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Resumo 
 
A pesquisa buscou estabelecer uma relação entre a educação e as Histórias em 
Quadrinhos (HQs) de super-heróis, levando em conta a percepção de leitores de 
Batman. O trabalho se divide em duas partes principais. A primeira apresenta de forma 
teórica as origens das HQs, suas mudanças e suas interações educacionais e 
comunicacionais. A segunda aprofunda a discussão sobre Batman, focando a pesquisa 
no personagem em questão. Nesta segunda parte é realizada a apresentação do tema 
violência, com atenção voltada aos quadrinhos de super-heróis. Além disso, realiza-se 
na segunda parte, as análises das entrevistas feitas com os leitores, buscando confirmar 
(ou refutar) e entender as teorias e relações apresentadas anteriormente de forma teórica. 
Utilizando como referências Norbert Elias (sociologia), Vygotsky (psicologia 
cognitiva), Brandão (educação), Barros Filho (comunicação), Vergueiro (comunicação e 
educação), entre outros teóricos, buscamos apresentar questões ligadas à violência, a 
apropriação de conhecimentos, a recepção e retenção de informações e ao aspecto de 
entretenimento das HQs. Além disso, foi feito um levantamento de questões pertinentes 
ligadas ao universo das HQs e do personagem Batman.  O trabalho apresenta avanços 
em relação aos temas Educação e Histórias em Quadrinhos, além da interface desses 
temas com outros como a Violência, Juventude, Desenvolvimento Cognitivo, 
Comportamento e Sociedade. Concluiu-se que as HQs são fonte de elementos 
educacionais, meio de comunicação e de entretenimento e benéficas para o 
desenvolvimento educacional dos leitores. Conclui-se também que a violência contida 
nas HQs de super-heróis, fazem parte do bojo de relações sociais no qual está inserida a 
produção de todos os meios de comunicação, sendo uma reprodução de padrões sociais 
existentes. 
 

 

Palavras-Chaves: Educação, Histórias em Quadrinhos, Violência, Super-
heróis, Comunicação, Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Abstract 
 
The research aimed to establish a link between education and Comics (comic book) 
superhero, taking into account the perception of readers of magazines of Batman. The 
work is divided into two main parts. The first presents the origins of comics in a 
theoretical perspective, its changes and its interactions with education and 
communication. The second examines in depth discussion about Batman, focusing on 
the character in question. In this second part is made the presentation of this subject, 
with attention focused on comic superheroes. Moreover, takes place in the second part, 
the analysis of interviews with readers, seeking to confirm (or refute) and understand 
the theories and relations presented previously in a theoretical way, using as 
references Norbert Elias (sociology), Vygotsky (cognitive psychology), Brandao 
(education), Barros Filho (communication) Vergueiro (communication and education), 
among other theorists, we present issues related to violence, appropriation of 
knowledge, the receipt and retention of information and entertainment aspect of 
comics. Although this work was done an analysis of pertinent issues related to the 
universe of comics and the Batman character. The paper presents progress on the issues 
Education and comics, in addition to these interfaces with other issues such as violence, 
Youth, development, Cognition, Behavior and Society. It was concluded that comics are 
a source of educational elements, media and entertainment and beneficial to 
the educational development of players. We also conclude that the violence contained in 
superhero comics, are part of the context of social relations in which it operates the 
production of all means of communication, ie a reproduction of existing social patterns. 

 
 

Key Words:  Education, Comics, Violence, Super Heroes, Communication, 

Society.  
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Introdução 
 

As histórias em quadrinhos (HQs) fazem parte do cotidiano de grande parte das 

pessoas neste início de século. Sua influência está na música, no cinema, na literatura e 

em outras diversas formas de demonstrações artístico-culturais. Mesmo os (as) 

menos(as) atentos(as) se deparam diariamente com imagens relacionadas aos 

personagens clássicos dos gibis, quando não, com os próprios personagens, 

apresentados em produtos mais diversos, desenhos animados, comerciais e nas próprias 

HQs. Dentre as maiores bilheterias dos cinemas atuais estão a de filmes baseados em 

revistas em quadrinhos, podendo ser citados os últimos filmes do Homem-Aranha, 

Homem de Ferro e do Batman. Os principais gibis rendem tiragens de centenas de 

milhares de exemplares, não raras vezes, milhões de exemplares ao redor do mundo.  

Diante de tal presença no cotidiano das pessoas, questionamos: tal expressão 

humana de comunicação em massas traria, para além do entretenimento, algum tipo de 

reflexão ou referência? Há nas HQs alguma relação com a educação?  

Especificamente as HQs de super-heróis, mesmo com seu caráter 

mercadológico, mantém a distinção entre o bem e o mal e apresenta seus personagens 

principais dotados de valores e/ou de moral. Os (as) leitores (as) que acompanham essas 

HQs percebem esses valores? De que forma as HQs de super-heróis são vistas pelos (as) 

leitores (as)?  

A partir desses questionamentos, iniciamos a pesquisa, para verificar as relações 

de influências interdependentes figuradas pelas HQs de super-heróis, pela violência, 

pelo comportamento e pela educação. 

Nesse trabalho, respondemos a essas questões ao mesmo tempo em que abrimos 

possibilidade para outras várias. Buscamos também, demonstrar e evidenciar as relações 

de aprendizagem e outros aspectos que figuram a educação, com a leitura das histórias 

em quadrinhos de Batman, além de, após a análise de obras do personagem, responder a 

questões sobre o padrão de comportamento do mesmo em relação ao da sociedade. 

Entendemos que, o crescente consumo e a maior inserção das HQs no cotidiano 

das pessoas fazem com que a pesquisa ganhe maior relevância. Além disso, acreditamos 

e enxergamos a possibilidade de ampliação, tanto no consumo das HQs de super-heróis, 

quanto na utilização destas como ferramentas pedagógicas, fazendo-se cada vez mais 
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presentes no entretenimento das pessoas e nas relações educacionais, inclusive nas de 

ensino e aprendizagem, dentro e fora das escolas.  

Para o desenvolvimento do trabalho, trataremos aqui, a educação em um sentido 

amplo, extrapolando os muros da instituição e dos programas escolares. Para isso, 

entendemos que a educação é um processo aberto e não unicamente “formal” em sala de 

aula. Há educação em diversos ambientes e situações, conforme BRANDÃO (2007): 

 

Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola 
não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o 
ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não 
é o seu único praticante. (p.09). 

 

A educação pode ocorrer no dia-a-dia, nas famílias, nas organizações, sociais 

como partidos políticos, igrejas, sindicatos, entre tantos, inclusive nas leituras não 

“didáticas”, como a das HQs. Partindo desse pressuposto, trabalharemos com a idéia da 

educação que ocorre nos processos cotidianos e que fazem parte da formação como um 

todo, sendo essa, educacional, social e moral. 

Sem medo de parecer pedante, afirmamos ter realizado um trabalho criativo e de 

grande contribuição para os estudos de Teoria da Educação, uma vez que há uma 

carência de uma discussão científica sobre as relações entre HQs de super-heróis e 

educação, especialmente que leve em consideração importantes teóricos como Vygotsky 

e Elias, duas referências que contribuíram qualitativamente para a figuração da 

pesquisa, referente à análise de possíveis influências e da presença de violência nessas 

HQs, dois pontos bastante controversos das revistas de super-heróis. 

Procuramos com esse trabalho, entender em que medida a educação está 

presente nas HQs de super-heróis e como essa presença, relação e percepção, estão 

vinculadas a leitura e como são compreendidas e expressas pelos(as) leitores(as). 

Teriam essas leituras influências sido importantes na formação dos(as) leitores(as)? 

Para tanto apresentamos a percepção como sendo a maneira que os (as) leitores 

(as) compreendem as questões que nos são de interesse, especialmente a educação e a 

violência, vinculadas às HQs.  

Segundo MARIN (2008), o termo percepção é definido comumente como o ato 

ou o efeito de perceber, imagem, idéia, representação intelectual, entre outros: “Não é 

difícil identificar uma amplitude considerável de possíveis significados a partir dessas 

definições, que vão desde a recepção de estímulos até a intuição, a idéia e a imagem.” (p. 
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206). 

Nesse caso, entendemos a percepção dos (as) leitores (as) como sendo a 

representação que fazem dos temas aqui trabalhados, a partir do envolvimento com os 

mesmos, suas construções de opiniões a partir dos estímulos da própria leitura e 

entretenimentos feitos pelo consumo das HQs. 

 

No Capítulo I, fazemos o desenvolvimento das informações, considerações e 

análises a cerca das HQs, dando ênfase às histórias de super-heróis e grande importância 

às relações das HQs com a educação. 

Iniciando por um resgate histórico das HQs, desde seu surgimento até os dias 

atuais, inclusive com seus desdobramentos, ligados aos momentos de perseguição 

(quando foram tratadas de maneira pejorativa, como influência negativa aos jovens 

leitores) e os momentos recentes, que incluem polêmicas contemporâneas (como as 

disputas nacionalistas culturais e o debate sobre a orientação sexual), e assuntos trazidos 

com um novo momento social (como a inclusão de portadores de deficiência).  

Em seguida nos atemos aos super-heróis, tratando de suas definições e 

respectivas correlações com as HQs num sentido mais específico e com a sociedade 

num sentido geral. Ao contar a história dos super-heróis, buscamos as origens dos 

termos e dos significados atribuídos a esses seres, considerando os anseios revelados 

pela busca desses elementos, desde o da identificação até o mais simples desejo de 

diversão. 

A partir dessa parte, iniciamos as discussões sobre HQs e educação, 

introduzindo no trabalho o debate sobre o uso pedagógico desse meio de comunicação. 

Através de autores conceituados na área, como o professor Waldomiro Vergueiro, 

apresentamos situações e constatações sobre a aplicação dessa ferramenta pedagógica, 

além de exemplos e possibilidades em diversas componentes disciplinares. 

Continuando com as relações HQs e educação, fazemos uma análise de alguns 

processos de aprendizagem, através de teorias psicológicas do desenvolvimento. Para 

nosso trabalho foram escolhidos os teóricos Vygotsky e Ausubel, ambos de correntes 

que valorizam a convivência social e as influências do meio na educação. Considerando 

a leitura de gibis uma dessas influências, fazemos as relações com as citações e o 

debate, além de contribuir com os conceitos, avançando no que diz respeito à ligação 

ensino/aprendizagem e HQs. 
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Logo em seguida, ainda tratando das considerações sobre as HQs, utilizamos a 

teoria comunicacional da recepção, para apresentar as possibilidades de transmissão, 

influência e retenção das mensagens contidas nesse meio de comunicação. Tratando as 

HQs como um produto das mídias de massas e considerando o potencial de 

comunicação desta, utilizamos a obra de Barros Filho e alguns outros autores da 

comunicação, para fazer a discussão da idéia da recepção ativa, onde o consumidor da 

comunicação faz uma filtragem nos meios que deseja receber e nas mensagens que 

recebe através desses meios. 

 

No capítulo II fazemos o desenvolvimento do tema, especificando e 

aprofundando as análises no personagem Batman, inclusive apresentando a justificativa 

para a escolha deste. 

Fizemos um detalhamento da história do personagem, contando desde a história 

ficcional de Batman (a história das HQs) até a história real, de evolução do personagem 

como um produto do mercado de entretenimento, mudando e se adaptando às 

necessidades e lógicas comerciais de seus donos.  

Após entender que Batman é uma marca, um produto de grande valor, sua 

editora (a norte-americana DC Comics) vinculada a uma grande corporação (o grupo 

Time Warner), criou uma padronização mínima em relação à história do personagem, 

referentes à sua origem, convicções e padrões de comportamento (especialmente em 

relação aos valores, como justiça e lealdade). Essa padronização se fez importante para 

a pesquisa, pois as análises do personagem estão incluídas nesse padrão editorial.  

Também no Segundo Capítulo, são apresentados os procedimentos de escolha 

dos sujeitos da pesquisa, os leitores que participaram das entrevistas das quais foram 

feitas as análises, de escolha do cenário da pesquisa e da obra a ser utilizada para o 

trabalho.  

Após a escolha pelo personagem, delimitou-se o perfil de um grupo de leitores, 

que primeiramente fossem consumidores do personagem através da leitura de suas HQs, 

que tivessem contato com o padrão editorial descrito e que fossem de uma mesma 

geração, representando um grupo etário não muito amplo (havendo assim uma 

proximidade em relação aos pensamentos). 

Na definição dos sujeitos, foi escolhida também, como cenário da pesquisa, a 

loja de quadrinhos chamada “Livraria Exótica”, que na figura de seu proprietário, 

indicou os nomes dos leitores de acordo com o padrão por nós apresentado. Então, os 
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sujeitos passariam a ter mais uma ligação que os configura um grupo: o contato com a 

mesma loja de quadrinhos, onde fazem suas compras de gibis. 

A obra de análise foi decidida a partir da indicação dos leitores, que apontaram 

três diferentes revistas, todas correspondentes ao período de padronização editorial já 

referido. A obra que foi citada pela maioria dos leitores, sendo assim a história usada 

para referências, tanto textuais quanto iconográficas, foi “Batman – O Cavaleiro das 

Trevas”, mini-série do final da década de 1980 e que é uma das mais vendidas da 

história da produção de HQs.          

Para a análise da relação entre a leitura de HQs de super-heróis e a educação e o 

conteúdo de algumas obras de quadrinhos, esta pesquisa, ao invés de utilizar 

instrumentos e procedimentos padronizados, optou pela pesquisa qualitativa, mesclando 

alguns métodos de pesquisa, visando obter melhores resultados. 

Segundo CHIZZOTTI (1998):  

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito (...), um vinculo indissociável 
entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. (...) o sujeito-
observador é parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos atribuindo-lhes um significado. O objeto não 
é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e relações que 
sujeitos concretos criam em suas ações. (p.79).  
 

O autor fundamenta a relação dinâmica entre o que é pesquisado (mundo real) e 

as percepções dos sujeitos (mundo “filtrado” pelas opiniões e crenças). Um dos motivos 

de pesquisar, lançando mão da abordagem qualitativa, deve-se, justamente ao fato de 

considerar que as pessoas agem em função de suas crenças e de seus valores, 

determinando comportamentos que não são facilmente interpretáveis. 

De toda forma, há “um vinculo indissociável” entre a pesquisa/objeto e seus 

sujeitos, incluindo o pesquisador. A relação entre os sujeitos e o objeto e a pesquisa é 

constituinte do processo de conhecimento, através do qual se atribui significados. 

Como sujeitos ativos da pesquisa, fizemos a análise dos fenômenos, atribuindo 

os significados e relações, sempre considerando o caráter dinâmico das ações. 

 

No Capítulo III fazemos a aplicação do modelo descrito, utilizando-se do 

material colhido através de respostas às entrevistas semi estruturadas, que se valia de 

roteiros de perguntas (ANEXO 2), mas que, com respostas abertas e espontâneas, 

possibilitavam uma maior liberdade no diálogo com os entrevistados. 
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Foram também utilizados questionários preliminares, para uma aproximação 

com os sujeitos e apropriação de informações básicas (ANEXO 1). 

Para a utilização dos dados obtidos com os entrevistados, foram preenchidos 

documentos de cessão dos dados da entrevista, de acordo com o padrão, onde o 

pesquisador utiliza a totalidade ou parte do material, além da autorização para divulgação 

do nome dos entrevistados (ANEXO 3), que puderam optar por ficarem anônimos ou 

não. Esses documentos permanecem em posse do pesquisador. 

Após o cumprimento dos processos burocráticos, a análise se fez para 

compreender e posteriormente registrar, a percepção dos sujeitos, em relação à educação 

e a formação, e a violência contida nas HQs de Batman, levando-se em conta as 

experiências, histórias e opiniões de cada um dos entrevistados.  Foram feitas as 

transcrições das conversas (entrevistas) e com base no texto proveniente destas, somado 

aos questionários anteriores, buscou-se construir as relações existentes através do 

entendimento dos leitores. 

 Finalizando, realizamos as conclusões e as considerações finais sobre a pesquisa 

em geral e as análises especificamente. O fechamento do trabalho se apresenta no 

capítulo IV. 
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1 As Histórias em Quadrinhos e a Educação 

 

O ponto de partida deste trabalho foi a hipótese de que HQs e educação 

poderiam ter uma ligação e uma sintonia, e que essas, poderiam ser benéficas para 

ambas. Ao longo do trabalho foram muitos os esforços para comprovar essas 

percepções. 

Neste primeiro capítulo foram realizadas discussões sobre a presença da 

educação nas HQs e das HQs na educação. Essa presença, que em determinados 

momentos são sutis e subjetivas e em outros são evidentes e óbvias, estão relatadas de 

maneira não definitiva, havendo ainda muito para se discutir, avançar e descobrir sobre 

as relações da ciência da educação e do entretenimento dos quadrinhos. 

. 

1.1 Desenvolvimento histórico das Histórias em Quadrinhos 

 
Pode-se remontar a origem das HQs, há muito tempo, afirmando que surgiram 

na necessidade pré-histórica de passar a registrar as histórias, através do 

desenvolvimento de uma nova técnica de comunicação, colocando desenhos rupestres 

em sequência simulando movimento, ou nas instintivas representações de falas através 

de desenhos, feitas por crianças antes da alfabetização, por exemplo. Mas as histórias 

em quadrinhos surgem, oficialmente, no final do século XIX, com a introdução de 

“balões1” de fala nos personagens e a sequência de imagens, algo que caracterizou e 

ainda caracteriza as HQs. 

As HQs são um tipo específico de arte. Apesar da existência de vários tipos de 

quadrinhos e com crescentes níveis de qualidade, o Quadrinho não possui uma 

classificação adequada. Ele não é literatura, não é pintura nem é desenho, é sim uma 

junção de várias expressões artísticas, mas que forma uma que se diferencia das demais, 

chamada de nona arte. 

MCCLOUD (2005, p.9-21) define HQs como “imagens pictóricas e outras, 

justapostas em sequência deliberada destinada a transmitir informação e/ou a produzir 

                                                 
1 Balões são espaços para fala de personagens que são representados como elementos do próprio desenho. 
São chamados de balões por seu formato que geralmente é arredondado, ficando sobre os personagens 
como um balão de festas. 
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uma resposta no espectador”, levando em conta também a “justaposição entre imagens e 

palavras”. 

O quadrinho como conhecemos hoje teve como primeiro registro o dia 13 de 

outubro de 1896, quando o jornal estadunidense The New York World, publicou uma 

ilustração diferenciada da já popular série de humor “The Yellow Kid” (o menino 

amarelo).  

Richard Feltou Outcault colocou nesse dia a fala do personagem escrita dentro 

do desenho, dita na primeira pessoa do singular, em vez de aparecer na legenda e em 

discurso indireto como anteriormente. Surgia um novo estilo e surgiam as HQs. 

(BRAGA, PATATI, VERGUEIRO 2006). 

Com uma origem simples e conteúdo cômico, as HQs tiveram um crescimento 

rápido e além de serem consideradas como um tipo de arte, se estabeleceram como uma 

forma de comunicação de massas. 

Antes, porém, de serem consideradas artes, as HQs foram alvos de grande 

preconceito e até em determinado momento de perseguição, com associações a 

“problemas” da adolescência, como a rebeldia e o homossexualismo, atribuídos, em 

alguns casos, a influências negativas de personagens dos gibis.  

 

De uma maneira geral, os adultos tinham dificuldade para acreditar 
que, por possuírem objetivos essencialmente comerciais, os 
quadrinhos pudessem também contribuir para o aprimoramento 
cultural e moral de seus jovens leitores. (VERGUEIRO 2006 p.08). 

 

Grande parte do sentimento e pensamento negativo relacionado às histórias em 

quadrinhos se deve ao período do pós Segunda Grande Guerra e início da Guerra Fria, 

onde a “caça as bruxas” dos gibis teve como seu principal rival o psiquiatra alemão (que 

vivia nos Estados Unidos), Dr. Frederic Wertham, que em seu principal livro chamado 

“Sedução do inocente” (Seduction of the innocent, 1954) defendia, entre outras ideias, 

que a leitura dos gibis de Batman e Robin poderia levar os jovens ao homossexualismo 

e o contato prolongado com histórias do Super-Homem poderia fazer com que uma 

criança, acreditando poder voar, se jogasse pela janela de um prédio, ou mesmo, que 

meninas virariam lésbicas dominadoras ao ler as revistas da Mulher Maravilha 

(VERGUEIRO 2006).  

Essas idéias provocaram uma movimentação sem igual no mercado de 

quadrinhos, trazendo prejuízos enormes, tanto financeiros como culturais (pois 
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diminuíram muito as vendas dos HQs e modificaram a forma de produção destes) 

tornando-os “consumíveis” para as crianças, dentro dos padrões “anti-sedutores”, 

estabelecidos por Wertham.  

Nas palavras de GUEDES (2004): 

 

Wertham passou a alertar os pais e mestres naquela sociedade 
ultraconservadora quanto aos malefícios que a leitura de quadrinhos 
poderia acarretar às crianças, liderando uma cruzada contra os 
comics2; daí, uma autêntica caça às bruxas irrompeu em território 
americano. Em suas campanhas difamatórias, nas rádios, em 
programas de televisão, e em palestras nas escolas, o psiquiatra 
mostrava a violência, o erotismo e o sadismo contidos nas histórias em 
quadrinhos que de acordo com suas teorias, seriam as responsáveis 
pela delinquência juvenil instaurada na América pós-guerra. 

 

As histórias em quadrinhos de terror foram banidas, consideradas muito 

violentas, e as de conteúdo adulto perderam força, uma vez que se propagou a idéia de 

que os gibis eram coisa apenas de criança. Os super-heróis tornaram-se monótonos e 

teóricos demais, pois estavam preocupados em justificar cada ação, provar sua 

masculinidade e ainda “salvar o mundo”.  

Foram muitos anos de códigos e censuras e muito tempo para que se percebesse 

que uma forma de entretenimento não poderia ser tão devastadora como se pregava, e 

para que o imaginário coletivo da população perdesse o receio em usufruir este tipo de 

leitura. 

Em contraponto a todo o discurso do Dr. Wertham, muito já foi feito. Há algum 

tempo as HQs tem uma considerável fatia de sua produção voltada para o público adulto 

e jovem, e importantes temas atuais foram utilizados nas tramas, como a clonagem 

humana (tratada com pioneirismo) em Homem-Aranha, o terrorismo (incluindo os 

atentados de 11 de setembro de 2001), em histórias do Batman, Homem-Aranha, Super-

Homem e outros. Também foram tratados temas como as guerras biológicas (Batman, 

na saga “Contágio”), questões relacionadas a preconceito racial e Segregação (X-Men), 

a devastação por desastres naturais (Batman, na saga “Terremoto”), e até a inclusão de 

                                                 
2 Comics é o nome dado as histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, uma referência a sua origem 
cômica nas tiras de jornal. Também são chamadas de bandas desenhadas - BD (Portugal), historietas 
(Argentina e outros países da América do Sul) e algumas vezes sinalizadas apenas como arte sequencial, 
entre outros nomes. No Brasil as HQs são chamadas de gibis, que é uma referência ao nome da primeira 
revista em quadrinhos feita no país. Gibi era um de seus personagens principais e dava nome à publicação 
que virou sinônimo de quadrinhos. 
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portadores de deficiência, com uma super-heroína usuária de cadeira de rodas (Bárbara 

Gordon, ex Batgirl). 

A atualidade da sociedade voltou a se fazer presente nas HQs, sem que houvesse 

a preocupação exagerada com um controle exacerbado (que deixou de existir). As HQs 

são hoje uma reprodução social que não se furtam a grandes debates, como no final do 

ano de 2010, onde nas histórias de Batman, se apresentou uma grande polêmica atual, se 

estendendo até o presente momento.  

Em algumas histórias publicadas em 2010, o Homem Morcego sai pelo mundo 

em busca de “Batmens”, ou seja, pessoas que possam combater o crime em suas 

respectivas regiões, como ele faz em Gothan City. O personagem apresenta a intenção 

de “globalizar” sua luta contra o mal. A controvérsia maior surgiu na França, onde a 

escolha foi de um personagem dos quadrinhos que é filho de imigrantes islâmicos. A 

França passa por um momento delicado, em que parte da população culpa os imigrantes 

pelos índices de desemprego e violência. Ainda há o grande preconceito contra todos os 

muçulmanos, atribuindo a eles atos de terrorismo de maneira generalizada. 

Por conta da escolha, aconteceram manifestações na internet, contra e a favor da 

escolha de Batman para a França. Há quem apóie dizendo ser uma clara manifestação 

contra o preconceito e a xenofobia, enquanto outros criticam pedindo um “francês de 

verdade”. Este exemplo permite a constatação de que as HQs apresentam uma 

profundidade de conteúdos e que também possuem intencionalidade. 

Outro recente tema trabalhado pelas HQs é o homossexualismo. Enquanto uma 

suposta homossexualidade nas revistas de Batman era causa de furor na década de 1960, 

trazendo problemas para a editora que nunca teve intenção de lidar com a questão, hoje 

o mesmo assunto é trazido ao convívio dos leitores. Há uma versão da Batwoman (a 

Mulher Morcego), que surgiu em uma saga onde Batman havia desaparecido por um 

tempo e ela assumiu a vigilância da cidade. A personagem é representada por uma 

lésbica.  

A HQ não deixa de fazer referências ao universo homossexual e não esconde a 

opção sexual da personagem. Toda a história é apresentada de maneira respeitosa e 

dentro dos padrões de super-heróis, com ação e sagas. A HQ é um dos maiores sucessos 

nos Estados Unidos (local de publicação) e já foi muito bem recebida no Brasil. Porém, 

destacamos que são valores que representam o modo de vida ocidental e que pode não 

ser tão bem aceita em todas as culturas. 
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Ao continuar o movimento de superação e libertação das idéias do Dr. Wertham, 

as HQs se permitem a questionamento e debates mais profundos. Afinal, existem muitas 

influências homossexuais no cotidiano dos jovens3, além do que, alguma criança que 

queira imitar o Super-Homem pode também tentar imitar um soldado do corpo de 

bombeiros, entrando sem pensar dentro de um incêndio ou algo similar.  

Não acreditamos nessas possibilidades e com veemência repudiamos os 

pensamentos já ultrapassados (e quase totalmente superados) do psicanalista. 

Acreditamos que as HQs precisam de liberdade de pensamento e de expressão, como 

toda e qualquer comunicação e arte, além de crermos no auxílio e benefícios que uma 

obra de qualidade pode oferecer a seus (suas) leitores (as). 

Após o rompimento com os pensamentos do Dr. Frederick Wertham, as HQs 

retomaram seu rumo natural de desenvolvimento artístico e comunicacional, se fazendo 

presentes em muitas áreas da sociedade contemporânea. Como já referenciado 

anteriormente, as HQs estão inseridos nas mais diversas esferas, tendo cada vez mais 

seu valor reconhecido por estas. 

Contudo, não podemos nos esquecer, nem mesmo negar, que as HQs são um 

produto que se apresenta, na maioria dos casos, com o objetivo final de venda para 

obtenção de lucros. Essa característica é ponto fundamental para que haja tanta 

mudança e adaptação das posturas e apresentações das HQs ao seu público. 

Acreditamos que apesar dessa característica marcante e importante, as HQs 

representam mais do que apenas a lógica do lucro e do mercado.  

 

1.2 Os Super-Heróis das Histórias em Quadrinhos 

 
Com o desenvolvimento das HQs como forma de comunicação e arte, há a 

segmentação de estilos e públicos. Surgiram as HQs específicas para idades e gostos, 

como as infantis, as de terror, as de faroeste (ou bang-bang, em referência ao som da 

troca de tiros pelos personagens), as de ficção científica e até as pornográficas. 

Um dos segmentos surgidos que mais fez sucesso entre os (as) leitores (as), foi o das 

HQs de ação. Nestas começou a haver um elemento diferenciado, o herói. A ação era 

                                                 
3 Não cabe a nós, nem é pretensão nossa, dizer se essas influências são boas ou ruins. O debate sobre a 
sexualidade está em franco desenvolvimento e acreditamos que o respeito, pela individualidade e 
liberdade, devem prevalecer aos preconceitos e estereótipos, aos quais, repudiamos. 
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cadenciada e focada nas aventuras de um personagem principal geralmente em conflito 

com um personagem secundário antagônico, o vilão. 

O registro de heróis é muito vasto. No início de 1934 surge pelas mãos de Alex 

Raymond o aventureiro Flash Gordon, no mesmo ano Lee Falk apresenta ao público o 

mago Mandrake e em seguida Fantasma, o primeiro herói mascarado das HQs. Em 1937 

Hal Foster cria o herói medieval Príncipe Valente e além destes já existiam outros 

figurando as HQs. 

A diferença que importa para este trabalho é o diferencial para as novas HQs. O 

termo “super” só aparece pela primeira vez em 1938, nas histórias criadas pelos amigos 

Jerry Siegel e Joe Shuster, criadores do que seria o referencial de todos os super-heróis: 

Super-Homem. 

Segundo CAMPBELL (1990) o herói é aquele que deu a vida por algo maior que ele 

próprio. O herói se sacrifica por algo maior. Na mesma linha de pensamento, para 

NEUMANN, “o herói é o precursor arquetípico da humanidade em geral. O seu destino 

é o modelo que deve ser seguido” (1990, p. 107). 

O super-herói representa um herói dedicado a uma causa, mas que possui 

determinadas habilidades superiores às demais pessoas (sejam poderes sobre-humanos, 

determinação, motivação, ou qualquer outra característica que o torne diferente, e que 

garanta as condições de exercer seus objetivos). Ao invés de usar essas habilidades para 

seu próprio bem (ou para o mal4), o super-herói as emprega para o bem coletivo, para a 

causa que julga justa e necessária. 

As HQs de ação passaram a ter um componente ilimitado de imaginação, unindo 

a ficção científica, o terror e outros gêneros em um, o dos super-heróis. Esse novo 

segmento dos HQs foi inicialmente apresentado aos leitores (as) através das tiras de 

jornais, mas rapidamente, dado seu grande potencial de vendas, foram direcionados às 

revistas próprias. 

Muitos anos se passarem desde o primeiro “super”, muitos outros surgiram e 

fizeram sucesso e muitas aventuras foram realizadas. A maioria dos desafios foram 

dentro das próprias histórias, criados por seus roteiristas. Alguns outros foram criados 

por críticos, doutores e outros que se contrapunham aos personagens (como já tratamos 

anteriormente).  

                                                 
4 Está aí a diferença entre super-heróis e vilões (ou mesmo super-vilões): ao descobrirem suas habilidades 
os vilões as empregam para benefício próprio, sem se preocupar com o próximo, geralmente causando o 
mal coletivo e não se importando com vítimas, desde que essas não sejam eles mesmos. 
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O desenvolvimento dos personagens seguiu, através da criação e exploração de suas 

marcas e do desenvolvimento produtos, além do aumento da identidade que permitiu a 

aproximação dos (as) leitores (as) através da sua humanização. Atualmente os heróis de 

HQs, na sua maioria, estão cada vez mais complexos e (demonstrando fraquezas, 

dúvidas e falhas), mas guardam em suas origens valores, posturas e sentimentos nobres. 

As HQs têm profundidade psicológica e apresentam conflitos morais. Muitas histórias 

colocam ao leitor (a) questões maiores, como salvar o mundo em algumas horas, mas 

também possibilitam reflexões cotidianas de honestidade, fidelidade, determinação, 

entre outros.  

Nesse contexto, as HQs de super-heróis de hoje expressam ainda as 

preocupações relacionadas à lógica de mercado, mas de alguma forma, após absorverem 

as influências dos processos de mudanças sociais e comportamentais, apresentam 

preocupação com valores além dos financeiros. Os super-heróis, com suas diversas 

características, são facilmente reconhecidos, pois guardam em sua concepção a batalha 

do “bem” contra o “mal”. Esses personagens se posicionam do lado do “bem” e 

esforçam-se pra defendê-lo ou estabelecê-lo. 

LOEB e MORRIS (2005) escrevem:  

 

Desde nossa infância até a idade adulta, os super-heróis podem nos 
lembrar da importância da autodisciplina, do auto-sacrifício e de nos 
devotarmos a algo bom, nobre e importante. Eles podem ampliar 
nossos horizontes mentais e apoiar nossa determinação moral, 
enquanto nos entretêm. Não precisamos dizer que os quadrinhos de 
super-heróis têm a intenção de ser instrutivos ou de natureza 
moralista. (...) Os super-heróis mostram-nos que os perigos podem ser 
enfrentados e vencidos. Eles exibem o poder do caráter e da coragem 
acima da adversidade. E assim, até quando lidam com nossos medos, 
os super-heróis podem ser inspiradores. ( p. 28). 

 

O autor é claro em sua argumentação, mesmo que os quadrinhos de super-heróis 

não sejam feitos especificamente para a instrução, há uma mensagem positiva nessas 

HQs. Pela sua presença em nossa cultura, é possível que uma criança na década de 

1930, possa hoje ser um senhor que teve o “acompanhamento” dos heróis em toda sua 

vida, oferecendo a ele, apesar das diversas mudanças editoriais, a mesma mensagem e 

inspiração. 

A figura do super-herói das HQs emerge numa sociedade de valores contrários 

aos apresentados por eles. ECO (1997) fala sobre a necessidade de “existirem” heróis: 
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(...) em uma sociedade particularmente nivelada, onde as 
perturbações psicológicas, as frustrações e os complexos de 
inferioridade estão na ordem do dia (...) em uma sociedade industrial 
onde o homem se torna número no âmbito de uma organização que 
decide por ele (...) em uma sociedade de tal tipo, o herói deve 
encarnar, além de todo limite pensável, as exigências de poder que o 
cidadão comum nutre e não pode satisfazer (p. 168). 

 

O autor supracitado, em uma visão crítica da sociedade, sinaliza a importância 

do herói e traduz sua missão: dar vazão aos desejos de poder do cidadão comum, que, 

da forma que nos apresenta o autor, é oprimido e não consegue satisfazer suas 

exigências.  

Os questionamentos sobre a sociedade e o mundo atual levam-nos a realmente 

refletir sobre a coerência do sucesso representado pelos super-heróis, mesmo num 

contexto completamente adverso ao defendido por eles com suas vidas. 

 

O público leitor de histórias em quadrinhos hoje vê um mundo muito 
mais perigoso, mais injusto e muito mais enlouquecido que o mundo 
visto por minha geração. Para eles, e provavelmente de maneira mais 
correta do que a criança que existe em mim gostaria de acreditar, o 
mundo é um lugar onde sempre vence o capitalismo desenfreado, 
onde os políticos sempre mentem, os ídolos esportivos usam drogas e 
batem na mulher, e onde as cercas e os piquetes são suspeitos porque 
escondem coisas terríveis. (...) Até que ponto um homem que voa e 
usa capa vermelha é relevante para jovens que têm de passar por um 
detector de metal nas escolas? Como os jovens encontrarão 
inspiração em um alienígena, quando aprendem que os visionários 
morais e figuras inspiradoras da história – de Bobby Kennedy a 
Martin Luther King e Mohandas Gandhi – tiveram a mesma 
recompensa por seus esforços: uma bala e um enterro? (WAID, 2005, 
p.47) 

 

Acreditamos que o extraterrestre seja ainda relevante por representar valores que 

estão mantidos nos que buscam suas histórias, valores essencialmente humanos. Jovens 

que começam a ler suas sagas, sabendo que, no final, o homem voador de capa 

vermelha vencerá. Não será baleado e nem mesmo enterrado. Jovens que, certamente, 

desejam que esse desfecho aconteça também aos heróis reais e que enxergam na luta 

desses personagens algo com o que se identificar. 

De qualquer forma, a presença dos super-heróis de HQs no cotidiano dos jovens 

vai além dessas representações, como muito bem sintetiza GUEDES (2004): 

 
Afinal de contas, que papel ocupa a figura do super-herói na cultura 
popular? Para alguns, trata-se de um gênero como outro qualquer 
dentro da miríade de temáticas das histórias em quadrinhos. Há quem 
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ache que a importância deles seja apenas parcial, não influenciando a 
arte dos quadrinhos de forma mais ampla. Para outros mais críticos, a 
caracterização de um homem musculoso travestido numa roupa 
colante é uma forma infantil de seus autores transmitirem suas 
frustrações e complexos a leitores igualmente frustrados e 
complexados. Ou seja, produto de consumo para gente mal resolvida! 
E, por fim, há quem diga que os super-heróis não passam de 
propaganda ideológica americana. Quer saber? Talvez eles tenham 
razão, ou talvez estejam exagerando um pouco. (...) Mas se você 
insistir numa definição mais adequada não perca tempo com os 
detratores. Simplesmente pergunte a qualquer colecionador por que 
ele gasta seus trocados com tipos como o Homem-Aranha. Ele 
responderá com total propriedade: Porque os super-heróis são legais 
pra caramba! ( p.39). 

  

Essa afirmação de Guedes tem fácil correlação com os resultados das HQs em 

suas vendas e produtos relacionados. Repetimos que não é por acaso que hoje, entre os 

maiores sucessos de bilheteria dos cinemas saem das páginas dos quadrinhos. Os super-

heróis são, acima de tudo, fonte de diversão. Além disso, pode-se conseguir algum outro 

resultado, referência ou inspiração, mas nenhuma destas será bem sucedida se a missão 

de divertir não estiver sendo cumprida de maneira adequada. 

Porém, além de representarem uma fonte de diversão e de cultura, as HQs 

também podem guardar relação com a educação. Neste sentido consideramos o uso 

pedagógico das mesmas. 

 

 

1.3 O uso pedagógico das Histórias em Quadrinhos 

 
Como já apresentamos anteriormente, durante a investida negativa do Dr. 

Frederick Wertham sobre as HQs, houve desconfiança, preconceito e perseguição a essa 

comunicação, estendendo-se, sobretudo no pós Segunda Guerra, até meados da década 

de 1970 (no mínimo), período em que se apresentou as HQs unicamente como forma de 

influência negativa. Posteriormente, após muitos trabalhos que contrariavam esses 

pensamentos, as HQs se apresentam como uma fonte de benefícios para o 

desenvolvimento educacional dos(as) leitores(as). 

VERGUEIRO (2006) aponta uma série de vantagens no uso de HQs para a 

educação, dentre elas destacam-se que os(as) estudantes querem ler os quadrinhos, 

fazendo parte do cotidiano deles(as) e havendo forte identificação dos jovens com 

ícones da cultura popular, entre os quais estão vários personagens das HQs. Além disso, 
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aponta as diversas possibilidades de comunicação contidas nas HQs e sua capacidade de 

abarcar um alto nível de informações e um sem número de temas (divertidos e/ou 

sérios). Ainda salienta que HQs contribuem na prática de leitura (pois um leitor, por 

desenvolver a prática da leitura e o gosto por esse hábito, terá muito mais chances de se 

tornar um leitor de outras formas de texto, como livros, jornais e revistas), estimulando 

todas as demais, além de aumentar o vocabulário dos(as) leitores(as).  

Nestes argumentos apresentados pelo autor como apenas “algumas razões para 

defender o uso das histórias em quadrinhos”, percebe-se o valor dos gibis num contexto 

didático, mas também do grande poder de inserção das HQs entre crianças e jovens.  

Para os jovens em geral, ler quadrinhos é prazeroso, é fácil, e é de fácil acesso, 

podendo ser encontradas em praticamente “toda esquina” e dependendo do formato, 

podendo ser levados para todo lugar, com sua leitura podendo ser feita em ônibus, 

esperas, filas e também durante o intervalo de almoço nas empresas, e até no intervalo 

para o lanche da escola. 

Se compararmos o hábito da leitura de HQs com outras formas de 

entretenimento, poderemos dizer que é relativamente barato. Em comparação a outras 

formas de diversão, como vídeo-games e hoje em dia, até mesmo o cinema, sem contar 

com os livros, que ainda são inacessíveis para grande parte das pessoas no país. 

Levando em conta o uso na sala de aula, não é necessário que os exemplares 

sejam novos, podendo ser comprados em lojas especializadas em livros e revistas 

usadas a um custo muito mais baixo, além da possibilidade de empréstimos em 

gibitecas ou de colecionadores. Ainda é possível o trabalho com HQs encontradas em 

jornais e revistas usadas, que significam custo próximo de zero. 

 Outro ponto positivo é que “ler” uma HQs pode acontecer mesmo antes da 

alfabetização, uma vez que os desenhos conduzem a “leitura”, seja esta feita até em um 

idioma diferente, estimulando a criatividade a imaginação e a comunicação. 

Principalmente tendo como referencia o período atual em que as crianças utilizam as 

chamadas redes sociais cada vez mais cedo e aprendem uma linguagem específica desta 

mobilidade e incorreta para as regras gramaticais.  

O reconhecimento das HQs como uma maneira de auxiliar na prática 

pedagógica, ocorreu oficialmente em alguns países, sendo um deles o Brasil, que em 

1998 promulgou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e em 1999 os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Esses importantes documentos 
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apresentaram ao ensino formal brasileiro as HQs como um instrumento da educação, 

especialmente no que se refere ao ensino e aprendizagem das linguagens. 

Para muitas áreas, as HQs já estão incorporadas há algum tempo em materiais, 

sendo presentes nos exames de importantes vestibulares das maiores Universidades do 

país e também no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), confirmando que são um 

material de apoio didático importante e rico (RAMOS, 2006). 

Se pensarmos nos conteúdos básicos programáticos das escolas, poderemos 

verificar a possibilidades de trabalhos com as HQs em muitas áreas (ou até em todas), 

como no caso da Geografia. 

 Para RAMA (2006): 

 

Há alguns anos, o ensino de Geografia passa por um processo de 
renovação, que resgatou a importância da leitura do mundo a partir da 
leitura da paisagem, a qual é entendida como aspecto visível do 
espaço geográfico. Nesse sentido, as histórias em quadrinhos tornam-
se bastante oportunas, já que trabalham com texto e imagem ao 
mesmo tempo, além de darem conta da dimensão temporal e espacial. 
Ampliam-se, então, as possibilidades de utilização dessa linguagem, 
indo além da simples exploração do texto ou da descrição dos 
elementos geográficos. Assim, interessa para a Geografia desde as 
revistas comerciais de super-heróis até os álbuns autorais que tratam 
de temas diretamente relacionados à matéria. (p. 87) 

 

Na disciplina, a aplicação dos HQs pode ser lembrada na indissociável relação 

de texto e imagem ocorrida nesse tipo de comunicação e também em toda linguagem 

cartográfica, com suas perspectivas, legendas e outros. Pode-se explorar o conceito de 

paisagem, as representações sociais (famílias, grupos, classes), as distinções entre rural 

e urbano (ou a unificação destes), o desenvolvimento social, e claro, as representações 

geográficas de cada uma das HQs, entre muitíssimas outras situações. 

Para a disciplina de História, as HQs fornecem material para o trabalho com o 

conceito de tempo e suas variações, para fornecer informações textuais e visuais da vida 

social de comunidades do passado (HQs históricas), para estudos da época em que 

foram produzidas as revistas (gibis que registrem o momento social em que foram 

realizados), trabalho com referências históricas bibliográficas (VILELA, 2006). 

No ensino das Artes, BARBOSA (2006) apresenta as HQs como sendo a reunião 

dos principais conceitos das Artes Plásticas, sendo uma ferramenta poderosa para o 

educador ensinar de maneira prazerosa e divertida os diversos recursos artísticos. 
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Há possibilidades para as aulas de Física, quando um exercício, por exemplo, 

sobre velocidade de um avião ou de um carro, pode ser substituído por um trecho da HQ 

do Superman, onde se calcula a velocidade de vôo do super-herói durante o trajeto 

percorrido. 

Nas aulas de Química, a busca por ácidos mortais tão usados por super vilões, ou 

os ácidos “inofensivos” em contrapartida dos primeiros. 

A leitura de HQs americanas, além da apropriação conhecimentos dos costumes 

e hábitos, também pode ser feita em seu idioma original, para que nas aulas de Língua 

Inglesa possa se trabalhar o uso informal da fala nesse idioma, com todos os termos e 

até gírias aplicados nos gibis, assim como outros elementos da cultura anglo-saxônica, 

fundamental para o estudo do idioma. 

Enfim, podemos afirmar, baseados na existência de vários trabalhos 

apresentados nesta revisão, que as HQs tem um potencial pedagógico grandioso e que 

pode contribuir muito para a dinamização e desenvolvimento das aulas e temas dentro 

da sala de aula. As HQs são uma importante ferramenta de sala de aula e podem se 

tornar cada vez mais exitosa na medida em que seu uso e aceitação como tal, se faça 

presente no dia-a-dia das escolas e professores (as). 

 

1.3.1 Teorias psicológicas do desenvolvimento e as relações com 

Histórias em Quadrinhos 

 

As teorias psicológicas do desenvolvimento apresentam avanço nas explicações 

dos processos de aprendizagem. Apesar de reconhecer diversas teorias utilizadas e 

defendidas pela educação e pela psicologia, todas com suas contribuições, para nossa 

análise escolhemos dois teóricos que valorizam a convivência social e as influências 

culturais nos processos de desenvolvimento e aprendizagem: Vygotsky e Ausubel.   

Vygotsky, teórico da psicologia cognitiva com foco no sócio- interacionismo, 

apresentou avanço significativo para o entendimento dos processos de aprendizagem, 

considerando que a criança ao interagir com membros mais experientes de sua cultura, 

através do meio social e da comunicação, assimila experiências e forma o pensamento.  

O indivíduo para Vygotsky vai ser influenciado pelo meio ao qual faz parte e 

está inserido (VYGOTSKY, 1987). 
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Sua teoria, desenvolvida com a perspectiva da influência social no 

desenvolvimento, apresenta que as relações do sujeito com o mundo são mediadas por 

elementos fornecidos pela cultura, não acontecendo diretamente. O convívio trará para o 

indivíduo os símbolos e os sistemas de símbolos, que, em um primeiro momento, terão 

função de comunicação social, mas que, logo que apropriados, farão parte da 

organização individual. 

Vygotsky apresenta o conceito de ferramentas, que para ele são instrumentos 

através dos quais os indivíduos regulam e transformam a natureza, interferindo de 

maneira física no ambiente e, por consequência, transformam a si mesmos. Apresenta 

também os signos, que por sua vez, são orientados internamente, servindo de 

reguladores para o próprio indivíduo. Signos serão aqueles elementos que trarão algum 

significado interno, como um facilitador para a memória, por exemplo. 

Os símbolos são as formas de interação que cada indivíduo utiliza para as 

estruturas sociais. Através da internalização de signos, o sujeito cria os sistemas 

simbólicos. A linguagem é um exemplo de sistema de símbolos formado por inúmeros 

signos. 

Para Vygotsky, a explicação de como acontece o processo de internalização dos 

conteúdos e ferramentas da cultura, está na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

que representa os conhecimentos que, apesar de ainda não terem sido apropriados pelo 

sujeito, estão dentro de sua capacidade de desenvolvimento, fazendo, dessa forma, parte 

efetiva de sua inteligência. Tanto o conhecimento real (estabelecido na Zona de 

Desenvolvimento Real) quanto o desenvolvimento potencial (estabelecido na ZDP) são 

apropriados pelo sujeito através das atividades mediadas, realizadas por símbolos e 

ferramentas. Esse sistema de mediação é considerado por POZO (1998) uma das mais 

importantes e originais contribuições de Vygotsky. 

A ZDP é a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial 

de uma pessoa. A ZDP é zona (ou intervalo) no qual funciona a interação com as 

ferramentas e com experiências de outras pessoas, fazendo com que exista a 

possibilidade de que nessa interação haja maior desenvolvimento. É uma constante no 

desenvolvimento, que permite um avanço sempre. 

O nível de desenvolvimento real é a demonstração do que já está incorporado, 

ou mesmo a solução de problemas (situações) por conta própria. Na ZDP o 

desenvolvimento potencial pode ser determinado pela resolução de problemas feitos 

com auxílio de uma pessoa mais capaz ou de uma ferramenta, para que logo em seguida 
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faça-se sozinho, ou seja, quando ainda precisava de auxílio o conhecimento estava na 

ZDP, mas após conseguir executar sem auxílio houve a apropriação e desenvolvimento, 

ampliando a Zona de Desenvolvimento Real. 

Vygotsky (1987) vai considerar que o que a pessoa consegue realizar com a 

ajuda dos outros pode indicar o desenvolvimento mental, portanto a influência e a 

imitação fazem parte do desenvolvimento. Além disso, Vygotsky considera como parte 

da ZDP não apenas pessoas, mas também livros e outros objetos, ferramentas que farão 

parte de um grupo de instrumentos de mediação. 

POZO (1998) ressalta que “a explicação de Vygotsky levava em conta que os 

instrumentos de mediação dão forma à atividade humana, tanto no plano 

intrapsicológico como no interpsicológico”. 

Vygotsky considera que os signos serão produzidos socialmente, mas que eles 

devem ser internalizados para que componham os sistemas simbólicos de cada 

indivíduo. Levando-se em conta a construção dessa teoria, sabemos que, mesmo os 

sistemas simbólicos pessoais, terão grande e decisiva influência do contexto social a que 

cada sujeito pertence. Nas HQs esses conceitos podem ser aplicados de algumas 

maneiras. 

 

As ilustrações são um convite à criança para reestruturar, partindo 
delas, suas configurações mentais, indo do concreto à abstração da 
palavra. Nos quadrinhos, as palavras recebem um tratamento plástico 
diferente do usual, devido à forma como são colocadas: em balões, 
com tamanhos, formas e espessuras diferentes, que podem 
transformar os significados, possibilitando conotações distintas 
daquelas que haveria no caso de o texto ser apenas escrito. 
(FOGAÇA, 2003, P.125) 
 

Aplicando essa idéia à leitura de HQs de super-heróis, podemos considerar, 

primeiramente, que a revista e seu conteúdo são mediadores de um conhecimento que é 

apresentado pela história a ser lida. Durante o processo de leitura há uma apreensão de 

significados e conceitos, que, de acordo com Vygotsky (1978), podem ser 

internalizados em um processo de transformação das ações externas sociais em ações 

internas psicológicas. 

Ao ler HQs de super-heróis, os (as) leitores (as) recebem signos (e símbolos) 

sociais que serão apropriados. Nesse caso, não seria uma simples imitação, mas um 

processo de “reconstrução dos significados”. 
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Também é possível considerar que quando os (as) leitores (as) fazem contato 

com a postura dos super-heróis, ao lerem suas histórias, podem ter um indicativo de 

imitação, que de acordo com Vygotsky só pode ser feita se o conceito estiver dentro do 

nível de desenvolvimento da pessoa que está imitando. Fazer igual em um primeiro 

momento, para que em seguida possa fazer por conta própria. 

  

Outro teórico que analisamos, David Ausubel, apresentou a ideia de 

Aprendizagem Significativa. Para ele, a aprendizagem deve fazer algum sentido, sendo 

estruturada nos conhecimentos prévios do indivíduo. Dentre os conceitos que articulam 

e justificam essa teoria, Ausubel utiliza a Estrutura Cognitiva, que é o conjunto de todas 

as ideias de um indivíduo, além de sua organização no cérebro. Também apresenta a 

“Hierarquia de Conceitos”, onde os conceitos mais relevantes ficam à disposição das 

novas ideias, para que atribuam a elas significado e possam, assim, fazer com que as 

mesmas façam parte da estrutura cognitiva (RONCA, 1980). O significado vai se apoiar 

nos conhecimentos anteriores para o desenvolvimento de um novo conceito. 

Para que esta forma de aprendizagem significativa aconteça, são apresentadas 

três condições dentro da teoria de Ausubel. Primeiramente, o aluno deve manifestar uma 

predisposição positiva para a aprendizagem, relacionando o novo conhecimento com o 

que já possui em sua estrutura cognitiva. A segunda condição é a que o material a ser 

aprendido deve ser potencialmente significativo, tendo algum sentido geral, mas 

contemplando particularmente o aluno. Finalmente apresenta-se a condição que diz que 

o aluno deve querer aprender, decidindo de forma consciente estabelecer uma relação 

entre os conhecimentos que possui e os que irá adquirir. (MARTIN, SOLÉ, 2004) 

As HQs são uma rica fonte de conhecimentos. Elas abordam temas variados, 

históricos e atuais, apresentando assuntos complexos ou mesmo “indigestos”, com uma 

linguagem fácil e acessível. Os personagens das HQs “convivem” há décadas com 

várias gerações e são ícones da cultura de massa. A identificação dos leitores com esses 

personagens traz uma quantidade de significação muito intensa. 

Quando tratamos especificamente de super-heróis, podemos considerar que os 

ensinamentos transmitidos através das ações representadas nas HQs tem grande ligação 

com os conceitos superiores do indivíduo, uma vez que respeitam, dentro das 

concepções culturais, os valores humanos principais de defesa da vida, de justiça e 

“bem”. Dessa forma, os conhecimentos prévios e a hierarquia de conceitos são 

valorizados e incorporados. Além disso, a busca pelas HQs não é uma busca por 
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conhecimento e sim por entretenimento, isso faz com que sua procura seja muito mais 

espontânea. Acreditamos que ao escolher uma HQ o (a) leitor (a) procura nela 

elementos que fazem parte de seu sistema de valores e conhecimentos. 

Essa busca por significados prévios, já construídos, faz com que o (a) leitor (a) 

se depare com um grande número de novos significados que se somarão aos seus.  

 

Na imagem dos quadrinhos, tudo vai funcionar como elemento 
significante, trazendo novas informações: os pontos de vista ou 
enquadramento das personagens (...); os diversos planos 
pictóricos (...); as perspectivas; os diversos tipos de linhas (...); 
as massas, tudo funciona de modo a transmitir informação tanto 
denotativa quanto conotativa (VERGUEIRO, 1985, p. 102). 

 

Como dito anteriormente, os (as) leitores (as) de HQs querem consumir as 

histórias, desejam e gostam delas e isso lhes proporciona prazer e satisfação. Quando 

pensamos nas condições para que a aprendizagem significativa aconteça, podemos com 

facilidade encaixar a leitura de HQs na teoria de Ausubel. 

Para VERGUEIRO (2006), além do fato dos (as) estudantes desejarem ler as 

HQs, elas apresentam significados que, mesmo sendo reproduzidos no mundo todo, 

podem ser aprendidos pelos (as) leitores (as). Os valores apresentados e defendidos 

pelas HQs de super-heróis são “universais” e, a partir da leitura, o indivíduo se apropria, 

criando seu próprio significado. 

 

Tanto Vygotsky como Ausubel, não trabalharam em suas teorias a questão 

específica das HQs, muito menos seus usos e aplicações na educação, tampouco as 

expressões ligadas aos super-heróis. Essa análise trata-se, portanto, de um esforço para 

que as teorias apresentadas sejam vinculadas a essas histórias, demonstrando suas 

possibilidades educacionais, inclusive quando são consideradas teorias consolidadas na 

educação como a dos dois teóricos. 

Destaca-se que para isso são consideradas as HQs de qualidade e de caráter 

positivo. Existem muitas obras que não seriam capazes de se encaixar nas considerações 

feitas e não trariam as contribuições esperadas. Segundo ABRAMOVICH:  

 

(nas HQS), como em qualquer outro tipo de história há as ótimas, as 
medíocres, as muito bem feitas, as de carregação, as extremamente 
inventivas, as que se repetem (...). Como em qualquer outra forma 
literária, se escolhem, se procuram as que dizem mais, desistindo das 
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que satisfazem menos e suscitam menos emoção, menos 
envolvimento, menos inesperados (...) (1995, P.128) 
 

Desta forma, embora haja variedade de HQs com a qualidade que se espera para 

uma contribuição para esta pesquisa, a escolha da obra para a leitura é essencial para o 

desenvolvimento dos conceitos e para a contribuição para a educação. 

Outro fator importante é que as HQs são resultado de ações sociais e não 

necessariamente formadoras delas. Os super-heróis são produtos da sociedade, refletem 

seus anseios e desejos. No que se refere à Vygotsky, esses super-heróis serão uma 

maneira de representar as práticas sociais, ao mesmo tempo que apresentam ideais a 

serem imitados e reconstruídos, de acordo com os processos de simbolismo. Eis aí sua 

contribuição. 

Dentro da perspectiva de Ausubel, podemos entender previamente que as HQs 

apresentam conhecimentos variados e que esses poderão ser incorporados pelos (as) 

leitores (as), levando-se em conta que o contato com as histórias está de acordo com as 

condições para a realização da aprendizagem significativa, respeitando a hierarquia de 

conceitos e podendo contribuir com a ampliação da estrutura cognitiva. 

 

1.4 Histórias em Quadrinhos como meio de comunicação em 

massas - A teoria da Recepção 

 
Um ponto importante para o desenvolvimento do tema, e que se faz necessário 

para o avanço no entendimento das relações entre leitor (a) e HQs, são as teorias 

comunicacionais. Essas teorias buscam explicar as possibilidades de ação das mídias e 

as reações e possibilidades de ação dos (as) consumidores (as) destas. 

Para nosso trabalho, utilizaremos das contribuições da teoria da recepção, a 

partir do entendimento das HQs como um meio de comunicação em massas. É 

importante levar em conta que os estudos referentes à exposição da mídia se baseiam 

quase sempre à recepção televisiva e trata-se de teorias do comportamento de 

telespectadores, contudo, ao assumir as HQs como um meio de comunicação de massas 

e considerar nelas elementos desses, há a possibilidade de que se realizem as devidas 

aproximações e comparações aqui feitas. 

 Os estudos das relações da mídia com o receptor são apresentados, por 

BARROS FILHO (2008), como de difícil abordagem, que ora privilegia de forma 

radical os efeitos da mídia sobre a sociedade, considerando o receptor como aquele que 
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absorve tudo o que recebe de informação, e ora valoriza demais as resistências, tanto na 

seleção quanto na barganha e interação com a mídia. O autor afirma existir, nos últimos 

40 anos, uma queda de braço entre os que acreditam em um receptor passivo e com isso 

uma mídia influenciadora e manipuladora, contra os que defendem um receptor capaz 

de filtrar e selecionar as influências, uma recepção ativa. 

Os receptores ativos das mensagens da mídia são envolvidos cognitiva e 

afetivamente pelo conteúdo consumido e capazes de limitar intencionalmente os efeitos 

dessas mensagens. Na concepção de recepção ativa, há embutida a ideia de que a 

comunicação de massa não pode sozinha causar efeitos nos seus consumidores, fazendo 

parte de um conjunto de fatores. Há ação da mídia sobre seus receptores, mas apenas 

uma entre outros fatores de ação. Essa ação acontece de maneira associada a demais 

fatores. 

Para KAPPLER (1960), que se utilizou das contribuições da psicologia social 

para compreender os efeitos da mídia, “a comunicação não é uma causa suficiente e 

necessária dos efeitos na audiência, mas funciona através de uma miríade de fatores 

mediadores e influências” (p.08)  

BARROS FILHO (2008), ao analisar a pesquisa de KLAPPER, salienta que para 

o autor, o conjunto de fatores sociais preexistentes, dentro de um contexto social e 

cultural particular do receptor, é que tendem a ter principal função na formação de 

opiniões, atitudes e comportamentos e também nas respostas à mídia. 

Nesse caso, os fatores sociais, históricos e culturais de cada receptor, além de 

definirem os padrões de recepção, seriam responsáveis em dar medida ou limites aos 

efeitos da mídia.    

De acordo com essa ideia, há por parte da recepção, a fixação das mensagens já 

existentes e muito menos a possibilidade de modificações. Os receptores colocam em 

prática mecanismos de seleção, para condicionar a exposição à mídia, a percepção sobre 

o que é recebido, a atenção dedicada aos meios e também a retenção das mensagens. 

Para BARROS FILHO (2008): 

 

Durante o apogeu das teorias (...) que sustentavam a ocorrência de 
superefeitos sociais graças à manipulação absoluta do receptor por 
parte dos meios, o discurso dominante da ética preconizava a 
necessidade de um controle que serviria como um escudo protetor da 
sociedade. O receptor indefeso, à mercê de uma informação 
jornalística sem freios, carecia de proteção. (p.115). 
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Nessa idéia, há embutida uma perigosa possibilidade (apresentada como uma 

necessidade) de controle dos meios, quase de censura, no sentido de defender “bons” 

receptores de mensagens de “maus” comunicadores e meios de comunicação. Sabe-se 

que, privação da liberdade de comunicação e cerceamento do desenvolvimento dos 

meios, só traz atraso aos processos sociais. Entretanto o autor chama atenção para um 

condicionante da seleção de informações: 

 

O receptor, na condição de ser inteligente e seletivo, não necessitava 
mais de tanta proteção externa. O discurso dominante de ética 
mediática, então, deixou de ser o escudo e passou a ser o controle de 
qualidade no mercado informativo. O receptor, para selecionar bem, 
necessitará, antes de tudo, de bons produtos disponíveis. Uma oferta 
de qualidade é condição necessária de uma seleção conveniente. 
(BARROS FILHO, 2008 p.115). 
 

A discussão sobre a ética mediática foi substituída por uma regulação do 

mercado, entretanto essa regulação nem sempre consegue dar conta dos processos 

dentro da mídia, havendo a necessidade de uma intervenção de processos reguladores 

legais. Essa intervenção não deve funcionar como censura ou como limitador de meios, 

mas sim como garantidor de “bons produtos” em grande número, com produções 

nacionais e internacionais em igual medida e com preços acessíveis à maioria da 

população. garantindo assim a seleção convincente para o receptor.  

Nos últimos anos, houve no Brasil, um avanço nas discussões dessa regulação 

(apesar de pequeno), além de uma mudança na distribuição de verbas de comunicação, 

aumentando a democratização do dinheiro público destinado à mídia. Vislumbrando 

uma maior variedade de títulos, possibilidade e de maior qualidade das publicações, em 

toda a comunicação, mas, no nosso caso, especificamente para as HQs, poderemos tratar 

com mais propriedade a recepção seletiva em sua apresentação mais relevante. 

Levando em conta a leitura, em contraponto a recepção da televisão e outros 

meios de exposição coletiva, apresenta-se a consideração de NOELLE-NEUMANN 

(1993), que faz críticas à recepção seletiva, demonstrando marcantes diferenças entre os 

meios, nas palavras de BARROS FILHO (2008) que reproduz suas ideias: 

 

No que concerne à exposição seletiva, a leitura de jornais, por ser 
uma recepção solidária, permite maior flexibilidade por parte do 
receptor e, portanto, uma seleção maior do que as mensagens 
televisivas recebidas quase sempre em grupo. Entretanto, a leitura dos 
jornais exige mais esforço e, consequentemente, maior motivação que 
a recepção televisiva. Assim é mais provável que a recepção 
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televisiva se dê mais por inércia, diferentemente da leitura, 
intrinsecamente mais exigente. 
 

Fazemos a mesma consideração entendendo a leitura de HQs como parte dessa 

recepção com maior flexibilidade e maior esforço.  A recepção solidária se dá por conta 

de que há a busca pelo meio, o que pode ser expresso também como uma forma de 

esforço em função da leitura e apropriação daquele conteúdo. Há nesse caso, a 

confirmação do envolvimento cognitivo e afetivo com esse produto. 

Em geral, os (as) leitores (as) de HQs fazem um esforço, mesmo que mínimo do 

deslocamento para o local onde se encontra a revista a disposição para a venda, ou 

maior, que é dado pelo investimento de parte de seu dinheiro para a compra de uma 

revista específica (mesmo que os dois sejam indissociáveis e aconteçam 

sequencialmente, ainda assim são diferentes). Esse esforço expressa a decisão pela 

exposição e mais do que isso, a relação anterior com o conteúdo, uma vez que, uma HQ 

é comprada pelo gosto e identificação com a história, com o personagem ou com os 

autores. No caso específico de Batman, que é um personagem que se apresenta em 

diversos produtos midiáticos, é comum que, por conta de tê-lo consumido em outro 

meio de comunicação de massa, o receptor se torne leitor de suas HQs (o que configura 

o grande oferecimento do personagem em uma estratégia de marketing que se apresenta 

como uma teia de relações), ou também que, após ler uma de suas histórias, tenha 

interesse em algum de seus outros produtos, como filmes. 

Não há exposição involuntária ao conteúdo de uma revista em quadrinhos. As 

HQs, meio de comunicação que se apresenta em forma de leitura e que participa 

daqueles que exigem maior esforço e exposição solidária, pode ser considerada dentro 

de um grupo mais seleto ainda, uma vez que consideramos que suas informações são 

trazidas em um contexto ligado quase sempre ao entretenimento, havendo menor 

compromisso com o conteúdo especificamente, mas não diminuindo o esforço e maior 

flexibilidade por conta disso. 

Há aí um dado interessante a ser considerado em relação às HQs: os gibis tem 

em si as necessidades de compromisso de um meio de comunicação de leitura, portanto, 

maior esforço e maior vinculação, ao mesmo tempo em que também mantém o 

entretenimento e, portanto, o descomprometimento, presente em produtos mediáticos 

como a televisão. O que poderia ser tratado como uma contradição demonstra a 

diversificação e especificidade das HQs como meio de comunicação, permitindo que 
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possa ter elementos importantes da maioria dos meios de comunicação de massas, mas 

mantendo características únicas. 

Ainda sobre a teoria da recepção, o desenvolvimento do tema apresenta 

conceitos como o da “exposição e atenção seletivas”, que seria a tendência de 

exposição do receptor apenas a produtos mediáticos que estejam em acordo com suas 

convicções e comportamentos na vida social. Para confirmar essa afirmação, BARROS 

FILHO (2008) escreve: 

 

Dado o número o número de mensagens (mediáticas ou não) que nos 
bombardeia (infinitamente superior à nossa capacidade de atenção e 
de retenção), a seleção na exposição funciona como um escudo 
protetor para as demais fases do processo de recepção. Assim, pode-
se dizer que toda exposição, seja ela mediática ou não, é seletiva. (p. 
118). 
 

Para as HQs, podemos adicionar as histórias de Batman entre os produtos 

midiáticos selecionados pelos receptores – leitores. Mais do que isso, dentre as tantas 

mensagens evitadas ou mesmo entre as tantas recebidas, mas ignoradas, as HQs de 

Batman estão entre suas escolhas para exposição (havendo, posteriormente, a mesma 

seleção da mensagem contida na HQ).  

 A exposição seletiva vai ainda dar condições para afirmar que de forma geral, as 

comunicações, incluindo as HQs, atingem principalmente os já convencidos, ou seja, 

aqueles que previamente se identificaram e “permitiram” a exposição a uma mensagem 

ou a parte dela. Haveria assim, por parte do receptor, uma predisposição a se expor às 

mensagens, desde que estas, estejam de acordo com os seus interesses e atitudes, ou 

mesmo de acordo com suas opiniões e convicções. 

Isso pode se tornar de compreensão mais fácil se pensarmos que, ao nos deparar 

com alguma coisa que nos desagrade, ou contrarie nossos interesses, em um programa 

de TV, por exemplo, rapidamente mudaremos de canal ou desligaremos o aparelho 

(lembrando da necessidade anterior de oferecimento de bons produtos, possibilitando 

uma outra escolha). A não ser que exista algum interesse ou relação com o que vemos, 

mesmo que seja uma relação de desaprovação para posterior crítica, não mantemos 

nossa atenção a algo que nos desagrada. Se levarmos isso em conta, tratando de um 

meio de comunicação tão acessível e praticamente gratuito como é a TV, podemos 

reforçar a tese quando tratamos de um meio menos acessível e que exige um 

investimento para ser consumido, no caso as HQs.  
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Afirmamos, portanto, que o receptor (leitor e fã de HQs de super-heróis), ao ler 

uma revista em quadrinhos, se expõe as suas mensagens por enxergar nelas a 

confirmação de suas posições, se não todas, ao menos algumas delas. Mesmo os leitores 

que buscam apenas a diversão (maioria dos casos), o fazem por saber, ou acreditar, que 

aquele conteúdo o divertirá. 

BARROS FILHO (2008), tratando ainda da exposição seletiva, vai estabelecer 

uma subcategoria chamada exposição defensiva, que afirma que as informações 

selecionadas estariam “de acordo com pontos de vista tomados e assumidos 

anteriormente” (p.118) Diante das opções de mensagens, a selecionada será aquela que 

for mais favorável a esses pontos de vista prévios. 

Reforçamos e concordamos com tais observações, contudo, acreditamos também 

que, mesmo sendo o receptor das HQs, uma pessoa com convicções e posicionamentos, 

há nos gibis de super-heróis uma gama bastante extensa e complexa de ações, opiniões, 

conceitos e mensagens. Nesse caso, pode haver alguns destes itens que desagrade o 

leitor, mesmo que, de forma geral, o conteúdo o agrade e tenha sido selecionado. Mais 

do que isso, acreditamos que, sendo uma posição apresentada nas HQs, (como, por 

exemplo, as aventuras de Batman como forma de entretenimento) o motivo do consumo 

e da exposição ao produto mediático, existe a possibilidade de que, apresentado a outras 

posições (como o compromisso do super-herói com o próximo, por exemplo), haja a 

identificação com novos temas, talvez não previamente adquiridos e praticados pelo 

receptor anteriormente, mas que, certamente faz parte dos seus entendimentos. 

Já citamos nesse trabalho as inúmeras contribuições das HQs para aspectos 

relacionados à educação e a formação, e entendemos que as teorias de recepção seletiva 

reforçam as possibilidades de efetivação do potencial dos gibis, servindo igualmente 

para o caso das histórias de Batman. 
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2 Desenvolvimento do Tema e do Objeto 

 

Neste capítulo faremos o desenvolvimento do tema e do objeto de pesquisa, 

afunilando a análise e justificando algumas ferramentas de trabalho. 

O capítulo é marcado pela apresentação do personagem, sua história e 

desenvolvimento, além da justificativa de sua escolha. Também há a apresentação das 

obras de HQs citadas e a justificativa da escolha de uma específica, além da 

apresentação dos sujeitos da pesquisa, os leitores entrevistados e o ambiente da escolha 

dos mesmos. 

Ao final, levando em conta o personagem escolhido e sua apresentação, faremos 

uma discussão sobre a violência contida em suas HQs. O comportamento do 

personagem será analisado especificamente, podendo de alguma forma e em alguns 

casos, ser generalizado para as demais revistas de super-heróis. 

O capítulo focará o trabalho nas revistas de Batman, apresentando a discussão 

sobre violência, que será importante para a futura análise das respostas dos leitores 

(feita no terceiro capítulo). 

  

2.1 A escolha do personagem 

 
Levando-se em conta a melhor maneira de se realizar a pesquisa e obter 

melhores resultados, inclusive considerando o tempo para isso, decidimos focar a 

análise em um único personagem das HQs de super-heróis: Batman. 

A escolha de Batman aconteceu muito antes da intenção da realização desta 

pesquisa. Quando criança, tive admiração pelo personagem que conheci através de 

desenhos animados e dos filmes da década de 1980. Na adolescência, após o início de 

minha vida de trabalhador assalariado, pude escolher apenas uma revista de HQs para 

comprar mensalmente, e apesar das muitas opções, fiz a escolha por Batman. Passaram-

se mais de 15 anos de coleção e depois de me tornar educador, decidi unir a paixão pela 

educação com a paixão pelos quadrinhos, dando as duas áreas a contribuição da 

pesquisa. Quando a decisão de escolher um único super-herói para representar a 

pesquisa foi necessária, a escolha aconteceu de maneira natural. 

Batman é um personagem que representa uma grande tiragem mensal e é 

conhecido mundialmente. Sua presença icônica perpassa diversas formas de 

comunicação e sua origem nas HQs já completa mais de 70 anos, mesmo assim com 
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grande sucesso. Segundo RIBAS (2004, p.13) Batman está presente “dos comerciais 

televisivos ao cordel, das novelas eróticas às teses de mestrado, dos livros para colorir 

aos frascos de xampu”.  

O personagem principal da HQ, quando criança, presenciou o assassinato de 

seus pais. Ao saírem de uma sessão de cinema, a família Wayne é abordada por um 

ladrão em um beco de sua cidade natal, Gothan City. Com a reação dos pais de Bruce 

Wayne ao assalto, há o crime maior. Essa história, já bastante conhecida, é narrada por 

Frank Miller na obra “Batman – O Cavaleiro das Trevas” na sequencia que segue. 

O autor retrata a família Wayne voltando do cinema e sendo abordada por um 

assaltante que está armado (figura 1). Após a reação de Thomas (pai de Bruce), o 

bandido dispara, ferindo-o mortalmente (figura 2). 

 
Figura 1: A volta da família Wayne do cinema e a abordagem do bandido (Fonte: “Cavaleiro das 
Trevas”) 
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Figura 2: A reação de Thomas Wayne, gerando o disparo do bandido contra ele (Fonte: Ibid) 

 

Após a queda do pai (figura 3), o ladrão dá um tiro na cabeça da mãe do 

garoto, Marta, que tem seu colar estourado pelo peso do corpo, evidenciando sua 

queda e morte (figura 4). 
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Figura 3: Após o disparo, Thomas Wayne cai, Marta Wayne reage e acaba sendo baleada também 

(Fonte: Ibid) 
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Figura 4: O tiro disparado pelo bandido, a queima roupa, provoca a queda de Marta e o 

rompimento do seu colar (Fonte: Ibid) 
 

Com o assassinato de Thomas e Marta Wayne surgia o Batman, por que mesmo 

sem ter idéia exata do que fazer, o menino jurou que, enquanto vivesse, lutaria para que 

crimes como aquele não acontecessem mais em sua cidade. Para cumprir seu juramento 

desenvolveu seu corpo e mente5, utilizando-se da enorme fortuna de sua família e 

decidiu personificar a imagem de um morcego para aterrorizar os malfeitores. Sua 

missão é proteger sua cidade e estabelecer a justiça. 

Essa história é apenas uma parte do desenvolvimento do personagem ao longo 

do tempo. Batman, assim como a maioria dos super-heróis de histórias em quadrinhos, 

passou por reformulações, problemas e fases, que foram apresentados de diferentes 

maneiras e com diferentes abordagens. Assim como afirmam BRAGA e PATATI 

(2006, p.9), “um Batman de nossos dias comparado ao herói desenhado na década de 

1940 é quase irreconhecível”. Se referindo visualmente, a figura do herói se sofisticou 

muito em sua longa história, como vemos na diferença da figura 5 (visual de 1939), 

onde Batman é apresentado com o corpo deformado e desproporcional e capa e capuz 

                                                 
5 Aqui temos um contexto de educação que supera a dicotomia corpo e mente. Mostra a importância da 
totalidade, sem a qual o personagem não teria o sucesso no objetivo buscado. 
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com formato de morcego para a fixação da “marca”, além de não haver preocupação 

estética ou lógica do comportamento de um tecido, tanto para a roupa quanto para a 

capa e na figura 6 (Visual de 2010), onde se acertaram as proporções e se deseja 

mostrar um homem fantasiado de morcego e não um homem com um formato de 

morcego, além disso, a capa se comporta como um tecido e o capuz como um capacete. 

  
Figura 5: Batman, como era desenhado em 1939 (Fonte: http://www.66batman.com – Fórum de 
discussão de fãs de Batman – Acesso em outubro de 2010) 
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Figura 6: Batman na atualidade, desenhado com mais realismo, em 2010 (Fonte: 

http://hallofheroes.free.fr – Acesso em outubro de 2010) 
 

Conforme RIBAS (2005): “Ao longo dos seus 65 anos6, Batman se confirmou 

como o mais difundido e adaptado produto dos meios de comunicação de massa em 

todos os tempos, sucesso contabilizado em milhões de dólares”.   

Diferente de outros grandes super-heróis, Batman é um ser humano “normal”. 

De acordo com CUNHA (2006, P.33) 

 

Batman é um homem comum, sem poderes, sem capacidades 
especiais sobre-humanas. Uma pessoa como qualquer um de nós que 
decidiu, por escolha própria, se tornar um herói, um combatente do 
crime. 
 

Para tanto, o jovem Bruce Wayne exige seu corpo e sua mente em um 

treinamento exaustivo que percorre toda sua infância até a idade adulta para finalmente 

tornar-se o homem morcego. Sua determinação, suas habilidades criadas e treinadas, sua 

disposição em entregar a vida por essa “causa”, fazem dele um super-herói, mesmo 

                                                 
6 No ano de 2011 completam-se 72 anos da criação do personagem. 
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desprovido de superpoderes. Ele é um homem comum que decide combater o crime 

com o que possui (CUNHA, 2006). 

Voltando ao pensamento de RIBAS (2004, p.24): 

 

Os meios de comunicação se sofisticaram, a esfera urbana se expandiu 
ainda mais e a economia tratou de colocar mais consumidores de fé 
capitalista abaixo do Equador e no lado oriental do mapa-múndi. 
Batman acompanhou a consolidação desse novo cenário e sua mitologia 
se forjou além do simples modo de vida norte-americano e do esforço 
para vender brinquedos, roupas e outros produtos sob sua marca. O 
motivo disso é que a sedução do mito do Homem-Morcego está 
enraizada nas contradições de sua condição humana. Mortal e falível, 
ele recebeu dos artistas envolvidos na sua reprodução industrial o 
heroísmo e a capacidade de dar reviravoltas nas tramas que protagoniza 
sem perder de vista a condição humana, condenada à imperfeição. 

 

Batman é um super-herói que mantém o fascínio e a mitologia dos maiores 

heróis, pois mantém a sedução causada por seu heroísmo, ao mesmo tempo em que está 

próximo das mazelas humanas, inclusive superando-as nas reviravoltas, mas nunca 

fugindo da sua condição. 

 

2.2 História de Batman – Desenvolvimento do personagem 

 
Batman foi criado em 1939, pelo desenhista e roteirista Bob Kane, com a ajuda, 

nem sempre creditada, do roteirista Bill Finger, que é reconhecido por muitos como co-

criador, mas não tem seu nome grafado nas HQs e não recebeu pelos feitos.  

Logo após o estrondoso sucesso de Super-Homem, criado um ano antes, a 

editora resolveu diversificar e investir em novos personagens para aumentar os lucros, 

foi assim que escalaram Kane para desenvolver, por encomenda, um novo personagem. 

Para que não fosse confundido com o já popular super-herói dos amigos Jerry 

Siegel e Joe Shuster, a decisão foi criar uma figura totalmente oposta ao campeão da 

justiça de Metrópolis. 

Enquanto Super-Homem era apresentado com roupas coloridas e figura humana 

cativante, Batman é mostrado como figura assustadora e vestido de preto. Super-

Homem é um herói das luzes, age durante o dia e vive em uma cidade limpa, com 

habitantes gentis e preocupados com o próximo. Batman age à noite, é um herói da 

escuridão, se escondendo e lutando por justiça em uma cidade apodrecida pelo egoísmo 

e suja pelo descaso de sua própria população. 
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Rivalizar com o sucesso de Super-Homem foi uma estratégia audaciosa, um 

risco que foi bancado pela editora. Havia muitos interesses em jogo, afinal as HQs eram 

um filão de lucros certos e crescentes. Pouco depois da grande depressão, e ainda com o 

incentivo do “New Deal”7 na economia norte-americana, a população procurava em 

entretenimentos baratos a diversão para esquecer as dificuldades. 

Apesar de fazer um grande sucesso, depois de um ano de publicações apresenta-

se uma nova necessidade: Batman é sombrio demais e não está atraindo crianças para 

suas revistas. A solução é apresentada pelos mesmos criadores do Homem-Morcego: 

Robin. 

O ajudante é incluído nas histórias como um menino que auxilia Batman em sua 

luta contra o mal. Com uniforme colorido e frases mais suaves, Robin serve de escada 

para Batman, fazendo perguntas bobas que serão respondidas brilhantemente pelo 

personagem principal, ou aprontando alguma coisa errada e ficando em perigo, para que 

no fim seja salvo por seu parceiro.  

Robin conseguiu resolver o problema comercial de Batman, que passou a ser 

consumido por adultos e crianças. Curiosamente é o mesmo Robin que em um momento 

posterior (década de 1950-1960), seria responsável por uma das maiores polêmicas das 

HQs até os dias atuais, a acusação de homossexualismo dos parceiros de combate ao 

crime (citado anteriormente).  

Robin mais uma vez servirá aos interesses comerciais e é, aos poucos, retirado 

das histórias de Batman, voltando somente alguns anos depois, remodelado e com 

outros conceitos (onde já não é mais uma simples “escada”). 

No primeiro momento das publicações de Batman, não havia preocupação com o 

conteúdo das histórias, era importante apenas que elas fossem vendidas e lidas. Em 

alguns momentos o roteiro exagerava na violência, em outros o desenho era 

desproporcional e deixava o herói visualmente deformado. Nos primeiros anos Batman 

usava armas de fogo e não se intimidava em matar os bandidos. Na primeira história do 

Homem-Morcego um bandido cai em um tanque de ácido, bem em frente ao Batman. 

Por acreditar que o malfeitor merecesse morrer, o justiceiro nada faz.  

Logo isso iria mudar. Os leitores começam a ficar mais exigentes, não aceitam 

roteiros malfeitos ou desenhos ridículos. Batman começa a criar suas regras de conduta, 

                                                 
7O New Deal (Novo Acordo), foi o conjunto de ações tomadas pelo governo americano mos anos de 
1930, com o objetivo de estimular a economia do país. O plano, foi responsável pelo resgate da força 
econômica estadunidense após a crise de 1929, conhecida também como quebra da bolsa de Nova York, 
ou grande depressão. 
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seus posicionamentos morais. Já não usa mais armas de fogo, enxerga nelas um objeto 

covarde usado por covardes, um constructo de destruição que deve ser evitado e se 

possível banido. 

Batman passa a não matar. A vida humana é colocada como algo precioso, que 

deve ser defendido. E não fica restrito a não matar, sua luta e determinação estarão 

focadas para salvar vidas. Além de não matar, Batman quer evitar que pessoas morram. 

Para compensar o fato de ser um homem comum, sem poderes, Batman é 

apresentado como alguém treinado, preparado, com inteligência acima da média e 

dotado de capacidades dedutivas. Torna-se o maior detetive do planeta, usando a mente 

para desvendar crimes, usando tecnologia e músculos quando necessário. Isso seria 

considerado sagrado na cronologia do personagem, mas após a investida do psicanalista 

Frederic Wertham, Batman foi tratado de maneira diferente. As cores substituíram a 

escuridão e o tom pastelão ficou registrado em quase duas décadas de HQs. Foi desse 

período a influência para a série de TV “Batman & Robin”, tão conhecida pelas suas 

onomatopéias espalhadas entre bizarrices de toda sorte. Era uma necessidade. Para 

manter vendas e para fazer com que o personagem sobrevivesse, mesmo com o código 

de ética dos quadrinhos tão duro na censura, houve a infantilização e banalização de um 

herói marcado pela sobriedade e pela escuridão.  

As histórias permaneceram inocentes, coloridas e fechadas (com começo, meio e 

fim na mesma revista) pelo menos até a metade da década de 1960. Há nesse período o 

surgimento de uma editora rival, a Marvel Comics, que com seus heróis promovem uma 

renovação na indústria dos quadrinhos. As histórias foram prolongadas, sendo criadas as 

“sagas”, como novelas, longas e divididas em capítulos, onde o leitor era obrigado a 

comprar o próximo número para continuar seguindo seu herói (quando não um gibi 

paralelo, às vezes de outro personagem, que tinha parte da história).  

Além disso, foram incluídos sentimentos, conflitos e dinâmicas humanas nas 

histórias. Por exemplo, o super-herói tinha a preocupação em salvar o mundo ou a vida 

das pessoas, mas ainda tinha uma namorada ciumenta, contas para pagar e vizinhos que 

não o deixavam dormir. Tanto a divisão em sagas, quanto a humanização do super-

herói, tiveram de ser absorvidas pela editora de Batman, que assim transformou mais 

uma vez suas histórias. 

Foi na metade da década de 1980 que a editora responsável pela publicação de 

Batman resolve retomar de maneira radical a vocação do Homem-Morcego. Este 

voltaria a ser um detetive, voltaria a ser durão e intolerante com o crime e ainda assim 
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manteria a postura de valorização da vida e repúdio à covardia das armas de fogo. Para 

isso foi lançada a edição especial “Batman – ano um” que recontava a origem do 

personagem e acompanhava seu treinamento e seu primeiro ano de atividades como 

vigilante de Gothan City.  

No último ano da mesma década, é lançado um dos maiores clássico das HQs de 

todos os tempos: Batman – O Cavaleiro das Trevas, do mesmo autor de “ano um”, o 

americano Frank Miller. Ao mesmo tempo, é posta no cinema uma das mais cultuadas 

adaptações de Batman para as telonas: Batman de Tim Burton (1989), consagrado 

diretor que conseguiu captar a essência do personagem e com seu trabalho, alçou 

Batman a um novo momento.  

Foi a retomada de um Batman obscuro, sério, determinado, inteligente e ao 

mesmo tempo popular como nunca antes, graças a campanha maciça de divulgação do 

filme e do gibi. 

Nessa época há nas HQs uma blindagem ao personagem. Batman se torna a 

marca mais importante do conglomerado de comunicação Warner Brothers. É uma das 

mais lucrativas e conhecidas marcas da comunicação e uma das mais caras e divulgadas 

de todo mundo. Para que isso se mantenha, e também se mantenham os bilhões de 

dólares obtidos com ela, foi criado um regulamento para as histórias de Batman.  

Já não são mais aceitas deturpações de suas “raízes”. Há um núcleo que deve ser 

respeitado, uma tradição a ser mantida. Batman não será mais submetido a mudanças 

quaisquer que “manchem” sua reputação ou que coloque em risco sua lucrativa franquia 

de produtos.  

Isso significa que, independente do material publicado, Batman seguirá uma 

linha respeitando alguns princípios e padrões.  Isso implica em dizer que há uma 

padronização do material, sendo possível, a partir desse marco de supervalorização da 

imagem do Homem Morcego, uma generalização no que diz respeito à conduta e 

apresentação do personagem. A análise feita em uma obra, via de regra, será valida para 

as demais publicadas após o início da década de 1990. 

Essa blindagem não foi considerada em outros produtos e Batman teve outros 

três longas metragens em sequência ao de 1989: O segundo em 1992 (Batman – O 

retorno) ainda dirigido por Tim Burton e o terceiro (Batman Eternamente, 1995) e 

quarto (Batman e Robin, 1997), ambos dirigidos pelo diretor Joel Schumacher. Esses 

filmes, especialmente os dois últimos, apresentavam mudanças no personagem. Pela 
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visão de Schumacher, foi levado às telas um Batman muito mais próximo à sátira da 

década de 1970 do que o padrão mostrado nos quadrinhos.   

Como todos os produtos relacionados ao Homem-Morcego, os filmes também 

fizeram sucesso, mas foram considerados um exagero que só seria corrigido em 2001, 

com o filme que daria reinício a saga do super-herói nos cinemas (Batman Begins). 

Batman novamente estava em sintonia com sua história e foi apresentado como 

um homem treinado e obcecado por justiça. O sucesso do filme foi muito grande, 

gerando a continuação em 2008 (Batman the Darknigth), que se tornou o filme de 

super-herói de maior arrecadação de bilheteria da história do cinema, credenciando o 

terceiro filme que já está em produção, com previsão de estréia em 2012 (Batman 

Rises). 

Nos dias de hoje a troca de ideias, inspirações e referências, entre cinema e HQs, 

está acontecendo a todo vapor, otimizando e multiplicando lucros das produtoras e 

editoras. Batman não é uma exceção nesse processo. 

 

2.3 A escolha dos leitores – Sujeitos da pesquisa 

 
Foram selecionados cinco leitores, com os quais foram realizadas as análises 

através das entrevistas e questionários. Os leitores têm idade entre 21 e 38 anos e 

compreendem um grupo nascido entre as décadas de 1970 e 1980, sendo a geração em 

que se inclui o pesquisador, que por também ser leitor, tem nesse elemento um 

facilitador para as análises dos resultados. Entendemos também que a idade dos 

entrevistados, estando dentro desse período, possibilita uma consideração de um 

processo completo (ou quase completo) de formação, sendo adultos que já tem definidas 

decisões a respeito de grande parte das áreas de suas vidas, com relação à família e à 

profissão, por exemplo.  

Os sujeitos leem as HQs de Batman correspondentes ao padrão editorial 

escolhido para o trabalho e já mencionado, localizado no final da década de 1980 e que 

se estabeleceu durante a década de 1990 (e continua até hoje). Esse padrão editorial é o 

que nos assegura que o personagem tenha minimamente, em qualquer publicação, 

comportamento padronizado e conduta similar, graças às exigências da editora que 

desejava preservar a identidade do mesmo. Os valores discutidos e relacionados e a 

ética expressa, tanto quanto a violência, justiça ou qualquer outra posição do 
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personagem, permanecem inalteradas a partir dessa padronização, independente da 

edição ou número das revistas lidas. 

A quantidade de leitores foi determinada pelo critério da saturação, apresentado 

por BERTAUX (1980), que determina o quantitativo de entrevistas, baseado nas 

informações buscadas. Com esse critério, o pesquisador, após ter feito um número de 

entrevistas e ter encontrado o que procurava, finaliza a coleta de dados ao perceber que 

não há mais novas informações sobre o problema exposto8. Ao ter algumas respostas 

parecidas e perceber que os resultados buscados já estavam presentes no material, 

encerramos a busca por leitores e a realização de entrevistas. 

Apesar de entender que os resultados das entrevistas tenham sido satisfatórios 

para a pesquisa, é importante registrar que houve uma grande dificuldade em selecionar 

um público alvo, que pudesse formar um perfil único de leitores. Além disso, 

apontamos uma limitação para o trabalho o fato de não conseguir entrevistar leitoras, 

uma vez que ao selecionar os entrevistados, não encontramos nenhuma mulher 

consumidora de HQs de super-heróis que estivesse dentro do entendido como a geração 

pesquisada. 

Acreditamos que tal dificuldade está ligada ao, ainda limitado, público de HQs 

no Brasil, algo que de maneira lenta demonstra mudanças.  

Entre os leitores, há um estudante de doutorado, dois graduados, um estudante 

de graduação e um técnico formado (ensino médio profissionalizante).  

Todos os entrevistados possuem renda que lhes provêm a possibilidade de 

comprar suas próprias HQs e manter suas coleções. Na maioria, compram mais do que 

as HQs de Batman, lendo também outros super-heróis.  

Todos os leitores acompanham as aventuras de Batman há pelo menos 8 anos 

(alguns há mais de 20 anos). 

Os leitores têm vinculação com a cidade de Piracicaba, seja por ter nascido e/ou 

criados, seja por serem moradores ou apenas pela compra de revistas, mantida na 

mesma loja (mesmo para os que já não residem mais na cidade).  

 

 

 

                                                 
8 Para mais informações, consultar BERTAUX, D. 1980. 
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2.3.1 O ambiente da escolha dos leitores 

 
Além do interesse pela leitura de HQs do personagem Batman, os leitores 

escolhidos estão ligados também pelo local que costumam comprar suas revistas, a 

Livraria Exótica, na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. A livraria foi escolhida, 

pois, anteriormente ao início da pesquisa, já havia de nossa parte o conhecimento de que 

se tratava de um lugar de convívio de leitores e de discussões sobre HQs. Este 

conhecimento se deu através de visitas feitas, tanto para consumir HQs, como para 

estudar o ambiente da livraria, que se localiza na cidade natal do pesquisador. 

A Livraria Exótica, de propriedade do empresário Fábio Antonio Fernandes, 

surgiu motivada pelo interesse pela leitura de HQs de super-heróis. Fábio, um jovem 

senhor de 42 anos, conta que quando criança era proibido de ler quaisquer gibis. A 

recusa de sua mãe em autorizá-lo a comprar e ler HQs, estava ligada ao sentimento de 

repúdio a esse tipo de comunicação, já trabalhado anteriormente aqui. O empresário, aos 

poucos, com a ajuda do pai que não se importava que o filho lesse (para o pai toda 

leitura era válida e útil), de revista em revista, conseguiu quebrar a resistência da mãe e 

tornou-se colecionador. O que era apenas diversão, tornou-se profissão (ou uma 

diversão mais séria), quando em 1995 surge a loja especializada em Quadrinhos, uma 

“Comic Shop”9. A então loja Exótica era apenas uma sala dentro da casa do seu 

proprietário, mas já proporcionava aos leitores um espaço mais aconchegante e 

acolhedor do que as bancas de jornal, oferecendo possibilidade de encontro com outros 

que desejavam o mesmo: um bom gibi. 

A pequena sala cresceu e a loja se tornou livraria. O número de leitores (as) só 

ampliou durante todos os anos e os produtos oferecidos se diversificaram. Hoje a 

livraria vende, além dos gibis, livros em geral, miniaturas, camisetas, jogos, figurinhas, 

entre outros.  

O que não se alterou foi o ambiente. Não há momento em que, ao chegar na 

livraria, não veja um bate papo acontecendo, ou, no mínimo, o proprietário disposto a 

comentar os mais diversos assuntos, de preferência, claro, quadrinhos. 

A livraria realiza excursões para eventos de HQs e de cultura POP em geral, 

possui uma comunidade em um site de relacionamento e redes sociais, como o Orkut, e 

com o crescente número de filmes inspirados em personagens dos quadrinhos, há o 

                                                 
9 Comic Shop é o nome dado às lojas americanas que vendem quadrinhos, e apesar de não ser traduzido, 
também é usado em algumas lojas no Brasil para indicar que são especialistas no produto. 
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tradicional encontro de clientes da livraria nas pré-estréias do cinema local, seja qual for 

o dia da semana ou o horário em que o filme será exibido (em casos como o filme do 

Homem-Aranha, em que a estréia aconteceu a meia noite, os leitores estiveram juntos 

no cinema). 

Apesar de ser um ambiente majoritariamente masculino, o público é também 

composto por algumas mulheres, tão exigentes e participativas quanto os leitores 

homens, mas que na ocasião dos contatos para as entrevistas, não compunham o padrão 

selecionado em relação à idade. 

A livraria Exótica é um exemplo de Comic Shop que se repete em vários lugares 

do Brasil, sendo registradas no HQ Club10, vinte e três lojas especializadas em 

quadrinhos (incluindo a Livraria Exótica) no país. O consumo de HQs não é restrito a 

essas lojas e, pelo número delas em comparação ao número de bancas de jornal, 

podemos até afirmar que o consumo nas lojas é menor, entretanto, o ambiente relatado 

na Livraria Exótica pode ser reproduzido e verificado mais facilmente em lojas do 

mesmo tipo.        

A livraria serviu para que pudéssemos entrar em contato com os leitores, que 

foram apresentados pelo proprietário da loja, o mesmo que cedeu para as pesquisa os 

contatos dos sujeitos participantes.  

 

2.4 A escolha das obras 

 
 Como já detalhamos, as obras que serão utilizadas para as análises do 

personagem, serão aquelas publicadas após a padronização e regulação do perfil do 

personagem, ocorridas no final da década de 1980. 

 Dos cinco entrevistados, três apontaram a HQ “Batman o Cavaleiro das Trevas”, 

como sendo a obra lida por eles, que consideram a mais importante e a preferida, um 

leitor apontou a HQ “Asilo Arkham” como sendo a que consideram a mais importante e 

a preferida e um leitor apontou a HQ “Reino do Amanhã” como sendo a mais 

importante e preferida. Todas as três estão dentro do primeiro critério de escolha. 

                                                 
10 O HQ Club é uma estratégia de distribuição de revistas e livros da Editora Devir. As lojas com clientes 
fiéis, registram os pedidos e posteriormente encomendam à livraria o número exato de exemplares, 
evitando encalhe de material. Mesmo sendo apenas uma estratégia de logística, a editora faz promoções e 
destina materiais exclusivos aos membros do clube. Os dados referentes a essas lojas, servem, nesse caso, 
para que possamos afirmar existir outras lojas que proporcionem o mesmo ambiente de convivência da 
Livraria Exótica. 
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 Cavaleiro das Trevas é uma minissérie lançada originalmente em março de 1986 

nos Estados Unidos (figura 7), e em 1987 no Brasil (figura 8), publicada como a 

primeira minissérie de luxo do país. Escrita e desenhada por Frak Miller, artista 

responsável por grandes clássicos das HQs, como “Demolidor – O homem sem medo”, 

“Os 300 de Esparta” (que mais tarde viraria o filme “300”) e a série “Sin City” (também 

transformada em filme com mesmo nome). 

 
Figura 7: Capa de Cavaleiro das Trevas edição americana (Fonte: http://caducando.wordpress.com 

– Acessado em janeiro de 2011) 
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Figura 8: Capa de Cavaleiro das Trevas primeira edição brasileira (Fonte: 

http://caducando.wordpress.com – Acessado em janeiro de 2011) 
 

 Na obra de Miller, Batman é mostrado em um futuro, retornando depois de 10 

anos de aposentadoria, pois segundo a história, Bruce Wayne deixa de ser Batman após 

a morte do segundo Robin, que o fez desistir da luta. O retorno de Batman ocorre após 

ver sua cidade se deteriorar e ser dominada pelo crime. Quando Bruce Wayne relembra 

a morte dos seus pais, lembrança que havia rejeitado durante o período de afastamento 

de sua luta, Batman volta a se comprometer com Gothan City. 

  A minissérie faz parte de uma ação estratégica da editora, que tinha por objetivo 

resgatar o personagem, dando novo fôlego para seus produtos. Nessa época também 

havia as comemorações do cinqüentenário do personagem, que recebia especial atenção. 

 Batman foi levado de volta para uma de suas faces originais, que o representava 

mais “durão” e determinado. Havia ainda, a preocupação de sepultar de vez as relações 
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capciosas de uma possível homossexualidade de Batman, que naquele contexto, 

mostrava-se inadequada para as estratégias comerciais da empresa. 

 Cavaleiro das Trevas é uma obra refinada, de linguagem sofisticada e de grande 

carga psicológica. Na obra, o autor trabalhou questões fundamentais da mitologia do 

personagem. É na minissérie que Batman é “relembrado” de seu compromisso e 

juramento com seus pais, o relacionamento com a cidade é evidenciado e a decisão por 

não matar aparece como uma questão moral. É também na obra de Miller que há a 

delimitação fundamental das diferenças dos maiores ícones da editora DC comics: 

Batman e Super-Homem, que são apresentados como iguais no heroísmo e na defesa 

das pessoas, mas diferentes na forma de agir e nas opiniões. Um dos maiores sucessos 

da obra é justamente o momento em que os dois campeões se enfrentam, com vitória de 

Batman.  

 O nome da minissérie é uma referência à escuridão, aliada que fortalece Batman, 

que é novamente representado como um guerreiro da noite. Como um verdadeiro 

morcego, Batman só atua a noite, valendo-se das trevas para apavorar seus oponentes, 

além de manter seus segredos, tanto de identidade como de tecnologias e formas de 

ação. 

 Cavaleiro das Trevas foi utilizada também como referência iconográfica, sendo 

retiradas desta obra as imagens que servem de exemplo e ilustração em todo o trabalho.  

 

Asilo Arkham, outra obra citada, foi publicada em 1990 nos Estados Unidos 

(figura 9), já respeitando os padrões estabelecidos e se referenciando nos ambientes 

criados por Cavaleiro das Trevas. É uma obra de carga emocional e psicológica bastante 

forte, e conta a história de uma revolta dos “loucos” de Gothan City, que após serem 

capturados por Batman, foram presos para tratamento no Asilo da cidade, daí o nome da 

edição (uma única revista, de edição especial e com história fechada, com começo, meio 

e fim). 

O conteúdo forte da revista é justificado pelo seu enredo, que apresenta os vilões 

mais perigosos e cruéis do universo de Batman, como o Coringa ou o Duas-Caras, 

sequestrando os funcionários e médicos do hospício e exigindo que Batman passasse 24 

horas ao lado deles. A ideia dos pacientes do Asilo Arkham é mostrar que o Homem 

Morcego é o único louco da cidade. Batman é exposto a um grande número de 

humilhações e provações que colocam em xeque sua moral.  
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O roteiro da obra é do escritor Grant Morrison e os desenhos revolucionários do 

artista Dave McKean. A obra saiu no Brasil em edição de luxo no ano de 1991 (figura 

10), com grande qualidade editorial, muito semelhante ao tratamento dado ao material 

que saiu no país de origem um ano antes. 

 

 
Figura 9: Capa de Arkhan Asylum, edição americana (Fonte: http://www.emule.com.br – Acessado 

em janeiro de 2011) 
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Figura 10: Capa de Asilo Arkham, edição brasileira (Fonte: http://www.omelete.com.br – Acessado 

em janeiro de 2011) 
 

A terceira obra citada não é uma revista do Batman, e sim uma HQ da Liga da 

Justiça, em que Batman participa. O “Reino do Amanhã” conta um futuro não muito 

distante, onde os super-heróis se multiplicaram a partir dos primeiros, gerando filhos e 

até netos superpoderosos. Esses novos heróis acabam criando mais confusões do que 

ajudam e em muitas vezes se confrontam entre si. O roteiro traz a idéia de uma geração 

de heróis que banalizou seus poderes e que já não dá tanto importância aos valores tão 

caros aos primeiros super-heróis, como a vida e a liberdade. A força desses novos 

valores assustou o “campeão da justiça”, Super-Homem, que após a morte da sua 

esposa, Lois Lane, que na história é assassinada pelo Coringa, resolve se aposentar, 

acreditando estar “ultrapassado”. 
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Acontece que essa nova geração de super-heróis está criando caos e desordem e 

já não tem mais limites, fazendo com que os seres humanos comuns, que deveriam ser 

defendidos por eles, sejam coadjuvantes de suas vidas poderosas. Para que se controle 

essa situação, é criada uma força tarefa de grandes heróis, como Flash, Aquaman, 

Mulher-Maravilha e Super-Homem, que se torna líder do grupo após retornar de sua 

aposentadoria, acreditando poder passar os valores e atitudes que o fizeram ser o maior 

super-herói de todos. 

É só aí que entra Batman. O homem morcego se nega a participar disso e 

considera Super-Homem um covarde por ter desistido e abandonado a luta. Batman, 

mesmo bem mais velho, continua com sua luta em defesa de Gothan City, utilizando-se 

de robôs e câmeras de monitoramento para evitar crimes e defender a população. 

Batman não parou um segundo sequer na sua busca por justiça e liberdade, e cobra isso 

de seu amigo que está voltando de ”férias”.  

Batman se apresenta nessa história como um resistente, como alguém que 

acreditou em sua missão até o fim e como alguém que jamais abandonou a causa do 

bem. Sempre acreditou no ser humano e nunca deu as costas para a verdade. Sua 

personalidade nessa HQ é evidenciada como a de um obcecado vigilante. 

Chamamos atenção para o fato de essa HQ ter sido lembrada e citada como a 

mais importante, uma vez que ela não é uma revista do Batman e tem o Super-Homem 

como personagem principal. A participação de Batman foi tão marcante que fez com 

que o leitor começasse, a partir de sua leitura, a colecionar gibis do personagem, 

secundário na revista citada. 

Reino do Amanhã foi publicada nos Estados Unidos no ano de 1996 (figura 11), 

como uma mini série de 4 edições e no Brasil em 1997 (figura 12), no mesmo formato. 

Tinha roteiro de Mark Waid e desenhos de Alex Ross. 
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Figura 11: Capa de Reino do Amanhã (Kingdon Come), edição americana (Fonte: 

http://onariblog.blogspot.com – Acesso em janeiro de 2011). 
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Figura 12: Capa de Reino do Amanhã, edição brasileira, com a inscrição “o futuro dos maiores 

super-heróis do mundo” (Fonte: http://escribasvirtuais.blogspot.com – Acesso em janeiro de 2011). 
 

 As três obras citadas são consideradas pontos de referência nos quadrinhos de 

super-heróis. Tem linguagem sofisticada e trama muito bem elaborada. São HQs de 

grande qualidade editorial e até de impressão, feitas em material de qualidade superior 

ao das demais revistas. De modo geral, as análises contidas ao longo da pesquisa se 

aplicam as três obras em questão, especialmente a mais citada, Cavaleiro das Trevas. 

 

2.5 A violência nas HQs de Batman 

 
Quando fazemos a vinculação de educação e HQs, há uma comum e lógica 

associação às histórias infantis, lidas no período de alfabetização, como os gibis da 

Turma da Mônica, do brasileiro Maurício de Souza, ou Mafalda, do argentino Quino. 

De fato essas histórias estimulantes tiveram seu valor reconhecido e comprovado no 

desenvolvimento da leitura de muitas crianças. É muito comum, aliás, que leitores de 
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HQs de super-heróis ou quadrinhos adultos, tenham começado a ler com as histórias 

infantis. 

Contudo é sempre desafiador fazer a relação da educação com HQs de super-

heróis, entre outros motivos, por conta da violência contida nesse material. A violência, 

praticada pelos heróis e pelos vilões das HQs de super-heróis, faz parte do enredo das 

histórias e são facilmente percebidas pelos leitores. 

Por ser um elemento apontado como um problema na relação educação e HQs, 

além de ser foco de preconceito e desconfiança, dedicamos parte de nosso trabalho à 

análise da violência encontrada nas revistas em quadrinhos de nosso personagem 

escolhido: Batman. 

Para a análise dessa violência, utilizaremos a referência de vários autores de 

diferentes áreas do conhecimento, sendo o referencial teórico principal a obra do 

sociólogo Norbert Elias, onde será pautada a argumentação. 

Não pretendemos esgotar aqui a discussão sobre a violência, seja ela contida nas 

HQs ou fora delas. Apesar de estarmos certos da contribuição para o desenvolvimento 

do tema, não acreditamos que a discussão sobre o mesmo encerre aqui. Pelo contrário, 

pretendemos que esse seja o princípio de uma nova e maior discussão do assunto.  

Embora os estudos de Elias referentes aos processos civilizadores tenham sido 

focados na sociedade de cortes dos séculos XVII e XVIII, suas contribuições para o 

entendimento dos fenômenos sociais são grandiosas não se limitando aos mesmos 

períodos. De acordo com o próprio Elias (1996, p.99): “o estado do antigo, em conjunto 

com o novo, ajuda-nos a observar o desenvolvimento social como um todo”. 

Elias define que o poder é resultado da interação social em todos os campos. 

Essas relações sociais e a dinâmica do poder vão permear grande parte do conhecimento 

construído pelo autor. 

 

Assim, o poder na teoria de Elias não se resume ao que ocorre entre 
senhores e servos, dominadores e dominados, mas pode ocorrer entre 
indivíduos de uma mesma família, entre membros de bairros 
vizinhos; e pode se mostrar também nas mais variadas situações, 
como a maneira que os indivíduos se portam à mesa, a maneira de se 
vestir, e a aceitação (ou não) em atividades cotidianas de lazer. 
(MEDEIROS, 2007 p.170). 
 

 As relações sociais, que resultam o poder, vão construir os controles do processo 

de civilização incluindo a violência. Dentro dos “processos civilizadores”, quando a 

violência deixa de ser a forma mais usual de “diálogo” e passa a ser controlada pelo 
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monopólio estatal, constitui-se a detenção de poder pelo estado e de controle aos demais 

mecanismos sociais.  

ZIMMERMANN (2008, p.06), analisando Elias diz que “a violência foi 

confinada aos quartéis e aos membros das forças armadas, a polícia e, em casos mais 

específicos, permitida entre competidores esportivos”. Logo, vemos que a violência 

passa a ser vista como algo não civilizado, com exceção de quando é praticada pelo 

estado, que inclusive deve aplicá-la para manter a “ordem social” ou em casos 

específicos como nos esportes.  

Todo e qualquer ato de violência é repudiado e o controle social, para que atos 

violentos sejam reprimidos, é cada vez mais sofisticado. Como exemplo, podemos citar 

as recentes iniciativas jurídicas do Brasil, em que o Estado, formulou duas novas leis 

para coibir a violência doméstica: a lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340, de 7 de Agosto 

de 2006), que criminaliza e controla casos de violência contra a mulher, e a lei contra a 

violência infantil, que de maneira polêmica, proibiu qualquer tipo de punição física a 

crianças, numa tentativa de extinguir as “palmadas” e, principalmente, suas derivações 

mais pesadas, configuradas em agressões contra menores. 

Essas ações caracterizam uma mudança social, forçada pelo Estado detentor do 

monopólio da violência (que defende esse monopólio), que demonstra o crescente 

repúdio a violência na sociedade.  

As ações modernas fazem com que os indivíduos, caminhem para uma situação 

cada vez mais clara de inadequação da violência no cotidiano. A violência está cada vez 

mais contida e rejeitada, mas ainda faz parte da vida, da natureza humana e da 

sociedade como um todo.  

SIMÕES (2001, p.27), com base na teoria Elisiana, amplia a discussão quando 

apresenta que “a violência faz parte do conjunto das relações humanas, portanto, 

também é dinâmica, assumindo múltiplas faces e diversas conexões com outros 

fenômenos sociais”. 

Nesse caso, a violência como comportamento das relações humanas, está 

presente em várias situações, mesmo com a crescente e constante negação e repúdio 

dessa prática. 

O que diferencia a violência praticada pelo monopólio estatal, para a violência 

presente nas relações sociais, é justamente a dinâmica, que possibilita as diferentes faces 

e conexões, apresentadas em muitas formas na sociedade. A diferenciação se fez pelo 
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processo de valorização do Estado e de suas respectivas funções e da atribuição dessas 

funções ao mesmo Estado pela sociedade.  

O fato da violência não estatal ser controlada, negada e evitada, não significa 

que foi extinta. Pelo contrário, há grande número de teóricos que defendem a 

necessidade de se extravasar a violência presente no cotidiano.  

Um dos trabalhos recentes a esse respeito trata a ideia da importância de que 

crianças tenham brincadeiras “violentas” (matar monstros imaginários ou brincar com 

vídeo games de tiro, entre tantas), como uma forma de representar de maneira não 

violenta a violência, inerente as relações humanas. Com isso, as crianças aprenderiam a 

conviver com uma necessidade de representação da violência para que não haja a 

prática da mesma. 

No livro “Brincando de matar monstros”, JONES (2004), relata os benefícios da 

imaginação, da prática de leituras ou do consumo de filmes e desenhos com violência 

fictícia. Para o autor, além das crianças terem consciência de que aquilo que estão 

consumindo é falso, elas escolhem brincar assim, buscando exatamente por aquilo que 

está expresso nos mesmos desenhos, filmes e brincadeiras.  

Ao desenvolver sua ideia, o autor relata inúmeras experiências, de crianças e 

adolescentes, que, tendo uma vida violenta ou não, utilizam as brincadeiras para 

extravasar, se proteger, se fortalecer, ou simplesmente (na maioria dos casos), apenas 

brincar. 

Nessa linha de raciocínio, tanto HQs, como filmes, brinquedos e outros 

produtos, servem para que as crianças possam conviver melhor com o mundo que as 

cercam. O consumo voluntário desse material, não representa necessariamente a opção 

pela violência ou sequer, indica um perfil violento.  

O exemplo de vida de muitos de nós, especialmente as gerações das décadas de 

1970 e 1980, pode servir como uma demonstração desse raciocínio: quantos de nós, em 

nossas infâncias, brincamos de polícia e ladrão, de lutas ou guerras imaginárias? 

Quantos de nós, quando criança, imitamos nosso personagem favorito, seja ele Rambo, 

o herói de guerra americano, ou Kung Fu, herói “pacificador” que distribuía pancadas 

em seus oponentes? E afinal, quantos de nós, após essas situações, tornamos-se homens 

violentos em sua vida adulta? 

O desenvolvimento desses argumentos tem feito crescerem os estudos que se 

esforçam em desassociar a prática de violência de “faz de conta” da prática da violência 

real. 
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Anterior a JONES nessa discussão, SIMÕES (2001), vai apresentar o mesmo 

raciocínio quando afirma: 

 

Os indivíduos, consumidores das programações e reportagens de 
violência, contemplam o fenômeno. Mas isto não significa uma 
forma de exaltação à violência. O consumo de programas ou 
reportagens que retratam as formas de violência que existem na 
sociedade contemporânea, pode ser um indício de que a 
contemplação de atos de violência substitui o impulso pessoal à 
agressividade. (p. 80). 

 

O autor deixa evidente que, apesar de assistirmos a uma luta na TV, não vamos 

necessariamente lutar com vizinhos. Há uma clara e inequívoca diferença entre a 

violência consumida e as práticas de violência, além de uma sinalização da 

possibilidade bastante contundente, de que exista uma substituição dos impulsos por 

uma violência contemplativa e não ativa. 

É prudente ressaltar e evidenciar, que não existe qualquer intenção de valorizar 

quaisquer práticas violentas, ao contrário, apresentamos a ideia de que, mesmo com o 

convívio com a violência ficcional, não há justificativas, tampouco motivo, para a 

prática da violência. 

A convivência com a violência está tão presente nos processos civilizantes da 

sociedade, que Elias em muitos momentos vai se referir aos processos descivilizadores, 

que conviveriam juntamente com os processos civilizadores no desenvolvimento 

humano. Esse paradoxo é apresentado de forma a justificar e para servir como 

instrumento de entendimento das contradições das sociedades.   

NEIBURG (1999), diz sobre a violência nos processos civilizadores: 

 

(...) os valores da paz se impõem pela força; as guerras são meios 
para definir e redefinir as fronteiras sociais; a consagração de certos 
aspectos em detrimento de outros como verdadeiros traços de 
‘caráter’ de uma nação (uma forma lingüística ou religiosa por 
exemplo) se realiza não só por intermédio de formas ‘doces’. (pp.48-
49). 
 

Entende-se que a violência realmente faz parte das relações sociais e definem 

situações e desequilíbrios ou manutenção nos detentores de poder. E ao entendermos 

que as HQs de super-heróis são pautadas em valores atuais e na dinâmica social como 

se expressa nos dias de hoje, podemos analisar a violência apresentada nelas dentro 

desse contexto. 



65 
 

DUTRA (2001): 

 

As Histórias em Quadrinhos, como todas as formas de arte, fazem parte 
do contexto histórico e social que as cercam. Elas não surgem isoladas e 
isentas de influências. Na verdade, as ideologias e o momento político 
moldam, de maneira decisiva, até mesmo o mais descompromissado dos 
gibis. 

 

Como diz o autor, as HQs recebem influência do contexto histórico, situação 

econômica e muito da opinião dos idealizadores (roteiristas e desenhistas). Uma vez 

que, como acreditamos e defendemos aqui, a violência faz parte das relações sociais 

como um todo, elas naturalmente estão representadas nas HQs de super-heróis. 

Segundo KULSAR (2001) a característica mais marcante do super-herói é a 

“vontade de fazer justiça com as próprias mãos, evitando ao máximo vitimar inocentes 

ou causar a morte de qualquer ser humano” (grifo do autor).  

Apesar de apresentarem valores humanos e “boas intenções”, por diferentes 

motivações os super-heróis decidem que devem intervir na execução da justiça e assim 

o fazem. Utilizam-se para isso de suas habilidades especiais, e não são raros os casos 

em que essas habilidades estão ligadas a força e a violência, elementos de dominação e 

exercício de poder. 

As histórias em quadrinhos de Batman contêm violência. Não é esse o único 

elemento presente e também não poderíamos afirmar que é o maior, mas não há como 

negar a existência da violência nas relações que o personagem estabelece em sua 

atuação como super-herói. 

Como exemplo, utilizamos um trecho da HQ “Cavaleiro das Trevas”: Batman 

está enfrentando sequestradores e enquanto espera pelo primeiro bandido a ser atacado, 

precisa tirar o policial (recruta) de perto, para evitar que ele se machuque (figura 13). 

Logo após, Batman escolhe entre as sete formas disponíveis em suas técnicas de defesa, 

na posição em que se encontra, a que ele irá aplicar. (figura 14)  
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Figura 13: Batman utiliza sua capa para derrubar o policial, evitando que ele se machuque durante 
a ação (Fonte: “Cavaleiro das Trevas”) 

 
Figura 14: Batman aplica o golpe no seqüestrador, mesmo podendo matá-lo decide imobilizá-lo 
(Fonte: Ibid) 
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Na sequência acima, Batman utiliza-se da força física e de técnica de luta para 

parar um criminoso que colocava em risco a ele e o policial. Sua demonstração de 

impiedade (como é descrito ele poderia desarmar o criminoso sem feri-lo) é justificada 

na história por conta desses bandidos serem sequestradores e estarem no momento em 

posse de uma criança. Também podemos considerar que Batman, mesmo tendo a opção 

de matar o bandido, não o faz, prefere aterrorizá-lo numa possível tentativa de retirá-lo 

da vida criminosa.   

 Segundo CUNHA (2006): 

 

Batman não se importa em ferir aqueles que ele acredita serem 
realmente merecedores desse tipo de punição física (...). A violência 
usada por Batman, portanto, não seria, dentro de sua perspectiva, 
gratuita. Ele é violento com quem merece esse tipo de tratamento. 
(...) a função de aterrorizar os bandidos não serve apenas para criar 
vantagem ao Batman em relação a eles em sua missão de combatente, 
mas para amedrontá-los a ponto de se tornar um fator capaz de 
impedi-los de retornar à vida criminosa. (p. 195). 
 

Além disso, CUNHA (2006) aponta um posicionamento de “auxiliador” de 

Batman em relação aos criminosos, quando enxerga neles a possibilidade de 

recuperação ou até um lado humano dos criminosos. Mesmo em sua maior motivação, 

sua motivação inicial, ele percebe os processos que levaram a pratica da violência por 

parte do criminoso que assassinou seus pais. Batman vai referir-se a esse malfeitor 

como alguém desesperado e unicamente em busca de dinheiro, e apesar de sua vontade 

de puni-lo, consegue entender suas limitações humanas, colocando-se lugar do bandido. 

Nesse momento percebemos o vínculo dessas práticas com o conceito de 

autocontrole de Norbert Elias. Apesar de Elias apresentar a idéia de autocontrole como 

um comportamento que se desvincula da violência (SIMÕES, 2001, p.37), entendemos 

aqui a ligação com o conceito uma vez que Batman tem a noção exata da violência, de 

seu uso e de suas consequências, e a utiliza como ferramenta em busca de uma situação 

entendida como ideal, em busca de uma situação melhor para sua cidade. 

 

2.5.1  Autocontrole (Controle das emoções) 

 
O conceito de autocontrole é um dos principais e um dos mais importantes, no 

conjunto de análise de Norbert Elias. No que se refere às relações sociais, o autocontrole 
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se traduz, mais evidentemente, pelo “freamento” de impulsos e paixões individuais, para 

o bem estar coletivo. 

Há nesse conceito, uma clara relação e associação ao efeito social de repúdio a 

violência: o comportamento social se impõe ao indivíduo, que para o convívio na 

sociedade, deve ter o controle de suas emoções. Existe uma necessidade do 

desenvolvimento do autocontrole para o funcionamento das sociedades modernas, e 

essa necessidade, é apresentada no conjunto de ações que representam os processos 

civilizadores. Mudanças nas disputas, antes feitas pela espada dos guerreiros, hoje pela 

caneta e pelo diálogo dos parlamentares, impuseram um novo habitus, que foi moldado 

através da evolução do autocontrole. 

Para Elias, o desenvolvimento do autocontrole, tem fundamento também no 

monopólio da violência, uma vez que, é atribuída unicamente ao Estado, a função de 

agir de maneira violenta, cabendo ao restante dos indivíduos, a tarefa de se comportar 

pacificamente, portanto, controlando seus impulsos. Além disso, o aumento da 

segurança pessoal, ou o aumento na confiança de que o Estado deve se responsabilizar 

pela segurança, fez crescer também o nível de segurança física, fazendo com que as 

relações tivessem muito mais embasamento em ações não violentas.  

O processo civilizador levaria a uma necessária adaptação de comportamentos, 

que rejeitariam práticas anti-sociais, incluindo (especialmente) a violência entre 

indivíduos, sendo o autocontrole, um dos instrumentos para a manutenção da vida 

social. 

A análise do conceito de autocontrole se faz necessária em nossa pesquisa, uma 

vez que, um dos principais métodos de ação de Batman, é a violência. O personagem 

pune criminosos e incita neles o medo e a covardia. Batman se opõe a falta de 

capacidade, do poder público de sua cidade, em lidar com os crimes que se apresentam 

cada vez mais. Sendo assim, se opõe ao monopólio da violência, exercido pelo Estado. 

Haveria autocontrole nas ações de Batman? 

Para SIMÕES (2001), o sentimento de culpa, chamado popularmente de “dor na 

consciência”, é um dos principais mecanismos do autocontrole. A partir disso, 

desenvolvemos uma relação direta do modo de agir de Batman e o conceito de 

autocontrole. 

Batman teve seus pais assassinados em sua frente, e, por conta de sua perda, fez 

um juramento que se tornou sua obsessão: devotar sua vida para que aquilo não 

acontecesse novamente com mais ninguém. O jovem Bruce Wayne carregaria com ele 
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uma obrigação com seus falecidos pais, obrigação que se estenderia a toda sua cidade e 

expressa no combate ao crime. 

A partir do acontecimento trágico, Batman carrega consigo a culpa por cada dia 

em que não consegue fazer valer seu juramento. Talvez carregue também a culpa por ter 

sido poupado, uma vez que, o bandido que matou seus pais o considerou como alguém 

que não ameaçava seus planos, alguém que não lhe daria trabalho ou preocupação, não 

sendo necessário livrar-se dele. O sentimento que o persegue é o de provar que o 

bandido estava errado. Batman quer ser o problema que os bandidos não conseguem se 

livrar. 

Por outro lado, podemos facilmente associar o comportamento do personagem, a 

uma postura que ignora totalmente o que se apresenta como autocontrole. Batman está 

exatamente praticando a violência e o comportamento anti-social. Essa é, sem dúvida, 

uma leitura possível do quadro apresentado, mas propomos outra. 

Acreditamos que a culpa carregada, que aflige Batman, o leva a aprimorar seu 

autocontrole, fazendo com que o conceito seja aplicado em sua conduta de maneira 

exemplar.  

As HQs apresentam Batman como um homem muito inteligente, capaz de 

raciocínio, deduções e até de reflexos muito acima da média. Além de sua força física e 

treinamento, é a sua inteligência que é colocada em combate. Bruce Wayne não optou 

pelo caminho mais fácil, da vingança, que seria feita simplesmente assassinando o 

assassino de seus pais. Batman fez a opção de defender todo àquele que esteja em uma 

situação como a sua, de fragilidade e de vítima. Para isso, utiliza-se de sua força física e 

preparo, de sua inteligência e também de seus equipamentos. Faz uso de armas 

específicas e golpes exatos para cumprir sua missão da melhor maneira possível. Duas 

coisas colocam foco em seu trabalho: primeiro, não há tempo a perder e segundo, toda 

vida deve ser preservada, inclusive a de seus oponentes. 

No que diz respeito à primeira questão, Batman neutraliza os bandidos o mais 

rápido possível, gastando a menor quantidade de recursos possível e dispondo de 

quantidade exata de força. Se possível, derruba um oponente sem tocá-lo, ou com um 

único golpe. Economizar forças e tempo dá a ele a oportunidade de continuar por mais 

tempo resolvendo mais crimes e detendo mais criminosos. 

No segundo ponto, Batman se pauta por um código de conduta que determina 

claramente sua regra mais importante, a regra de nunca matar, além de lutar para que 

toda e qualquer vida seja poupada. Há preocupação de Batman com a vida e mesmo 
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tendo a possibilidade e instrumentos para matar seus oponentes, ele nunca o faz. O herói 

entende que não deve se igualar ao bandido que tirou a vida de seus pais, e por isso, não 

importa o delito ou a intensidade do crime praticado, o malfeitor será preso e entregue a 

lei, receberá julgamento e, se for o caso, receberá a punição do Estado.  

Há autores que representam Batman como sádico e satisfeito em espancar 

bandidos, o que, de maneira geral, é um engano. Para Batman, cumprir sua obrigação é 

um fardo, uma missão que traz prazer e satisfação na medida em que se mostra eficaz e 

bem sucedida, quando vidas são salvas e criminosos são presos. De qualquer forma, não 

significa que essa obrigação deva ser necessariamente desprovida de qualquer diversão, 

o que acontece em algumas situações, em que Batman se diverte com bandidos 

atrapalhados ou loucos fantasiados. 

Batman sabe exatamente quando, contra quem e em que medida usar de 

violência, e só faz uso desta, por entender ser necessário que ela seja aplicada, ficando 

claro que, se possível fosse, o personagem optaria por uma sociedade que não tivesse 

violência, uma sociedade onde seus pais não tivessem sido mortos e não fosse 

necessária a sua existência de herói. 

Podemos também considerar que a violência é feita de maneira seletiva, apenas 

com quem desrespeitou a lei e fez mal a outras pessoas, por consequente, estando fora 

dos padrões de conduta e convívio social.  

O ponto central é que, a nosso ver, Batman é um exemplo refinado, mesmo que 

contraditório, de prática do autocontrole. Com a determinação, que o fez treinar durante 

anos, devotando seu tempo em prol de uma sociedade sem o “mal”, Batman exerce em 

suas ações, de maneira inequívoca, o controle das emoções.  
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3 Análise e considerações sobre os resultados das 

entrevistas 
 

Nesse capítulo analisamos as respostas do grupo de leitores para questões que 

relacionam HQs e educação e também violência, além disso, utilizaremos e citaremos os 

pontos que acreditamos serem relevantes nas histórias pessoais de cada leitor. 

Citando alguns trechos das falas e comentando-os, buscaremos relacionar as 

idéias apresentadas até o momento, confirmando-as ou mesmo refutando-as.  

O grupo de leitores se compõe de Anderson, Everton, Lucas, Érico e Guido. 

Anderson Oliveira11 é nosso leitor mais velho, na ocasião da entrevista com 38 

anos. Tem formação escolar de pós-graduação – especialização. Anderson lê HQs 

regularmente há 15 anos, o mesmo tempo que lê histórias do Batman. Sua opção de 

história mais importante foi “Batman – O Cavaleiro das Trevas”. 

 Anderson iniciou a leitura assídua em 1997, e lia tudo que saía de HQs no mercado 

brasileiro. Ele conta que havia muito menos variedade na época e que Batman não foi 

uma escolha, mas sim, que o personagem em questão estava entre as inúmeras revistas 

que ele comprava e lia. O leitor diz que ainda hoje lê a maior parte do material de HQs 

publicado, mas tem um olhar diferenciado para o Homem Morcego: “Batman me 

encanta pelo lado sombrio e pelo fato dele não possuir nenhum super poder, são, em 

geral, apenas pessoas comuns”. Além disso o leitor aponta que o perfil dos personagens 

da DC (editora que publica Batman) é um pouco mais maduro que a Marvel (editora 

rival12) e Batman dentro da DC é o mais adulto dos títulos de super-heróis. 

 

Everton Luis Mendes Felipe, na ocasião das entrevistas tinha 33 anos e tem 

formação escolar técnica, equivalente ao ensino médio. Lê HQs desde os seus quatro 

anos de idade, mas começou a ler regularmente aos 13, completando ao todo 20 anos de 

leitura das histórias de Batman. Citou “Batman – O Cavaleiro das Trevas” como sendo 

a HQ mais importante que leu. 

 Everton conta que sua história como leitor começou folheando quadrinhos dos tios: 

“Acho que eram da EBAL, lembro que eram grandes, preto e branco, do Batman, 

Tarzan e acho que do Fantasma, mas não tenho certeza desse”.  

                                                 
11 Anderson Oliveira é um pseudônimo para o leitor que preferiu não ter seu nome divulgado, conforme 
opção do anexo 3 – Carta de cessão. Os demais nomes são dos próprios leitores, que optaram pela 
divulgação de suas identidades. 
12 Conferir página 46. 
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 Por conta do seu interesse, seu pai começou comprar revistas da Mônica, Disney, 

Gordo e outras infantis. Até que um dia, na casa de sua avó, Everton viu em um jornal 

dominical, que continha suplemento infantil, um desenho de “um cara com garras”. 

 O cara com garras é Wolverine, personagem do grupo X-Men: “ele (Wolverine) 

tem me atormentado até hoje! Comecei a desenhá-lo feito louco e me interessei por 

super-heróis”. 

 Everton relata que na mesma época assistia o desenho dos Superamigos, o seriado 

do Batman e também os desenhos “desanimados” (em referência a baixa qualidade da 

produção) da Marvel. “Também via a série do Hulk e da família Marvel: SHAZAM!13”  

Mais tarde Everton começou a comprar suas revistas e identificou nas HQs dos X-Men 

o personagem com garras que o atormentou. Ele relata que desde então as revistas dos 

mutantes não faltam em suas leituras. 

 Especificamente a Batman, Everton diz que lê desde que começou a trabalhar e é 

“apaixonado pelo morcego” sendo a segunda série que não falta em suas leituras, 

inclusive somando o fato de ter tentado comprar revistas já antigas para completar a 

coleção, vasculhando Sebos e bancas.  

 “Desde então tenho uma coleção de quadrinhos considerável, uma esposa (que 

antes de casar sabe que só paro com quadrinhos quando se esgotarem todas as 

possibilidades financeiras), um filho que está pegando o mesmo gosto e com quem eu 

pretendo dividir grandes aventuras e um bando de pessoas que ainda acham que sou 

criança por ler gibis até hoje, mas eu amo GIBIS e não consigo viver sem eles...”  

  

Lucas Bonini Salvego tinha 30 anos na ocasião da entrevista e tem formação 

escolar de nível superior. Lê HQs de super-heróis há 17 anos e histórias de Batman há 

oito anos. Lucas viu a participação de Batman em uma HQ da Liga da Justiça chamada 

“Reino do Amanhã”, se interessou pelo personagem, que passou a acompanhar em 

leituras regulares. A HQ “Reino do Amanhã” é apontada por Lucas como sendo sua 

história mais importante. 

 Lucas conta que começou a ler HQs de super-heróis com 13 para 14 anos, quando 

se interessou pela cultura pop em geral: “Foi por volta dos 13 ou 14 anos que comecei a 

                                                 
13 SHAZAM é o grito que transforma os integrantes da família Marvel, dando aos integrantes do grupo a 
sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a 
velocidade de Mercúrio.   
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me interessar por toda a cultura pop como rock-n-roll, séries de TV, HQs de super-

heróis e Role Playing Games.”  

 Antes disso, por volta dos sete ou oito anos, já gostava de HQs, apesar de não ler as 

histórias, apenas acompanhar pelos desenhos. Os primeiros contatos foram com HQs da 

Disney e dos Transformers (personagens que eram Robôs super-heróis e que 

recentemente foram recriados no cinema).  

Apesar de acompanhar HQs de super-heróis por muito mais tempo, Lucas só começou a 

ler e comprar revistas do Batman com regularidade em 2002: “Comecei a ler e 

colecionar as HQs dele a partir de 2002, depois de ter lido a minissérie Reino do 

Amanhã e ter gostado muito do personagem”.   

 

Érico Soriano, que na ocasião da entrevista tinha 28 anos, está terminando seu 

doutoramento pela Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos. Há 15 anos lê 

regularmente HQs de super-heróis, tempo em que também lê regularmente as histórias 

de Batman. Érico foi o terceiro leitor do grupo a apontar a HQ “Batman – O Cavaleiro 

das Trevas” como sendo a mais importante revista que leu. 

 A história de leitor de quadrinhos de super-heróis de Érico começou aos 12 anos, 

quando ganhou do seu tio uma revista comemorativa dos 50 anos do Batman. Antes 

disso, Érico já era leitor de HQs, mas de revistas infantis: “Como praticamente a 

maioria dos brasileiros, lia os quadrinhos do Mauricio de Sousa.” 

 Entretanto o leitor aponta que a razão pelo seu interesse nas HQs foram filmes e 

desenhos animados: “Mais do que o referido quadrinho, o que me motivou a ler 

quadrinhos de super-herói foram os primeiros dois filmes do Batman e o desenho dos 

X-men da rede Globo. Os dois marcaram muito a minha infância.”  

 A partir do incentivo pelos filmes e desenhos, Érico começou a comprar suas 

revistas. Leu HQs da DC e da Marvel e algum tempo depois optou pelas histórias do 

Batman: “Comparando a qualidade dos quadrinhos da Marvel e da DC, e com maior 

nível de exigência, fiz a escolha óbvia de seguir com o Batman e outros super-heróis da 

DC”.  Érico aponta a escolha pela DC como sendo “óbvia” por que em sua opinião a 

qualidade das histórias é superior, além da “profundidade” dos personagens. 

 “O Batman é a minha opção, assim como de muitas pessoas devido a sua 

personalidade. Ele não tem super-poderes! Encara qualquer adversário e na maioria 

das vezes leva vantagem... Ou seja, um homem comum que se tornou um mito no 

combate ao mal. Além disso, as histórias são mais bem elaboradas, afinal o 
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protagonista da história é, antes de mais nada, um detetive, também conhecido como o 

maior detetive do mundo dos quadrinhos. Algumas histórias são tão complexas e 

interessantes que algumas vezes ele não precisa nem lutar.” 

 Érico faz uma declaração empolgada em defesa do personagem e demonstra que 

apesar de não ter poderes, o Homem Morcego compensa a desvantagem com a 

inteligência, tanto que às vezes não precisa lutar. O leitor aponta também uma 

característica a mais nessa compensação do super-herói sem super-poderes: “É um 

atrativo do Batman o fato de ele utilizar o terror psicológico contra seus oponentes, 

incutindo terror aos criminosos. Trata-se de um personagem psicologicamente muito 

complexo.” 

 

Guido Rossetto Moraes tinha 21 anos na ocasião da entrevista e está realizando a 

graduação, em nível de formação superior incompleto. É leitor de HQs de super-heróis 

desde criança, não sabendo com exatidão há quantos anos lê as histórias do Batman, que 

se iniciaram junto com outros heróis. Para Guido a HQ mais importante que já leu foi a 

mini-série “Asilo Arkham”. 

 Apesar de não ter certeza de com quantos anos começou a ler HQs, Guido sabe que 

foi muito cedo: “Desde criança gostava do universo dos super-heróis por assistir 

desenhos animados e por gostar de brincar com bonecos de ação, antes mesmo de ler.” 

 O leitor aponta o ambiente cultural de sua casa como sendo uma grande influencia 

para sua leitura e educação: “Por isso tudo, e por gostar muito de desenhar, desde que 

comecei a ler quadrinhos não parei mais.” 

 Guido diz que conheceu Batman pela “fama”  que o personagem tinha e por estar 

presente em todos os meios de comunicação que ele gostava, como desenhos, os gibis e 

bonecos de ação: “Mas não bastando estar presente em todos esses meios, a construção 

do personagem, dos personagens coadjuvantes e de suas histórias são com certeza das 

mais ricas e interessantes entre quaisquer outros personagens dos quadrinhos.” 

 

3.1 Sobre as relações entre HQs de Super-Heróis e Educação 

 
 No desenvolvimento desse trabalho, buscamos relacionar, evidenciar e 

aproximar a educação e as HQs de super-heróis, acreditando existir uma ligação que 

pode contribuir para o avanço de ambas. Após criar bases para essa discussão, trazemos 
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as opiniões dos leitores e as considerações sobre as mesmas dentro das relações 

educacionais e o entretenimento dos quadrinhos de super-heróis. 

A pesquisa se baseou em uma idéia aberta de educação, justificada por 

BRANDÃO (2007), como sendo um processo que se dá não somente em salas de aulas, 

mas também em outros lugares e em relações. Mais do que isso, foi apresentado, através 

das idéias de Vygotsky, que a interação social, com pessoas e ferramentas (incluindo as 

HQs) pode conduzir ao desenvolvimento. 

Essas idéias foram confirmadas através dos leitores. Os sujeitos da pesquisa 

foram perguntados sobre seus entendimentos em relação à educação, da seguinte forma: 

o que é educação para você? 

As repostas citaram a escola, mas também citaram a família, sociedade e 

comportamento, demonstrando acreditarem que a educação vai muito além da sala de 

aula e das competências do professor. 

 

Segundo Anderson a educação é: “um conjunto de ações que desenvolvem o ser 

humano como membro da sociedade, neste sentido a educação pode ser formal em sala 

de aula ou informal (pais e filhos, por exemplo). Eu costumo dizer que há três formas 

de aprender: uma em sala de aula, com as experiências diárias e a partir da 

observação das pessoas ao nosso redor – a todo o momento temos a oportunidade de 

aprender algo.”  

Anderson considera o convívio social como oportunidade de aprendizado, 

colocando a educação escolar como uma das formas de aprender. 

 

Para o leitor Everton a escola é importante, mas deve ser uma entre as outras 

formas de educação: “educação para a maioria das pessoas é deixar o filho durante 

quatro ou seis horas com um professor torcer para que o mesmo consiga fazer seu filho 

entender que deve ser bom, respeitar as pessoas e saber ler, escrever, somar e subtrair. 

Mas eu acredito que a educação que essas pessoas querem já deve vir da família, a 

escola tem por obrigação dividir conhecimentos diversos, não só acadêmicos, mas 

também pessoais, criar relacionamentos, pois muitas vezes o professor é referência 

para o aluno por toda uma vida ou por boa parte dela. A educação não é ensinar o 

certo ou o errado, mas providenciar meios para que os jovens consigam se preparar 

para o mundo, e conseqüentemente para uma vida inteira. Somar e subtrair são 

elementos importantes na formação, mas aprender sobre caráter, companheirismo, 
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lealdade é muito mais importante tanto em casa quanto na escola, e se para isso for 

necessário algumas broncas, então que elas venham.” 

Everton considera os componentes curriculares e a educação formal como partes 

importantes, mas em sua fala valoriza valores que em sua opinião não podem ser 

considerados secundários e sim deveriam vir antes dos conteúdos escolares tradicionais. 

Aponta ainda o professor como um exemplo e uma figura a ser respeitada. 

  

  Para Lucas, a educação deve agregar conhecimento: “Se a educação for de 

qualidade, além da adição de conhecimento, ela é capaz de inspirar novas idéias e 

indicar como colocar em prática o conhecimento.” 

 Lucas leva em conta a educação em sua proposta mais prática, a de ensino e 

aprendizagem de maneira simples, apontando inclusive a possibilidade de isso ser feito 

com qualidade superior em determinadas situações ou em instituições escolares mais 

apropriadas para tal. Para ele o conhecimento deve gerar práticas. 

  

 Para Guido, “Educação é a qualidade de uma pessoa de comportar-se da maneira 

que é mais correta para si, em qualquer situação. Para mim a educação só pode ser 

adquirida pela própria pessoa, e isto se dá pelo meio em que ela vive. A pessoa só é 

educada quando ela assimila algum valor.” 

 Analisando de maneira mais cuidadosa o que Guido diz sobre educação, podemos 

perceber que ao dizer que é “a maneira mais correta para si” ele leva em consideração a 

consciência, o caráter. A maneira correta é aquela que a pessoa acredita ser acertada, de 

acordo com cada situação e também de acordo com sua formação moral. Podemos 

considerar isso ao seguir com sua resposta, que diz: “a educação só pode ser adquirida 

pela própria pessoa”, tratando-se de comportamento e não especificamente de 

conhecimento. Esse comportamento, considerado por ele como sendo o “correto” é 

baseado em valores adquiridos pela educação. 

 

 Para Érico, “a educação é uma forma de comportamento socialmente aceito, ou 

seja, uma forma de agir de acordo com regras combinadas de convivência que 

permitem nos relacionar com outras pessoas. É também o que aprendemos e 

ensinamos, as relações de aprender e ensinar, isso dentro ou fora da escola, ou na 

família, ou em qualquer lugar.” 
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 Érico considera a educação como um componente social, uma forma de 

convivência através de regras, o fato de entrar nesse sistema dispõe um processo 

educacional. Além disso, o leitor fala sobre a relação de ensino aprendizagem. De 

maneira simples coloca os processos de ensinar e aprender como sinônimo de educação, 

levando em conta que esses processos acontecem em muitos lugares e situações. 

 O leitor Érico, formado em uma licenciatura, diz que não se considera educador e 

admite não se interessar por educação e faz algumas considerações sobre a situação 

educacional do Brasil: “acredito que a educação seja prioritária para um país. Deve-se 

investir muito mais do que ocorre hoje na educação, principalmente na qualificação e 

no salário dos professores. Também acredito que deva-se investir muito mais  no ensino 

de base no Brasil. Não faz sentido termos Universidades públicas de qualidade 

internacional e nosso ensino fundamental e médio num estado tão lamentável.” 

Acreditamos serem pertinentes tais colocações e talvez esteja justamente nelas 

os motivos que fazem o professor Érico não ter interesse pela educação. 

 

No geral, as respostas demonstram que os leitores consideram a escola como 

parte da educação, havendo nas falas a valorização da convivência social e familiar. A 

educação é vista como componente social, que valoriza o cidadão, agregando valores e 

conhecimentos, capacitando-o a viver bem como membro da sociedade, respeitando 

regras e sendo uma pessoa com alto grau de civilidade. A educação para os leitores é o 

que desenvolve o ser humano, levando-o a um comportamento aceito. 

Acreditamos na educação como algo além desses conceitos, contudo, 

identificamos nas respostas dos leitores o entendimento de uma educação que seja 

prática, que apresente aplicações e que possa ser percebida, por exemplo, ao comprara 

uma pessoa sem bases educacionais e que não se adéqua aos padrões sociais de conduta. 

Consideramos também que as respostas satisfizeram o que buscávamos em 

relação ao entendimento de educação, possibilitando que prosseguíssemos as 

investigações levando em conta as HQs como um instrumento educacional. 

Ao continuar as questões, os sujeitos foram perguntados sobre a existência nas 

HQs de super-heróis, do que eles acreditavam ser educação, da seguinte maneira: Você 

reconhece elementos da educação nas HQs de super-heróis?  

Para todos os leitores a educação está presente nos quadrinhos. 
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 Segundo Lucas: “Sem dúvida, percebo que as HQs de super-heróis oferecem muito 

conhecimento, na forma de pequenas informações que autores acabam colocando em 

seus textos. Outro elemento é a inspiração de novas idéias a partir desta quantidade de 

conhecimento oferecida nas páginas de HQs. Como as HQs são também arte, e por 

isso, criativas, vejo que existe a probabilidade de uma nova idéia prática no “mundo 

real” surgir de algo fantástico lido em uma HQ.”   

A resposta do leitor Lucas a essa questão está inteiramente ligada ao seu 

entendimento de educação. Para ele a educação é algo mais prático, aplicável, que gera 

conhecimento que, em um maior potencia de qualidade, será colocado de forma real. 

Lucas faz uma relação direta aos conhecimentos literais das HQs, como informações e 

citações. Em suas considerações, o leitor acredita que educação é a adição de 

conhecimento e, portanto ao encontrá-lo nas HQs e consumi-lo, esse conhecimento 

pode ser incorporado. O conhecimento que puder ser posto em prática também é 

valorizado. 

 

Everton apresenta uma resposta com o mesmo raciocínio prático: “você pode 

aprender diversas matérias da grade curricular por meio de HQs, você pode conhecer 

a Grécia se ler ‘300’14, pode conhecer a ‘Palestina’15 se ler Joe Sacco, pode conhecer 

outras religiões e culturas e aprofundar seus conhecimentos com mais pesquisas, a HQ 

sozinha não vai ensinar tudo, mas despertará a curiosidade dos leitores em relação ao 

mundo. Você pode aprender algumas palavras em outra língua, mas para poder falá-la 

deverá estudar, poderá conhecer algumas estrelas e constelações, alguns tipos de seres 

pré-históricos, mas sempre deverá pesquisar para conhecer mais e melhor.” 

O leitor fala da possibilidade de receber os conhecimentos que estão disponíveis 

nas HQs, mas leva em conta a curiosidade que pode ser criada através da leitura, 

fazendo com que a pessoa busque em outras fontes mais informações sobre cada um dos 

assuntos. 

 

Já para Érico, as referências educacionais são mais abrangentes: “Na minha 

opinião, os elementos que podem ser reconhecidos são: a importância da leitura, como 

cultura e hábito; aumento do conhecimento da língua, como regras ortográficas e 

                                                 
14 “300 de Esparta” é uma HQ escrita e desenhada por Frank Miller e conta a luta dos soldados da cidade 
grega contra o Rei Xerxes da Pérsia. 
15 “Palestina” é uma HQ de Joe Sacco, artista norte-americano, que reproduz as notícias de jornal sobre a 
Guerra no Oriente Médio e a disputa de territórios no país que dá nome ao livro. 
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vocabulário; as informações obtidas indiretamente nas histórias, ou seja, 

conhecimento; exemplos de atitudes positivas dos personagens, como justiça, valores e 

disciplina.” 

Érico vai além da simples obtenção de conhecimento e enumera possibilidades 

educacionais que as HQs de super-heróis podem proporcionar. Algumas dessas 

possibilidades já citadas em nosso trabalho, como a leitura e vocabulário, além da 

obtenção de conhecimento, lembrada por Lucas. Esses pontos são comuns às HQs e a 

outras leituras.  

 O leitor, no entanto, apresenta um elemento diferenciado nas HQs de super-heróis e 

que será repetido pelos demais: os personagens são bons exemplos: “No caso específico 

dos quadrinhos de super-heróis, é benéfico para educação pois, constantemente ensina 

bons valores e moral para as crianças.” 

 

Para Anderson, “o principal aspecto das HQ de super-heróis é servir de modelo 

a ser seguido, os heróis destas HQs, em geral, são modelos de comportamento e atitude 

na sociedade.” 

  

 Para Guido, “de forma mais abrangente, os super-heróis são exemplos de bondade 

e perfeição”.  

 Três dos cinco leitores citaram nessa resposta a idéia de que os super-heróis de 

HQs servem de modelos pela bondade, atitude, perfeição, justiça, valores e disciplina. 

Em outros momentos, nas respostas posteriores, esta constatação voltará a ser lembrada. 

 Sobre este ponto, concordamos e nos amparamos nas idéias trabalhadas por 

Vygotsky e JONES (2004), presentes nas discussões da pesquisa que apresentam as 

teorias de desenvolvimento (página 27) e a violência nas HQs (página 63). 

 

 Guido continua suas considerações sobre a educação nas HQs: “As histórias de 

enredo mais simples, voltadas para crianças menores normalmente exploram o bem 

contra o mal, o certo contra o errado, e dão exemplos de valores a serem seguidos.” 

Estas histórias, que o leitor credita a crianças, são mais simplistas, deixando sempre 

claro o lado do bem e do mal desde o início.  

 Sobre a dualidade bem contra o mal, presente de maneira maniqueísta nas HQs dos 

mais novos, o leitor Everton também comenta: “Para crianças ‘ajuda’ a diferenciar o 

conceito de bem e mal, embora o mundo não seja tão preto e branco, mas a partir deste 
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conceito o mundo pode se tornar diferente, pois até então, para uma criança, o mundo 

é apenas o mundo e tudo e normal.” 

 

 Percebemos que a simplificação é apontada como algo bom para crianças, para um 

primeiro entendimento do mundo e da existência dos dois lados. O leitor Everton chega 

a comentar que o mundo não é tão “preto e branco”, se referindo que, às vezes, o bem e 

o mal estão um pouco misturados. Utilizando a mesma analogia do leitor, teríamos uma 

escala de cinza difícil de definir. 

 Já as histórias mais elaboradas, apresentam situações mais conflitantes, como 

coloca o leitor Guido: “De forma mais específica, os quadrinhos voltados para 

adolescentes e adultos, promovem uma reflexão maior sobre personalidade, vida, morte 

e razão.” 

 As histórias mais elaboradas não deixam de lado o posicionamento sobre o bem e o 

mal, mas creditam a esses “lados”, situações sobre os motivos de ser bom ou ruim, por 

exemplo. Há uma preocupação maior com o enredo e com as formas das idéias, mas de 

todo modo, o super-herói é o que busca pelo certo e pelo bem. 

 Guido ainda finaliza seu comentário sobre educação nas HQs: “Para mim, tudo que 

me faz pensar contribui para minha personalidade e para minha educação.”  

 

 Após tantas considerações, os leitores foram perguntados se realmente acreditavam 

que a leitura de HQs de super-heróis seria benéfica para a educação: Todos 

responderam que é benéfica. 

 Contudo, Anderson ressalta: “tudo depende de outros fatores externos, que incluem 

o relacionamento com a família, a comunidade e o método formal de ensino. Bem 

aplicada pode ser benéfica.” 

 Sua colocação é importante e nos leva a um esclarecimento prudente: Não são as 

HQs a “salvação da lavoura”, fonte de todo bem e toda a solução para os problemas 

educacionais brasileiros, muito menos seriam a “pedra de salvação” para a moral e bons 

costumes das famílias. As HQs tem função definida, que está ligada ao entretenimento. 

Pode, em algumas circunstâncias, servir de apoio para educação, sempre como uma 

ferramenta. Consideramos as HQs de super-heróis uma ferramenta muito importante, 

que por suas qualidades e especificidades lembradas ao longo da pesquisa, podem ser 

um diferencial. Entretanto, concordamos com o leitor, quando leva em conta a 
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necessidade de outras ferramentas, processos e situações que possam favorecer os 

benefícios dos gibis de ação.    

 

 Segundo sua própria linha de respostas anteriores, Lucas justifica que a leitura de 

HQs de super-heróis é benéfica dentro de um componente prático: “Benéfica. 

Principalmente se for uma leitura crítica. É necessário filtrar as informações e o 

conhecimento para saber o que é fantasioso (meros dispositivos narrativos, a meu ver) 

e o que é conhecimento válido que o autor decidiu incluir na revista para dar vazão ao 

seu conhecimento próprio.” 

 Nesse sentido, Lucas entende que os dispositivos narrativos da história são 

importantes para que se possa desenvolver o conteúdo da mesma, mas que os 

conhecimentos válidos estão entre eles e por isso é necessário que se faça uma 

filtragem. Ainda em sua fala, percebemos claramente que o leitor entende que esses 

conhecimentos disponíveis nas HQs são colocados pelos seus autores, que de maneira 

consciente transmitem os mesmos aos leitores. 

  

 Guido, ao justificar por que acredita ser benéfica a leitura se mostra mais 

abrangente: “Com certeza benéfica! Só pela possibilidade de trazer reflexão e 

interpretação as pessoas já trazem muitos benefícios. Por ser um meio de fácil acesso e 

menos burocrático que outros meios de comunicação, os quadrinhos também 

possibilitam uma mistura de várias influências artísticas, literárias, culturais e 

intelectuais ao leitor. São infinitas possibilidades de aprendizado para os que estão 

preparados.” 

  O leitor traz muitas informações relevantes que vão de encontro a muitas das 

hipóteses defendidas em nosso trabalho. Primeiro ao apresentar as HQs como um meio 

de comunicação de fácil acesso, popular ou mesmo simplificado. Os gibis trazem de 

maneira muito mais amena, assuntos e temas, que seriam de difícil compreensão ou 

mesmo que nunca trariam divertimento, ao mesmo tempo em que informam. Outra 

consideração é a respeito do que são as HQs em sua essência. Os quadrinhos são um 

meio de comunicação em massas que reúnem manifestações artísticas e que é 

considerado também arte. Não deixa de ser comunicação, mas também é arte (tanto 

visual como literatura). 

 Ao finalizar, Guido diz que “são infinitas as possibilidade para os que estão 

preparados”. Apesar de soar de maneira estranha, percebemos aqui uma consonância 
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com outras falas e até com posicionamentos apresentados em nosso trabalho. Dissemos 

que para que se realize um bom trabalho das HQs na educação, era preciso que se 

escolhesse uma boa obra, de valor cultural e estético, além disso, utilizando o que já foi 

dito pelos outros leitores durante essa discussão, é necessário um filtro a algumas 

situações e informações e também não se pode considerar as HQs como uma ferramenta 

única, sendo necessário fazer ligações e relações a outras situações e instrumentos. 

 Portanto, enxergamos no que o leitor chama de “preparados” aqueles que 

consideram as situações específicas de aplicação das HQs em um contexto de 

aprendizagem.  

  

 Para Everton, os componentes citados pelos demais leitores estão presentes para 

fazer a leitura de HQs benéfica e o leitor contribui com sua história pessoal: “Eu 

considero benéfica, pois auxilia diversos campos do aprendizado, além de despertar 

interesses diversos para a construção do caráter, da personalidade e atiçar a 

curiosidade, transportando e despertando a imaginação do leitor. Ao menos para mim 

foi benéfica, pois fez com que eu pudesse conhecer mais e melhor diversas culturas, 

curiosidades, religiões, filosofias e muito mais.”  

 Foram lembrados pelo leitor os exemplos de moral e caráter na formação da 

personalidade, além da contribuição prática com conhecimentos aferíveis. Como 

exemplo, sua própria situação, estimulado pela leitura e beneficiado por ser leitor de 

HQs. 

  

 Érico segue apresenta argumentos que concordam com as posições defendidas 

pelos outros leitores, aproveitando para fazer mais uma vez, uma critica a situação da 

educação brasileira: “Acredito que toda leitura é positiva. A realidade brasileira é 

muito triste no que tange ao verdadeiro alfabetismo e a leitura. Portanto, considero 

benéfica porque o quadrinho, além de ser uma forma de linguagem escrita, permite um 

maior conhecimento e o desenvolvimento de idéias.” 

 O  leitor apresenta as HQs como uma possibilidade de colaboração para a melhoria 

de um quadro educacional ou cultural grave, o da pouca leitura. De fato a leitura de 

quadrinhos faz com que exista maior interesse para outros tipos de leituras, como 

apresenta VERGUEIRO (2006), citado na primeira parte da pesquisa.  

 Érico enfatiza a qualidade das HQs atuais, justificando assim sua amplitude nas 

atividades benéficas à educação: “Muitas histórias em quadrinhos atuais são muito bem 



83 
 

escritas e reconhecidas como quadrinhos para adultos devido a sua complexidade e 

rapidamente se tornam roteiros para filmes com grande potencialidade de público.” 

 

 Após essas questões os leitores foram trazidos para um olhar pessoal que levasse 

em conta sua própria história e foram perguntados se a leitura de HQs teve influência 

em suas formações pessoal ou mesmo profissional. 

 Apenas o leitor Anderson disse não ter tido influência das HQs em sua formação. 

 Há, no entanto, um diferencial para o leitor: Anderson é nosso sujeito de maior 

idade, 38 anos e lê HQs há 15 anos, portanto só iniciou sua leitura após a idade adulta. 

 A sua resposta levou em conta isso: “Não necessariamente meu interesse por literatura 

fantástica (ficção científica e fantasia) influenciou minha escolha por uma carreira de 

engenharia. A leitura de quadrinhos, com freqüência, se tornou uma realidade já no 

final do meu curso superior, quando passei a ter recursos financeiros para comprá-

los.” 

O leitor Érico se diz influenciado e justifica: “Acredito que as histórias em 

quadrinhos são uma forma de diversão e que podem apresentar elementos e valores que 

auxiliem positivamente na nossa formação. Porém, não devem ser tão levadas a sério.” 

Érico credita as HQs sua função original e de maior potencial: a diversão. Com 

razão ele chama atenção para que não se leve muito a sério uma forma de comunicação 

que foi produzida para divertir. É o que mencionamos nas discussões sobre 

comunicação (página 32) e sobre a violência (página 63) realizadas no trabalho, além de 

que, acreditamos que as HQs só podem ter qualquer tipo de influência e atuação mais 

evidente na educação a partir de sua função de entretenimento, que chama atenção e 

justifica as demais. Contudo, o leitor não nega o auxílio positivo que a leitura de HQs 

pode trazer aos leitores, lembrando dos valores, citados por ele mesmo anteriormente. 

Mais uma vez critico a política educacional, Érico comenta: “Obviamente, se 

elas (as HQs) fossem mais valorizadas em nosso país, poderiam ser instrumentos 

interessantes para a educação.” 

Seu comentário demonstra que apesar de não dar muito crédito as HQs como 

influência na formação, o leitor enxerga uma possibilidade de uso na educação de 

maneira mais interessante ou que dê maiores resultados. 

 

 Para Lucas, a influência leva em consideração a construção das HQs como um 

processo artístico e literário, além dos exemplos de conduta: “Acredito que (influencia) 
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sim. Principalmente no fato de tentar mudar minha perspectiva quando tenho um 

problema para resolver. Esse tipo de comportamento nos é ensinado como uma ótima 

prática que não é tão automática. Mas me parece que ler durante tantos anos HQs, 

vendo os autores tentarem criar personagens com culturas diferentes, personalidades 

diferentes... nos faz pensar que sempre que um problema aparece em nossa frente, 

talvez seja apenas uma questão de mudar a perspectiva e a solução apareça.” 

 Podemos classificar a resposta de Lucas em duas interpretações. A primeira é a 

mais evidente e que é coerente ao discurso prático do leitor até agora: Se ele se depara 

com um problema, não poderá dizer que é indissolúvel, uma vez que, se os autores de 

HQs conseguem ter tantas idéias e tantas saídas para suas aventuras e personagens, por 

que ele não conseguiria uma solução para seu problema? Basta mudar a perspectiva.  

 Além dessa interpretação, faremos uma outra, possível mas menos plausível, dado 

o perfil do leitor em questão. A segunda possibilidade se refere a uma situação menos 

prática e que entendemos que Lucas consegue perceber nos personagens de HQs uma 

variedade de saídas e soluções para situações problemas. Problemas muito maiores que 

os nossos, nunca ficam sem resposta e os super-heróis, mesmo em situação difícil, 

mudam suas perspectivas e investem em diferentes alternativas, para resolver diferentes 

situações. Inspirado neles, o leitor consegue projetar a idéia de que há sempre uma idéia 

nova e uma nova forma de ver a situação.  

 

 No caso de Guido não há dúvidas sobre a influência: “Com certeza. O fato de eu 

ler quadrinhos desde pequeno, me fez despertar para ter mais interesse com muitas 

coisas de artes, desenho, literatura. Mais interesse em geral, mais vontade de aprender 

em tudo. Eu sou um cara que não para, sempre fazendo cursos, me aperfeiçoando, 

buscando coisas novas. Estou fazendo faculdade de engenharia elétrica, que não tem 

nada a ver com as HQs, mas eu levo paralelamente essas coisas como hobby e dou 

prioridade, por fazer parte de mim.” 

 Guido enxerga a influência num sentido mais amplo, apresenta alguns aspectos 

dela e justifica sua busca por cursos de desenho, artes, roteiros e outros elementos dos 

quadrinhos, classificando-os como hobby. Além disso vai dizer de um componente 

relacionado à sua família, como segue: 

“(Ler HQs) Valeu muito a pena, por que depois, quando eu já tinha uns 15 ou 

16 anos e passei a ler quadrinhos mais adultos, inclusive do Batman, isso me ajudou 

muito a me comunicar bastante com meu pai. Eu tinha um contato muito bom com ele, 
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conversávamos, nunca tive problemas com ele, mas nessa época tivemos mais um 

assunto pra conversar, pra estar perto. E o fato de estar mais perto do seu pai te ajuda 

na formação educacional. Ajuda na vida. Aí que ele pode me mostrar muitas idéias, 

pensamentos dele e eu as minhas.” 

O pai de Guido, que é professor, também é leitor de HQs e pode oferecer ao 

filho a convivência com o tema. Em vários momentos Lucas vai demonstrar o ambiente 

cultural bastante valioso de sua casa e família e isso o coloca em uma situação de 

valorização dessa convivência, especialmente com o pai. Concordamos com sua 

afirmação acima, o contato com o pai em um ambiente saudável de leitura e carinho, 

como nesse caso em especial, ajuda e influencia positivamente a formação e a educação.  

 

Para Everton a influência existiu em um ponto, mas falhou em outro: “Não 

(influenciou) porque eu queria ser desenhista, mas descobri que não tenho talento, 

depois quis ser escritor. Embora os professores elogiassem meus textos, sempre 

empaquei em certos momentos, mas cheguei a escrever duas peças para o teatro da 

escola, e uma eu guardo o texto até hoje comigo. Embora eu já tenha sido incentivado 

várias vezes, acredito que todas as boas histórias já tenham sido contadas e qualquer 

outra coisa seria uma releitura já existente, mas quem sabe um dia.” 

Nesse caso o exemplo que Everton dá para justificar a não influência demonstra 

na verdade uma grande influência. Sua busca por uma profissão ligada aos quadrinhos 

nos leva a dimensionar o quanto o leitor acreditou que poderia se vincular às HQs. 

Mesmo em sua fala, desmotivada, há ainda uma última esperança de que um dia possa 

vir a trabalhar com os gibis: “quem sabe um dia”. 

Há também em sua fala um elemento limitador, que o faz acreditar que não 

existe possibilidade de se contar uma boa nova história, o que soa como contraditório 

para alguém que coleciona HQs e que a cada mês aguarda justamente uma boa e nova 

história para se divertir. 

 Após isso, Everton aponta de maneira descontraída a influência que ele sente 

em sua vida: “E sim (influencia), porque eu aprendi valores como justiça, verdade, 

honra e lealdade... Thundercats hooooo!” Nesse momento o leitor brinca com a 

transformação em super-herói, fazendo referência ao desenho Thundercats, mas logo 

retoma a resposta: “Brincadeira... mas, a verdade é que eu realmente acredito nestas 

coisas que citei e muito ou quase tudo tem haver com a leitura dos quadrinhos, pois 

quando um amigo está em apuros você pode salvá-lo, não de um prédio em chamas, 



86 
 

mas de um momento de amargura, sofrimento, dor. Quando você esta prestes a cometer 

uma injustiça e vê que de repente aquilo não vale à pena mesmo que seja sua maior 

vontade e que seja mais forte que você.” 

Everton consegue de maneira simples exemplificar situações em que pode 

aplicar os valores citados por ele mesmo (justiça, verdade, honra, lealdade) e apesar da 

brincadeira, demonstra que realmente entende e acredita nessas virtudes. 

Continuando, ele faz a citação que segue: “Certa vez um amigo me disse que 

existem vários jeitos de matar alguém sem ser fisicamente: você poderia matar uma 

chance de um bom emprego de um amigo, uma chance com a mulher da vida dele, entre 

muitas outras coisas, e ai eu vi que ser super-herói é impossível, mas ser um humano 

melhor é possível, e que mundo real e ficção podem sim aprender um com o outro.” 

O leitor condensa em suas palavras o sentimento de nobreza e altruísmo de 

grandes super-heróis. Seu entendimento da separação entre real e ficcional são tão 

claros quanto sua capacidade de esclarecer o quanto das HQs podem estar presentes em 

nossas vidas. A conduta e postura de um supre-herói podem estar presentes na vida de 

um cidadão comum, em atos simples e situações corriqueiras.  

A valorização da vida, tão defendida por Batman, está presente na fala de 

Everton de maneira muito mais significativa. A morte pode ser física, mas pode ter 

elementos que são importantes e que estão a nosso alcance. Ao evitar a morte, o super-

herói comum como Everton, evita a decepção, o egoísmo e outras coisas que podem 

prejudicar terceiros. Como todo super-herói, algumas batalhas podem ser perdidas. 

Everton finaliza: “Acredito sim que a leitura pode ajudar na formação das 

pessoas, seja na parte profissional ou na pessoal, mas no final a sua opinião e o seu 

caráter é o que vale.” 

 

3.2 Sobre a violência contida nas HQs de Batman 

 
Como pudemos discutir anteriormente, as HQs são uma forma de reprodução da 

sociedade, como outros tipos de comunicação, mas que tem caráter ficcional. Assim 

como a violência faz parte das sociedades e dos processos da civilização, também faz 

parte das HQs, principalmente nas de ação ou de super-heróis, as quais são nosso objeto 

de trabalho. 

A primeira informação a ser abordada em nossa análise diz respeito à maneira 

como os leitores se apresentam em relação à violência. Perguntados se acreditavam 
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serem pessoas violentas e nenhum deles se considerou como tal. Alguns de maneira 

veemente e enfática, outros justificando. 

Os relatos em geral, sobre suas vidas e sobre suas atividades comprovam isso. 

Trabalhamos com profissionais e membros de família, inseridos na sociedade e que, de 

maneira mais evidente, não manifestaram nenhum indício de comportamento violento. 

Anderson foi enfático e direto, ao ser perguntado se reconhecia-se como uma 

pessoa violenta respondeu apenas “não” . 

Guido é igualmente enfático, ao mesmo tempo em que se justifica: “Não, de 

forma nenhuma, nunca briguei, nunca troquei socos, nada! Sempre fui um cara 

tranqüilo e nem em festas nada... nunca fui violento.” 

Lucas foi além. Ao receber a mesma questão, respondeu: “Não, inclusive 

desaprovo o vigilantismo, que é a base das histórias do Batman, na vida real. Funciona 

muito bem no mundo da ficção, no mundo real acredito que a violência gera mais 

perdas do que ganhos. Nesse caso o leitor se adianta dizendo que as práticas do 

personagem já não se aplicam na vida real e que, apesar de toda a disposição e apreço 

pelas HQs, apresentada em outras respostas, se limitam apenas às representações do 

próprio gibi e não na realidade. O fato de Batman ser um vigilante, que cuida da cidade 

baseando suas ações em violência é reprovado pelo leitor ao transpor a idéia para a 

realidade. A resposta de Lucas caminha para um entendimento nosso que se 

desenvolveu durante a pesquisa e que aqui buscamos afirmar.  

A resposta do leitor Érico contribui para o mesmo objetivo. Ele diz: “Não. 

Apesar de gostar de quadrinhos e filmes que expressam vários tipos de violência, eu 

não me considero uma pessoa violenta.” 

Justamente esse raciocínio que nos é comum. Não acreditamos que, por ter 

contato com a violência ficcional ou até por gostar dela, uma pessoa seja violenta, pelo 

contrário, acreditamos na possibilidade tratada por JONES (2004) e SIMÕES (2001) 

que apontam a violência ficcional como um escape, corroborando com as teorias de 

Norbert Elias sobre o controle das emoções. 

Nesse sentido, analisamos ainda a fala do leitor Everton, ao responder a mesma 

questão dos demais: “Sou estressado e às vezes, muitas vezes ou a grande maioria das 

vezes, expresso minha raiva. Mas nunca cheguei ao ponto de partir para a violência ou 

ignorância, não que eu não tenha vontade muitas vezes, como já citei na entrevista 

anterior, mas tudo isso ocorre devido aos prazos, pressões, falta de tempo e coisas 

assim. Sou nervoso, mas não violento, não vejo problema em expressar essa raiva e 
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explodir e soltar alguns berros, seja com o chefe, com o filho ou outra pessoa que me 

tire do sério, mas nunca com agressão física. Portanto, não me considero violento, mas 

também nunca consultei um psicólogo ou a Marcie16.” 

Everton se mostra mais articulado nas respostas, como anteriormente já pudemos 

perceber, e se coloca em uma situação que aparenta contradição ou mesmo confusão. A 

explosão que ele diz ser normal está ligada aos eventos do dia-a-dia, pressões sociais e 

dificuldades. Apesar de não ser um comportamento desprovido de raiva e outras 

emoções, preservamos a conceituação do próprio leitor, que não considera isso como 

violência e que justifica da necessidade desses processos para “não partir para a 

ignorância”. 

A outra citação sobre a “vontade” de praticar violência, da qual Everton se 

refere, ocorreu na pergunta que buscava saber o porquê cada um dos leitores se 

interessava pelas HQs de super-heróis. A resposta de Everton é a que segue: 

 “Tem a ver com o carinha de garras do suplemento infantil e que me atormenta até 

hoje, mas também acredito que é uma válvula de escape da realidade, uma chance de 

poder iludir o cérebro e pensar como seria interessante esse admirável mundo onde 

capas, espadas, poderes, onde o futuro é acessível por uma máquina ou por dar voltas 

no sentido contrário a rota da terra ou porque raça alienígenas invadem o planeta todo 

dia, e que deuses caminham na terra possa ser tão verossímil quanto a guerra que 

assola o RJ17, a fome na África ou o vizinho chato que você quer fatiar ou dar uma 

surra, por ser folgado e deixar o carro na frente do seu portão num domingo a tarde e 

tocar funk no volume mais alto possível.” 

O leitor relata com cuidado o sentimento de uma pessoa normal, que se depara 

com uma “agressão” feita pelo vizinho e relata a fuga da realidade através da leitura de 

HQs. 

Esse mesmo comportamento, buscando o afastamento da realidade, é 

apresentado por outros leitores do grupo, como Anderson, que ao responder sobre os 

motivos de ler HQs de super-heróis diz: 

 “Por diversão, dentro das dificuldades do dia-a-dia e do desafio de enfrentá-las é 

bom ter uma forma de se desligar do mundo real e entrar num imaginário, pode ser 

                                                 
16 Marcie é uma personagem das HQs do Snoopy, cachorro do protagonista da série Charlie Brow, do 
artista Charles Schulz. Marcie é um personagem que servia de apoio às aventuras heróicas de Charlie e 
era a melhor amiga de Paty Pimentinha, de quem sempre ouvia os problemas e dramas. 
17 Everton se refere aos acontecimentos de 2010 no estado do Rio de Janeiro, onde a polícia com o auxílio 
do exército realizou uma operação de invasão do território do tráfico de drogas, fazendo a capital passar 
por dias de guerra, com tanques e homens fortemente armados, tudo acompanhado de perto pela mídia. 
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HQ, Cinema, Literatura ou Música, todos compõe um mix de atividades que ajudam a 

aliviar o stress do dia-a-dia.”  

Érico segue a mesma linha de resposta, se aproximando da linha de raciocínio de 

nosso trabalho:“De certa forma, os quadrinhos de super-heróis são uma fuga da 

realidade, ou seja, assim como nos livros, podemos desligar do nosso cotidiano, dos 

problemas e do trabalho e mergulhar nas histórias. Nesse caso a violência é um 

atrativo dos quadrinhos de super-heróis, principalmente no combate ao mal. Os super-

heróis fazem nos quadrinhos o que, muitas vezes, gostaríamos de fazer com quem nos 

faz mal.” 

 Érico demonstra a fuga (inclusive dizendo esse termo) com uma propriedade 

que se vincula ao que disse Everton, a busca por se desligar da realidade leva junto um 

desejo de uma situação diferenciada, de uma justiça não realizada, de uma vontade 

nunca feita. A impunidade colocada de lado, executada por um ser mais preparado e que 

é depositário da confiança dos demais. 

A partir dessas considerações, fazemos uma ligação com o conceito de Norbert 

Elias do controle das emoções, entendendo que a leitura das HQs está relacionada ao 

exercício de controle dos leitores, ou, minimamente, expressam esse controle. 

Como já trabalhamos aqui, Elias apresenta alguns elementos que contribuem 

para o controle das emoções, entre eles está o monopólio da violência pelo Estado e o 

aumento da segurança pessoal, associado inclusive ao aumento na expectativa de vida 

(sobre isso consultar página 67).   

Entendemos que ao apresentar as HQs como uma fuga, os leitores utilizam-se de 

uma prática ou mesmo um instrumento colaborador para o controle das emoções. A 

vontade de justiça, a raiva contra o vizinho ou uma situação qualquer, é aplacada pela 

ciência de que não é possível ou permitido, praticar atos violentos. Espera-se isso de 

alguém a quem se atribui essa função, no caso o Estado, monopolizador da violência, ou 

em um nível de desejo e fantasia, essa atribuição seria feita a um super-herói. 

Aqui aproveitamos também para relembrar a citação de ECO (1997) sobre a 

necessidade do herói na sociedade contemporânea (ver página 22), apresentado como a 

encarnação dos desejos não satisfeitos de poder do cidadão comum, que se mostra 

muito presente na fala dos leitores. 

Contudo está muito clara a consciência dos leitores de que a violência das HQs 

não pode e não será transposta para a realidade. Pelo contrário, há a idéia de que o 
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caminho é inverso, sendo as HQs uma reprodução dos comportamentos sociais que 

apresentam violência. 

Como na resposta do leitor Everton: “Eu acho que a violência não só nas 

histórias do Batman, mas nos quadrinhos em geral, refletem o que a sociedade e a 

mídia em geral mostram no dia-a-dia. Os games violentos e a diferença que existe entre 

filmes que anos atrás eram violentos, mas que hoje em dia são praticamente comédias. 

(...) A violência mostrada nos quadrinhos corresponde exatamente ao que vivemos, 

talvez na tentativa de retratar melhor o dia-a-dia”. 

Essa consideração do leitor se vincula a uma idéia trabalhada aqui, de que as 

HQs, sendo um meio de comunicação de massas, reproduzem a sociedade, exatamente 

como na citação de DUTRA (2001), que deixa claro que os quadrinhos fazem parte do 

contexto histórico e não são isolados ou isentos de influências (ver página 65). 

Para o leitor Érico, a violência faz parte das HQs, assim como de outras formas 

de entretenimento: “Acredito que a violência faz parte do entretenimento, seja nos 

quadrinhos, nos filmes, nas séries de TV, etc. Nos quadrinhos principalmente. Os super-

heróis utilizam, na maioria das vezes, a superioridade física para derrotar os vilões... 

Interessante no caso do Batman é que ele não utiliza apenas a violência física, mas 

também a violência psicológica, ele utiliza o medo que o seu personagem representa, 

sendo um símbolo e uma grande ameaça aos vilões.” 

Nas HQs de Batman a violência é um dos elementos, somados a outros muito 

bem justificados, que demonstram o herói como um soldado no combate ao mal, 

utilizando para a guerra muitas estratégias e armas, e isso é percebido pelos leitores. 

 

Para Lucas, “a violência em Batman não é maior que a de outras mídias como 

filmes de ação ou vídeo-games. E ela costuma servir como um efeito dramático para 

demonstrar quão marcial é luta contra o crime e a maldade, no entanto histórias do 

Batman contam muito com partes de investigação, espionagem, política e não apenas 

com violência. Outro fator muito importante sobre a violência de Batman é que ele é 

um soldado com moralidade bem definida, e “os bons” sempre possuem este senso. É o 

que os diferencia dos bandidos que são violentos por egoísmo, maldade ou 

insanidade.” 

Lucas faz uma avaliação parecida com a de Érico no que diz respeito ao 

entendimento de que as histórias de Batman possuem vários elementos, além do que, 

apresenta a violência sendo parte do entretenimento. Faz também uma importante 
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relação, a de que a violência de Batman se diferencia de uma violência banal e 

injustificada, sendo movida e guiada por um senso moral. 

Anderson vai apontar algo parecido: “A violência nas HQs do Batman possui 

um caráter interessante, apesar da violência ser generalizada, há um limite que separa 

os mocinhos dos bandidos. Batman e seus aliados não usam armas de fogo, apenas os 

vilões.” 

 O leitor vai levar em conta que todos praticam violência, o que ele chama de 

“violência generalizada”, mas apresenta uma diferença entre super-heróis e vilões. Há 

um limite para Batman, há as regras, que incluem não usar armas de fogo, mas também 

contemplam o uso da violência com um propósito, não de maneira banal ou egoísta. 

Essas idéias se vinculam com citações de CUNHA (2006), apresentadas neste trabalho 

(ver página 67). A idéia de controlar a violência e seu uso, ter um propósito e aplicá-lo, 

também se vinculam às idéias do controle das emoções.   

 Continuando com a percepção de violência nas HQs, o leitor Guido faz uma 

importante contribuição ao debate: “Queria fazer uma ponte com outro quadrinho, que 

não é do Batman... Um quadrinho internacional que não foi publicado no Brasil e que 

eu li.” E conta: “Nessa história o protagonista é um vilão, um cara de uma liga de 

assassinos e tudo mais. Quando ele começou a vida dele ele, era um cara normal, que 

tinha emprego e lia quadrinhos... Era um cara submisso, as pessoas mandavam nele e 

tal... Ele acaba sendo herdeiro de uma grande fortuna e se torna o cara mais foda do 

mundo! Um cara muito violento, que pratica violência a torto e a direito, faz o que 

quer, sem limites. E no final ele fica em dúvida, ‘será que valeu a pena?’.  Ele faz uns 

questionamentos e chega a conclusão que valeu a pena! E dá uma ‘cutucada’ no leitor, 

dizendo: ‘Não quero voltar a ser um cara submisso, que as pessoas mandam na sua 

vida, como você leitor’, tá ligado? Mas isso é legal por que você lendo se reconhece no 

cara, se identifica com ele, no começo da história, nessa parte dele, mas ao longo do 

quadrinho percebe que é assim que você gosta de ser. Sabe? Levar sua vida normal, 

coisa assim, talvez não tanto (submisso) quanto ele, mas você não queria ser aquela 

pessoa violenta, que faz tudo como ele fez, você gosta de conhecer histórias assim, 

como a dele, mas durante esse quadrinho você faz bem essa diferença, você sente bem a 

diferença do que você quer ser e do que você gosta de ler” 

Guido fala de uma HQ em que a violência é apresentada como uma forma de 

libertação da submissão do dia-a-dia, uma forma de reverter injustiças, mas que acaba 

sendo mostrada em uma situação sem limites, onde uma pessoa normal, ao receber uma 
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grande quantidade de dinheiro, torna-se alguém sem escrúpulos. Essa pessoa, que é o 

personagem principal da história, tenta se assemelhar ao leitor, em frustrações e 

necessidades, mas é entendido por Guido como alguém que não se parece com ele. Ler 

violência, se sentir “vingado” ou representado por um super-herói, não é o mesmo que 

se tornar violento. Mais do que isso, a fala de Guido deixa uma sentença muito clara: 

“Você faz bem a diferença entre o que você quer ser e o que gosta de ler”. 

Ele continua, agora falando agora especificamente das HQs de Batman: “E no 

Batman também tem momentos em que eu me sinto assim. Quando, eu era pequeno eu 

sempre quis ser o Batman. Mas depois, lendo histórias mais elaboradas, você percebe 

que ele tem um questionamento moral, que às vezes ele se sente no dever de fazer 

aquilo e muitas vezes ele nem queria ta fazendo. Foi um negócio da vida que levou ele 

pra isso. Então acho que, essa parte da violência, nos quadrinhos do Batman, um 

negócio interessante pra mostrar como que é a dificuldade, como é a meta de vida dele, 

mas acho que não interfere em nada de outras maneiras.” 

Ou seja, para Guido a vinculação entre ler violência e praticar violência é 

inexistente, pois sua postura está ligada a uma postura não violenta e mesmo quando a 

prática violenta se mostra “sedutora”, querendo acabar com a submissão ou mesmo, 

querendo ser parecido com o Batman, logo a realidade vai ser mais forte, mostrando que 

do jeito que ele se comporta é que é o jeito que ele quer ser. A prática violenta apresenta 

uma quebra de limites, um rompimento moral, que não faz parte do entendimento de 

ação do leitor. Mesmo quando se apresenta como uma prática vinculada a uma 

“missão”, há nela uma carga de significado e de comprometimento que vão além das 

vontades. Podendo escolher, será melhor permanecer distante da violência.  

Finalizando, Guido vai dar sua opinião sobre a pesquisa que relaciona os 

quadrinhos e a violência: “Eu gosto de outras coisas, como cinema e outros produtos 

que envolvem até mais violência do que o Batman, e acho um negócio interessante pra 

ser estudado, sabe? Acho muito legal ter (as informações) pra você questionar... isso 

nos gibis pra você questionar e pensar sobre.” 
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4  Conclusões e Considerações Finais 
 
 Ao fazer uma pesquisa científica, um trabalho que se desenvolve por anos e que 

tem meandros, altos e baixos e idas e vindas, fazemos escolhas, além de escolhermos 

por um solitário e denso trabalho, como diz SOUZA (2009). 

 Em nossas escolhas, decidimos por uma tese que apresentava as HQs de maneira 

diferenciada, selecionando o gênero de super-heróis e depositando neste, as ideias 

educacionais que (também) escolhemos. Mais do que isso, apresentamos as HQs de 

super-heróis em um contexto social e comunicacional, para que, considerada a 

educação, pudéssemos demonstrar suas contribuições. 

 Rejeitando pressupostos e estereótipos, especialmente sobre os super-heróis, 

como os já citados aqui nas palavras de GUEDES (2004) nas páginas 23 e 24, no início 

do trabalho apresentamos algumas questões que serviram como metas e balizadoras 

para a execução do mesmo e que procuramos responder, tanto com o uso de material 

teórico, representado pelos autores utilizados, como com material empírico, levantado 

pelas entrevistas e análises das mesmas. Essas duas frentes, que se complementaram e 

se entrelaçaram, nos proporcionou lançar um olhar sobre as questões e avançar nas 

discussões sobre a relação HQ e educação e HQ e violência. 

 Ao evidenciar a presença das HQs no cotidiano das pessoas, como meio de 

comunicação de massa e forma de entretenimento e arte, questionamos os limites de 

suas influências e seus benefícios.  

 Questionamos também se as HQs de super-heróis poderiam ter vinculações com 

a educação, se poderia apresentá-la em seu conteúdo ou mesmo contribuir para a 

formação, mesmo com sua origem e história voltadas para questões mercadológicas. 

Questionamos se os leitores conseguiriam perceber e identificar tais elementos, 

sejam eles ligados à educação e formação, ou mesmo ligados à violência. 

Baseado nas entrevistas foi possível constatar, através da percepção e da 

experiência dos entrevistados, a relação entre os conceitos básicos da educação 

elencados neste trabalho com as HQs, principalmente o fato de que todos enfatizaram 

esta presença e importância. 

Confirmando o entendimento de que a educação é um processo não unicamente 

escolar, as HQs são reconhecidas como benéficas, contribuindo para a leitura, os 

conhecimentos específicos e até como exemplos de vida. Afirmamos que as HQs de 
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super-heróis são benéficas para a educação e que estas podem ser ferramentas para o 

desenvolvimento de estratégias e ações educativas. 

 Analisando o comportamento dos super-heróis em geral e de Batman 

especificamente, pudemos confirmá-los como símbolos e exemplos de atuação moral e 

de busca pelo bem. Levando isso em conta, chegamos a um resultado de influência 

positiva para os leitores. O altruísmo, a doação, a preocupação com o próximo e com a 

sociedade, e principalmente a justiça, são elementos que marcam os leitores e que são 

identificações dos super-heróis.  

 Há influência positiva das HQs de super-heróis nos seus leitores. Estes leitores 

se inspiram nas HQs de super-heróis, buscando uma fuga da realidade, entretenimento 

ou até mesmo a manutenção do hábito de leitura, e isso é extremamente positivo. 

O brasileiro, apesar de registrar melhorias, de forma geral, não possui uma 

cultura de leitor. Sejam os livros, revistas, ou as HQs, a leitura ainda não faz parte do 

cotidiano de nosso país como em outros. A leitura de HQs ainda é muito aquém de seu 

potencial, especialmente se considerarmos que, devido ao fato de apresentar uma 

dinâmica diferente e um apelo mais popular, os gibis poderiam ser mais bem 

aproveitados, inclusive por educadores.  

O leitor Everton, em uma de suas falas, ilustra uma das vantagens das HQs como 

leitura: “Você pode ler uma HQ dentro de um ônibus sentado ou em pé (eu já fiz isso, 

muitas vezes), pode ler no intervalo de um almoço no trabalho, no banheiro (acho que 

poucas pessoas admitem isso) tudo rápido, sem compromisso em tirar nota ou 

apresentar relatórios, e o melhor de tudo, você pode ir do espaço a idade média, do 

passado a um universo paralelo sem gastar muito.” 

 Desde o início ressaltamos esse caráter das HQs, ligados a um desejo pela 

leitura, pelo seu conteúdo, somado a um facilitador de preço, fácil acesso e fácil 

transporte. Os leitores lêem aonde querem, por que gostam, se identificam e se divertem 

com as histórias.  

 Essa identificação vincula a idéia de consumo aos estudos de recepção de mídia, 

ressaltando e pautando a recepção consciente, crítica, mas extremamente associada às 

crenças e desejos do leitor. As escolhas das HQs estão ligadas a filtros anteriores e que 

representam uma aceitação aos conteúdos, além de uma abertura para a recepção de 

conteúdos e ideias.  
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 Sobre a violência contida nas HQs de Batman, pudemos demonstrar que não se 

trata do único elemento presente na condução das histórias, mas que, assim como em 

outros meios de comunicação e instrumentos de entretenimento, se faz presente. 

 Essa violência foi justificada e relativizada e ainda assim foi colocada em 

discussão com os leitores, que responderam afirmando reconhecê-la e identificá-la nas 

HQs. Mais do que isso, os leitores identificam essa violência como sendo parte do 

entretenimento do gibi e parte da sociedade, da qual as HQs reproduzem os 

comportamentos. 

 Conseguirmos afirmar, através da observação e das respostas dos leitores, que 

não se tratam de pessoas com práticas e comportamentos violentos, mas que percebem, 

aceitam e consomem a violência dos quadrinhos. Confirmamos com isso que não há 

transposição da violência ficcional para a realidade. 

Ficou claro que a violência presente nos quadrinhos representa muito mais uma 

fuga do que um incentivo ao comportamento violento.  Os filtros utilizados para a 

seleção das HQs e para aceitação das mesmas se fazem presentes indicando que os 

leitores no geral não são violentos e não compactuam com a violência, contudo 

percebem a violência na sociedade e como parte dela. 

Ainda podemos afirmar que, tratando-se de uma leitura benéfica, que contribui 

para a educação e que cumpre seu papel como mídia de entretenimento, as HQs 

poderiam ser mais consumidas e valorizadas levando em conta esses atributos. 

Há de se levar em conta as questões financeiras e de distribuição para se fazer 

uma generalização para todo o país, mas de forma simplista, é possível dizer que o 

consumo de HQs de super-heróis poderia crescer e que com isso os pontos positivos 

aqui apontados poderiam ser também crescentes. 

O foco de nossa pesquisa, por escolha, foram as HQs de super-heróis, utilizando 

um personagem criado nos Estados Unidos da América, que devido a sua 

internacionalização, hoje se referencia em elementos globais. Entretanto, há também de 

se ressaltar que há hoje no país um mercado de HQs nacionais, de conteúdo 

genuinamente brasileiro, inclusive no segmento de super-heróis. Essas HQs competem 

em igualdade de valores quando se leva em conta a sua qualidade (roteiro, desenho, 

ação, criatividade, etc.), mas tem maior dificuldade de se fixar como opção de leitura 

por conta das dificuldades para sua publicação e distribuição, ligadas a financiamento e 

(altos) custos. A competição com produtos de grandes corporações internacionais (como 

Batman) fica desigual. O mercado nacional, carente de incentivos, poderia contribuir 
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com todos os resultados positivos apontados nesse trabalho, além de poder ir além aos 

quesitos de identificação cultural, valorização cultural e territorial.  

A vinculação entre HQs de super-heróis e educação existe e há um espaço muito 

grande para o crescimento de suas potencialidades. 
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COPYRIGTHS: 
Todas as referências a Batman e demais personagens citados neste trabalho, incluindo 

as imagens, tem direitos reservados a DC Comics, divisão Warner Brothers do grupo 

norte-americano AOL Time-Warner. 
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ANEXO 1 
 

Questionário Preliminar – Primeira Sondagem 

 

Nome: 

Idade: 

Formação Escolar (grau de escolaridade): 

Nacionalidade: 

 

1. Há quanto tempo lê histórias em quadrinhos de super-heróis? 

2. Há quanto tempo lê histórias em quadrinhos do Batman? 

3. Qual é, em sua opinião, a história mais importante do Batman que você já leu? 
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ANEXO 2 

 

Nome: 

Idade:  

ROTEIRO DE QUESTÕES 

01-  Conte sua história de leitor de Histórias em Quadrinhos de super-heróis; 

- Quando começou a ler Batman? Por que escolheu Batman?  

02- Por que você lê HQs de Super-Heróis?  

03- O que é educação para você?  

04- Baseado no que respondeu na última questão, diga se você reconhece elementos 

da educação nas HQs de super-heróis. Quais elementos?  

05- Você considera a leitura de HQs de super-heróis benéfica ou maléfica para a 

Educação?  

06- A leitura de histórias em quadrinhos teve influência na sua formação pessoal e/ou 

profissional? Por quê? 

   07- Qual sua opinião sobre a violência contida nas HQs de Batman? 
 
   08- Você se considera uma pessoa violenta? 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE TEORIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

  

CARTA DE CESSÃO 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

RG Nº. ______________________________, autorizo a deposição, transcrição, reprodução e 

publicação total ou parcial da entrevista dada ao mestrando Fábio da Silva Paiva, RG Nº. 

33.841.389-3, para a pesquisa: “Educação e Histórias em Quadrinhos de Super-Heróis”.  

 

(   ) Opto por ter meu nome divulgado na dissertação do resultado da pesquisa.  

(   ) Opto por não ter meu nome divulgado na dissertação do resultado da pesquisa. 

 

 

OBSERVAÇÕES:_______________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

_______________________, _________/__________/__________ 

 

 

 

 ________________________________________________  

         Entrevistado 
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