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Prefácio

A concepção da história em quadrinhos aqui prefaciada se insere no plano de trabalho 
da pesquisa denominada “A Mediação de Leitura Literária Para Surdos Universitários 
por Meio da Adaptação em Quadrinhos, em Ciência Da Informação”. Sua inserção do 
Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal de Sergipe (PIBIC/UFS) se 
dá nos anos letivo de 2017 e 2018, período no qual iniciou-se a atividade de pesquisa, 
observação de campo e desenvolvimento de materiais, com o intuito de mediar conteú-
dos essenciais à leitura literária, apropriação de conteúdos e produção por parte dos 
acadêmicos surdos. 
A princípio, a pesquisa preocupou-se com a melhor utilização do recurso já disponível e 
consagrado das adaptações em quadrinhos para as obras literárias, que tem sido edita-
da e adotada como acervo de leitura escolar e infantil em nível educacional fundamen-
tal e médio. Escolhidos para compor as publicações destinadas à estudantes e acervos 
escolares pelo Ministério da Educação, as adaptações literárias em quadrinhos tem 
sido editadas e distribuídas pelo país, desde a promulgação dos Parâmetros Curricula-
res Nacionais, no início do sec. XXI.  Ao mesmo tempo, se encontrava em processo de 
legitimação a metodologia bilíngue de educação e a legalização da Língua Brasileira de 
Sinais (Libras). Por conseguinte, os universitários surdos da atualidade nem sempre 
puderam desfrutar das políticas públicas de formação do leitor, uma vez que os recur-
sos de inclusão e o treinamento de quadros entre os professores de nível fundamental 
e médio ainda encontra-se em plena implantação.
Preocupara-nos, na Ciência da Informação, que a construção do conhecimento em nível 
superior não ficasse circunscrita às atividades dos tradutores de Libras, assim como 
de atendimentos presenciais com os docentes e outras atividades presenciais. Vislum-
bramos então que o estudante universitário recém ingressado deva ter proficiência em 
leitura e escrita no tempo presente, com liberdade de praticar seus estudos motivados 
pelo seu interesse, organizados em seu espaço e tempo de vivência em sociedade. O 
ensino superior deve ser equânime e devemos considerar como verdadeiras deficiên-
cias as lacunas no desenvolvimento da didática e da mediação dos conteúdos complexos 
do nível superior à todos os acadêmicos que logram ingressar em nossa comunidade.  
Esperamos que as pesquisas e inovações desenvolvidas aqui tenham repercussão nos 
níveis básicos da educação brasileira, assim como nas práticas sociais de lazer cultural, 
tornando o Brasil um país cada vez mais letrado. 
Sendo assim, voltamo-nos para as dificuldades mais específicas de leitura literária dos 
surdos, diante da oferta mediada de adaptações literárias em quadrinhos. Para tal, 
verificamos que a disponibilização das leituras das obras adaptadas ainda careciam da 
familiarização com a própria linguagem das histórias em quadrinhos, que se constitui 
como hibrida de elementos textuais e imagéticos, cuja semiologia está em frequente 
atualização e nos traz ainda elementos apropriados de culturas escritas em nível 
global. 
Sendo assim, os planos de trabalhos propostos para essa etapa da pesquisa, compreen-
dida nos anos letivos de 2017 e 2018, foram vinculados à concepção de um material 
didático em formato universal, que trouxesse os conceitos semióticos básicos e 
também buscasse a identificação do público leitor. No caso, o acadêmico Rafael Jesus 
trabalhou intensamente na criação de Diego, um personagem que tem função tutorial e 
reflete a etnia e a coloquialidade típicas do discente universitário da UFS. 
Tomando por base a didática estabelecida na disciplina “História em Quadrinhos e 
Formação do Leitor”, que compõe o quadro de optativas da graduação em Bibliotecono-

mia e Documentação da UFS, Rafael elaborou o álbum em quadrinhos sobre o tema conside-
rado mais árduo. Como referenciais principais, temos o quadro referencial teórico formado 
por Waldomiro Vergueiro, Antonio Luiz Cagnin, Daniele Barbieri, Thierry Groensteen, Scott 
McCloud, além da inquestionável inspiração do pesquisador Nick Sousanis, autor da primeira 
tese de doutorado em quadrinhos do mundo na Universidade de Colúmbia, em 2014.
O trabalho de Rafael Jesus, muito embora inspirado nas produções de McCloud e Sousanis, 
se reveste de originalidade e nos traz uma visão rica e diversificada da cultura dos quadri-
nhos, sobretudo presentes nas mídias sociais da atualidade. O traço autoral e as citações 
tornam a leitura um momento de prazer, diversão e reflexão, em formato universal. 
Temos confiança e esperança de que as práticas associadas a esse material de pesquisa 
motivem a formação de leitores entre os universitários, considerando que não só os surdos 
tiveram suas oportunidades reduzidas pelo contexto nacional, mas que o Brasil se encontra 
num contexto evolutivo em relação às Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Escolares e Salas de 
Recursos Multifuncionais para Atendimento Escolar Especializado (AEE). Também temos 
esperanças de fornecer metodologias acessíveis e inovadoras aos profissionais da educação 
e da informação no Brasil, apoiando a formação de um país de leitores. 

Profa. Valéria Aparecida Bari 
São Cristóvão, 30 de maio de 2018. 
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1. Nick Sousanis
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1. Mika Takahashi
2. André Diniz
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1. Anna Bollena
2. Jim Davis
3.Todd McFarlane

4. Mauricio de Sousa
5. Gene Colan (roteiro de 

Stan lee) 
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1. Rodrigo Sakai e Samanta Hit
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1. Steve Dikto (criação de 
personagem e roteiro Stan Lee).



As Onomatopéias
São palavras indicativas de sons

amientais, ruídos, urros, interjeições
humanos. Utilizadas de forma
diferenciada nas Histórias em

Quadrinhos, adquirem o status de
símbolos gráficos, complementando e

reiterando as ações descritas
da narrativa.
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1. Michel Rouge 
2. Antonio Parras
3. Christophe Simon

4. Bud Sagendorf
5. Hergé
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1. Bruna Morgan
2. Richard Felton Outcault
3. Virginia Moura
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1. John Porcelino
2. Alexandre Beck
3. Rafael Albuquerque
4. Craig Thompson

5. Quino
6. René Goscinny e de Albert Uderzo

7. Will Leite
8. Pablo Carranzo.
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1. Alex Raymond
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1. Sarah Andersen



Enquadramentos
ou

Planos

Os enquadramentos são
as formas pelos quais se dará a

representação da imagem da vinheta,
sob o ponto de vista do observador.

Ele surge na pintura para
posteriormente ser apropriado pela

História em quadrinhos, fotografia e,
mais tarde pelo Cinema.
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1. Cassandra Calin
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1. Jacques Tardi
2. Derek Kirk Kim
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1. Bill Watterson
2. Jaime Hernandez
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1. Junji ito
2. Suehiro Maruo
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1. Art Spiegelman 
2. Carlos Ruas 



ou então demosntara
superioridade dos 

protagonistas da vinheta.

O contre-plongé
corresponde ao ângulo de 
visão inferior. Serve para
colocar o observafor em

posição opressiva...
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1. Frank Miller e David Mazzucchelli
2. Kaiu Shirai e Posuka Demizu 

3. Terry Austin e Rick Parker
4. Masashi Kishimoto  
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1. Personagem criado por Walt Disney
2. Adam Kubert 
3. Juanjo Guarnido 
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1. Osama Tezuka 
2. Ziraldo
3. Esquema de desenho mangá, 
autor não identificado



Além dos recursos de linguagem que 
fazem parte da própria história em 

quadrinhos, existem outros materiais 
que utilizam a sua linguagem para compor 
partes da publicação ou peças publicitá-
rias de divulgação. Estes são: a capa, a 
arte, a ilustração e a própria charge.

1- vinheta única em formato retangular;
2- ponto de fuga centralizado, com 

poucas linhas cinéticas;
3- fundo de cor suave e com poucos 

elementos;

4- imagem principal concentra-
da no terceiro e quarto qua-
drantes do retângulo, dando 

espaço para o letreiro do 
título da revista no primeiro e 

segundo quadrantes;
5- Representa um instante ou 
um período curto de tempo, 
como se fosse um retrato.

Recursos de Editoração das 
Histórias em Quadrinhos

Capa

A capa normalmente é desenvolvida de forma 
muito semelhante a uma vinheta, mas com 

algumas características especiais:
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1. Jerry Siegel e Joe Shuster
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1. Salvador Larroca
2. Harold Foster
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1. Annibale Carracci
2. Agostino Carracci
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1. Angelo Agostini
2. André Dahmer
3. André Almeida


