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Figuras números 43 e 44 acima. Páginas da HQ No mundo da Lua 

protagonizada por Piteco.  
Fonte: Mônica, nº31,São Paulo: Globo, julho, 1989. 
 

Em outra, intitulada Batucando,publicada no Almanaque da Mônica, número 

1, junho de 1987, Piteco descobre que pode fazer música batucando num tronco de 

Figura 44 
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árvore (ver imagem a seguir). No entanto, seus batuques não agradam seus 

contemporâneos.  

 

Figura número 45. Primeira página de Batucando, HQ protagonizada por 
Piteco. 

Fonte: Almanaque da Mônica,n°1, São Paulo: Globo, junho, 1987. 
 

Assim, ele decide ir para um lugar onde poderá batucar em paz, sem 

incomodar os outros, mas sua alegria dura pouco: para se proteger do frio ele terá 

que usar o tronco de árvore para produzir uma fogueira (ver imagem a seguir). As 

frustrações de Piteco servem para ilustrar três aspectos da natureza humana: nossa 

curiosidade, nossa capacidade de criar e o fato de nunca estarmos satisfeitos; 

independentemente de nossas conquistas ou invenções.  
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Figura número 46. Última página de Batucando, HQ protagonizada por Piteco. 
Fonte: Almanaque da Mônica,n°1, São Paulo: Globo, junho, 1987. 

 

Na HQ intitulada Ai, que fome! (ver imagens a seguir), também 

publicada no Almanaque da Mônica de junho de 1987, encontramos um 

Piteco esfomeado tentando obter sucesso em suas tentativas de caçar 

alguma presa. Apesar da presença anacrônica de um dinossauro, a HQ 

consegue comunicar com bastante clareza um aspecto real da Pré-História: a 

de que não havia garantia de sucesso na caçada e que os caçadores 

arriscavam a própria vida ao terem que se aproximar dos animais selvagens 

que pretendiam caçar. Embora esses aspectos possam parecer óbvios, eles 

não os são para alunos do Ensino Fundamental que estão acostumados à 

vida urbana e aos confortos da tecnologia moderna. Por serem curtas e 

claras, as HQs de Piteco são bastante apropriadas para o uso em sala de 

aula, especialmente em turmas do Ensino Fundamental. Elas tratam com 

simplicidade, mas não com simplismo, de questões relevantes ligadas à 

condição humana. 
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Figura 47 



184 
 

 

 

 

Figura 48. Trechos de Ai, que fome!, outra HQ protagonizada por Piteco. 
Fonte: Almanaque da Mônica,n°1, São Paulo: Globo, junho, 1987. 
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Capítulo V — Propostas de uso das HQs no ensino de 
História Antiga e Medieval 

 

A utilização das HQs no ensino da História Antiga envolve duas questões 

essenciais: 

1) Por que estudar História Antiga? 

2) Como e quais HQs podem ser usadas no ensino da História Antiga? 

A primeira questão trata tanto das razões de se estudar a História Antiga em 

específico quanto do porquê de se estudar a História de maneira geral. No caso da 

realidade brasileira, esse questionamento advém não apenas do fato de estudarmos 

sociedades tão distantes de nós no que se refere ao tempo cronológico, mas por 

essas sociedades estarem distantes de nós também no espaço geográfico, pois, na 

maioria dos casos, estamos falando de sociedades que viveram em outros 

continentes (europeu; asiático e africano). A segunda questão advém da pouca ou 

nenhuma familiaridade com as HQs por parte da maioria dos professores , para não 

falar da pouca ou nenhuma familiaridade de parte desses professores com os 

próprios conteúdos específicos da disciplina que deveriam ensinar. 

 A rigor, usando a periodização mais tradicional, que apesar de eurocêntrica e 

ocidentalista, ainda é a mais utilizada na quase totalidade dos livros didáticos 

adotados nas escolas brasileiras, o Brasil não teve a “Idade Antiga”, pois o primeiro 

documento escrito nestas terras data de 1500 (que se situa cronologicamente dentro 

do período chamado de “Idade moderna”): a célebre carta do escrivão Pero Vaz de 

Caminha, registro da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral a esta parte do 

continente sul-americano. Tal questionamento leva professores de História que 

atuam em escolas brasileiras a elaborarem constantemente discursos com o intuito 

de justificarem a inclusão do estudo da História Antiga no currículo escolar. Mesmo 

quando há consenso sobre a necessidade de se incluir o estudo da História Antiga 

no currículo das escolas brasileiras, outra discussão surge: qual é a abordagem 

mais apropriada para o estudo da História Antiga no contexto brasileiro? Tal 

discussão tem como objetivo que o ensino da História Antiga ocorra de maneira a 

produzir uma aprendizagem significativa para os educandos, e não, como diria Paulo 

Freire, uma “educação bancária”, em que uma grande quantidade de informações 
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(quase nunca transformadas em conhecimento) é “depositada” (para não dizer 

“despejada”) “nas cabeças” dos estudantes.  

 Dentre os argumentos mais usados para justificar a inclusão da História 

Antiga no currículo escolar estão os elementos que fazem parte da nossa herança 

ou patrimônio cultural: o Direito Romano; as contribuições gregas para as diversas 

áreas do conhecimento (Filosofia; Política; Matemática; Artes...); o monoteísmo ético 

dos hebreus, que está presente nos diversos livros que compõem a Bíblia; a 

invenção de uma escrita alfabética pelos fenícios dentre outros. Embora a 

importância desses elementos possa parecer óbvia para alguém tenha alguma 

afinidade com o estudo das civilizações antigas, tais argumentos por si só não 

costumam ser convincentes o bastante para a maioria dos estudantes. Problema 

maior é quando o próprio professor não acredita nesses argumentos, ou diz que 

acredita, mas sua prática na sala de aula o contradiz. Uma abordagem possível é 

estudar as civilizações da Antiguidade pelo viés da História Temática, ou seja, o 

mais importante não é apresentar os conteúdos dentro de uma ordem cronológica, 

numa seqüência linear, mas priorizar temas e conceitos que podem ser encontrados 

em diferentes sociedades e contextos. Assim, estuda-se o Egito Antigo para 

compreender o conceito de teocracia ou estuda-se Atenas para se discutir os 

diferentes conceitos de democracia.  

Ao se priorizar a aprendizagem significativa de temas e conceitos e 

abandonar um ensino descontextualizado que consista na mera transmissão, 

repetição e memorização de informações como nomes e datas, a História antiga é 

particularmente útil. Culturalmente, as sociedades da Antiguidade são ao mesmo 

tempo próximas de nós, pois herdamos muitos elementos delas, e distantes de nós, 

pois muitos dos seus aspectos nos causam estranheza, como se estivéssemos 

visitando um país estrangeiro e conhecendo sua cultura exótica. Essas sociedades 

eram relativamente pequenas e pouco complexas e por isso nos permitem ater ao 

essencial; servindo de exemplos para o ensino de conceitos como “Estado”; 

“teocracia”; “império” entre outros. Também estão bastante distantes no tempo e são 

suficientemente diferentes de nossa sociedade o que facilita uma análise crítica, 

diferentemente do que ocorre em relação ao passado mais recente, em que a 

análise pode ser contaminada pelas paixões do presente.  
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Quanto aos conteúdos de História Antiga que devem ser priorizados nas salas 

de aula das escolas brasileiras, o historiador e arqueólogo Pedro Paulo Funari 

defende que os professores busquem um equilíbrio entre a permanência de temas 

tradicionais (considerados por ele relevantes, não podendo ser abandonados em 

favor de modismos) e a inclusão de novos temas. Segundo Funari: 

“Os temas tradicionais da História Antiga continuam a constituir elemento 

central no estudo da Antiguidade, pois são aqueles que fundamentam a relação 

entre a nossa sociedade contemporânea e a Antiguidade. (...) A própria narrativa 

histórica não pode deixar de passar por acontecimentos, ás vezes tão simplórios 

mas significativos para a invenção de nossa sociedade contemporânea como pode 

ser o ‘cruzamento do Rubicão por JúlioCésar’ ou ‘a monarquia de Davi e Salomão’. 

Ora se nossos alunos não souberem quem foi Júlio César e o que significou a 

passagem pelo Rubicão, como poderão entender o papel das armas na História, em 

geral, e na nossa História em particular? Se não conhecerem os monarcas hebreus, 

como poderão interpretar, de forma menos superficial, as religiões contemporâneas 

tão importantes como o Judaísmo, Cristianismo e Islamismo? 

 Isso não significa que não se devem tratar de novos temas, mas que os 

grandes tópicos continuam a ser essenciais, vistos como narrativas historiográficas a 

serem conhecidas pelos alunos e que os permitam refletir sobre temas da 

atualidade(como são tanto o papel das armas na História como das religiões 

mencionadas acima). Sem dúvida, entretanto,novos temas também podem e devem 

ser utilizados101.” 

Funari também defende a diversificação de recursos e atividades para 

promover aulas que sejam mais atraentes para os alunos, que favoreçam uma 

aprendizagem significativa e não a simples memorização. Dentre as atividades que 

Funari propõe está a criação de HQs pelos alunos: 

“As estratégias de sala de aula incrementaram-se muito, nos últimos anos, 

mas há recursos já conhecidos e que buscam incentivar o aspecto lúdico da 

atividade intelectual e que devem ser incrementados. Fornecer e orientar o 

desenvolvimento de um tema a ser pesquisado e indicar caminhos lúdicos de 

reflexão revela-se uma estratégia excelente. Criar uma história em quadrinhos – e, 

                                                 
101 FUNARI, Pedro Paulo.. A renovação da História Antiga .In: KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de 
aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2004, p.100. 
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para isso, pode-se usar os recursos informáticos, o recorte de revistas ou mesmo 

desenhos feitos pelos alunos – ou uma palavra cruzada, por triviais que possam 

parecer, consegue fazer com que o aluno se interesse pela questão e reflita, com 

resultados, portanto, muito melhores do que a simples memorização, sempre 

enganosa, temporária, de conteúdos A produção de textos constitui elemento 

essencial para que o aluno possa aprender a redigir e a concatenar suas ideias e, 

nos dias atuais, isso pode tornar-se ainda mais instigante se o aluno for desafiado a 

montar um site sobre o tema (onde estarão, naturalmente, também textos)102.” 

A produção de HQs também requer a produção de textos, mesmo que sejam 

apenas as falas e pensamentos das personagens. As HQs também podem ser 

produzidas pelos alunos para serem publicadas na Internet, na forma de um blog.  

No entanto, para que os alunos produzam HQs na aula de História, é 

necessário que, além dessas deverem ter relação direta com o assunto tratado na 

aula, os alunos possuam um mínimo de familiaridade com a linguagem das HQs e 

recebam orientações sobre como se escrever um roteiro para uma HQ. Na sala de 

aula, as turmas costumam ser heterogêneas, em especial nas escolas públicas, o 

que significa que podem haver tanto alunos bem familiarizados com as HQs (seja 

porque colecionam, seja porque pegam emprestadas na biblioteca da própria 

escola) quanto alunos pouco ou nada familiarizados (moram em lares onde a leitura 

não é estimulada seja por causa do baixo poder aquisitivo, seja porque não gostam 

e simplesmente preferem outras formas de entretenimento). Não se pode esperar 

que alguém que jamais tenha assistido a um filme se torne um cineasta ou que 

alguém que não possua o hábito da leitura seja capaz de escrever um livro. Para se 

criar uma HQ é preciso ter lido uma, não para plagiar, mas para se ter referências, 

para servir como inspiração. A intenção aqui não é formar quadrinhistas 

profissionais, mas de envolver os alunos na produção de material em que apliquem 

o que aprenderam durante o estudo de determinado assunto, embora se a escola for 

capaz de estimular quem possui aspirações de seguir uma carreira desse tipo já 

será um ganho. Por isso, não importa se o aluno cometeu um erro de perspectiva ou 

se a anatomia das personagens desenhadas está incorreta. Se o desenho for 

funcional e suficientemente claro para ser compreendido é o que importa. Em geral, 

                                                 
102 FUNARI, Pedro Paulo.. A renovação da História Antiga .In: KARNAL, Leandro (Org.). História na sala de 
aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2004, p.101. 
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quando professores de História solicitam que os alunos produzam HQs sobre 

determinado assunto da aula, os alunos, em especial os do Ensino Fundamental, 

acabam colocando o “carro na frente dos bois”, ou seja, se preocupam mais em 

desenhar e colorir os desenhos antes mesmo de escrever um roteiro.  

Um roteiro para a criação de uma HQ para a aula de História será sempre 

baseado em fatos ou elementos históricos. Para obter informações sobre esses 

fatos ou elementos históricos, os alunos terão que recorrer a pesquisa em outras 

fontes (o próprio livro didático; outros livros; sites confiáveis, de preferência os 

indicados pelo professor; artigos em revistas de divulgação científica como a Galileu 

e a Superinteressante entre outras). O roteiro não pode ser a mera reprodução de 

tudo o que foi encontrado na pesquisa. Ele deve ser uma síntese do que foi 

encontrado de mais importante. Tal qual num resumo em que mais importante do 

que selecionar as palavras principais do texto, o aluno deve ser capaz de selecionar 

as ideias ou informações principais desse texto. 

A leitura e criação de HQs costuma ter um caráter lúdico que favorece a 

aprendizagem significativa. No entanto, o lúdico não deve se restringir ao Ensino 

Fundamental. O Ensino Médio por se tratar de uma etapa da Educação Básica que 

atende a alunos mais maduros, costuma, em nome do “preparo para o vestibular” 

(mesmo que a maioria dos alunos saia despreparada para tal) despejar grandes 

quantidades de conteúdo em detrimento da qualidade. Em nome desse falso 

pragmatismo, o lúdico é deixado de lado no Ensino Médio. Como se alunos mais 

maduros não necessitassem do lúdico, como se o lúdico fosse uma necessidade 

exclusiva das crianças. Sobre a presença do lúdico também no estudo de História 

Antiga no Ensino Médio, Funari escreveu: 

“No ensino médio, tanto mais se poderá usar de recursos lúdicos e 

pedagógicos, com podem ser as leituras dramáticas de comédias latinas ou 

gregas adaptadas para isso. Uma leitura dramática envolve tanto os alunos 

que se apresentam como os que assistem à apresentação. Exige uma 

pesquisa sobre a obra, autor, contexto histórico e social, desenvolve os 
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talentos dos leitores dramáticos e produzem efeitos muitíssimo duradouros 

nas mentes dos educandos.(...)103” 

Podemos ir um pouco além, propor leituras dramáticas de HQs ambientadas 

na Antiguidade ou baseadas em fatos ou obras desse período. Outra possibilidade 

seria propor aos alunos que adaptassem comédias ou tragédias latinas e gregas 

para a forma de HQ. Não apenas as obras ficcionais podem ser adaptadas, mas os 

textos deixados por historiadores antigos como Heródoto, Tucídides, Plutarco e 

Tácito também podem se constituir em fontes para adaptações em forma de HQs. 

Sobre a tradição de se adaptar ou se basear em obras da Antiguidade , o 

roteirista de telenovelas e professor de roteiro Flávio de Campos chama a atenção 

para o seguinte: 

“Os dramaturgos da Grécia Antiga escreveram suas tragédias a partir 

de mitos fornecidos pela tradição, Homero compôs a Ilíada e a Odisséia a 

partir de mitos fornecidos pela tradição e de relatos de batalha, Virgílio 

escreveu a Eneida  a partir de Homero, Dante escreveu O Inferno  a partir dos 

relatos de viagem de Ulisses às profundezas do Hades e de passagens de a 

Eneida  de Virgílio, James Joyce escreveu Ulisses a partir da Odisséia de 

Homero (...) 

Como se vê, faz um bocado de tempo que estórias são adaptadas – e 

com muita freqüência104.” 

Os conselhos que Flávio de Campos oferece sobre como se escrever a 

adaptação de um livro para o cinema ou a televisão também servem para um 

professor orientar os seus alunos a como adaptarem um texto (didático; 

historiográfico; literário...) para a forma de uma HQ: 

“Perceba os sete loci: quando a estória ocorre, o período de tempo que 

cobre, os lugares que percorre, os incidentes que narra, as tramas que 

descreve, os personagens, seus perfis, suas motivações e objetivos (...). 

Isto feito, analise se você tem ou pode obter: 

                                                 
103 FUNARI, Pedro Paulo.. A renovação da História Antiga .In: KARNAL, Leandro (Org.). História na 

sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2004, p.101. 
 
104 CAMPOS, Flávio de. Roteiro de cinema e televisão: A arte e a técnica de imaginar, perceber e narrar uma 
estória Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007, pp.293-4. 
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• uma storyline [resumo da história] completa, coesa e clara; 

• tramas que, reunidas, constituam uma unidade; 

• personagens centrais pelos quais o espectador possa sentir empatia ou ao 

menos entender-lhes as ações; 

• relações significativas entre os personagens centrais; 

• incidentes interessantes que contenham cenas eloqüentes; 

• uma progressão que conduza a narrativa a um desfecho ou a uma 

indagação consistente. 

A ausência desses elementos pede que você os crie ou, não sendo 

possível criar, abandone a estória. 

Se a estória analisada permite adaptação, selecione que tramas narrar, 

que incidentes e personagens mostrar, convoque a sua imaginação e siga os 

mesmos passos de um trabalho original: escreva uma sinopse (...) e escreva 

o roteiro105.” 

Um exemplo de HQ ambientada na Antiguidade e que tem como base o texto 

de um historiador antigo, no caso, o grego Heródoto (484-425 a.C.) é a série 300, 

também conhecida como Os 300 de Esparta. O trabalho com essa série é mais 

adequado para alunos do Ensino Médio, pois não se trata de uma HQ dirigida ao 

público infantil. Como essa HQ ganhou uma adaptação para o cinema, o que tornou 

a obra conhecida até por quem nunca leu os quadrinhos, ela é propícia para um 

trabalho que envolva a comparação entre diferentes fontes e 

representações/recriações. 

 

1. A trajetória dos quadrinhos que inspiraram o filme 300 
 

                                                 
105 CAMPOS, Flávio de. Roteiro de cinema e televisão: A arte e a técnica de imaginar, perceber e narrar uma 
estória Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007, pp.295. 
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Figura 49. Legenda: capa do primeiro número da minissérie em quadrinhos Os 300 

de Esparta, laçada pela Editora Abril em 1999. 

 

Nos Estados Unidos, 300 foi publicado originalmente na forma de uma 

minissérie em cinco capítulos (o primeiro foi lançado em maio de 1998). Miller 

escreveu e desenhou a história, que recebeu colorização de Lynn Varley, colorista 

veterana e também esposa de Miller.Com o sucesso da minissérie, a editora norte-

americana Dark Horse lançou uma edição de luxo encadernada e com formato 

maior, reunindo os cinco capítulos. No Brasil, essa obra foi publicada duas vezes 

com o título Os 300 de Esparta. A primeira vez em 1999, pela Editora Abril que 

lançou a minissérie, mas não a edição encadernada. Mais recentemente, em 

dezembro de 2006, a Devir Editora lançou justamente a tradução dessa edição 

encadernada. O grande diferencial dessa edição encadernada é o formato 

horizontal, o que faz com as páginas, especialmente aquelas com cenas 

panorâmicas ou de batalhas,fiquem mais parecidas com uma tela de cinema. Esse 

formato horizontal, chamado de wide screen, confere um tom épico à narrativa. Na 

minissérie original, que foi a versão publicada aqui pela Abril, as páginas foram 

impressas no tradicional formato vertical. Por isso, os quadros foram divididos em 

páginas duplas.  
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Figura 50. O rei Leônidas no traço do desenhista Frank Miller. 

 
Figura 51. Leônidas, segundo o pintor Jean-Louis David (1813). 
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2. Basta de super-heróis, chegou a vez de guerreiros de carne e 
osso  
 

Diferentemente do que ocorre na Europa, onde existe uma longa tradição de 

quadrinhos que tratam de temas históricos, nos Estados Unidos, a maioria dos gibis 

trata de fantasias escapistas envolvendo super-heróis. Por isso, quando a minissérie 

em quadrinhos 300 foi publicada pela primeira vez nos Estados Unidos, ela foi 

recebida com surpresa e curiosidade tanto pelo público quanto pela crítica. Na 

época, Frank Miller já era um prestigiado roteirista e desenhista de quadrinhos. Foi 

esse prestígio que permitiu que Miller conseguisse que uma das quatro maiores 

editoras de quadrinhos dos Estados Unidos, a Dark Horse, aceitasse lançar a 

minissérie 300. No entanto, vale lembrar que essa minissérie não foi a primeira obra 

em quadrinhos a narrar a batalha das Termópilas: em 1963, a Dell, uma antiga 

editora norte-americana, publicou o gibi Lion of Sparta (“Leão de Esparta”),uma 

adaptação para os quadrinhos do filme 300 de Esparta (o “leão” ao qual o título se 

refere é o herói espartano Leônidas) . A versão mais antiga era dirigida ao público 

infanto-juvenil (obedecendo aos limites impostos pela censura da época) enquanto a 

de Miller é mais explícita na violência, o que a torna mais aconselhável para leitores 

mais maduros. 

Outra HQ anterior à obra de Miller e que trata da mesma batalha é 

Termópilas!(Thermopylae!), publicada originalmente em 1965 no quarto número da 

revista Blazing Combat, especializada em quadrinhos de guerra. Essa mesma 

história foi republicada numa coletânea que ganhou uma edição brasileira lançada 

em 2011, que recebeu o nome de Combate inglório. A HQ foi escrita por Archie 

Goodwin (1937-1998), consagrado roteirista e editor, e desenhada por Reed 

Crandall (1917-1982), considerado um dos melhores desenhistas da sua geração. 

Coincidentemente, tanto a vida do roteirista quanto a do desenhista tiveram finais 

trágicos: Goodwin morreu em decorrência de um câncer contra o qual lutou durante 

anos, Crandall, teve que abandonar a carreira de desenhista por causa de seqüelas 

de anos de anos de alcoolismo e foi trabalhar como vigia e faxineiro numa pizzaria, 

morreu num asilo em decorrência de um ataque cardíaco.  

Embora menos conhecida que Os 300 de Esparta, essa versão da batalha 

das Termópilas criada pela dupla Goodwin e Crandall é até mais apropriada para o 
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trabalho em sala de aula do que a famosa HQ de Miller. Em primeiro lugar, por se 

tratar de uma narrativa bem mais curta: trata-se de uma HQ de apenas oito páginas, 

sendo que a guerra travada entre gregos e persas ocupa seis páginas da história. A 

primeira e a oitava página da HQ são ambientadas durante a Segunda Guerra 

Mundial, mais especificamente em 1941, quando um pequeno destacamento 

formado por gregos, australianos, neozelandeses e britânicos luta contra o avanço 

dos alemães na Grécia. A HQ faz um paralelo entre a resistência contra os 

invasores persas na Antiguidade e a resistência contra a invasão da Alemanha 

nazista. Vale notar que a HQ foi publicada originalmente em 1965, ou seja, vinte 

anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, as memórias (e rancores) 

do conflito ainda eram relativamente recentes, pois muitos veteranos de guerra 

ainda estavam vivos.Diferentemente de Frank Miller, que jamais prestou serviço 

militar106, Goodwin foi convocado para servir o exército norte-americano em 1960, 

experiência que durou dois anos, durante a qual recebeu treinamento básico por 

veteranos da Guerra da Coréia. Ou seja, apesar de também jamais ter passado pela 

experiência de estar num campo de batalha, Goodwin era mais qualificado que Miller 

no que se refere ao conhecimento sobre a dureza do cotidiano de um soldado. 

A HQ de Goodwin e Crandall apresenta uma síntese da batalha. Em apenas 

dezoito quadros distribuídos por seis páginas, a HQ conta o essencial sobre o 

episódio, nos apresentando Leônidas, Xerxes e seus respectivos exércitos. Trata-se 

de uma narrativa que consegue combinar ação e didatismo nas informações. Por ser 

curta e clara, a narrativa produzida pela dupla Goodwin e Crandall possa ser lida 

integralmente em uma única aula, o que facilita sua utilização. Diferentemente de Os 

300 de Esparta cuja leitura integral somente poderia ser feita pelo aluno fora do 

horário de aula e solicitada com certa antecedência, embora a leitura de pequenos 

trechos selecionados pelo professor poderia ser realizada na sala de aula.Outra 

diferença é que por não exagerar na violência, que embora presente é relativamente 

discreta em comparação a HQs mais recentes, Termópilas! pode ser utilizada tanto 

no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. As cenas que mostram mortos e 

feridos se parecem mais com as ilustrações de livros didáticos tradicionais do que 

com os desenhos de HQs atuais. Para turmas do Ensino Médio, outra possibilidade 

                                                 
106 Frank Miller nasceu em 1957, portanto, quando completou a idade mínima necessária para se alistar, a Guerra 
do Vietnã já tinha terminado e o serviço militar que era obrigatório nos Estados Unidos já havia passado a ser 
voluntário. 



196 
 

 

seria solicitar aos alunos que comparassem a HQ de Goodwin e Crandall com a HQ 

de Miller 

 

 
Figura 52. Trecho da HQ Termópilas!, roteirizada por Archie Goodwin e desenhada 

por Reed Crandall, no qual vemos uma representação do rei Xerxes. 


