
Desde os primeiros desenhos nas paredes das cavernas até hoje, as imagens, 
mais tarde aprisionadas nos quadrinhos, formando as histórias em quadrinhos, têm 
muita história pra contar.

Os primeiros homens iniciaram uma fase de contemplação do mundo em que 
viviam a partir do momento que deram asas à imaginação. Os desenhos de animais com 
seis pernas, encontrados nas cavernas, davam uma precária (mas perceptível) ideia de 
movimento. E assim, as histórias do cotidiano eram contadas nas paredes das cavernas.

Os egípcios foram além, desenvolvendo os hieróglifos – a primeira forma de 
linguagem escrita através de gravuras. Da mesma forma, outros povos e civilizações 
foram criando maneiras de relatar suas histórias através de imagens, tornando uma 
“linguagem universal”. 

O primeiro livro em quadrinhos produzido em massa surgiu na Inglaterra no século 
XVII. Com o tempo, foram aparecendo novos quadrinhos e publicações na Europa e 
EUA, e daí se espalharam para o resto do mundo. Porém, as histórias em quadrinhos 
eram consideradas arte “menor”, sendo mais aceita entre os leigos. Os quadrinhos 
entravam na vida do homem comum através do jornal, em forma de “tiras”.

Quando as histórias em quadrinhos começaram a frequentar o ambiente da escola, 
elas eram vistas apenas como um trampolim para que as crianças e os jovens se 
aproximassem da literatura mais “nobre”, como os grandes clássicos, porém essa 
mentalidade vem sendo modificada e os quadrinhos estão ganhando status de literatura 
em mesmo pé de igualdade com os grandes nomes. Professores e especialistas 
compreendem, cada vez mais, que essa é a geração da imagem, do som, da cor, do 
movimento, e a linguagem dos quadrinhos não pode ser menosprezada por ser um 
elemento que agrega questões relacionadas a esse mundo novo, dessa nova geração.

Em 1997, o MEC criou o Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE) com a 
intenção de levar acervo de qualidade a todas as escolas do país. Dez anos mais tarde, 
as histórias em quadrinhos começaram a ser incluídas na lista do acervo, com a 
finalidade de aproximar os jovens da leitura, principalmente dos grandes clássicos, uma 
vez que os títulos incluídos são releituras em quadrinhos de grandes obras de nossa 
literatura. E a ideia deu tão certo que em 2009 foram comprados 4,2% de histórias em 
quadrinhos no acervo que foi enviado para as escolas. O maior percentual até hoje.

Este almanaque foi preparado para motivar nossos alunos a estudar e entender as 
pequenas mudanças em nossa ortografia, de forma lúdica e prazerosa. Porém muitas 
questões referentes à Língua Portuguesa, que não foram contempladas aqui, podem e 
devem ser abordadas em sala, partindo dos vários “ganchos” que são lançados. 
Sugerimos muita pesquisa e leitura, pois, para ensinar, basta saber, mas para ensinar 
melhor é necessário saber mais. 

Ao mestre, com carinho...
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