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1. Apresentação e Justificativa 

 

 A optativa por pesquisar a infância através de uma história em quadrinho surge com a necessidade 

de propor novos métodos de utilização do recurso midiático da arte sequencial como uma linha de 

pesquisa de assuntos acadêmicos-cientificos, fazendo uma imersão sobre assuntos mais específicos como 

o nosso propósito inicial, a infância do Brasil.  

 A linguagem é uma representação da cultura humana, seja ela dada através de falas, escritas ou 

imagens, é uma concepção do pensamento a sua volta, compreensão do mundo ao seu redor. Ao falar de 

quadrinhos não estamos apenas nos referenciando a um gênero de linguagem, uma extensão da literatura 

ou história, quadrinhos tem uma particularidade única de narrativa e sentidos e de que segundo  RAMOS 

(2007) define que quadrinhos é uma linguagem autônoma.  

 Ao longo dos 100 nos de história em quadrinhos foram desenvolvendo vários gêneros dentro 

dessa linguagem que trazem narrativas distintas em cada uma de suas versões, como charges, cartum, 

tiras e se difundem entre as variadas temáticas para história tais como: super-heróis, terror, infantil, 

aventuras, mangá (que são quadrinhos japoneses) e biografias. Não importa qual seja a temática, os 

quadrinhos tem essa capacidade de introduzir todos os temas de uma forma única ao leitor. 

 Por isso quadrinhos são considerados um fenômeno de cultura de massas, justamente por agregar 

ao longo de suas páginas o retrato da sociedade, as narrativas da hq contribuem para um diagnóstico 

cultural, pois ela acaba criando os vínculos sociais cada vez mais que é disseminada ao redor do mundo, 

trazendo temas relevantes ao nosso conhecimento.  

 Quadrinhos por tratar de diversas temáticas em cada um dos seus gêneros acabam se tornando 

uma ótima ferramenta pedagógica, principalmente em sala de aula, pois ajudam o leitor a refletir sobre os 

assuntos e se tornam mais críticos do que consomem. Nota-se que os quadrinhos são apenas para diversão, 

e o que antes era considerado apenas um artifícios de distração para o público infantil, foi se desdobrando 

em seus temas, e houve o surgimento de estudos acerca do tema, e principalmente propor novas técnicas 

sobre a utilização dos quadrinhos em sala de aula.  

 No Brasil, a visão pejorativa e preconceituosa a acerca dos quadrinhos sobrem não serem uma 

leitura saudável perdurou durante anos, principalmente nas escolas. Mas a mudança desse cenário ocorre 

em 1996, com a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Edução Nacional (LDB), que possibilitou a 

entrada de novas linguagens para o ensino brasileiro, o que favoreceu a entrada das hqs como ferramentas 

no ensino, e o que ficou evidente com a criação do PCN. Esse novo cenário da hq na educação auxiliam 

na exploração de suas temáticas de comunicação, porque trabalham com a linguagem visual e a e a escrita, 

favorecendo uma aprendizagem mais dinâmica acerca do tema.  
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 Destacando esses pontos primordiais acerca das histórias em quadrinho e toda sua concepção, 

sentimos uma necessidade de utilização desse recursos de linguagem como objeto de pesquisa dentro da 

universidade, contudo não visamos apenas falar sobre a importância da hq para a educação, mas como as 

hq trabalham assuntos relevantes que possam ser trabalhados dentro de sala aula e lidas não só por 

crianças, mas como adultos e tivessem o mesmo objetivo de alcance, informar o leitor a respeito de uma 

novo tema, e formar sua percepção ao seu redor.  

 Ao pensarmos em criança, imaginamos logo a felicidade, inocência e brincadeiras. Mas será que 

ser criança é apenas carregar esse sentido? Será que ser criança não teve um outro sentido há anos atrás? 

Toda criança tem uma mesma infância Essas perguntas nos despertou um interesse em buscar uma hq que 

relatasse um pouco sobre esse questionamento, pois iriamos relatar a importância da hq como um objeto 

de pesquisa acadêmico cientifica, e relatar um grupo que geralmente não é visto como significativo para a 

sociedade.  

 Buscando informação acerca do tema nos deparamos com a história em quadrinhos do 

quadrinhista brasileiro José Aguiar, que buscou relatar a história do Brasil, ao longo dos seus 500 anos de 

desenvolvimento através dos olhos das crianças, seres que sempre ficaram de lado, e passaram por 

grandes traumas ao longo do seu crescimento. O autor se debruça a narrar cada século da história do país, 

nos fazendo refletir sobre as crianças brasileiras, passando pelo seu sofrimento e problemas, como fome, 

violência, desigualdade de educação e classe social e faz uma comparação com a realidade do século XXI.  

 Partindo dessa perspectiva sobre a utilização dos quadrinhos como artefato de pesquisa partir 

disso nossa meta é a busca pela compreensão dos sentidos na infância no Brasil e suas concepções ao 

longo dos séculos, tendo como fonte de apreensão e produção dos dados as Histórias em Quadrinhos 

visando, acima de tudo, ampliar as possibilidades de novos meios de utilização dos quadrinhos como uma 

contribuição pedagógica para a educação, já que educar é uma criação de ambiente que favoreça a criação 

de comunidades sociais.  
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2.  Objetivos e Metas  

A presente pesquisa teve como objeto de estudo evidenciar as concepções e sentidos da infância ao 

longo dos 500 anos de formação do Brasil propomos os seguintes objetivos:  

 

1 Aprofundar estudos acerca do uso das histórias em quadrinhos enquanto ferramentas pedagógicas 

na abordagem de temáticas diversas de investigação acadêmica, em especial, Criança, Infância e História 

Social do Brasil; 

2 Compreender a linguagem dos quadrinhos; 

3 Descrever as concepções de infância abordadas em uma hq nacional de cunho histórico; 

4 Analisar os sentidos e as representações das concepções da infância trabalhadas na obra em 

quadrinhos “A Infância do Brasil”, do historiador José Aguiar; 

 

A partir dos objetivos propostos, são metas do projeto: 

 

1 Produção de um corpus teórico sobre o uso das hq na investigação sobre Criança e Infância, 

materializado em 02 artigos a serem submetidos em periódicos acadêmicos no prazo de 12 meses; 

2 Produção de 01 capítulo de livro, por meio de produção coletiva, no prazo de 06 meses; 

3 Produção, submissão e apresentação de 02 comunicações, oral ou painel, em 02 eventos 

acadêmicos científicos, no prazo de 12 meses; 

4 Realização de 01 oficina sobre o uso de hq na educação, para uma turma de 50 alunos de 

Pedagogia e História da UESPI, no prazo de 12 meses.
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3. Material e Métodos  

 

O projeto iniciou em Agosto de 2019, por meio leitura da HQ “Infância do Brasil” de José Aguiar; 

logo após a leitura fizemos algumas indagações sobre como desenvolver o projeto, e em seguida 

utilizamos o acervo de livros e quadrinhos encontrados no Núcleo de Pesquisas em História Cultural, 

Sociedade e História da Educação Brasileira (NUPHEB), nos serviu de apoio para estudo mais teórico 

sobre a interpretação de quadrinhos facilitando ainda mais a compreensão acerca do tema, tendo como 

bases teóricas livros dos brasileiros Paulo Ramos e Waldomiro Vergueiro, as análises de discursos de 

Maingueneal.  

Durante os meses de setembro e outubro fizemos o levantamento dos dados que foi foi realizado 

tendo como referência três questões principais: produção de hq, caracterização, contextos, linguagens e 

personagens; identificação das concepções de Infância a partir da imersão e análise aprofundada da hq 

destacada; e os sentidos e representações atribuídos, explicita ou implicitamente, ao processo de Infância 

de crianças no contexto da hq. 

Ao decorrer dos meses da pesquisa nos deparamos com um novo método de pesquisa e estudo 

sobre utilização dos quadrinhos, método cartográfico-crítico (REBLIN, 2020), cujo pegamos cada um dos 

oito capítulo da hq estudada, e fizemos uma análise mais detalhada sobre as concepções de cada trama, 

nos atentando as suas particularidades de cada período que era abordada. Esse método consiste na leitura 

da obra como um todo, identificando o escopo, o enredo e aspectos outros que nos chamaram a atenção 

de todos os capítulos da obra. Em seguida, nos debruçamos sobre a estrutura da narrativa da Hq, 

compreendo o que e de que forma o autor conduz a narração da história, organizada em três eixos: a 

coesão interna, que demonstra a forma como foi elaborada, os personagens principais e o encadeado de 

ações de desenvolvimento da narrativa; a coesão estruturante que trouxe compreensões de como a história 

se situa dentro do gênero ao qual pertence que é o gênero histórico; e a coesão externa, informando sobre 

o contexto maior no qual a hq se insere, onde ela se encaixa num contexto de discursivo a cerca do tema, 

por retratar de assunto tão delicado e por muitas vezes esquecidos, o que é realmente ser criança no nosso 

país.  

Em um terceiro movimento, abordamos o contexto criativo identificando o contexto social e 

histórico, desde a etapa de criação até a produção final e a historicidade, a partir da historicidade da 

narratividade, o impacto que teve no universo do gênero a qual pertence e a receptividade da Hq, tanto 

por leitores, quanto pela crítica especializada. Na quarta e última etapa, efetivamos o movimento de 

análise crítica, nos detendo sobre nosso segmento objeto, ou seja como ao longo de toda a hq a infância 
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foi construída em cada um dos momentos que foram narrados, qual sua importância naquele meio, se 

houve coesão com o período da história do Brasil que cada capítulo, e chegamos a conclusão por meio 

desse quadro de estudo que a hq A Infância do Brasil de José Aguiar, contempla toda a historicidade a 

cerca do tema da infância.  

A pesquisa seguiu quatro etapas não estanques que dialogam entre si, muito embora, para os 

propósitos do projeto, organizamos, didaticamente, da seguinte forma. Primeira etapa: organização da 

pesquisa, ramificada em um momento de constituição da equipe de pesquisadores (orientador e bolsista), 

onde nos reunimos no Núcleo de Pesquisas em História Cultural, Sociedade e História da Educação 

Brasileira (NUPHEB), e a cada dúvida que surgia fora da universidade, nos comunicávamos através de e-

mail, para que a pesquisa seguisse e uma linha objetiva onde fizemos as análises dos dados estudados; na 

segunda etapa: fizemos o levantamento das fontes da pesquisa, não só apenas sobre quadrinhos e  toda a 

história do Brasil e a infância, e a participação em eventos com o propósito de buscar novos autores com 

outras temáticas; a terceira etapa: foi a organização dos dados produzidos na pesquisa e realização do 

relatório parcial e uma realização de palestra de 40 minutos para a turma de Pedagogia na UESPI, na 

disciplina de História Social da Criança, no dia 09 de janeiro de 2020. A apresentação consistia em expor 

para a turma fazer uma relação entre as múltiplas concepções da infância existentes no Brasil ao longo 

desses séculos. A apresentação serviu para a primeira socialização do trabalho em público o que ajudou 

muito para que o assunto de estudos sobre hqs e educação pudesse chegar a mais pessoas, a contribuição 

para a sala de aula foi de extrema importância já que tiveram acesso a um novo olhar sobre a formação 

histórico-social de nosso país, facilitando também a visão da criança, que a concepção de infância serão 

diferentes de um século para outro, mas que não ficam resumidas uma só época.; e Quarta etapa, análise e 

difusão dos achados finais e fizemos também um artigo para submeter na Universidade Federal do Piauí, 

no II Encontro Nacional Discurso, Identidade e Subjetividade  ENDIS. Porém devido a pandemia causada 

pelo novo coronavírus, Sars-CoV-2, que teve início epidemiológico em Março de 2020, acabou atrasando 

a publicação do artigo proposto para outubro de 2020.  
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4.Resultados e Discussão 

 

 Ao longo dos meses da pesquisa conseguimos identificar a realidade sobre a infância brasileira 

através de uma história em quadrinho, ao longo de toda a análise podemos estabelecer parametros como 

que ocorreu no passado e acontecimentos diarios de nossa realidade.  

 Tendo em vista observar qual o sentimento da infancia que cada capítulo relata, podemos ressaltar 

alguns pontos importantes; como mesmo se passando 500 anos desde a colonização até os dias atuais, a 

criança ainda sofre diariamente os embates da vida, como por exemplo o trabalho infantil ainda não 

acabou, infelizmente é uma prática concebida ainda na sociedade do século XXI. As injustiças 

acometidas contra as crianças ainda não acabaram, diariamente podemos observar que cada vez mais 

crianças apanham em casa, na rua, acabam se envolvendo em crimes, e abandonando a escola.  

 Esse é o cenário que a hq A Infância do Brasil retrata, evidenciando ao longo de suas páginas e 

seus capítulos o sentimento de que mesmo passando tantos anos, a criança sempre vai ser deixada de lado, 

principalmente quando nos referenciamos a infância pobre de periferia, ou até mesmo as consideradas 

“minorias” como a infância negra e a indígena. Ha uma diferença na criação de cada uma dessas.  

 Denotamos ainda que o sentimento de infância vai depender só período, local e cultural onde ela 

está sendo inserida, no caso da hq em cada capítulo temos uma concepção sobre o que é ser criança, como 

por exemplo o capítulo um da hq, chamado de “Nascer”, a criança vai significar uma nova possibilidade 

de um novo mundo, nova terra, já que narra acontecimentos da colonização brasileira, a criança nesse 

contexto não tem significado afetivo, apenas uma continuação da vida, nesse sentido o capítulo abordado 

chegamos a conclusão que não havia infância, assim como estabelece Ariés (1981), onde vemos a criança 

apenas como acompanhante de um adulto, não de fato importante para ser lembrada.  

 Outro capítulo que podemos ressalvar é o cinco, chamado “Responsabilizar”, esse abordou o 

Brasil no início do século XX, e enquanto o mundo já tinha passado por revoluções tanto como industriais 

e reformas educacionais, no país ainda não se tinha esse sentimento de preocupação com a educação 

infantil de fato, sabe-se que escolas já existiam, porém com um ensino tradicional e elitista, e as poucas 

escolas que eram designadas para as grandes massas eram sucateadas, e só respondiam por ensinamento 

de ofício. O capítulo aborda de uma maneira sutil sobre as fábricas e indústrias no país, e como era um 

trabalho duro e injusto, principalmente por utilizar a mão de obra infantil, o que era algo comum do 

período, tendo em vista que as famílias dos operários eram pobres e que necessitava de toda uma família 

para conseguir suprimentos e alimentação.  

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROP 
COORDENAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

 

 Nesse capítulo temos a relação de dois sentimentos da infância retratado por dois irmãos filhos de 

uma operária de fábrica, que passam por várias dificuldades, principalmente a fome. Um dos filhos da 

operária, na faixa de 7 anos de idade, perdeu um braço em decorrência ao trabalho fabril, e o outro mais 

velho revoltado com a situação acaba saindo de casa, onde prefere vender jornais na rua do que ter o 

mesmo destino que seu irmão tivera, e nessa relação com a rua, mesmo tendo apenas 9 anos já tem 

contato com cigarros e bebidas. 

  Ao decorrer da narrativa observamos a tentativa da mãe ao não desistir do seu filho, tentando o 

trazer para casa e o chamando para ir ver um filme no cinema, algo que naquele tempo era apenas para 

ricos, mas ela tinha pego os ingressos na fábrica já que o seu patrão os tinha jogado no lixo, pois ele não 

achava interessante. A família acabam indo assistir ao filme, sendo um momento único para cada um, e  

ao observar toda essa narrativa vemos que mesmo diante da situação financeira que a família é inserida, o 

sentimento de viver juntos ainda prevalece, mesmo com tantos adventos, coisas que para um homem rico 

pode ser algo chato, para duas crianças pobres se tornam a maior realização das suas vidas.  

 Ao fim do capítulo o autor faz uma comparação com a infância do século XXI, que mesmo depois 

de um século de diferença, com tantas mudanças tanto sociais como na educação, principalmente o acesso 

gratuito a escola pública, ainda é notório a presença de crianças na rua, vendendo bombons em 

cruzamentos de avenidas, pedindo esmolas e o mais triste, sendo inserida cada vez mais na violência das 

ruas e tendo contato com drogas ilícitas.  

 Enquanto de um lado temos o sentimento da infância, pobre explorada, aquela que trabalha 

diariamente e tem importância para sociedade apenas como mão de obra barata, cujo para o dono de 

grandes fábricas não passa apenas de mais um morto de fome, de outro lado temo cada vez mais a 

aproximação das crianças, principalmente as pobres, com as ruas, vivendo cada vez mias a margem. 

Porem mesmo com tanto sofrimento, o autor buscou relatar que elas ainda continuam sendo crianças, que 

tem sonhos, necessidades e que precisam brincar e se divertir, e que diferente da primeira concepção de 

infancia apresentada no primeiro capítulo da hq, que era não existir a infancia propriamente dita, no 

capítulo cinco ele relata que já existe esse sentimento, que mesmo após o contato prematuro com a 

vadiagem da rua, elas ainda são apenas crianças.  

 Essa foi a visão que tivemos ao longo da pesquisa, que mesmo passando anos de transformações 

sociais no país, as crianças sempre serão vista a margem como seres desinteressantes, engraçados ou até 

mesmo uma forma de garantir um empregado barato. Mesmo estando no século XXI, o século da 

comunicação e grandes tecnologias revolucionárias, ainda temos o mesmo cenário em alguns aspectos, de 

uma forma não generalizada, de que esse mundo de inovações não chegou para a infancia brasileira, no 
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que se refere a igualdade de renda, possibilidade de estudos, interação social, acesso a cultura, e 

principalmente o próprio nascer de uma nova vida vai depender de qual classe e cor está sendo inserida 

essa criança. 

 Fica evidente que deve repensar novas formas de pensamentos a respeito de como devemos tratar 

a infância do Brasil, e olhar toda a sua trajetória para compreensão do tema, e a HQ soube trabalhar cada 

aspecto, atenuando o principais momentos históricos que se passava no país para deliberar sua visão sobre 

a infância do Brasil e que inicialmente foi marcada por um passado de tragédias, pela escravidão das 

crianças, pela violência e luta pela sobrevivência nas instituições assistenciais, por abusos sexuais e 

exploração de sua mão de obra, situações que remontam a diversos momentos da inexistência de uma 

preocupação com as crianças nestes períodos, e que mesmo passando tantos anos os mesmos erros  

continuam ocorrendo, só que com novas formas, o que autor buscou demonstrar foi que precisamos 

entender o passado para melhorar o presente e quem saiba assim ter um futuro mais promissor, onde a 

infância seja respeitada da forma que merece.  
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5. Conclusões 

 

  Portanto, a  realização dessa pesquisa serviu para formentar e incentivar cada vez mais as várias 

possibilidades que as histórias em quadrinhos contribuem para pesquisas e principalmente para a 

educação, deve-se dar cada vez mais a importância sobre a utilização dessa ferramenta, precisamos abrir 

mais os espaços dentro das universidades, principalmente nos cursos de licenciatura, já que hq possibilita 

uma imersão completa sobre diversos assuntos e temáticas, ela tem a capacidade de romper com dualismo 

de realidade sociais; por demonstrar cada uma das suas faces, e ainda possibilita ao leitor um pensamento 

reflexivo sobre os conceitos que ele já conhece.  

 Para estabelecer essa análise mais profunda nos arremetemos a analise de discurso defendida por 

Maigueneau, onde ele defende que precisamos observar cada quadro de enunciados da cena, já que estes 

serão moduladores da opinião, e qualquer enunciado é concebido em função de um ouvinte, ou seja não 

basta apenas haver a produção deliberada de hqs de cunho histórico como essa abordada na pesquisa, o 

que precisa-se é de leitores que a compreendam como um todo, e que consigam repassar essa informação.  

 A temática dessa pesquisa sobre estudar a infância brasileira através do quadrinhos nos serve 

como um guia  para explorar novas forma de comunicação visando uma aprendizagem mais ampla, pois 

estaremos desfrutando de novos recursos para abordar temas que já são estudados diariamente nas escolas 

e universidades, só que com um nova roupagem, as histórias em quadrinhos tem a capacidade de moldar o 

leitor, pois vai depender inteiramente dele.  

 Essa premissa inicial, tornar a utilização dos recursos das histórias em quadrinhos cada vez mais 

comum na realidade educacional, não basta apenas ter leis e projetos que defendem o uso desse recurso, o 

que se precisa é que mais profissionais da educação se familiarize com essa nova ferramenta, não apenas 

na educação básica, pois é uma realidade já concebida, o que necessita é que mais professores de 

universidades busquem outras fontes de ensino através dos quadrinhos, é um cenário que esta crescendo 

aos pouco, cada vez mais vemos trabalhos de conclusão de curso em universidades e até mesmo 

doutorados acerca da utilização dos quadrinhos em sala de aula, mas ainda é uma concepção fechada ao 

vinculo acadêmico.  

 Portanto, fica claro que os quadrinhos são recursos válidos para o manuseio de pesquisas acerca 

de infinidades de temáticas, pois é isso que torna o quadrinho único, a possibilidade de interação de 

diversas áreas de interesse, principalmente a educação, já que essa é uma construção de interesses e 

experiências através da socialização.  
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7. Parecer do orientador 

 

O relatório atende plenamente a todos os elementos exigidos pela PROP/Programa PIBIC, 

constando do relato, pormenorizado e fiel, de todas as atividades desenvolvidas durante a vigência do 

Projeto, acompanhadas e coordenadas por minha pessoa. Ressalto que o desempenho da 

bolsista/pesquisadora foi muito bom, demonstrando interesse e acentuado grau de autonomia, bem como 

se apropriado das habilidades e conhecimentos pertinentes ao processo de pesquisa acadêmico-científica 

em Ciências Humanas/Educação. Na escrita do relatório, acompanhada e orientada integralmente, 

demonstrou capacidade de síntese e criticidade o que atende aos propósitos do programa. Neste sentido, 

emito parecer de Aprovação do presente relatório. 
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8. Relação de anexos 
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