EBAL e dos livros do IBEP, surgiram poucas tentativas 

no mercado editorial brasileiro de utilizar a linguagem das HQs no ensino ou 

divulgação da História. Merecem destaque a série Redescobrindo o Brasil (ver 

imagem a seguir), lançada pela editora Brasiliense, e duas coleções “irmãs”, História 

do Brasil em Quadrinhos e História Mundial em Quadrinhos, ambas lançadas pela 

Escala Educacional. A série da Brasiliense contou com dois volumes: Da colônia ao 

Império: Um Brasil pra inglês ver e latifundiário nenhum botar defeito, desenhado por 

Miguel Paiva, e Cai o Império: República vou ver!, desenhado por Angeli, ambos 

escritos por Lilia Moritz Schwarcz, historiadora e professora do Departamento de 
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Antropologia da USP. As coleções da Escala foram todas roteirizadas por André 

Diniz e desenhadas por diversos artistas.  

 

5. Obras Paradidáticas 

  

Os dois volumes da série Redescobrindo o Brasil conseguiram mesclar com 

bastante eficiência didatismo e bom humor. Lilia Moritz Schwarcz  atuou mais como 

consultora do que como roteirista,deixando para Miguel Paiva e Angeli traduzirem a 

linguagem acadêmica para a linguagem do humor. Como a série foi produzida no 

início dos anos 1980, ou seja, durante o governo do último presidente do Regime 

Militar, João Batista Figueiredo, que continuou o processo de abertura política 

iniciado por seu predecessor, Ernesto Geisel, ela refletiu muito aquele desejo de 

desabafo após anos de censura política. Nessa fase da história política do Brasil, o 

bipartidarismo imposto pelo Regime Militar deu lugar ao pluripartidarismo e voltaram 

a ser realizadas eleições diretas para as prefeituras e governos estaduais. Tanto 

Miguel Paiva quanto Angeli haviam sido colaboradores do Pasquim, o jornal 

semanal de humor que fazia da irreverência uma arma contra a política autoritária do 

Regime Militar. Diferentemente das HQs históricas da EBAL, os desenhistas dos 

álbuns da série Redescobrindo o Brasil não tinham a intenção de fazer um desenho 

acadêmico, todo “certinho”. Para eles, o desenho tinha que estar a serviço das 

ideias. Era um traço mais “solto”, mais anárquico. A combinação entre pesquisa 

acadêmica e humor resultou numa crítica ácida às mazelas que já existiam nos 

tempos coloniais, que permaneceram nos tempos do Império e que ainda existem 

em nossos dias: o nepotismo, a corrupção e a desigualdade socioeconômica. 

Ambas as obras ainda reproduziam algumas interpretações vigentes no meio 

acadêmico naquela época – como a tese em que se superestimava o papel da 

Inglaterra na Guerra do Paraguai – já superadas pela historiografia mais recente. 

Isso não tira o mérito dos dois álbuns que tiveram o pioneirismo de mostrar ser 

possível utilizar as HQs para a difusão do conhecimento histórico produzido pela 

academia e, talvez, ainda mais importante, para uma História mais crítica, mais 

reflexiva; não uma “História dos heróis”, idealizada e superficial.  
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Figura 26. Capa de segundo volume da coleção Redescobrindo o Brasil 

Fonte: ANGELI& SCHWARCZ, Lilia Moritz. Cai o Império!: República vou ver! São 
Paulo: Brasiliense, 1984. 

Quanto às obras da Escala Educacional, elas procuram combinar uma 

História critica com uma narrativa mais dinâmica embora tendo como objetivo 

principal a sua utilização como material paradidático nas aulas de História. Maiores 

informações a respeito de outras HQs mais recentes que tratem de episódios da 

História do Brasil, em especial da História política, serão encontradas em outro 

capítulo desta dissertação. 
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Figura 27. Capas da coleção História do Brasil em Quadrinhos: parceria do 

roteirista André Diniz com diversos desenhistas. 

Fonte: http://www.escalaeducacional.com.br/ 
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Capítulo III — Contando Histórias para se Estudar História 
 

Quando falamos em utilizar HQs na escola, os componentes curriculares mais 

associados a elas são Artes (a antiga “Educação Artística”), Língua Portuguesa e 

Língua Estrangeira Moderna (que na maioria, mas não totalidade dos casos é a 

língua inglesa). Como as HQs possuem forte apelo visual, a associação entre elas e 

o componente curricular “Artes” costuma parecer algo natural. Afinal, é nas aulas de 

Artes que aquele aluno que gosta de desenhar personagens de quadrinhos costuma 

se destacar diante dos colegas. Aliás, não raro, as aulas de artes, salvo exceções, 

são as únicas em que esse tipo de aluno está autorizado a fazer aquilo que ele 

costuma fazer escondido nas aulas de outros componentes curriculares: desenhar. 

Não apenas autorizado, como também incentivado a desenhar. Nas aulas de língua 

portuguesa, os quadrinhos podem aparecer na forma de tiras de jornal , que são 

reproduzidas para fornecer exemplos dos diversos conteúdos trabalhados no estudo 

da língua portuguesa (desde pronomes pessoais a figuras de linguagem). Por 

analogia, eles acabam sendo usados pela mesma razão nas aulas de Língua 

Estrangeira Moderna (e dá-lhe exemplo de tiras de Garfield  ou de Calvin nos livros 

didáticos de inglês e de Mafalda nos livros didáticos de espanhol). Curiosamente, o 

mesmo parece ainda não ocorrer quando falamos das  aulas de História. Apesar 

disso, há várias ligações entre a História, aquela que é escrita e reescrita 

constantemente pelos historiadores, e as histórias em quadrinhos, geralmente 

produto da criação coletiva de roteiristas, desenhistas e outros profissionais 

especializados.   

A primeira ligação que podemos estabelecer entre a disciplina História e as 

histórias em quadrinhos é a própria presença da palavra “história” (pelo menos na 

língua portuguesa tal como falada no Brasil). Vale lembrar que, dentre as palavras 

usadas em diferentes línguas para denominar as HQs, a expressão brasileira 

“história em quadrinhos” é ao, mesmo tempo, a mais precisa e mais abrangente, 

porque não se limita a nenhum gênero em especial (humor; infantil; terror; ficção 

científica...) e abrange qualquer formato (tira diária de jornal; revista em quadrinhos; 

álbum ou graphic-novel...). Sobre isso, o pesquisador Edgar Franco escreveu o 

seguinte: 
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“Dentre todas essas denominações, muitos pesquisadores defendem 

que o termo brasileiro ‘histórias em quadrinhos’ é o que melhor nomeia essa 

arte, pois não se refere a um gênero, como o americano comics, nem a um 

elemento da linguagem como o italiano fumetti e também é mais genérico que 

o termo usado na França e Portugal: bandas desenhadas, que se refere 

somente a uma das formas múltiplas de manifestação midiática dos 

quadrinhos- a tira. Assim, o termo brasileiro congrega o aspecto narrativo na 

palavra ‘histórias’ a um dos principais elementos da sintaxe das HQs, os 

quadrinhos ou vinhetas; como o termo quadrinhos é sempre usado no plural 

ele se coaduna perfeitamente com as definições de que as HQs são formadas 

por uma seqüência de duas ou mais imagens e nunca um só quadrinho. 

Talvez, o único porém da denominação brasileira seja o fato de o termo 

‘quadrinhos’ estar na forma diminutiva o que acaba trazendo um caráter 

pejorativo a ele. (...)87” 

No inglês, encontramos a palavra storyboard , que se refere aos desenhos 

que são feitos a partir de um roteiro cinematográfico para servir de referência ao 

diretor, permitindo que esse faça uma pré-visualização das cenas a serem rodadas. 

O que difere o storyboard de uma  história em quadrinhos tradicional é que o 

primeiro é uma etapa na produção de uma obra (no caso, o filme) e a segunda é um 

produto acabado. Curiosamente, em sua tradução literal, a palavra storyboard está 

muito mais próxima da nossa palavra “história em quadrinhos” do que a palavra 

inglesa comics. 

Até algumas décadas atrás, as professoras que lecionavam no antigo primário 

costumavam explicar a diferença entre as palavras “história” e “estória” da seguinte 

maneira: quando se tratava de contar fatos reais, se escrevia com “h” (“história”), 

quando se tratava de contar uma ficção se escrevia sem “h” (“estória”). Segundo 

Claudio Moreno ,professor regular das Teleaulas de Língua Portuguesa da 

Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, o uso da palavra "estória" é uma 

invenção dos folcloristas. Nas palavras de Moreno:  

                                                 
87 FRANCO, Edgar Silveira. HQTRÔNICAS: do suporte papel à rede Internet. 

2ª edição. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008. p. 26 
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"Foi João Ribeiro, forte conhecedor de nosso idioma, quem propôs a 

adoção do termo estória, em 1919, para designar, no campo do Folclore, a 

narrativa popular, o conto tradicional, objeto de estudo dos especialistas 

daquela área. E não se tratava de inventar, mas sim de reabilitar (hoje 

usariam o horrendo ‘resgatar’…) uma forma arcaica, comum nos manuscritos 

medievais de Portugal. Era uma ingênua proposta, paroquial, nascida da 

inveja compreensível que causa a distinção story — history do Inglês; sem 

ela, alega o próprio Luís da Câmara Cascudo — para mim, um dos escritores 

que mais contribuíram para nossa língua —, não se pode entender frases 

como ‘Stories are not History’, ou títulos como The History of a Folk Story. 

Que o mestre Cascudo me perdoe: a intenção era boa, mas sem nenhum 

fundamentolingüístico.  

Em primeiro lugar, a estória medieval não era um vocábulo diferente de 

história; era apenas uma das muitas variantes que se encontram nos textos 

manuscritos de nossos copistas, naquele tempo heróico em que a estrutura 

de nossa ortografia ainda lutava para sedimentar. Ali aparecem história, 

hestória, estória, istória, estórea (ainda não se usavam os acentos, que são 

de nosso século, mas não pude resistir). Da mesma forma, vamos encontrar 

homem, omem, omee (algumas vezes com til no primeiro e) e até ome. Nota-

se que o emprego do H e das vogais ainda não estava estabilizado na escrita. 

Entretanto, já no séc. XVI — em Camões, por exemplo — a grafia de homem 

e história era a que é usada até hoje. Outras línguas da família latina, como o 

Espanhol e o Francês, também experimentaram essa variedade de formas 

para história, mas terminou prevalecendo a forma única (historia e histoire, 

respectivamente).  

(...) os amáveis folcloristas que defendiam estória pensavam apenas 

em distinguir 'a História do Brasil' das 'Histórias da Carochinha'. Do ponto de 

vista lingüístico, erraram por todos os lados. Primeiro, erraram porque essa 

não é uma distinção útil, que justifique sua defesa. O português José Neves 

Henriques, o severo e consciencioso JNH do Ciberdúvidas da Língua 

Portuguesa, condena essa invenção 'brasileira' (ele tem razão: é coisa 

nossa), tachando-a de 'uma palermice, porque, até agora, nunca confundimos 

os vários significados de história. O contexto e a situação têm sido mais que 
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suficientes para distinguirmos os vários significados'. Certo o professor 

Henriques, errados os folcloristas: ninguém vai confundir a história de um país 

com a história do bicho-papão.  

Segundo, erraram porque enxergavam apenas dois pólos bem 

definidos: a história que se refere ao passado e ao seu estudo, e a estória da 

narrativa, da fábula. A experiência nos diz que essas invasões de searas 

alheias geralmente pecam por um raciocínio simplista, reducionista. Quem 

mexe no que não entende, termina fazendo bobagem… e não deu outra. 

Nossos estudiosos não perceberam que a distinção sugerida, apetecível do 

ponto de vista deles, acabaria criando incertezas e hesitações em frases 

corriqueiras como “Deixa de histórias!”; “Essa já é outra história“; 'Que história 

é essa?'; 'Eu e ela temos uma velha história'. Qual das duas formas usar? Por 

tão pouco benefício, por que assombrar ainda mais os que escrevem em 

Português? Faço questão de frisar “os que escrevem” — porque aqui, 

também, reside outra falha da proposta de João Ribeiro: as duas formas não 

seriam distinguíveis na fala, já que a realização da vogal E inicial de estória é 

geralmente /i/ (como em espada, esperto, etc.). Ambas seriam pronunciadas 

da mesma maneira: /istória/. E quantas outras palavras, derivadas de história, 

deveriam ser alteradas?Historieiro? Historiento? As historietas passariam a 

ser estorietas? Os aficionados em quadrinhos passariam a usar EQ em vez 

do consagrado HQ? Como se vê, 'muito trabalho por nada', como reza a 

comédia de Shakespeare88."  

Já faz tempo que a palavra “estória” foi abolida do português usado no Brasil 

e toda história seja ela verdadeira ou não se escreve da mesma forma, com “h”. No 

entanto, embora a explicação das professoras primárias do passado se encaixasse 

bem na maioria dos casos, ela estava longe de ser precisa. Na língua inglesa, a 

diferença entre history  e story se dá não com base se o fato narrado é verídico ou 

fictício, se dá, isso sim,  na maneira e no objetivo com que é narrado. Assim, quando 

a linguagem é acadêmica e o objetivo é compreender ou estudar o passado é history 

, aquela escrita pelos historians (historiadores), mas se a linguagem for literária e o 

                                                 
88 Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/sualingua/2009/05/06/a-triste-historia-de-

estoria/   
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objetivo for entreter ou provocar uma resposta emocional no leitor, a palavra usada é 

story , equivalente à antiga palavra “estória”.   

Para distinguir entre os dois termos, usaremos “História” com “h” quando nos 

referirmos à disciplina que estuda a trajetória das sociedades humanas no decorrer 

do tempo, e usaremos “história” com “h” minúsculo quando nos referirmos às 

narrativas (ficcionais ou não). A palavra “História” deriva do grego e significa 

“pesquisa”, “investigação”. No entanto, na Antiguidade, a História era considerada 

também um gênero literário. Afinal, apesar das diferenças no que se refere a 

métodos e objetivos, historiadores e escritores de ficção utilizam uma mesma 

“ferramenta”, no caso, as palavras, o texto em prosa. Na verdade, ao contrário do 

que alguns podem pensar, um bom texto historiográfico pode unir rigor metodológico 

a um estilo dotado de qualidades, por assim dizer, “literárias”, o que pode ser 

comprovado por meio da leitura das obras de grandes historiadores como Sérgio 

Buarque de Holanda; Jacques Le Goff; Georges Duby; A. J. P. Taylor; John Keegan 

e Christopher Hill entre outros. Rigor metodológico não pode ser confundido com 

texto árido e hermético. O aspecto narrativo da História tem sido renegado por 

alguns professores, como se a palavra “narrativa” tivesse um sentido pejorativo. 

Trata-se de uma grande bobagem, pois o aspecto narrativo na História não impede e 

nem contradiz o senso crítico, questionador. Como escreveu Paulo Freire: 

“(...) A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 

narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que 

professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é 

dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto 

ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente 

curiosos89”. 

Uma boa “história” pode enriquecer uma aula de “História”, tornando-a mais 

prazerosa, mais agradável e, principalmente, mais útil.  O sucesso de uma “história” 

depende da empatia do público em relação às personagens, ou seja, do leitor ou 

espectador se identificar com as personagens, de se importar com elas.  Sobre isso, 

                                                 
89 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996 [Coleção Leitura] 28ª edição.p.86 
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Denny O’Neil, consagrado roteirista norte-americano de HQs , escreveu o seguinte 

no primeiro capítulo de um manual com dicas para roteiristas iniciantes:  

“Eu queria que você fizesse uma coisa pra mim. Diga qual é o meu 

lugar no mundo. Me tire de minha pele e me coloque em outra. Mostre-me 

lugares que nunca visitei e me carregue aos confins do espaço e do tempo. 

Dê nomes a meus demônios e me ajude a enfrentá-los. Demonstre para mim 

possibilidades que nunca imaginei e me apresente heróis  que me darão 

coragem e esperança. Alivie minhas mágoas e aumente minha alegria. Me 

ensine compaixão. Me entretenha e me encante e me ilumine.   

Conte-me uma história.90”  

O’Neil conseguiu nesse trecho sintetizar em palavras o que nós, seja como 

espectadores de um filme ou peça de teatro, seja como leitores de um conto, 

romance ou história em quadrinhos, esperamos encontrar quando nos contam uma 

história, seja por meio de imagens, exclusivamente por texto em prosa, pela 

combinação de imagens e texto ou por meio audiovisual. Segundo O’Neil, uma 

história pode ser definida como “uma narrativa estruturada destinada a atingir um 

efeito emocional, demonstrar uma afirmação ou revelar caráter91 ”.  

E o que esperamos de uma boa história em essência é o mesmo que 

esperamos de uma boa aula. Contamos e acompanhamos histórias (que podem ser 

em quadrinhos ou na forma de outras mídias, como, por exemplo, filmes e 

telenovelas) porque essa é uma necessidade humana. Por meio de histórias, 

compartilhamos experiências, ideias, sentimentos. No caso das histórias em 

quadrinhos, devemos nos lembrar que tanto as histórias quanto as imagens que elas 

trazem são criações humanas e, como diria o Professor Elydio dos Santos,  toda 

criação humana é também um caminho para conhecer esse ser humano e para 

                                                 
90 O’NEIL, Denny. Guia oficial DC Comics: roteiros. São Paulo, Opera 

Graphica Editora, tradução: Dario Chaves,  2005. p.9  

 

91 O’NEIL, Denny. Guia oficial DC Comics: roteiros. São Paulo, Opera 

Graphica Editora, tradução: Dario Chaves,  2005. p.9  
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aprofundar o estudo desse ser. Uma boa história é uma “viagem” pelo mundo da 

imaginação. Uma boa aula de História é uma “viagem pelo tempo”.  

“Máquinas do tempo” só existem na ficção e nas teorias de certos físicos, mas 

isso não impede que o professor de História seja o “guia turístico” de seus alunos 

por uma “viagem pelo tempo”. A “viagem pelo tempo” não é literal, é claro, mas ela 

pode ocorrer metaforicamente. Para que as aulas de História sejam uma “viagem 

pelo tempo” devemos substituir o modelo tradicional de aprendizagem centrada no 

professor (onde esse é o provedor do conhecimento, ou pelo menos, das 

informações que deveriam ser transformadas em conhecimento) pela aprendizagem 

centrada no aluno (na qual, o professor é o mediador na construção do 

conhecimento). Na aprendizagem centrada no aluno, o professor é quem deve 

oferecer, por meio da promoção de situações que propiciem a aprendizagem,  

oportunidades para que os alunos desenvolvam habilidades e construam seus 

próprios conhecimentos.   

Os maiores inimigos do aprendizado são o tédio e o desinteresse, causadores 

de indisciplina e apatia na sala de aula. Se o professor de História conseguir 

promover situações de aprendizagem que façam o aluno “viajar para outras épocas”, 

serão maiores as chances do educando se envolver com os conteúdos previstos no 

currículo. O aluno conseguirá sentir empatia com relação às pessoas, ,que viveram 

no passado, a se colocar no lugar delas (sejam elas “famosas” ou “anônimas)”. E ao 

se colocar no lugar das pessoas que viveram no passado, o aluno conseguirá se 

colocar no lugar do “outro”, a captar os sentimentos e compreender a sociedade de 

outra época (pois visitar o passado é como visitar um país estrangeiro, conhecer 

uma outra cultura).   

 

1. Mergulhando em Outros Mundos Para Entender o Nosso 
Próprio Mundo 
 

Quando se fala em usar quadrinhos no ensino de História, há uma tendência 

em se usar quadrinhos que tenham ligações explícitas com os conteúdos da 

disciplina, em geral, histórias ambientadas (ainda que anacronicamente) em algum 

período histórico definido (por exemplo, durante a Idade Média) ou que remetam 
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algum fato ou acontecimento histórico (por exemplo, a Segunda Guerra Mundial). 

Tal tendência é bastante compreensível, pois ao se adotar quadrinhos com esse 

perfil, a utilização desses pelos professores é facilmente justificada perante os pais, 

a direção da escola e os próprios alunos. Por outro lado, as HQs que não 

apresentam ligações explícitas com os conteúdos tradicionalmente estudados nas 

aulas de História em nossas escolas podem ser de grande utilidade no ensino da 

disciplina, o que é o caso da história do Surfista Prateado da qual foram 

apresentados alguns trechos aqui. Mesmo aquelas que se passem em locais ou 

épocas totalmente imaginárias (países ou mesmo planetas imaginários, universos 

paralelos, um passado mítico, um futuro utópico ou distópico). O autor de uma HQ 

ao criar um mundo onde vivem suas personagens, não deixa de ser influenciado em 

algum grau pelo próprio contexto histórico em que vive, nas suas próprias 

experiências, naquilo que viu ou conhece. Em alguns casos, essas ligações podem 

ser evidentes do ponto de vista dos historiadores, mas sutis demais ou 

imperceptíveis do ponto de vista dos educandos. É aí que entra a figura do 

professor, que vai servir de mediador nessa leitura e chamar a atenção do educando 

para alguns aspectos, convidado-o a lançar um novo olhar sobre as coisas. Tais 

associações são mais complexas e exigem um nível mais avançado de 

compreensão, análise e contextualização das informações contidas seja em textos 

seja nas imagens.  

O inglês Alan Moore, roteirista de quadrinhos famoso por seu trabalho em 

obras que ganharam adaptações para o cinema, dentre as quais Watchmen  e V de 

Vingança, num ensaio sobre o ofício de escrever roteiros para quadrinhos teceu as 

seguintes considerações a respeito de como criar histórias que façam o leitor 

“mergulhar” em outro mundo, que embora fictício, transmitam a ilusão de realidade: 

“ The job of the writer, whether he she is attempting to depict a colony 

on Neptune in year 3020 or society life in London around 1890, is to conjure a 

sense of environmental reality as completely and as unobtrusively as possible. 

The most obvious way to do this is to explain the rudiments of your world to 

your readers by way of caption boxes or expository dialogue, but this is also to 

my mind the most unnatural method and in many ways the least effective. It 

just happens to be the easiest, which is which is why it’s used so often, (…) 

The best way, it seems to me, is to first consider the environment that you are 
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working with as a whole, in detail, before ever putting pen to paper. (…) What 

is important  is that the writer should have a clear picture of the imagined world 

in all its detail inside his or her head at all times92.” 

Para Moore, um roteirista ao criar o mundo onde se passa sua HQ, deve criar 

também a “História” desse mundo, criar um passado que explique como e porque 

esse mundo se tornou o que é. Nas aulas de História, não raro os professores se 

vêem obrigados a trabalhar com conceitos de difícil compreensão por parte dos 

alunos. Difícil mas não impossível, pois os alunos também são obrigados a trabalhar 

com o raciocínio abstrato em outras disciplinas, em especial a Matemática. Para fins 

didáticos, esses conceitos podem ser trabalhados usando-se tanto exemplos 

históricos quanto exemplos de mundos e situações hipotéticas. Mais uma vez 

citando Moore, as questões que ele levanta a respeito das decisões sobre qual tipo 

de mundo um roteirista pretende ambientar determinada história valem também para 

o estudo de qualquer sociedade ou cultura que exista ou tenha existido (sugiro que 

durante a leitura desse trecho, onde ele fala em Netuno ou na Terra, substitua por 

uma ex-colônia européia e sua respectiva ex-metrópole colonial): 

“Returning to our Neptunian colony world for a moment, let´s run 

through the sort of details which are essential to arriving at a clear picture of 

the world. (…) What is the purpose of the Neptune colony? Is it perhaps 

mining materials for use on Earth? What are the political situations prevailing 

on Earth at this point in history and how do they affect the lives of the colonist? 

How long have the people been there? Have they been there long enough to 

properly develop their own separate culture? If so, what sort of paintings they 

create and what sort of music they make? (…) What does the economy work 

like on this place? How do the people dress? How are the families set up93?” 

As perguntas que um roteirista de quadrinhos faz para si mesmo enquanto 

cria o mundo onde se passarão suas histórias podem ser muito parecidas com as 

questões que se pretende responder quando se estuda determinada sociedade ou 

cultura. Um dos erros mais comuns nas aulas de História é o de obrigar os alunos a 

fornecerem respostas para questões cujos enunciados eles sequer compreenderam 

                                                 
92 MOORE, Alan, On Writing Comics. Avatar Press. pp-20-1 

 
93 MOORE, Alan, On Writing Comics. Avatar Press. p.21 
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ou que não possuem significado para eles. Uma aula que instigue os alunos a 

levantarem questões é mais interessante, produtiva e enriquecedora 

intelectualmente do que uma aula em que eles produzam respostas mecanicamente 

(em geral, não mais do que cópias de trechos retirados do próprio livro didático ou 

apostila). A imaginação e a curiosidade andam lado a lado. Inibir a imaginação é 

também inibir a curiosidade, o que na sala de aula só tende a produzir insatisfação, 

desinteresse e apatia ou rebeldia mal direcionada. Como escreveu Paulo Freire, 

educador que dispensa apresentações: 

“Se há uma prática exemplar como negação da experiência formadora 

é a que dificulta ou inibe a curiosidade do educando e, em conseqüência, a do 

educador. É que o educador que, entregue a procedimentos autoritários ou 

paternalistas que impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do 

educando, termina por igualmente tolher sua própria curiosidade. Nenhuma 

curiosidade se sustenta eticamente no exercício da negação de outra 

curiosidade. (...) Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria 

pergunta em lugar da passividade em face das explicações discursivas do 

professor, espécies de respostas a perguntas que não foram feitas. Isto não 

significa realmente que devamos reduzir a atividade docente em nome da 

defesa da curiosidade necessária, a puro vai-e-vem de perguntas e respostas 

que burocraticamente se esterilizam. (...)94” 

A partir da ideia de que mundos imaginários são reflexos do nosso próprio 

mundo e da proposta que a aula de História seja uma “viagem no tempo”, senão no 

sentido literal (pois esse tipo de viagem só existe ainda na ficção e em algumas 

teorias da física quântica), pelo menos no sentido figurado, vamos aqui usar como 

exemplo uma proposta de atividade a partir de trechos de uma HQ do super-herói 

Surfista Prateado, escrita e desenhada respectivamente por Stan Lee e John 

Buscema, publicada originalmente nos Estados Unidos em agosto de 1968. No 

Brasil, essa história foi publicada cinco vezes: a primeira em 1969 pela GEP (Gráfica 

e Editora Penteado) , a segunda e a terceira pela Editora Abril (em outubro de 1979, 

na revista Heróis da TV,e em fevereiro de 1984, no terceiro número da revista 
                                                 

94 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996 [Coleção Leitura] 28ª edição.pp.84-6 
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trimestral Grandes Heróis Marvel, da Editora Abril)  e a quarta e quinta pela Mythos 

Editora (em novembro de 2003, no primeiro volume da  coletânea Surfista Prateado 

Edição Histórica, e em novembro de 2008, no primeiro volume da Biblioteca 

Histórica Marvel – Surfista Prateado). Os trechos aqui utilizados são da quarta 

versão, que recebeu tradução de Hélcio de Carvalho e Sueli de Franco. Na primeira 

e na quarta versões, a história foi publicada em preto e branco, nas demais em 

cores.  

 

2. Visitando o Passado para Entender o Presente e Refletir 
Sobre o Futuro: Análise de Trecho de História em Quadrinhos 
do Surfista Prateado 
 

 Nos dois quadrinhos a seguir (figura28), vemos Norrin Radd, o indivíduo que 

virá a se tornar o Surfista Prateado, visitando um"museu de antiguidades" em Zenn-

La,seu fictício planeta natal. Como ocorre em muitas histórias que envolvem 

civilizações extraterrestres, os habitantes de Zenn-La são idênticos em aparência 

aos seres humanos,diferindo apenas em dois aspectos: sua expectativa de vida é 

maior que a nossa ( além de envelhecerem muito mais devagar do que nós), todos 

os homens são inteiramente calvos, embora as mulheres ostentem longas 

cabeleiras.Apesar desse aspecto inverossímil (pois se supõe que, mesmo que exista 

vida inteligente em outros sistemas solares, essa seria muito diferente tanto na 

aparência quanto geneticamente de qualquer forma de vida conhecida por nós), a 

civilização encontrada em Zenn-La é uma representação do tipo de civilização que 

um dia poderemos vir a ser, isso, é se não causarmos nossa própria extinção e 

superarmos uma série de problemas graves que ainda nos afligem, dentre os quais, 

a fome, a miséria, guerras, criminalidade etc. Embora a sociedade em Zenn-La nos 

seja apresentada como a civlização de "outro planeta", ela poderia muito bem ser a 

representação de um futuro utópico.  
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Figura 28 

Norrin Radd é um astrônomo entediado com a ociosidade em que vivem os 

membros de sua comunidade, pois não precisam trabalhar para viver e dedicam a 

maior parte do tempo ao lazer. Por isso, ele desenvolve um sentimento de 

"nostalgia" em relação ao passado, quando ainda havia muito a ser descoberto, 

muito a ser conquistado. No museu, ele encontra exposta a "última arma 

remanescente da era belicosa", uma indicação de que sua civilização deixou de 

praticar a guerra há muito tempo atrás, vivendo em paz desde então. No segundo 

quadrinho, Norrin se senta num aparelho chamado "simulador de transporte mental", 

que permite que o usuário tenha a ilusão de estar visitando épocas passadas. Norrin 

pede a um funcionário do museu que "programe" o aparelho para "o início dos 

tempos...quando Zenn-La ainda era selvagem". Repare o quão visionários Stan Lee 

e John Buscema  foram nesse quadrinho, pois essa história foi publicada 

originalmente numa época quando ainda não existiam microcomputadores (apenas 

computadores de grandes dimensões que ocupavam salas ou andares inteiros, 

como o famoso ENIAC) e muito menos a tecnologia necessária para a simulação de 

"ambientes virtuais" por meio da computação gráfica 3d. Nesse quadrinho, 

percebemos uma ideia que ganhou muita força nos últimos anos: a de que um 

museu não é apenas um local para exposições, mas também um local que oferece 

interatividade aos visitantes. No quadrinho, o tal "simulador de transporte mental" é 

semelhante em conceito a certos softwares educacionais que simulam determinadas 
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situações para treinamento (exemplo: os programas usados para treinar pilotos de 

aviões) ou jogos educativos (que usam a estética e a linguagem dos videogames 

comerciais para ensinar conteúdos) e também à ideia de museu virtual.   

A partir desses dois quadrinhos, é possível refletir sobre o conceito de museu 

(e consequentemente da necessidade de preservarmos e compartilharmos o 

conhecimento sobre o passado), que passou por modificações no decorrer do 

tempo. Segundo  as pesquisadoras Ademilde Silveira Sartori e Patrícia Justo 

Moreira:  

"O museu como o conhecemos hoje remonta à época em que objetos 

saqueados de uma cidade eram exibidos como troféus. No final no século 

XVIII, coleções particulares começaram a ser exibidas para o público, tanto 

por motivos financeiros quanto por status social. A partir daí, o museu passou 

a ser concebido como um espaço voltado à comunicação de massas. Coletar, 

conservar e pesquisar eram as principais funções dos museus, mas a função 

expositiva passou a ser predominante à medida que a instituição museológica 

tornou-se pública.   

O museu está ligado fortemente ao uso do tempo livre e de lazer. Seu 

caráter educativo só foi admitido muito recentemente (Barbosa, 2008). O 

Conselho Internacional de Museus (2008) define-o como uma instituição 

permanente, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento e aberto ao 

público, que adquire, conserva, pesquisa e exibe, para finalidades de estudo, 

da educação e da apreciação, evidência material dos povos e de seus 

ambientes. Os museus configuram-se como importantes recursos para 

flexibilizar a ação da escola, pois, muitas vezes, podem ser coadjuvantes da 

ação pedagógica95.”  

No primeiro quadrinho, vemos que o museu representado se encaixa na 

definição apresentada pelas duas pesquisadoras: a arma do passado é uma peça 

que foi adquirida, conservada e está sendo exibida ao público. É interessante notar 

que duas diferentes concepções de museu coexistem na mesma história: no 

                                                 
95 SARTORI,  Ademilde Silveira. MOREIRA, Patrícia Justo. Museus e 

ciberespaço. Pátio, ano XII, número 48, nov 2008/jan 2009. p. 42  
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primeiro quadrinho, um museu tradicional, em que peças originais ou réplicas de 

objetos do passado estão expostas ao público, no segundo quadrinho, vemos um 

tipo de museu virtual, em que o conteúdo é exibido numa espécie de "ciberespaço". 

Hoje, visitamos acervos de museus virtuais acessando páginas da internet, vendo 

fotos, "baixando" arquivos de áudio e de vídeo, mas pode ser que no futuro, com o 

desenvolvimento das transmissões de imagens digitais em alta definição, possamos 

ter a ilusão de estarmos dentro de ambientes virtuais, interagindo com hologramas. 

Sobre a importância e o tipo de experiência proporcionado por um museu virtual, 

Ademilde Silveira Sartori e Patrícia Justo Moreira escreveram o seguinte:  

"(...) Possibilitar o acesso a um museu de modo virtual é uma estratégia 

de divulgação e de pesquisa que contempla a memória e a produção de 

conhecimento, o que implica processos de produção, circulação e difusão de 

bens culturais, históricos e educacionais por meio do ciberespaço. Um museu 

virtual, seja na totalidade de sua ação, seja na disponibilização digitalizada de 

seu acervo ou de parte dele, constitui-se em um espaço cultural e de 

comunicação. (...)  Um museu virtual pode ser um instrumento pedagógico 

importante para educadores e educandos, pois coloca o universo das artes e 

da ciência à disposição do aluno, de forma que este se movimente, navegue 

pelas obras e pelos documentos utilizando os periféricos de interface e 

obtenha informações relevantes para a sua aprendizagem96”.  

  

Nos quadros a seguir (figuras 29 e 30), vemos  a simulação de viagem ao 

tempo. John Buscema demonstrou aqui grande habilidade de síntese e de narrativa 

visual ao desenhar uma página de apenas quatro quadros para representar tanto os 

minutos que duraram a experiência de Norrin no simulador, quanto os séculos de 

História da civilização de Zenn-La. Do ponto de vista do leitor, não transcorreram 

minutos e muito menos séculos, apenas alguns segundos, o tempo suficiente para 

ler a página. Nos quadrinhos, usa-se o espaço (da pagina como um todo e de cada 

quadrinho) para representar o tempo. Enquanto no cinema, cada cena do filme é 

projetada por vez na tela e o tempo de duração da narrativa é predeterminado pelo 

                                                 
96 SARTORI,  Ademilde Silveira. MOREIRA, Patrícia Justo. Museus e 

ciberespaço. Pátio, ano XII, número 48, nov 2008/jan 2009. p. 43  
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tempo da exibição, nos quadrinhos diferentes cenas (representadas dentro de cada 

quadro) ocupam simultaneamente um mesmo espaço maior (no caso, a página) e o 

tempo é determinado pelo tempo da leitura, ou seja, quanto tempo leva para o leitor 

terminar de fazer sua leitura individual.  

     

 
                                                      Figura 29 

 
                                                     Figura 30 

 

No primeiro quadrinho da página, vemos a Pré-História de Zenn-La e no 

quadro seguinte vemos uma cena de "milênios depois", quando os habitantes de 

Zenn-La já haviam alcançado um considerável nível de desenvolvimento técnico 
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(pelo menos, o bastante para fabricar capacetes, armaduras e armas de metal). No 

terceiro quadrinho, vemos Norrin visitando outro momento da História, posterior ao 

que foi apresentado no seguinte. Na página percebemos dois aspectos: a 

simultaneidade (os diferentes quadros coexistindo na mesma página) e a linearidade 

(pois a narrativa é linear). Por falar em linearidade, essa sequencia de quadros é 

praticamente uma espécie de linha do tempo da "História de Zenn-La".  

O tamanho de cada quadro também interfere na narrativa. Nessa página em 

particular, o desenhista optou por não usar quadrinhos de tamanhos ou formatos 

variados ou irregulares, preferiu por usar quadrinhos de tamanhos idênticos, 

distribuídos de maneira uniforme na página. Assim, cada momento representado 

ganhou a mesma importância, cada uma das diferentes épocas de Zenn-La recebeu 

a mesma atenção, nenhuma ocupou mais ou menos espaço do que a outra. Mesmo 

assim, há uma "hierarquia" na pagina que demonstra o contraste entre antes e 

depois do que Norrin chama a "Era de Ouro da Razão": na primeira tira, que ocupa a 

metade superior da página, vemos cenas movimentadas que sugerem ação, 

movimento e também brutalidade (seja na luta pela sobrevivência ou na estupidez 

da guerra) enquanto que na segunda tira, que ocupa a metade inferior da página, 

vemos cenas que sugerem tranquilidade ou introspecção. Repare que as cenas da 

metade superior são aquelas em que a maior parte das informações estão presentes 

nos desenhos, quase dispensando as palavras, podemos entender o que elas 

representam de imediato apenas olhando para as imagens: homens pré-históricos 

caçando uma espécie de fera no primeiro; homens de armadura no meio de uma 

batalha no segundo. Por outro lado, as cenas da metade inferior são aquelas que 

dependem mais das palavras para que se compreenda ao que elas se referem.   

Ao se trabalhar a ideia de linha do tempo, se trabalha também os conceitos 

de cronologia e de periodização. A apresentação linear das diferentes épocas da 

história de Zenn-La corresponde a uma seqüência cronológica. Os nomes atribuídos 

às épocas do passado correspondem a uma periodização, em que determinados 

fatos são eleitos "divisores de águas". Nessa seqüência, Norrin se refere a quatro 

períodos: o "grande princípio" (que se parece bastante com a nossa Pré-História, 

mais especificamente com o período Neolítico, mais conhecido pelo nome de Idade 

da Pedra Lascada); a "Era Belicosa" (com a qual podemos traçar paralelos com 

períodos diversos da História como as Cruzadas na Idade Média ou as duas guerras 
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mundiais no século XX), a "Era de Ouro da Razão" ( com a qual podemos traçar 

paralelos com o Renascimento e com o Iluminismo) e "aos primórdios das viagens 

espaciais de Zenn-La".  

Essa seqüência de quadros também, é permeada por uma visão da História 

que remonta, pelo menos, desde os tempos do Iluminismo e também por uma visão 

evolucionista (na verdade, uma interpretação distorcida ou equivocada da teoria da 

seleção natural que foi usada para justificar as práticas neocolonialistas, 

especialmente as do Império Britânico): a crença no progresso, o otimismo em 

relação aos avanços da ciência, uma visão linear da evolução, entendida também 

como progresso e não apenas como adaptação às mudanças do meio ambiente. 

Hoje, sabemos que o progresso científico e tecnológico nem sempre ou raramente é 

sinônimo de felicidade ou de melhor qualidade de vida para a maioria, e que ele 

pode ser usado na destruição do meio de ambiente, na criação de armas de 

destruição em massa, no desenvolvimento de armas biológicas etc. Além disso, a 

evolução da espécie humana nada teve de linear, que somos apenas um dos vários 

ramos dos hominídeos, uma das várias famílias da ordem dos primatas, que no 

passado competimos por espaço com outras espécies hominídeas, hoje extintas, 

dentre as quais, os neanderthais. Repare que os homens primitivos de Zenn-La são 

retratados como homens barbudos e cabeludos, vestindo peles de animais e 

armados com lanças, uma imagem bastante semelhante a que temos do homem de 

Cro-Magnon, o que remete à Pré-História tal como vivida pelos grupos humanos que 

habitavam o continente europeu , e que difere das outras “Pré-Histórias” (por 

exemplo, a Pré-História tal como vivida pelos primeiros povoadores do continente 

americano).  Os homens primitivos de Zenn-La diferem dos contemporâneos de 

Norrin Radd, esses últimos todos calvos (com exceção das mulheres), uma possível 

alusão à teoria, popularizada por escritores de ficção científica, dentre os quais H.G. 

Wells em um obscuro artigo intitulado Man of the Year Million (1893), segundo a 

qual, o próximo passo da evolução humana será uma criatura desprovida de pêlos e 

de cérebro maior do que o atual, pois em nosso processo de evolução, até o 

momento, o que se viu foi uma perda gradual do volume de pêlos no corpo e um 

aumento do tamanho do cérebro (embora não haja nenhuma garantia de que tal 

tendência se manterá, pois a evolução pode tomar outros rumos). O animal 

selvagem que aparece no quadrinho sendo encurralado pelos homens primitivos de 
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Zenn-La se assemelha a um grande lagarto, e a provável fonte de inspiração é o 

famoso anacronismo popularizado em filmes e perpetuado pelos desenhos-

animados da série Os Flintstones, de homens das cavernas existindo na mesma 

época em que os dinossauros (que teriam desaparecido muitos milhões de anos 

antes do aparecimento do primeiro hominídeo). Embora, a cena aqui retratada não 

seja exatamente um anacronismo, por ser ambientada em outro planeta, portanto, o 

lagarto que aparece no quadrinho seria uma espécie da fauna local de Zenn-La, não 

podendo ser confundido com nenhuma espécie de réptil ou dinossauro que já tenha 

existido na Terra. No entanto, se substituirmos a figura do lagarto pela de um urso 

ou de um mamute, teremos uma reconstituição bastante verossímil do que deve ter 

sido a vida dos grupos humanos durante o período Paleolítico. 

É importante notar que uma revista em quadrinhos é também um artefato 

cultural e como tal pode ser estudada como um registro ou documento da época em 

que foi produzido. Repare no quadrinho a seguir  (figura 31) que o narrador se refere 

aos “saudosos ciclos iniciais do programa espacial do planeta” para se referir à 

época em que os antepassados de Norrin iniciaram as primeiras viagens espaciais. 

Trata-se de uma alusão a um assunto que  ocupava as manchetes dos jornais da 

época em que essa história em quadrinhos foi originalmente publicada, pois se 

referia à corrida espacial, a competição tecnológica travada entre os Estados Unidos 

e a União Soviética durante a Guerra Fria,e mais especificamente ao programa 

espacial norte-americano.  
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Figura 31 

Essa história em quadrinhos foi publicada quase um ano antes da primeira 

viagem tripulada à Lua: foi publicada em agosto de 1968, Neil Armstrong pisou na 

lua em 20 de julho de 1969.  Mesmo antes da viagem à Lua, o público já associava 

os astronautas à NASA,a agência espacial norte-americana, que então tentava 

igualar e superar os esforços dos soviéticos, que anos antes já haviam desenvolvido 

o primeiro satélite artificial, o Sputnik, e enviado ao espaço o cosmonauta Iuri 

Gagárin. Talvez, também não seja coincidência que a revista do Surfista Prateado 

tenha estreado no mesmo ano em que duas revolucionárias produções de ficção 

científica, e que traziam astronautas em suas respectivas tramas, estrearam nos 

cinemas: O Planeta dos Macacos, dirigido por Franklin Schafner, adaptado do livro 

do escritor francês Pierre Boule, e 2001, uma odisseia no espaço, dirigido por 

Stanley Kubrick, adaptação de um conto do escritor inglês Arthur C. Clarke. Por 

caminhos diferentes, ambos os filmes convidavam o espectador a refletir sobre a 

trajetória humana no planeta, de onde viemos e para onde vamos. 
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Repare também no uso da expressão “galáxias” por Norrin. Nos anos 1960, 

muitos roteiristas usavam a palavra “galáxia” como sinônimo de “sistema solar”, 

ignorando a enorme diferença que há entre elas: se os viajantes espaciais de Zenn-

La desbravaram milhares de sistemas solares, então eles conheceram “apenas” 

uma parte relativamente pequena de uma única galáxia, no caso, a Via-Láctea. 

Afinal, uma galáxia é um aglomerado de estrelas e outros objetos astronômicos o 

que inclui bilhões de sistemas solares. Até os anos 1990, essa confusão entre as 

duas palavras era muito comum nos quadrinhos publicados até então. O que torna o 

erro ainda mais grosseiro é o fato de que a ocupação de Norrin Radd em Zenn-La 

fosse a de astrônomo, e as diferenças entre os conceitos de “sistema solar” e de 

“galáxia” estão entre os fundamentos mais elementares da astronomia. Se quiser, 

um professor de História pode aproveitar esse gancho para refletir sobre como a 

visão do lugar do ser humano no Universo (o que implica em questões de cunho 

filosófico e até religioso) mudou desde os tempos em que ainda imperava a visão 

geocêntrica, passando depois pelo heliocentrismo de Galileu e de Copérnico 

chegando ao que hoje se conhece do Universo com base no que foi descoberto por 

telescópios mais potentes e pelas sondas espaciais lançadas pela NASA. Seja como 

for, a história do Surfista Prateado traz uma mensagem implícita: assim como os 

homens de Zenn-La  conseguiram viajar muito além dos limites do sistema solar 

deles, desbravando “estrelas e galáxias distantes”, os homens da Terra também um 

dia serão capazes de fazer o mesmo, e o programa espacial norte-americano era 

somente o começo (embora o pioneirismo maior tenha sido do programa espacial 

soviético). Repare na expressão “programa espacial do planeta”, o que indica uma 

grande diferença em relação à corrida espacial dos tempos da Guerra Fria: não se 

tratava de uma competição política e tecnológica entre duas superpotências que 

disputavam a hegemonia mundial, mas sim ao programa espacial de todo um 

planeta, o que levanta duas questões. Teria Stan Lee imaginado um planeta tão 

adiantado no sentido moral, não apenas científico, que já não houvesse mais divisão 

entre Estados ou nações, mas uma união fraterna de todos os seus habitantes? Ou 

os Estados- nações teriam deixado de existir em Zenn-La por causa de um processo 

de unificação política conduzida por uma potência local imperialista?  

Na HQ, Norrin mostra que após as conquistas espaciais, os habitantes de 

Zenn-La perderam o interesse pelo espaço e voltaram sua atenção para o seu 
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próprio planeta (figura 32). Numa escala muito menor (pois até o momento em que 

estas linhas foram escritas, nenhum astronauta pisou ainda em Marte, o planeta 

mais próximo da Terra) , podemos dizer que algo semelhante aconteceu aqui 

mesmo na Terra: passado o auge da corrida espacial, as inovações tecnológicas 

que mais trouxeram mudanças na sociedade e que mais atraem o interesse do 

grande público não são as viagens espaciais, mas os avanços das 

telecomunicações (o que inclui o crescimento da Internet) , a nanotecnologia e a 

engenharia genética.  

 

                     Figura 32 

 

No primeiro quadrinho, vemos que os progressos tecnológicos permitiram aos 

habitantes de Zenn-La dedicarem quase todo o tempo ao lazer, ao entretenimento 

ou ao ócio puro e simples. Tal quadrinho pode ser usado para levantar questões 

sobre como a tecnologia afeta o mundo do trabalho e o resto do nosso cotidiano (na 
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forma como nos relacionamos com outras pessoas, na forma como nos divertimos 

etc). Com certeza, os avanços tecnológicos já extinguiram, ou pelo menos 

transformaram profundamente várias profissões: aspectos como desemprego, 

extinção de antigas profissões, aparecimento de novas profissões, redução da 

jornada de trabalho entre outros podem ser discutidos usando esse quadrinho como 

ponto de partida.  No quadrinho seguinte, vemos que Stan Lee imaginou que os 

avanços tecnológicos deveriam trazer transformações na educação: “uma vida 

inteira de conhecimentos é absorvida em meros momentos no interior de hipnocubos 

letivos” (no original em inglês, que também aparece para fins de comparação, o 

termo usado é hypno-powered study cubes). Ao que parece, Stan Lee acreditava, 

como muitos leigos ainda acreditam, que a tecnologia irá tornar (ou já tornou) 

obsoleta a figura do professor. Encontramos aqui uma confusão entre informação e 

conhecimento, como se quantidade de informações fosse sinônimo de aumento do 

conhecimento. O exemplo é significativo por mostrar o quanto essa concepção está 

enraizada no senso comum. Em todo caso, o volume de informações que podemos 

obter por meio do computador,seja online, seja acessando unidades de 

armazenamento removível como CD-Roms é maior do que todo o volume de 

informações que um homem comum recebia durante toda a sua vida na Idade 

Média. No terceiro quadrinho dessa página, é mostrado um “cibermaterializador” (no 

original, cybernomaterializer) que  é usado até na fabricação de veículos.  
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   Figura 33 

O tal do “cibermaterializador” imaginado por Stan Lee está bem perto de se 

tornar realidade, por meio da impressão em 3d. De acordo com uma matéria 

publicada na revista Info, especializada em informática e tecnologia em geral: 

“(...) A criação de objetos, prédios ou comida sob demanda vai se 

tornar comum graças à impressão em 3d. Para produzir um item, ela coloca o 

material escolhido (metal ou plástico, por exemplo) em finas camadas para 

construir o que quiser, no formato desejado. Novos materiais, como plásticos 

ABS ou fotopolímeros, oferecem grande flexibilidade e robustez para produzir 

uma grande variedade de objetos. A impressão 3d em escala menor já é 

usada para criar jóias e peças industriais personalizadas.97” 

No quarto quadrinho dessa página, vemos uma crítica generalizada aos 

políticos, especialmente aos que ocupam o poder legislativo e também à crescente 

                                                 
97 As próximas ondas. Info. Número 306, Editora Abril: São Paulo, agosto 

2011, p. 103.  
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dependência do ser humano em relação às máquinas. Provavelmente, Stan Lee 

pensou nos parlamentares norte-americanos reunidos no Congresso dos Estados 

Unidos em Washington, mas a “tagarelice” e o desperdício de tempo por parte do 

parlamento de Zenn-La guarda uma triste semelhança com o Congresso Nacional 

em Brasília: sobram palavras, mas faltam ideias; assuntos importantes deixam de 

ser discutidos e perde-se tempo com questões irrelevantes. Norrin Radd, diz que 

seu povo é “governado por máquinas”. Não podemos dizer o mesmo, mas hoje 

dependemos tanto das máquinas que basta ver o caos e os atrasos gerados em 

bancos, hospitais, fábricas e escritórios por causa de um corte súbito no 

fornecimento de energia elétrica ou por uma pane na rede de computadores.  
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Capítulo IV — Propostas de uso das HQs no ensino da Pré-
História 

 

Existem muitas HQs que são ambientadas durante a Pré-História. A maior 

parte delas traz representações anacrônicas, mas essas podem ser úteis no ensino 

de História como esta dissertação pretende mostrar. Em comparação a períodos 

posteriores, ainda conhecemos pouco sobre a Pré-História, a maior parte 

permanece envolta em mistérios, que dificilmente serão desvendados. Esse “oceano 

de enigmas” se torna um campo fértil para especulação e, consequentemente, para 

a ficção. De certa forma, a ficção preenche esse vácuo e, por meio dela, podemos 

saber mais a respeito de nós mesmos do que a respeito de nossos antepassados 

pré-históricos. Vale lembrar que em muitas escolas se costuma trabalhar o tema 

Pré-História na quinta série (sexto ano) do Ensino Fundamental, que atende alunos 

da faixa etária dos dez aos onze anos de idade. Sabe-se que os animais pré-

históricos, em especial os dinossauros, costumam exercer especial fascínio sobre 

alunos dessa faixa etária. Por isso, apesar do anacronismo de encontrarmos 

homens pré-históricos convivendo com dinossauros nas HQs (nunca é demais 

repetir que os dinossauros desapareceram muitos milhões de anos antes do 

surgimento do primeiro hominídeo), convém que os professores aproveitem o 

fascínio dos alunos por esses animais extintos para tornar as aulas mais 

envolventes. Crianças e adolescentes costumam ser curiosos por natureza, mas a 

instituição escola não raro costuma castrar ou inibir essa curiosidade ao tornar 

aquilo que deveria ser algo interessante em algo enfadonho. 
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Figura 34. Esta HQ da série Calvin e Haroldo, criada pelo 
norte-americano Bill Watterson, ilustra bem dois 
aspectos: o fascínio das crianças por animais pré-
históricos e a “fábrica de tédio” que a escola pode ser. 
Os animais pré-históricos aqui representados são uma 
espécie de dinssoauro, o tricerátopo, e o pteranodonte, 
um grande réptil alado. Fonte: WATTERSON, Bill. Para 
ler aos domingos: Uma coletânea das tiras dominicais de 
Calvin e Haroldo, Campinas-SP: Cedibra, 1989. Sem 
número de página. 

 

1. O conceito de Pré-História 
 

Antes de analisarmos as representações sobre a Pré-História presentes nas 

HQs, devemos pensar na origem do próprio termo “Pré-História” e suas implicações. 

Devemos considerar também que muitos dos estereótipos criados em relação à Pré-
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História surgiram não nas HQs, mas de interpretações equivocadas que já foram as 

predominantes entre a comunidade científica no passado. As HQs simplesmente 

reproduziram e ajudaram a perpetuar esses estereótipos, que como toda criação 

humana, também surgem dentro de um contexto histórico determinado. Na verdade, 

esses estereótipos revelam mais a respeito do pensamento científico do século XIX, 

ou pelo menos do que se considerava pensamento científico, do que sobre a Pré-

história propriamente dita. Mas como veremos aqui, de modo geral, as populações 

pré-históricas são, em certos casos, representadas de maneira mais favorável e 

menos preconceituosa na ficção do que o eram nas descrições feitas por cientistas 

que viveram no século XIX. 

Quando falamos em “Pré-História”, podemos estar falando de diferentes 

tempos. Podemos estar falando tanto do tempo geológico quanto do tempo histórico. 

A Pré-História no tempo geológico é muito mais longa, pois ela se inicia com a 

própria formação da Terra, muito antes ainda do aparecimento das primeiras formas 

de vida, que eram microscópicas. A Pré-História no tempo histórico começa bem 

mais tardiamente, com o aparecimento dos primeiros hominídeos, no período 

Paleolítico. Podemos falar também no tempo astronômico, que é ainda anterior ao 

surgimento do nosso planeta, pois é um tempo que se inicia durante a origem do 

Universo. A Pré-História ficcional que encontramos nas HQs costumam mesclar 

características de eras geológicas relativamente recentes como a Mesozóica 

(formada pelos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo), quando viveram os 

dinossauros e outros grandes répteis, e a época do Pleistoceno, quando houve a 

última glaciação, em que hominídeos conviveram com grandes mamíferos como 

mamutes, rinocerontes lanudos e tigres dentes de sabre. O exercício de pensar 

sobre os diferentes tempos pode ser útil para que os alunos mais jovens comecem a 

compreender algo que a princípio escapa à percepção deles: que a presença 

humana no planeta é relativamente recente e que a nossa História é apenas uma 

pequena parte da História Natural. Para uma criança de onze anos, dizer que um 

fato ocorreu há doze anos, significa muito tempo atrás, pois ela ainda não era 

nascida. Portanto, da perspectiva de uma criança não há diferença significativa entre 

dizer que algo ocorreu há dezenas, centenas, milhares ou milhões de anos atrás. Da 

perspectiva de uma criança, fatos cronologicamente tão distantes e pertencentes  a 

diferentes eras geológicas como o surgimento dos primeiros seres vivos; o 
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surgimento dos primeiros vertebrados; a origem e extinção dos dinossauros e a 

origem da espécie humana estão próximos, como se pertencessem á mesma época. 

Em termos de duração, a maior parte da trajetória da humanidade é anterior 

ao aparecimento da escrita. O que significa que relativamente sabemos muito pouco 

sobre a vida dos primeiros seres humanos. Sobre grande parte desse período, nós 

jamais saberemos, pois além da ausência de fontes escritas, muito desse passado 

está perdido para sempre pois não deixou vestígios. O que se escreveu a respeito 

da Pré-História é aquilo que é possível afirmar ou concluir com base nos vestígios 

arqueológicos, o resto é especulação ou teorias que mesmo quando plausíveis ou 

bem elaboradas não podem ser comprovadas.  

Por falta de documentos escritos, o que sabemos é aquilo que os vestígios 

arqueológicos nos permitiram descobrir, em especial fósseis humanos, pinturas 

rupestres e objetos fabricados pelos primeiros grupos humanos.O termo “Pré-

História” foi criado por historiadores que sobrevalorizavam as fontes escritas em 

detrimento das demais. Se levarmos o termo “Pré-História” ao “pé da letra” 

chegaremos à conclusão de que esse período abrange tudo aquilo que é anterior à 

História, ou seja, tudo aquilo que é anterior ao aparecimento da escrita. Hoje, 

sabemos que os historiadores podem estudar o passado a partir de fontes não-

escritas (pinturas, pedaços de cerâmica, artefatos, restos humanos fossilizados). As 

fontes não-escritas podem ser tão importantes quanto as fontes escritas 

(documentos oficiais, cartas, livros, jornais, revistas...) e, para o estudo de certas 

culturas ou períodos, são as únicas de que dispomos.Pelo sentido original de Pré-

História, todas as culturas anteriores ao aparecimento da escrita (exemplos: os 

caçadores nômades do período Paleolítico, também conhecido como Idade da pedra 

lascada) ou que dela não se utilizavam (exemplo: as populações indígenas que, 

antes de 1500, já viviam nas terras que vieram a se tornar o Brasil), seriam, portanto, 

“pré-históricas”. O termo “Pré-História” é um fruto da visão eurocêntrica, racista e 

neocolonialista que dominou o meio acadêmico no século XIX e início do XX. Por 

isso, a palavra “pré-histórico” é muitas vezes usada pelo senso comum de forma 

pejorativa, como sinônimo de “atrasado” ou “obsoleto”. Atualmente, as chamadas 

“ciências humanas” não admitem mais a ideia de uma hierarquia de culturas ou de 

que uma cultura por ser diferente da outra seja “superior” ou “inferior”. Portanto, 

determinada cultura não pode ser chamada de “atrasada” porque não alcançou o 

mesmo desenvolvimento técnico ou tecnológico de outra, pois seus valores são 
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diferentes, nem melhores e nem piores. As diferenças culturais não podem mais ser 

explicadas com base em juízos de valor, o que seria incorrer em etnocentrismo. 

Por outro lado, sem desconsiderar a importância das fontes não-escritas, é 

preciso reconhecer que as fontes escritas possuem um caráter diferenciado. O 

próprio uso das expressões “fonte escrita” e “fonte não-escrita” indica isso: o 

primeiro tipo é definido por aquilo que uma fonte é, o segundo é definido por aquilo 

que uma fonte não é. A escrita mudou a maneira como armazenamos e 

transmitimos informações e ela está cada vez mais presente em tudo: quando 

acessamos uma página na Internet; quando lemos ou escrevemos uma mensagem 

de e-mail, quando digitamos um nome na agenda do telefone celular, no script de 

um filme, programa de televisão ou mesmo de um videogame. Com a escrita, foi 

possível “fossilizar ideias”. Devido ao fato de que os homens pré-históricos não 

possuíam escritos, sabemos pouquíssimo sobre como eles se comportavam ou 

interagiam e não sabemos sobre como eles pensavam: no que acreditavam, o que 

achavam engraçado, o que admiravam ou desprezavam.  

Por causa dessa especificidade das fontes escritas (elas registram ideias), ao 

falarmos em Pré-História não estamos necessariamente rotulando de maneira 

pejorativa uma determinada cultura ou determinada época. Toda sociedade possui 

seu próprio passado e cria sua própria memória (que pode ser difundida oralmente). 

Mas “passado” e “memória” não são sinônimos de “História”. A História é a ciência 

que estuda a ação das sociedades humanas no decorrer do tempo. O passado pode 

ser objeto de estudo da História, mas ele só se torna História quando o historiador 

escreve a respeito dele. A memória coletiva pode ser um dos elementos utilizados 

para se estudar o passado de determinado povo, pois ela pode ajudar o historiador a 

entender como esse povo se representa, o que valoriza ou não etc. Assim, podemos 

concluir que os homens pré-históricos não produziam História, mas que a História 

deles é escrita pelos historiadores de hoje. E, diga-se de passagem, essa História 

tem sido reescrita e alterada conforme se realizam novas descobertas e se aplicam 

abordagens. 
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2. Anacronismo: homens das cavernas encontrando 
dinossauros 

 

Muito do que encontramos de anacrônico nas representações da Pré-História 

nas HQs e nas obras de ficção em geral nasceu no século XIX quando a ciência 

começou a descobrir que a Terra era muito mais antiga do que se supunha, que não 

tinha alguns milhares de anos, mas vários milhões de anos98. Foi durante o século 

XIX que a combinação de três fatos começou a mudar a opinião dos cientistas a 

respeito do passado da Terra e das origens da nossa espécie e dos demais seres 

vivos: a descoberta dos fósseis de grandes espécies de animais extintas dentre os 

quais um grupo de répteis chamados de “dinossauros”, nome criado pelo cientista 

inglês Richard Owen (1804-1892); a descoberta em 1856 no vale de Neander, na 

Alemanha dos vestígios fósseis de uma espécie de homem das cavernas que 

recebeu o nome de “Homem de Neandertal”; e a repercussão gerada pelo livro A 

origem das espécies, lançado em 1858, de autoria do cientista inglês Charles Darwin 

(1809-1882). A polêmica criada na época em torno da seleção natural, a teoria 

elaborada por Darwin para explicar o processo de evolução das espécies (inclusive 

a humana) e a divulgação de descobertas ligadas aos campos da arqueologia, 

paleontologia e geologia, inspiraram até os escritores como o francês Julio Verne 

(1828-1905) e o inglês Arthur Conan Doyle(1859-1930) a lançarem seus respectivos 

romances envolvendo aventuras em locais inexplorados onde seres humanos 

encontram dinossauros e outros exemplares da fauna de eras geológicas passadas: 

Viagem ao centro da Terra (1864) e o Mundo Perdido (1912). Ambos os romances 

ganharam diversas adaptações na forma de filmes, desenhos-animados e HQs, o 

que demonstra que seus elementos básicos ainda são de grande apelo para o 

público atual. Também geraram imitações ou pelo menos influenciaram 

consideravelmente outros autores de obras ficcionais que acabaram incorporando 

vários elementos encontrados nos dois romances. 

No século XIX, a teoria da evolução das espécies enfrentava ainda forte 

resistência dentro do meio acadêmico. Mesmo entre cientistas que hoje são 
                                                 
98 Para muitos cientistas cristãos atuais não há incompatibilidade entre a fé em Deus e aceitar a evolução das 
espécies como um fato científico.Segundo o metodista Warwick Gerr, geneticista da Universidade de 
Uberlãndia., “o criacionismo, se interpretado ao pé da letra, levaria a uma leitura descontextualizada do livro de 
Gênesis: ‘Interpretar o Gênesis 1 com 6 dias de 24 horas é desconhecer que para Deus não existe tempo!’, dizia 
ele, referindo-se  a Salmo 90.4 e  2 Pedro 3.8”.Fonte; 
http://www.revistaentheos.com.br/Novembro_2010/fe_ciencia_2010.htm 
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considerados pioneiros da paleontologia. O cientista francês Georges Cuvier (1769-

1832), especialista em anatomia comparada, realizou diversas descobertas 

paleontológicas. Foi o primeiro a identificar e denominar como pteodáctilo uma 

espécie de réptil voador, cujos restos foram encontrados pela primeira vez na 

Baviera. Cuvier também foi o primeiro cientista a afirmar que houve uma “era dos 

répteis”, que esses teriam sido a classe de animais predominante numa época 

anterior. No entanto, Cuvier negava a possibilidade de mutação das espécies, que já 

havia sido proposta por seu compatriota Jean Baptiste de Lamarck (1744-1822). 

Cuvier tentou provar isso comparando os corpos de gatos e íbis mumificados no 

Egito Antigo com corpos então recentes dessas duas espécies de animais. Ele 

concluiu que as espécies permaneciam imutáveis mesmo decorridos “milhares de 

anos.” Reparemos que Cuvier ainda supunha que a Terra houvesse sido criada há 

alguns milhares de anos e não que houvesse se originado há bilhões de anos. 

Embora afirmasse que a espécies eram imutáveis, Cuvier admitia algo que somente 

muito tempo depois dele passou a ser considerado um fato pela ciência: que as 

espécies podem se extinguir por razões naturais, sem a interferência do ser 

humano. Para explicar os fósseis de espécies extintas, Cuvier elaborou uma teoria 

que recebeu o nome de Catastrofismo. Segundo o Catastrofismo, de tempos em 

tempos, a Terra se torna palco de uma série de tragédias naturais como terremotos, 

grandes inundações e erupções vulcânicas que podem obrigar várias espécies a 

migrar para outros ambientes e aquelas que não conseguem migrar são levadas á 

extinção. A última dessas tragédias naturais teria sido o Dilúvio Universal narrado no 

livro da Gênesis. Portanto, dinossauros e outras espécies de animais extintas seriam 

criaturas “antediluvianas”, que viveram antes do Dilúvio Universal e que 

desapareceram por causa dele ou por causa de uma tragédia natural ainda anterior. 

Cuvier não estava totalmente errado, pois hoje se sabe que a extinção em massa 

dos dinossauros foi causada pelo impacto de um gigantesco meteoro que se chocou 

contra a superfície terrestre liberando uma explosão superior a várias bombas 

atômicas. Em todo caso, a teoria de Cuvier não nega que os primeiros seres 

humanos e os dinossauros tenham sido contemporâneos. Portanto, apesar de hoje a 

ideia de homens pré-históricos vivendo na mesma época que os dinossauros e 

outros grandes répteis extintos já ter sido totalmente descartada pela ciência, ela já 

foi aceita por cientistas no passado e se perpetuou na ficção. 

 



165 
 

 

3. Estereótipos sobre os humanos pré-históricos 

 

A ciência do século XIX também foi responsável por popularizar outras 

imagens equivocadas a respeito da Pré-História, todas devidamente popularizadas 

pela ficção na forma de romances de aventuras, filmes e HQs. Entre elas podemos 

destacar: 

• o estereótipo de “homem das cavernas”; 

• o estereótipo de “mulher das cavernas”; 

• a representação negativa dos chamados homens de Neanderthal. 

A maioria das HQs ambientadas na Pré-História tem como protagonistas os 

chamados “homens das cavernas”. Na verdade, a expressão “homem das cavernas” 

se refere mais a um estereótipo do que a qualquer hominídeo que tenha vivido no 

período Paleolítico. A imagem de antigos hominídeos vivendo em cavernas deriva 

do fato de que foi em cavernas que encontramos a maioria dos vestígios das 

culturas paleolíticas, embora isso se deva mais ao fato do grau de preservação que 

as cavernas oferecem do que uma evidência de essas terem sido os principais 

locais de abrigo ou moradia desses antigos grupos humanos.  

Geralmente, os “homens das cavernas” são retratados como indivíduos 

cabeludos e barbudos, vestindo tangas ou restos de peles de animais, e usando 

clavas. As representações quase sempre se referem ora aos homens de Cro-

Magnon, ora aos homens de Neanderthal. Os primeiros são sempre retratados como 

caucasianos com barbas. Quanto ao neanderthais, eles são sempre retratados com 

os corpos peludos, mas nem sempre com o rosto barbudo, provavelmente para 

acentuar as diferenças entre nós e eles no que se refere ao formato do rosto; 

características do crânio etc. Em geral, essas representações remetem à Pré-

História no continente europeu , onde neanderthais e Cro-Magnon chegaram a ser 

contemporâneos. No entanto, não podemos falar em uma única “Pré-História”. No 

continente africano, jamais existiram neanderthais, que habitaram apenas partes da 

Europa e da Ásia. A chegada dos primeiros humanos ao continente americano foi 

bem mais tardia. Embora ainda haja muita controvérsia sobre quando, como e de 

onde vieram os primeiros habitantes da América, sabe-se que outras espécies de 

hominídeos não chegaram ao continente americano. 
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Em geral, os neanderthais são retratados de forma negativa, quase sempre 

mostrados como truculentos ou menos inteligentes do que os Cro-Magnon. Na 

verdade, as causas da extinção desses hominídeos ainda são motivo de 

controvérsia entre a comunidade científica. Alguns cientistas acreditam que houve 

cruzamentos entre as duas espécies. 

 

Figura 35. HQ de Tarzan na qual encontramos representações 
do Homem de Neanderthal.Repare que nenhuma mulher 
aparece representada. 
Fonte: Tarzan, Nº15, junho, Rio de Janeiro: EBAL, 1969 

  

Quanto às “mulheres das cavernas”, nas HQs e em filmes como Um milhão 

de anos a.C. (One Million Years BC),produção anglo-americana de 1966, estrelada 

pela atriz Raquel Welsh, então no auge de sua carreira como “símbolo sexual”, 

possuem um tipo de aparência que se encaixa muito mais nos padrões de beleza 

feminina difundidos pelo cinema de maior apelo comercial e pelas revistas 

masculinas do que nas medidas encontradas nas estatuetas de “Vênus pré-

históricas”, onde vemos imagens de mulheres obesas, que alguns estudiosos 

acreditam representar algum culto à fertilidade. Vale lembrar que a ideia de 

aventuras envolvendo belas mulheres em trajes sumários em ambientes selvagens 

rodeados por feras é uma tradição na indústria de entretenimento. Dentre antigos 


