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Aqui você vai conferir:

• os elementos da 

narrativa nas HQs;

• os recursos gráficos 

das HQs.



Elementos 
da 

narrativa 
nas HQs



Primeira coisa...

Você sabe o que é uma narrativa?

Basicamente, narrativa é uma história contada por alguém.

As HQs, assim como outros tipos de textos, são narrativas.

Quem conta a história é chamado de narrador.

Esse carinha pode ser apenas um fofoqueiro,
tomando conta da vida dos outros, no estilo “não
falo nada, só observo”. Assim, ele será chamado de
narrador observador.

Ou pode ser alguém que participa do
desenvolvimento da história. Nesse caso, ele será
chamado de narrador personagem.



Nas HQs, o narrador, geralmente,
não está presente.

Isso ocorre porque, nesse tipo de
texto, as falas e ações dos
personagens são mais importantes do
que tudo.

Quando o narrador aparece,
geralmente descreve cenas ou
passagens de tempo.

Preferimos chamar essas
informações apresentadas pelo
narrador de LEGENDAS.

As legendas, na maioria das vezes,
vêm em retângulos posicionados na
parte superior das HQs.



Outra coisa super, mega, ultra importante são as PERSONAGENS das HQs.

São as peças fundamentais, pois sem elas seria difícil pensar na 
própria narrativa.

Protagonistas – são as chamadas personagens principais.
Antagonistas – são também conhecidos como vilões.
Secundárias – amigos ou conhecidos do protagonista e do antagonista.

Sabe quem são esses?



Outro importante elemento das HQs é o espaço, ou seja, o ambiente onde as 
histórias ocorrem.

Observe que o
espaço é o grande
responsável pelo
humor da tirinha ao
lado.

Sabendo que
Cascão detesta
tomar banho, sonhar
com locais repletos
de água é, para ele,
um grande pesadelo.



Não podemos nos esquecer também do tempo em que se passam as narrativas. O tempo 
é responsável pela sequência de fatos das HQs. Veja alguns exemplos abaixo.



Recursos 
gráficos 
das HQs



Algo muito importante em relação aos personagens é a sua expressão facial e corporal. Por 
meio das expressões dos personagens, conseguimos perceber sentimentos e emoções deles 

que não aparecem no texto escrito, ou mesmo reforçam o que está escrito.

felicidade zombaria/força

raiva/ constrangimento

fome

desconfiança



Veja a importância das expressões faciais e corporais nas tirinhas abaixo.



Outro importante recurso das HQs são os balões. Pelo tracejado e 
pelo formato deles, somos capazes de perceber a entonação com que 
falam os personagens.

fala grito

cochicho

pensamentoFala compartilhada 
(múltiplas falas)



Tal como na fotografia e no cinema, os personagens ou objetos podem ser 
desenhados em close (primeiro plano) quando o quadrinista quer dar mais ênfase 
a eles, naquele momento da história. Esse recurso é chamado de enquadramento.



Por mais que a arte, a disposição de quadros e as cores das HQs 
estejam impecáveis, se o texto estiver fora da linha estética do 
trabalho do quadrinista, a sua obra será prejudicada. Então, o 
tamanho das letras IMPORTA SIM!



Para rir e 
refletir...
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http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/p
debusca/producoes_pde/2010/2010_uenp_port_pdp_maria_t
eixeira_david.pdf

https://mundodosgeneros.wordpress.com/2014/04/26/historia
-em-quadrinhos-hq/

https://craftcomicbooks.com/lista-de-baloes-de-historias-em-
quadrinhos/

https://craftcomicbooks.com/fontes-para-historias-em-
quadrinhos-manga/
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