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RESUMO 

 

Investiga as possibilidades de inserção das Histórias em Quadrinhos no campo da Ciência da 

Informação a partir da constatação, oriunda de pesquisa anterior, da dificuldade tanto do 

profissional da informação como da área em lidar com este tipo de material. Busca por meio 

de pesquisa bibliográfica tecer as relações entre quadrinhos, cultura, educação e informação 

para defender  o fato da narrativa quadrinística ser relevante fonte de informação dos modos 

de ser e pensar do mundo contemporâneo. Busca pesquisas sobre a temática dos quadrinhos 

na Ciência da Informação bem como a natureza destes trabalhos através de revisão de 

literatura e levantamentos em bases de dados diversas (Lattes, BRAPCI). Delineia o perfil do 

leitor de quadrinhos e a natureza de sua relação com esta narrativa com base na analise das 

categorizações de leitores propostas por Eco (2011) e Vergueiro (1998, 2005). Como primeiro 

resultado apresenta a análise do conteúdo da Série Fábulas de Bill Willingham (2002-) feita 

em duas partes: a primeira evidenciando suas relações com a cultura bem como com a história 

e a literatura do tempo presente; e a segunda enfatizando os elementos arquetípicos utilizados 

pelo autor na construção dos enredos e dos personagens, com destaque a Jornada do Herói, 

através do esquema proposto por Campbell (2007). Por fim traz a percepção dos leitores de 

Fábulas do universo dos quadrinhos e apresenta propostas de mediação e dinamização deste 

tipo de acervo. 

 

 

 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Fontes de Informação. Narrativas. Leitura. 

Mediação da Leitura. Série Fábulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Investigates the possibilities of integration of Comics in the field of Information Science from 

the observation, derived from previous research, much of the difficulty of information 

professionals as the area in dealing with this type of material. Search by means of literature 

weaving relations between comics, culture, education and information to defend the fact that 

the narrative in comics be relevant source of information on modes of being and thinking of 

the contemporary world. Search researches on the subject of comics in information science 

and the nature of these works through literature review and surveys in various data bases 

(Lattes, BRAPCI). Outlines the profile of the comic reader and the nature of your relationship 

with this narrative based on the analysis of readers categorizations proposed by Eco (2011) 

and Vergueiro (1998, 2005). As a first result presents the analysis of the content of the Fables 

series by Bill Willingham (2002 - ) made in two parts: the first showing their relations to 

culture as well as history and literature of the present time; and the second emphasizing the 

archetypal elements used by the author in the construction of plots and characters, especially 

the Hero's Journey through the scheme proposed by Campbell (2007 ). Finally brings the 

perception of readers of the Fables comics universe and presents proposals for mediation and 

promotion of this type of collection. 

   

  

Keywords: Comic books. Sources of Information. Narratives. Reading. Mediation of 

Reading. Fables series. 
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INTRÓITO: FÁBULAS 

 

 A série Fábulas é escrita pelo americano Bill Willigham desde 2002 e é publicada no 

Brasil pelo Selo Vertigo da DC Comics, na editora Panini Comics. Atualmente encontram-se 

publicados 107 números da História em Quadrinhos (HQ) divididos em 16 arcos 

narrativos.1Além dos especiais Fábulas 1001 noites e Séries de personagens específicos, 

como “João das Fábulas”.  

 Para fins metodológicos definimos que é empregada na Dissertação a denominação 

Fábulas grafada com F maiúsculo se refere ao título da série e para as localidades, como 

Mundo das Fábulas e Cidade das Fábulas, por exemplo. Já fábulas grafada com f minúsculo é 

relativo aos personagens, embora saibamos que dentro da terminologia de literatura tal 

palavra esteja relacionada aos contos com animais e objetos (apólogo) com características 

humanas. 

 No primeiro arco narrativo da Série Fábulas (composto por cinco números), Lendas 

no exílio, a história se passa na Nova York contemporânea. Personagens das antigas fábulas, 

que, nas histórias “originais,” nunca se encontraram, convivem e enfrentam problemas de 

ordem econômica, social e afetiva, típicos do cotidiano de pessoas comuns.  

A trama inicial é a investigação policial do sumiço e provável assassinato de Rosa 

Vermelha, irmã de Branca de Neve e namorada de João Pé de Feijão, também conhecido 

como João das Lorotas.  

 Ainda neste arco temos o evento do Memorial, uma grande festa anual na qual os 

personagens dos Contos de Fada confraternizam e brindam à esperança do retorno à Terra 

Natal. Neste evento, Rei Cole prefeito da Cidade das Fábulas, faz um discurso no qual um 

pouco do passado é revelado, pois fala sobre a expansão do inimigo em comum, histórias de 

escravidão, morte e fuga para um novo mundo. 

 E então começa a nossa história... 

                                                           
1  Divisão da história em vários fragmentos ou capítulos. 



 16  

 
Imagem 1 – Capa de Fábulas. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004 

 

Era uma vez... 

Em um tempo incerto, um mundo formado por tantos reinos, quanto permita o 

imaginário humano. Um mundo com vários mundos... Diversas possibilidades de estar no 

mundo.  

A vida de reis e camponeses seguia com os costumeiros percalços e aventuras.  Até 

que um dia chegaram notícias de uma Nova Força ou Criatura que conquistara outros reinos. 

Ninguém deu atenção. Mais um reino caiu, e mais outro...  

  
Imagem 2 – Habitantes de diversos reinos fugindo das tropas do Adversário. Fonte: Fábulas. São 

Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. p. 82-83. 

 

Até que quase todo o Mundo das Fábulas foi tomado por um inimigo terrível, que 

perpetuou seu domínio ao expandir seu território invadindo reinos e escravizando seus antigos 

moradores.   
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Imagens 3 – Expansão do Adversário. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. p. 85. 

 

 

O inimigo era aquele que ficou conhecido por todos como o Adversário, e que se 

intitulou posteriormente o Imperador do Mundo das Fábulas. 

 

Imagem 4 – O Adversário e seus aliados nas Terras Natais e as Fábulas no mundo mundano. Fonte: 

Fábulas. São Paulo: Panini Comics, n.6, out. 2010. (Capa) 

 

 Quando tudo parecia perdido, surge a notícia de uma terra distante e sem magia que 

não parecia interessar ao Adversário. Dia após dia, os sobreviventes se esgueiraram pelas 

sombras em busca de portais que os conduzissem ao mundo que era a esperança da 

sobrevivência – o mundo mundano no qual nós, meros mortais vivemos... 

 Séculos após a fuga das Terras Natais, encontramos as fábulas vivendo entre nós na 

cidade ou no campo... Mas a aventura não acaba assim, pois a esperança do retorno à pátria 

nunca foi perdida, e é assim que surge a revolta entre as fábulas do campo. 
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 Em busca de verificar os fatos e acalmar os ânimos das fábulas revolucionárias Branca 

de Neve, vice-prefeita da Cidade das Fábulas, junto a sua irmã Rosa Vermelha vão ao campo. 

O conflito é controlado, mas deixa sequelas. A líder da Revolução, Cachinhos Dourados 

consegue escapar e faz um poderoso aliado, o terrível Barba Azul. Apesar de tudo, nossos 

heróis aparentemente conseguem resolver o problema, mas se deparam com o inesperado 

amor entre Branca de Neve e Bigby, o Lobo Mau que agora possui forma humana e que é o 

delegado da Cidade das Fábulas. 

 Os dias passam e as fábulas revolucionárias pareciam ter razão em se armar... O 

terrível Adversário envia sua mais poderosa tropa para o mundo mundano. Então todos os 

sentimentos de ira, vingança e esperança de retorno à pátria assolam as fábulas exiladas. Era 

preciso lutar novamente... E agora não existia possibilidade de fuga. 

 

Imagem 5 – O Adversário e seus aliados espalhando o terror. Fonte: Fábulas. São Paulo: Panini Comics, n.9, 

set. 2011. (Capa) 

 

 E as fábulas lutaram bravamente. Suas táticas aliadas ao conhecimento do mundo 

mundano e ao amadurecimento do poder de uma poderosa bruxa, Frau Totenkinder, parecem 

ser um ponto a favor. E novamente as fábulas se unem... E lutam... E morrem... 

 Mas ao fim não é a força bruta que define o conflito. Um bravo Rei esquecido em sua 

jornada pessoal mostra que a vida não se resume a dois caminhos. 

  Príncipe Ambrose – o Rei Sapo – consegue sozinho o que parecia impossível. 

Possibilita a real queda do Adversário e abre caminho para novas histórias. Novos conflitos. 

Afinal, finda a guerra, a vida continua assim como as aventuras do cotidiano.  E talvez algo 

pior do que o Adversário esteja por vir... 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Intróito, no qual apresentamos o quadrinho Fábulas, objetiva familiarizar o leitor 

deste trabalho, para que os fios analíticos apresentados produzam sentido. Destacamos neste 

tópico, alguns personagens principais bem como uma sinopse centrada no seu primeiro arco 

narrativo, Lendas no Exílio, acrescida de alguns elementos dos arcos, A Revolução dos 

Bichos, O Livro do Amor e o Bom Príncipe. 

 Esta pesquisa tem como tema as possibilidades de inscrição das Histórias em 

quadrinhos (HQs) no campo da Ciência da Informação (CI). 

As inquietações que deram origem a este trabalho e a posterior constatação do 

subaproveitamento de uma ação leitora com as HQs nas áreas de Biblioteconomia e CI têm 

como ponto de partida o Trabalho de Conclusão de Curso em Biblioteconomia e 

Documentação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) sobre a dinamização de coleções 

de histórias em quadrinhos nas Bibliotecas Populares da cidade do Rio de Janeiro no ano de 

20052, na qual investigamos como eram desenvolvidas as coleções de quadrinhos em três 

bibliotecas populares que em sua descrição apresentavam a gibiteca como um dos “serviços” 

disponíveis para a comunidade. O recorte geográfico foi centrado inicialmente nos bairros de 

Bangu e Campo Grande, porém a partir dos resultados iniciais se estendeu ao Bairro de 

Olaria. Verificou-se, na citada pesquisa, a dificuldade do profissional da informação de lidar 

com este tipo de material, com exceção ao trabalho desenvolvido na Biblioteca Popular de 

Olaria e Ramos sob a direção da bibliotecária Regina Helena Gaglianone. 

Seja por preconceito, ou apenas por uma visão parcial sobre a especificidade dos 

quadrinhos, muitas vezes estes estão ausentes dos acervos ou são subutilizados. Mas por que 

isto ocorre? Ou por que não deveria ocorrer? Em que sentido as HQs poderiam se constituir 

como objeto de interesse da CI? 

 A partir das indagações apresentadas delimita-se o problema da presente pesquisa – as 

HQs podem ser consideradas fontes de informação, justificando, desta forma, sua inserção nos 

acervos e nas ações das unidades de informação? 

 A pesquisa aponta alguns caminhos para responder a esta questão. Porém, para 

esboçar qualquer possibilidade de pensamento neste sentido é preciso investigar muitas 

questões que atravessam esta indagação. 

                                                           
2  OLIVEIRA, Maria Jaciara de Azeredo. A dinamização de coleções de histórias em quadrinhos nas 

bibliotecas populares do Rio de Janeiro. 2005. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Biblioteconomia)– Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005. Orientador (a): Prof.ª Drª. Nanci 

Gonçalves da Nóbrega. 
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 É preciso lembrar que tais problemáticas surgem no âmbito da CI. Desta forma 

precisamos buscar, por exemplo, o conceito de fonte de informação para esta área do 

conhecimento. O que é fonte de informação para a CI? Aliás, que informação é esta de que 

falamos? Para quem? Para quê? Quem é o profissional da informação? Não temos a pretensão 

de responder agora tais questões, ao contrário, através delas buscamos apontar a 

complexidade e a dificuldade da construção de hipóteses para a questão da pesquisa com 

quadrinhos no campo informacional. 

Aprofundar sobre a forma de recepção com que a CI recebe nossa questão dos 

quadrinhos é complicado por alguns motivos. Primeiro: a ainda pouca literatura que existe no 

campo informacional sobre as possibilidades de trabalho com HQs, verificada em busca 

bibliográfica em bases de dados como BRAPCI e Lattes. Perguntamo-nos se tal escassez é em 

si um indício de que nosso objeto não parece ser interessante para a CI.  

Em segundo lugar, o já citado problema, de que quando existe literatura sobre o 

assunto ela algumas vezes é parcial e/ou equivocada por tratar os “quadrinhos” como uma 

subliteratura cuja função se limita a formar leitores iniciais, ou seja, sua leitura é apenas uma 

etapa inicial que, quando o leitor atinge determinada maturidade intelectual, deverá ser 

abandonada. Também existe a estratégia da “isca” – o leitor entra na biblioteca, folheia um 

quadrinho, ri um pouco e o bom bibliotecário mostra àqueles que foram fisgados a “boa e 

séria literatura”. 

A justificativa para uma pesquisa sobre HQs no âmbito da CI se pauta na existência 

de bases epistemológicas naquele campo que permitem um caminho reflexivo mais positivo 

para os quadrinhos – a Antropologia da Informação e as novas teorias sobre a Leitura, porque 

ambas utilizam a recepção dos sujeitos leitores como elemento basilar.  

Aportados nestas bases buscamos a elaboração de uma proposta reflexiva que 

privilegie as questões culturais, e que, desta forma, situe as HQs como um produto cultural, 

socialmente construído e que reflete os modos de ser e pensar do mundo contemporâneo. O 

que vai ao encontro da proposta da Linha de Pesquisa 1 – Informação, Cultura e Sociedade, 

na qual o presente trabalho é desenvolvido. 

De acordo com o texto que descreve a Linha de Pesquisa 1, no site do PPGCI/UFF, 

sua proposta é estudar  

A informação como processo e produto sócio-histórico, analisando sua constituição 

como objeto disciplinar e de políticas, tanto no nível micro-social – institucional, 

quanto no nível macro-social – nacional e global. A partir desses níveis, são 

abordados aspectos relacionais da informação em seus desdobramentos sócio-

culturais – processos interpretativos, memoriais e pedagógicos; sócio-políticos – 
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agências, agentes, políticas e direito à informação; e histórico-epistemológicos – 

constituição sócio-histórica do campo informacional e suas transformações.3 

  

Tal descrição está de acordo com as bases da Antropologia da Informação4 e com 

nossa proposta de estudar as HQs como fontes de informação que têm muito a dizer sobre seu 

contexto sócio-histórico de criação, além de se relacionar com a memória e os afetos dos 

sujeitos através dos mecanismos psicológicos que fazem parte do desenvolvimento humano 

tais como a identificação e projeções do inconsciente de origem arquetípica. 

Nesta pesquisa, portanto, construímos nosso pensamento a partir de etapas, que 

apresentaremos aqui de forma resumida. Em alguns momentos, sobretudo na parte final do 

escrito evocamos a metáfora da tecelã, já que cada uma das referidas etapas são vistas por nós 

como um fio que posto no tear junto com os demais deve ser trançado com delicadeza e 

cuidado nos detalhes para que ao fim do trabalho tenhamos como resultado um tecido 

colorido por cada um dos aspectos da pesquisa: teoria, visitas de campo, conversa com 

leitores, etc. E assim, apontamos o que pretendemos com esta investigação.  

Em nosso objetivo geral retomamos a questão que representa o nosso problema de 

pesquisa: as HQs podem ser consideradas fontes de informação? Tal indagação tem 

norteado as nossas reflexões, e respondemos buscando subsídios, sobretudo em várias edições 

da obra sobre fontes de informação organizadas por Bernadete Campello (1988, 1998, 2000, 

2005). 

Mas esta dúvida não surge sozinha, ela nos leva a pensar sobre uma série de outras 

lacunas que descobrimos em nossa investigação. Desta forma nossos objetivos específicos 

podem ser resumidos em alguns pontos principais. 

O primeiro deles: verificar a possibilidade de estudar as HQs no âmbito da CI.  É uma 

busca por fundamentação teórica consistente no campo informacional, porém fazendo 

cruzamentos com outros campos do conhecimento em uma proposta multidisciplinar, que dê 

subsídios para um estudo sobre quadrinhos. O que nos leva ao segundo objetivo: investigar a 

existência de uma literatura sobre quadrinhos na CI e qual a natureza das reflexões que nos 

                                                           
3  Fonte: Site do PPGCI/UFF. Disponível em: http://www.ci.uff.br/ppgci/index.php/linhas-de-pesquisa. Acesso 

em: 20/05/2013. 
4 Segundo Marteleto (1994) é um repensar a questão informacional no plano das práticas  sociais. A autora diz 

que “O olhar antropológico dirigido à questão informacional permite que se construa a ideia de práticas de 

informação como mecanismos de apropriação, rejeição, elaboração de significados e valores, não numa 

sociedade sincrônica, que guarda uma relação direta e cumulativa com a tradição, mas naquela onde os 

sujeitos elaboram suas representações e executam suas práticas através de dispositivos informacionais 

reinterpretados a partir de suas experiências, onde estão presentes os antagonismos e a pluralidade.” (1994, 

p.134)  
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apresentam. Fizemos um levantamento bibliográfico sobre este assunto em busca de 

compreensão dos rumos desta temática em nossa área do conhecimento. 

Destacar a possibilidade de pensar os quadrinhos como fonte de informação, implica 

na existência de alguém que se interesse por este tipo de material. Então apresentamos nosso 

terceiro objetivo: delinear o perfil do leitor de quadrinhos e qual é o tipo de relação que existe 

entre as HQs e seus leitores. Aportados em teóricos como Waldomiro Vergueiro (1998; 2005; 

2009a; 2009b), Moacy Cirne (1974; 1975; 1982; 2000) e Will Eisner (2008; 2010), por 

exemplo, pretendemos apontar a especificidade deste tipo de leitor. 

 E, por fim, nosso último objetivo específico é apontar possibilidades de mediação  e 

ação cultural com acervos de quadrinhos. Neste ponto procuramos relacionar nossas propostas 

práticas com o conceito de Ação Cultural visto principalmente em Victor Flusser (1983). 

 Então destacamos nosso percurso metodológico.  

Antes, porém gostaríamos de fazer algumas considerações acerca da natureza deste 

trabalho. Segundo Miinayo (2011) a pesquisa social se constrói a partir do ponto de vista do 

pesquisador e se transforma junto com a sociedade da qual o mesmo e seu objeto de pesquisa 

fazem parte. 

 Falar de metodologia de pesquisa na CI, ou em qualquer outra ciência de cunho social 

significa estar em um dilema que, segundo Minayo (2011) divide-se em “seguir os caminhos 

das ciências estabelecidas e empobrecer seu próprio objeto? Ou encontrar seu núcleo mais 

profundo, abandonando a ideia de cientificidade?” (p.11) 

 A autora destaca também que 

A cientificidade, portanto, tem que ser pensada como uma ideia reguladora de alta 

abstração e não como um sinônimo de modelos e normas a serem seguidos. A 

história da ciência revela não um “a priori”, mas o que foi produzido em 

determinado momento histórico com toda a relatividade do processo de 

conhecimento. (Op. cit., p. 11) 

 

 Ou seja, a construção do percurso metodológico e as bases científicas da pesquisa 

servem como bússolas e não como algemas. O nosso objeto não é igual ao das ciências 

naturais, ele é histórico, ou seja, se transforma junto com a sociedade na qual surgiu. É 

preciso contextualizar, e ter consciência de seu caráter dinâmico, provisório e específico. 

(MINAYO, 2011, p.12).  

 Outro ponto que impossibilita a utilização dos métodos das Ciências Naturais, e de 

uma suposta imparcialidade é que existe identidade entre o sujeito e o objeto. Minayo 

acrescenta que “a pesquisa nessa área lida com seres humanos que, por razões culturais de 
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classe, de faixa etária, ou por qualquer outro motivo, têm um substrato comum de identidade 

com o investigador, tornando-os solidariamente imbricados e comprometidos.” (2011, p.13) 

 Em nossa perspectiva de pesquisa, que vai ao encontro das idéias de Minayo (2011), 

buscamos o exercício proposto pelo filósofo Márcio D’Amaral (2004) de falar no mundo ao 

invés de falar do mundo. Ele nos traz a seguinte reflexão: “A palavra talvez esteja gasta 

(gastam-se as palavras, o tempo opera nelas sua usura; são tão frágeis). Mas certamente olhar 

de dentro é diverso de ainda uma vez entrar.” (D’AMARAL, 2004, p.16). Com isto queremos 

falar das diversas possibilidades do olhar pesquisador sobre o objeto: de forma objetiva e 

distanciada e/ou a partir da consciência de que fazemos parte do mesmo mundo que nossos 

objetos. 

Cientes da impossibilidade de uma postura imparcial diante do nosso objeto, mas 

aportados em um conceito de cientificidade que seja norteador, e não castrador, construimos 

nosso caminho de pesquisa. 

 Assim, buscamos uma definição da natureza de nossa pesquisa, que caracterizamos 

como qualitativa e na sua tipologia, exploratória, por pretender reunir informações e reflexões 

sobre um problema pouco estudado pela CI. Desta forma nos baseamos nas sugestões 

metodológicas no texto de Braga (2007) do livro Métodos para a pesquisa em Ciência da 

Informação organizado por Suzana Mueller  

Tal obra destaca que  

As metodologias consideradas mais adequadas à pesquisa exploratória são: o estudo 

de caso, a observação e análise histórica, além dos levantamentos de fontes 

secundárias, como informações bibliográficas e documentais. Os métodos de coletas 

de dados mais utilizados costumam ser entrevistas, pesquisa-piloto, os grupos focais 

e outros. Para a análise dos dados, a análise de conteúdo costuma ser bastante 

utilizada. (VIEIRA, 2002 apud BRAGA, p. 25, 2007)5 
 

Trabalhamos com levantamento bibliográfico sobre HQs dentro e fora do campo 

informacional. Elaboramos também, dois questionários semiestruturados com perguntas 

abertas e fechadas: o primeiro aplicado a leitores de quadrinhos em dois espaços da cidade de 

Niterói: uma loja e uma biblioteca pública, e que pode ser visto no Apêndice A. Tal 

questionário serve de subsídio para reflexões iniciais sobre o comportamento informacional 

do leitor de HQs; o segundo, com predominância de perguntas abertas e tom mais informal, 

como estratégia para que os entrevistados se sentissem mais à vontade em expor suas ideias, 

aplicado especificamente aos leitores de Fábulas a partir de contatos pessoais e da página  na 

                                                           
5  VIEIRA, Afonso Valter. As tipologias, variações e características da pesquisa de Marketing. Revista da 

FAE, v.5, n.1, p.61-70, jan./abr. 2002. Disponível em: 

http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v5_n1/as_tipologias_variacoes_.pdf. Acesso em: 22 

de junho de 2006. 

http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/fae_v5_n1/as_tipologias_variacoes_.pdf
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rede social Facebook sobre este quadrinho (https://www.facebook.com/FablesBrasil), e encontra-

se no Apêndice B. Neste caso o objetivo foi através da fala do leitor identificar indícios que 

reforcem nossa ideia das HQs como fonte de informação, e elementos para a elaboração de 

propostas de mediação com este quadrinho. 

Percorremos outros espaços: duas bibliotecas públicas, no Rio de Janeiro (RJ) e uma 

especializada em São Paulo. Neste caso a proposta foi observar o local e conversar com os 

profissionais sobre as dinâmicas com o acervo de quadrinhos e a receptividade dos leitores à 

tais práticas. 

 E também, realizamos uma análise do conteúdo da narrativa dos quadrinhos Fábulas 

em duas camadas – contexto de criação e aspectos simbólicos como um caminho para 

aprofundar nossas reflexões. 

 Por fim, nossa pesquisa está estruturada da seguinte forma: 

 No segundo capítulo, a Misteriosa Chama dos Quadrinhos: uma viagem “seqüencial”, 

dividido em três partes falamos respectivamente, da linguagem e estrutura de uma HQ, dos 

laços de empatia que se formam entre leitor e obra possibilitando uma cognição integral e de 

nossas reflexões iniciais sobre a leitura como chave da mediação entre os leitores e as 

informações veiculadas pela narrativa quadrinística. 

 O terceiro capítulo, Os múltiplos sentidos do ato de ler: os quadrinhos e as formas de 

narrar (n) o mundo, no qual aprofundamos nossas reflexões sobre a leitura e sua 

complexidade, está dividido em duas partes: primeiro falamos sobre a imagem, elemento de 

vital importância nos quadrinhos, e suas características; em seguida destacamos as 

características de uma narrativa e sua estrutura. 

 O quarto capítulo Na Teia dos Significados de Fábulas, aportados no conceito de 

cultura como uma teia de significados, trazemos primeiro uma análise descritiva de alguns 

elementos da narrativa do arco Lendas no Exílio, que caracterizam Fábulas como um Conto 

artístico que refletem a vida da sociedade contemporânea. Em seguida analisamos o arco o 

Bom Príncipe a partir das etapas da jornada mítica do herói propostas por Joseph Campell 

(2007). Por fim, apresentamos relações entre o conceito de cooperação textual e tipologia de 

leitores de Eco (2011) e as categorias propostas por Vergueiro (2005) para verificar em que 

sentido os elementos que destacamos de Fábulas podem ser ressignificados pelo leitor. 

 No quinto capítulo O que é fonte de informação?, clarificamos o conceito de 

informação com o qual trabalhamos dentro das diversas abordagens existentes na CI e em 

seguida definimos o conceito de Fonte de Informação. 

https://www.facebook.com/FablesBrasil
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 No sexto capítulo Trançando os Fios da Pesquisa apresentamos a mediação da leitura 

dos quadrinhos como ponte para o aproveitamento de seu potencial informativo e apontamos 

alguns exemplos de como ousar uma prática que estimule mudanças. Na última parte do 

capítulo apresentamos diversos elementos que agregados às reflexões teóricas nos 

possibilitaram elaborar algumas propostas de mediação da informação contida em Fábulas. 

 Por fim, nossas considerações finais sobre o que foi visto nos livros (e quadrinhos é 

claro) e no mundo. O momento de refletirmos sobre todos os fios apresentados.  

A partir destes entrelaces apresentamos o resultado de nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26  

2 A MISTERIOSA CHAMA DOS QUADRINHOS: UMA VIAGEM “SEQUENCIAL” 

 

 O título deste capítulo é ao mesmo tempo uma homenagem e ponto de partida para as 

nossas reflexões.  

 A homenagem é feita ao romance de Umberto Eco A misteriosa chama da Rainha 

Loana (2005b), na qual Yambo/Giambattista (personagem principal) após perder sua 

memória biográfica, parte em uma jornada em busca das lembranças perdidas. Para isto, 

retorna à casa em que passou sua infância, e em cada cômodo os objetos fazem com que ele 

resgate seu passado.   

 O personagem aos poucos vai se redescobrindo a partir do contato com coisas como 

discos e revistas. Mas são os quadrinhos que despertam grande parte de suas lembranças, 

sobretudo o quadrinho que intitula o romance – A misteriosa chama da Rainha Loana, uma 

história “boba”, segundo o personagem, mas que dissipa a névoa de suas memórias. É com os 

quadrinhos que Yambo/Giambattista resgata a sua identidade. 

 O papel que a leitura dos quadrinhos tem na vida do personagem nos faz pensar. Como 

uma narrativa pode se relacionar tão profundamente com a vida de uma pessoa? Em busca de 

respostas para esta questão iniciamos nosso escrito. 

Pretendemos ao longo deste capítulo refletir se as histórias em quadrinhos (HQs), 

também conhecidas como Nona Arte6, se apresentam como uma complexa forma de 

expressão, e se sua categorização como “subliteratura”, com base em esnobismos e 

preconceitos, é o que Gombrich (1999) afirma ser uma maneira errada de se apreciar a Arte.  

 Antes, porém, de nos aprofundarmos sobre os aspectos artísticos, educativos e 

informacionais dos quadrinhos, acreditamos ser necessário cimentar o caminho a ser 

percorrido. Para tanto, buscamos elementos teóricos que explicitem a definição de HQ com a 

qual pretendemos trabalhar. 

 

[Segue] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Expressão difundida pelo jornalista e estudioso de quadrinhos francês Francis Lacassin em 1962 dando 

continuidade a classificação proposta pelo intelectual italiano Ricciotto Canudo no seu Manifesto das Sete 

Artes publicado em 1923. Fontes: PACHECO, Elza Dias. Comunicação, educação e arte na cultura 

infanto-juvenil. São Paulo: Loyola, 1991. p.62; LACASSIN, Francis. Pour un neuvième art, la bande 

dessinée, Paris: Slatkin, 1982. 
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2.1 DEFINIÇÃO DE QUADRINHOS E ELEMENTOS DE SUA LINGUAGEM 
 

 

Imagem 6 – Scott McCloud nos apresenta o mundo dos quadrinhos. Fonte: MCCLOUD (2005),  p. 4. 
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Afinal, o que são HQs?  

 Will Eisner no livro Quadrinhos e Arte Seqüencial (2010) destaca um aspecto 

importante das HQs. O autor diz que 

A história em quadrinhos lida com dois importantes dispositivos de comunicação, 

palavras e imagens. Decerto trata-se de uma separação arbitrária. Mas parece válida, 

já que no moderno mundo da comunicação esses dispositivos são tratados 

separadamente. Na verdade, eles derivam de uma mesma origem, e no emprego 

habilidoso de palavras e imagens encontra-se o potencial expressivo do veículo. 

(EISNER, 2010, p.13). 

 

 Contudo, este aspecto da narrativa não é suficiente para defini-la, já que segundo o 

autor, a integração de tais dispositivos de comunicação não é inédita e nem recente. Outra 

questão importante, de acordo com Eisner (2010) é que “é possível contar uma história apenas 

através das imagens” (p.16) tanto nos quadrinhos como em outros tipos de narrativas 

ilustradas. 

 Se nem toda narrativa que alia palavras e imagens pode ser considerada uma HQ, que 

elemento(s) a distingue(m) de outras formas de expressão artística? Novamente buscamos seu 

auxilio e verificamos que, segundo ele, um aspecto importante é a ideia de movimento de 

certas imagens no espaço. 

 

A função fundamental da arte dos quadrinhos (tira ou revista), que é comunicar 

idéias e/ou histórias por meio de palavras e figuras, envolve o movimento de certas 

imagens (tais como pessoas e coisas) no espaço. Para lidar com a captura ou 

encapsulamento desses eventos no fluxo da narrativa, eles devem ser decompostos 

em segmentos seqüenciados. Estes segmentos são chamados quadrinhos. Eles não 

correspondem exatamente aos quadros cinematográficos. São parte de um processo 

criativo, mais do que um resultado da tecnologia. 

Tal como no uso de quadrinhos para expressar a passagem do tempo, o 

enquadramento de imagens que se movem através do espaço realiza a contenção de 

pensamentos, idéias, ações, lugar ou locação. Com isso, o quadrinho tenta lidar com 

os elementos mais amplos do diálogo: a capacidade decodificadora cognitiva e 

perceptiva, assim como a visual.  (Op. cit., p.38, grifo do autor). 

 

 

 

 A ideia de movimento através da justaposição sequenciada deu origem ao termo Arte 

sequencial cunhado por Eisner e amplamente aplicado para se referir às HQs.  

Baseado nesta expressão, Scott McCloud (2005), teórico inovador que utiliza a 

metalinguagem para falar dos quadrinhos, busca responder a mesma pergunta que fizemos no 

início deste capítulo: o que são HQs? 
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Imagem 7 – Obra metalinguística. Fonte: MCCLOUD (2005), p.4. 

 

O autor, sempre baseado em Eisner, vai pouco a pouco construindo uma definição, que 

apresenta em forma de verbete de dicionário. Tal definição é a utilizada em nossa pesquisa. 

 

Imagem 8 – Definição de Histórias em Quadrinhos.Fonte: MCCLOUD (2005), p. 9. 

 

  Mas em que reside a especificidade de uma HQ? Que elementos além da imagem e do 

texto compõem a estrutura desta narrativa? Na Imagem 9 o Pato Donald, personagem de Walt 

Disney, aceita o desafio de criar uma “historinha” mesmo sem saber nada sobre o assunto. No 

decorrer da narrativa percebe que é necessário desenhar e escrever um bom texto, e então se 

envolve em uma série de trapalhadas no estúdio de uma editora de quadrinhos. 
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Imagem 9 – Pato Donald tenta criar uma história em quadrinhos. Fonte: Pato Donald. São Paulo: Abril, n.2162, 

abr. 2009, p.56. 

 

 É comum pessoas que desconhecem o processo de criação de um quadrinho 

imaginarem que se trata de algo simples. Mas, como o Pato Donald pôde comprovar, não é 

bem assim... Acreditamos ser importante destacar alguns dos elementos da linguagem das 

HQs para que possamos compreender a complexidade de sua estrutura narrativa. Novamente 

recorremos a McCloud (2005) e a Eisner (2010), e acrescentamos às nossas reflexões a 

contribuição dos pesquisadores brasileiros Moacy Cirne em seu clássico A explosão criativa 

dos quadrinhos (1974) e Nobu Chinen em sua obra Linguagem HQ (2011), na qual o autor 

aponta elementos formais importantes para quem pretende criar HQs. 

   Destacamos alguns destes elementos formais que constituem a estética da narrativa 

quadrinística, utilizando como norteador a estrutura apresentada por Chinen (2011, p.10-43) 

 

A) Formatos mais comuns de publicação. 

 

Tiras – O pesquisador Nobu Chinen destaca que são divididas em dois tipos: 

 

1) Comic strip ou tira cômica – Formato que consagrou os quadrinhos americanos e 

tornou a linguagem das HQs conhecida no mundo inteiro. É o formato de 

apresentar “uma piada por dia”:  

 

Imagem 10 – Exemplo de tira diária cômica. Fonte: Blog tudo sobre leitura. Disponível em: 

http://tudosobreleitura.blogspot.com.br/2010/05/charge-calvin.html. Acesso em: 15/05/2012. 

 

http://tudosobreleitura.blogspot.com.br/2010/05/charge-calvin.html
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2) Tira diária de aventura – formato que começou a ser utilizada no ano de 1920 com 

temas de aventura. A história era dividida em pequenas partes e apresentada 

diariamente ao leitor que deveria acompanhá-la todos os dias nos jornais em que 

eram publicadas. Exemplo: Dick Tracy. 

 

Moacy Cirne acrescenta outros elementos a esta definição: 

 

No jornal, temos a tira com dois, três ou quatro planos; o artista trabalha sobre este espaço, 

procurando criar – no último quadro – o suspense necessário para que o leitor, no dia 

seguinte, volte à estória. Nestes limites, não há muitas perspectivas e o dinamismo é obtido 

através dos cortes. (CIRNE, 1974, p.36). 

 

Painéis – formato original em que os quadrinhos eram publicados no final do século XIX, 

ocupando o espaço de uma ou meia página. Em algumas publicações dominicais ainda são 

utilizados, mas com pouca frequência (CHINEN, 2011). 

 

Revistas – originalmente eram compilações das tiras diárias publicadas e oferecidas como 

brindes. Apenas na década de 1930 aparecem revistas com material inédito. Exemplo: 

Quadrinhos de super-heróis (CHINEN, 2011). 

 

Cirne (1974) também acrescenta: 

 

Na revista, os quadros podem-se libertar da rigidez operatória provocada pela tira: a 

diagramação, a partir de uma decupagem prévia, torna-se fundamental, e os planos 

ocupam áreas as mais variadas, desde as panorâmicas (verticais ou horizontais, 

grandes ou pequenas) até os simples quadrados. 

Obtém-se na revista uma visão global da página, ao primeiro olhar, verificando-se a 

funcionalidade (ou não) dos cortes e as direções de leitura. (CIRNE, 1974, p.36) . 

 

Álbuns – histórias mais longas e produção mais elaborada. Exemplo: Astérix; (CHINEN, 

2011), como na Imagem 11. 



 32  

 

Imagem 11- Álbum Asterix. Fonte: Site oficial do Astérix. Disponível em: http://www.asterix.com/. Acesso em: 

15/05/2013. 

 

B) Elementos – Itens constitutivos 

 

Vinheta ou quadrinho – de acordo com Chinen (2011) é a área onde a ação da narrativa 

ocorre e não precisa ter necessariamente a forma de um quadrado. Pode ter formato irregular 

ou mesmo não existir; 

Já Will Eisner define quadrinho da seguinte forma: 

 

A função fundamental da arte dos quadrinhos (tira ou revista), que é comunicar 

ideias e/ou histórias por meio de palavras e figuras, envolve o movimento de certas 

imagens (tais como pessoas e coisas) no espaço. Para lidar com a captura ou 

encapsulamento desses eventos no fluxo da narrativa, eles devem ser decompostos 

em segmentos sequenciados. Esses segmentos são chamados quadrinhos. (EISNER, 

2010, p. 38)  

 

Balão – de acordo com a definição de Chinen: 

O balão é o elemento que mais diferencia os quadrinhos de outras formas de 

ilustração e o que mais tem sido usado para simbolizar a sua linguagem. Trata-se de 

um dos recursos mais interessantes para dar “voz” a um meio que não é sonoro. [...] 

O balão permite inserir falas e pensamentos dos personagens nas histórias. 

(CHINEN, 2011, p.16). 

 

O autor destaca a existência de vários tipos de balão que servem para evidenciar as 

emoções dos personagens. 

http://www.asterix.com/
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Tal pensamento pode ser reiterado pelo que nos diz Cirne (1974) ao definir o balão 

como um dos elementos fundamentais de uma estética dos quadrinhos que, assim como a 

onomatopéia, se constitui em uma visualização do som, expressando muitas vezes os 

sentimentos dos personagens. 

 

Imagem 12 – No quadrinho Sandman o balão negro de contornos irregulares destaca o aspecto sombrio 

da fala do personagem. Fonte: Sandman. São Paulo: Globo, n.11, 1990, p.23. 

 

Recordatório – outra forma de inserir texto. Utilizado, entre outras coisas, para incluir falas 

ou lembranças dos personagens, mas principalmente para passar informações adicionais 

(CHINEN, 2011), como na Imagem 13. 
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Imagem 13 – Uso do recordatório. Fonte: Fábulas. São Paulo: Panini Comics, n.4, dez. 2009, p.94. 

 

Onomatopéia – recurso para reproduzir a ideia de som. Representa sons ambientais ou que 

não são produzidos pela fala como explosões ou um toque de telefone (CHINEN, 2011), 

como na Imagem 14. 

 



 35  

 

Imagem 14 – Uso do recurso da onomatopéia. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.2, abr, 2006, [p.62]. 

 

De acordo com Cirne (1974), o ruído nos quadrinhos é visual. Para que atinja um bom 

efeito não deve ser empregado de forma gratuita; desta forma, pode desempenhar um papel 

que vai do psicológico ao social (p.30-32). 

 

Metáforas visuais – substituem ou sintetizam conceitos com uma imagem. É importante 

destacar que o reconhecimento dessas representações depende do compartilhamento dos 

mesmos referenciais simbólicos entre o autor e o leitor, segundo Chinen (2011). 

 

Imagem 15 – Metáfora visual com notas musicais.Fonte: Fábulas. São Paulo: Panini Comics, n.7, jan, 2011, 

p.47. 
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Figuras cinéticas ou de movimento – efeito sobre os contornos de uma imagem, para dar 

impressão de movimento.  

 

Imagem 16 – Utilização de figuras de movimentos para dar a impressão de um vôo em alta velocidade.  Fonte: 

Fábulas. São Paulo: Panini Comics, n.5, mai, 2010, p.155. 

 

 

C) Diagramação – é a forma de distribuição dos quadrinhos pela página; determina o ritmo e 

o sentido da leitura. 

 

Página de abertura – tem a função de captar o interesse do leitor em uma única imagem para 

que o mesmo se sinta motivado a seguir com a leitura. Eisner (1989) reitera este pensamento e 

destaca que a página de abertura estabelece o “clima” da história. 

 

D) Arte sequencial – aqui veremos que elementos são necessários para o processo criativo de 

uma HQ. 

 

Narrativa – para se contar uma história através dos quadrinhos é preciso ter em mente o 

enredo, ou seja, a apresentação em sequencia dos acontecimentos da história, bem 

estruturado; 

 

Sequências – a história é apresentada em pequenos fragmentos sequenciados. É o que faz o 

leitor seguir adiante na leitura. O que o instiga a prosseguir; 

 

Enquadramentos – é a aproximação do observador com relação à cena; através deste recurso 

é possível dar ênfase a detalhes importantes para a história, como na Imagem 17; 
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Imagem 17 – Enquadramento em Príncipe Ambrose dá a impressão de penetrarmos em seus pensamentos. 

Fonte: Fábulas. São Paulo: Panini Comics, n.10, nov, 2011, p. 218. 

 

Ângulos – posicionamento diante da cena que constitui um recurso narrativo que pode 

transmitir uma atmosfera específica; 

  

Imagens 18 e 19 – Exemplo de uma mesma cena vista da perspectiva do atacante e do defensor através do 

recurso do ângulo. Fonte: Fábulas. São Paulo: Panini Comics, n.4, dez, 2009, p.48. 

 

Elipse – recurso representado pelo espaço entre os quadrinhos. Permite ao leitor “completar” 

a narrativa com sua imaginação. Pode introduzir na narrativa uma série de sensações, como 

tensão ou suspense, por exemplo. 

Tal espaço é também conhecido como sarjeta, elemento destacado na definição de 

McCloud (2005). Ver Imagem 20. 
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Imagem 20 – Explicação do conceito de sarjeta. Fonte: MCCLOUD (2005), p.66. 

  

Timing – determinação da passagem de tempo na narrativa através de recursos como 

iluminação (dia/noite), objetos (foco na hora marcada em um relógio) e situações (datas 

comemorativas, atos cotidianos, como tomar café da manhã) associados à passagem do tempo 

(CHINEN, 2011). 

 A esta definição podemos acrescentar a argumentação de Eisner:  

 

A habilidade de expressar tempo é decisiva para o sucesso de uma narrativa visual. 

É essa dimensão da compreensão humana que nos torna capazes de reconhecer e de 

compartilhar emocionalmente a surpresa, o humor, o terror e todo o âmbito da 

experiência humana. Nesse teatro da nossa compreensão, o narrador gráfico exercita 

a sua arte. No cerne do uso seqüencial de imagens com intuito de expressar tempo 

está a comunidade da sua percepção. Mas, para expressar o timing, que é o uso dos 

elementos do tempo para a obtenção de uma mensagem ou emoção específica, os 

quadrinhos tornam-se um elemento fundamental. 

Uma história em quadrinhos torna-se “real” quando o tempo e o timing tornam-se 

componentes ativos da criação. Na música ou em outras formas de comunicação 

auditiva, onde se consegue uma “cadência”, isso é feito com extensões reais de 

tempo. Nas artes gráficas, a experiência é expressa por meio do uso de ilusões e 

símbolos e de seu ordenamento. (EISNER, 2010, p. 26).  

 

 É importante destacar, conforme nos indica McCloud (2005), que a questão do tempo 

nos quadrinhos vai além dos recursos que nos dão a ilusão de tempo e movimento. A estrutura 
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temporal em uma HQ é alvo de uma complexidade sobre a qual não nos detemos na presente 

pesquisa. 

 A estrutura da narrativa em quadrinhos, portanto, é complexa e envolve inúmeros 

elementos que, combinados harmoniosamente, podem ter como resultado verdadeiras obras 

de arte. 

Apresentados os aspectos identificadores das HQs com os quais trabalhamos, assim 

como alguns dos elementos da estrutura narrativa dos quadrinhos, surgem outras perguntas. 

Que tipo de resposta é esta que McCloud (2005) diz que os quadrinhos produzem nas 

pessoas? Estaria relacionado ao fato da HQ ser, não apenas um meio de comunicação e, sim, 

uma forma de expressão artística?  

Como conseqüência, nos perguntamos qual tipo de informação pode ser veiculada por 

uma obra de arte. Em busca de tais respostas, enveredamos pelos caminhos da Educação pela 

Arte do pensador inglês Herbet Read (1986) que nos traz uma proposta de “aprendizado” pela 

via das emoções despertadas no contato com a arte. 

[Segue] 
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2.2 QUADRINHOS, CONHECIMENTO SENSÍVEL E EDUCAÇÃO PELA ARTE: 

CAMINHOS PARA UMA COGNIÇÃO INTEGRAL 

 

Imagem 21 – Super-heróis descendo dos céus como arcanjos justiceiros para mudar o quadro de vilania que se 

encontra estabelecido no mundo. Fonte: O Reino do Amanhã. São Paulo: DC Comics, 1996, p.65. 
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 “Então o filme começou. Era estrangeiro e tinha legendas, o que foi divertido, 

porque eu nunca havia lido um filme antes. O filme em si era muito interessante, 

mas não acho que fosse muito bom, porque eu não me senti diferente quando 

acabou.” 7 

 

 

 Quando buscamos desfrutar de algum tipo de arte, às vezes mesmo sem saber, o que 

queremos é esta sutil transformação de que fala o personagem Charlie. E para isto não 

existem regras. A mesma obra desperta sensações diferentes em cada um de nós e é neste 

ponto que nos parece residir a magia e o poder da aprendizagem via obra de arte. Mas o que é 

a Arte? Existe uma forma correta de se desfrutar uma obra de arte? Gombrich (1999, p.8), em 

sua obra clássica sobre a História da Arte, na qual situa as transformações e características de 

diversos movimentos artísticos, diz duvidar da existência da Arte enquanto disciplina. Mas ele 

acredita, sim, na existência dos artistas, aqueles que se colocam na obra e nos despertam 

sentimentos variados. Para ele podemos perder “a verdadeira fruição” da Arte se nos 

basearmos apenas em construções teóricas, ao apreciar algo que nos toca a sensibilidade. 

Falar de Arte de forma pedante é fácil; difícil é olhar uma obra com encantamento e partir 

com o coração leve e a mente aberta em uma jornada de descoberta através do que ela nos 

desperta, diz o autor.   

Este estado de espírito repleto de encantamento é a proposta de uma educação pela 

arte pretendida por Read (1986), que entende que “a Arte não pode ser aprendida por 

preceito, por uma instrução verbal qualquer. Ela é, falando com propriedade, um contágio, e 

se transmite como o fogo de espírito para espírito.” (p.15).  

Acreditamos que o pensamento dos referidos teóricos sobre a natureza da arte sirva 

para reforçar nossa defesa das HQs como uma narrativa cuja força reside nos laços da empatia 

que cria com seus leitores.  

A construção de um bom quadrinho vai muito além de seus aspectos formais. Como 

vimos na primeira parte deste capítulo existem muitos elementos que compõem a narrativa 

quadrinística, mas não existe uma fórmula que defina a maneira correta de se criar uma boa 

HQ. Cada história necessita de uma estrutura própria que reflita o seu “espírito”. O artista nos 

conduz por sua criação mostrando o seu olhar sobre o mundo e sobre a vida. Nos 

“contagiando” como diz Read (1986) e fazendo com que a gente se sinta “diferente” como diz 

o personagem Charlie. A partir da leitura do quadrinho, autor, leitor e texto formam um 

amalgama através do mecanismo da cooperação textual de que nos fala ECO (2005a, 2011). 

                                                           
7  Fala do personagem Charlie, do livro As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky, Rio de Janeiro: 

Rocco, 2007. 
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Para termos ideia da dimensão do potencial educativo das HQs continuaremos a 

recorrer às imagens quadrinísticas. A ilustração que introduz a segunda parte deste capítulo 

(Imagem 17) é da HQ o Reino do Amanhã com arte do ilustrador Alex Ross e texto do 

quadrinista Mark Waid, ambos americanos, publicada originalmente em 1996 pela DC 

Comics nos Estados Unidos. Trouxemos este exemplo, que é um marco histórico dos 

quadrinhos do gênero de super-heróis e resgata a nobreza de caráter, assim como a aura de 

divindade destes personagens, para ilustrar a força da narrativa visual dos quadrinhos. 

O quadrinista americano Crhistopher Knowles (2008) descreve os heróis desta 

imagem como arcanjos que descem dos céus para esmagar seus inimigos. Segundo o autor “o 

Reino do Amanhã – talvez mais do que qualquer outra revista em quadrinhos na história – 

delineia o que são os super-heróis para seus fãs dedicados. Eles são nada menos do que 

deuses.” (KNOWLES, 2008, p.30) Nos perguntamos se este aspecto mítico dos quadrinhos 

não é um dos fatores de seu potencial educativo pela via da sensibilidade, e aportados nos 

conceitos de arquétipo e inconsciente coletivo de Jung aprofundaremos tal questão em 

capítulo posterior. No momento, prosseguiremos na busca por fios teóricos, confirmados por 

alguns exemplos práticos, sobre as possibilidades do aprendizado através da arte dos 

quadrinhos.  

 O que faz do leitor aficionado de HQs um obstinado defensor das histórias pelas quais 

ele é apaixonado? Sim, palavras como paixão, delírio e encantamento fazem parte do 

vocabulário daqueles que são transformados, “contagiados”, pela complexidade da narrativa 

em quadrinhos. A cada quadro, argumento, imagem e combinação de cores, um frio na boca 

do estômago... E o olhar? Ah, o olhar vago e brilhante daqueles que são arrebatados pela força 

destas histórias que amalgamam textos e imagens é algo que impressiona. É o permitir-nos 

desfrutar do objeto artístico de coração aberto de que nos fala Gombrich (1999), aliado ao 

aprendizado via emoção de Read (1986). 

 Porém, como visto no início do capítulo, apenas a presença das imagens não bastaria 

para definir a especificidade da narrativa quadrinística. Também vimos que podemos 

construir uma narrativa em quadrinhos sem alguns elementos formais que a constituem. 

Existem quadrinhos sem o balão ou quadros e, até mesmo, sem o texto escrito. Mas existe 

HQ sem imagem? Também, é importante termos em mente que uma ilustração solta não basta 

para que a mensagem da narrativa seja transmitida, ou seja, é necessário que ela possua 

elementos ou símbolos que representem algo.  

 Will Eisner nos aponta tal questão da seguinte forma: 
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O sucesso ou fracasso desse método de comunicação depende da facilidade com que 

o leitor reconhece o significado e o impacto emocional da imagem. Portanto, a 

competência da representação e a universalidade da forma escolhida são cruciais. O 

estilo e a adequação da técnica são acessórios da imagem e do que ela esta tentando 

dizer. (EISNER, 2010, p.14). 

 

 Embora não exista uma maneira “correta” de se apreciar a Arte (Gombrich, 1999), é 

importante lembrarmos, como nos aponta Eisner (2010), que o impacto emocional da imagem 

ocorre quando o leitor reconhece o significado da mesma.  

Neste ponto podemos recorrer por analogia ao conceito de cooperação textual de 

Umberto Eco (2005a; 2011). Segundo o autor, se pressupõe uma “competência gramatical” 

por parte do leitor para que o mesmo atualize o texto; é preciso que ele compreenda o signo 

linguístico. O leitor deve reconhecer-se no sentido criado pelo autor para que as palavras 

produzam sentido para ele. E, para tanto, é necessário que compartilhe dos mesmos 

referenciais culturais que o autor. (2011, p.35-36) 

 Mas, e na prática? Autores como Read (1986) nos dizem que através da fruição 

artística podemos ter uma experiência transformadora. Em nossas leituras também 

pudemos constatar que a linguagem das HQs é complexa e composta por diversos elementos 

formais que, juntos, podem originar obras marcantes que refletem o espírito de seus autores e 

do seu contexto sócio-histórico de criação. Falamos do sentimento do leitor dos quadrinhos e 

do impacto emocional da imagem relacionada ao reconhecimento dos signos linguísticos 

utilizados no processo. Mas como o leitor define esta experiência?  

Em estudo de campo8 (Roteiro de entrevistas e tabulação de dados: vide Apêndices A 

e B) nas unidades informacionais Biblioteca Estadual de Niterói (RJ), e Loja de Card Games 

Dragão da Torre (RJ) procuramos conversar com profissionais e leitores para buscar um 

entendimento maior de como é feito o desenvolvimento do acervo de quadrinhos e, 

principalmente, buscar subsídios junto ao próprio leitor para compreender o tipo de resposta 

que, segundo McCloud (2005), os quadrinhos provocam nas pessoas. Como este leitor pode 

ser transformado por tais leituras? 

Eisner (2010) já nos mostrou a importância de alguns elementos, como por exemplo, a 

ideia de movimento dada pelas imagens em sequência, que compõem a narrativa 

quadrinística. Na obra Narrativas gráficas: princípios e práticas da lenda dos quadrinhos, o 

autor destaca o simbolismo como outro elemento importante. Segundo ele “nos quadrinhos, 

                                                           
8 Estamos cientes que este estudo de campo tenha dado origem a resultados pouco conclusivos tendo em vista o 

pequeno número de leitores entrevistados, porém, os poucos com os quais tivemos uma conversa e que eram 

aficionados por quadrinhos, fizeram defesas vigorosas e escreveram textos apaixonados sobre as obras de sua 

predileção.  O que nos leva a pensar em que reside o poder das HQs. 
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assim como nos filmes, objetos simbólicos não narram apenas, mas ampliam a reação 

emocional do leitor.” (EISNER, 2008, p.26) Tais reações seriam o “cimento” para os laços de 

empatia que são construídos entre o leitor e a narrativa? 

Parece-nos, portanto, que o poder de uma HQ está relacionado em grande parte à 

reação emocional que provoca no leitor, através dos elementos simbólicos utilizados na 

narrativa. Desta forma supomos que a simbologia empregada na criação da narrativa, 

sobretudo imagética, desperta no leitor sentimentos de reconhecimento e identificação com 

situações e personagens. Ele não apenas compreende a mensagem, mas compartilha as 

emoções despertadas pela obra. 

Moacy Cirne no livro Quadrinhos, sedução e paixão, no momento em que destaca o 

aspecto sedutor da Arte e se questiona se os quadrinhos “possibilitam uma leitura capaz de 

enriquecer os parâmetros semióticos e informacionais da própria arte” (p.15), nos fala um 

pouco desses sentimentos que podem ser despertados no momento da leitura de um 

quadrinho. 

o verdadeiro (e bom) quadrinho seduz pelo conhecimento que leva ao despertar, que 

leva à alegria, ao prazer, à consciência. O despertar que leva à soma de 

possibilidades formais e conteudísticas, mediadas pelo simbolismo da função 

poética entre o objeto apenas visto, observado, e o objeto de fato desejado. A função 

poética, assim entendida, passaria a ter, digamos, uma função amorosa baseada, 

inicialmente na sedução. E a arte, mesmo a mais clássica, desde que sensível e de 

modelar competência, não é apenas para ser vista, para ser contemplada como algo 

inerte; é para ser desejada, amada (ou odiada) com intensidade. É para ser comida... 

nem que seja por um olhar docemente pecaminoso. Já o mesmo não acontece com 

uma arte apenas mediana, apenas interessante. [...] A arte que não sabe seduzir não 

leva à paixão, não leva à reflexão. (CIRNE, 2000, p.19). 

  

Sobre a especificidade da linguagem quadrinística o autor acrescenta que: 

 

Os quadrinhos como linguagem, têm a sua especificidade, que não reside 

propriamente no balão (já o vimos): reside antes, no modo narrativo visual capaz de 

agenciar elipses gráficas e espaciais. O desencadeamento de imagens (“congeladas” 

no tempo e no espaço) será sempre relacional, cuja tessitura significante apontará 

para a eficácia das relações críticas entre os diversos planos/enquadramentos de cada 

série ou história. Caso contrário, não teremos um quadrinho de consequências 

estéticas, inclusive narracionais e gráficas, realmente produtivas. Aqui o elemento 

semântico da informação textual, contido em balões ou simples legendas, filtra-se na 

travessia icônica de todos os elementos constitutivos do discurso quadrinizante. [...] 

De qualquer maneira, a semioticidade dos quadrinhos pode ser localizada numa 

certa grafia narrativa, que faz da relação entre as imagens uma relação estrutural, 

lugar estético de um não-dito significante. (Op. cit., p.29). 

 

 É em parte no preenchimento deste não-dito pelo leitor que ocorre a cooperação 

textual de que nos fala Umberto Eco (2005a; 2011). Podemos dizer que é a partir da relação 

de cooperação entre o leitor, o autor e o texto quadrínistico que os símbolos e o sentido 
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contidos na narrativa podem despertar sentimentos variados e levar à reflexão falada por 

Cirne (2000). 

Mas o que nos diz o leitor sobre sua experiência? Reproduzimos um trecho da fala de 

um dos leitores de quadrinhos que respondeu nosso questionário. 

    

Você já se identificou ou identifica com algum personagem ou situação das 

histórias? 

 

R: Sim, quando criança me identificava com o Capitão Marvel, afinal um garoto 

tornar-se herói é o sonho de qualquer garoto entre 4 e 8 anos, na adolescência 

devido ao uso de óculos acabei me aproximando do Homem Aranha e notando que 

era um personagem que passava por situações semelhantes as minhas na escola. 

 Na fase adulta o Batman e a Karin – Karen First Love-, o Batman devido a forma 

como ele teve que superar os seus próprios desafios e ser complexo, é como 

entender ele através do não dito. Os meus gostos também são diferentes. A Karin 

devido à mudança que ela sofre colocando sua personalidade em definitivo para 

fora e sua mudança para tornar-se mais bela. 

 

                                       Já utilizou em algum aspecto da sua vida pessoal? 

 

R: Sim no caso dos mangás principalmente os Shonen – para garotos – como 

Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, a questão deles se esforçarem ao máximo 

para alcançar suas metas, utilizo a temática como uma forma de esforçar-me cada 

vez mais..9 

[Segue] 

 

 

 

 

 

                                                           
9  Trecho da entrevista com o leitor Horiatan Teixeira frequentador da loja de Card Games Dragão da Torre, 

situada na região central da Cidade de Niterói (RJ), que ilustra alguns aspectos dos laços de empatia gerados 

pela leitura dos quadrinhos. 
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Imagens 22 e 23 – Capitão Marvel, e Karin personagens citados pelo leitor 

entrevistado.  Fontes: Site Mundo HQ – Disponível em: 

http://www.mundohq.com.br/site/detalhes.php?tipo=3&id=32 ; Site Rebmangá – 

Disponível em: http://rebmanga.com/kare_first_love/1/48/. Acesso em: 20/04/2012 

 

 O leitor aponta características e aspectos da vida dos personagens com os quais se 

identifica. É o menino frágil que com uma palavra mágica (Shazam) se transforma no herói 

Capitão Marvel. É a beleza oculta de Karin que a paixão faz aflorar em Kare First Love. São 

sentimentos que fazem parte da vida e do mundo, situações e elementos do cotidiano do 

homem comum que diante do espelho da obra quadrinística se reconhece e percebe que não 

está só. E “aprende” que é possível mudar, que é necessário enfrentar os desafios e saborear a 

vida que até então parecia enfadonha. Tais impressões marcam o leitor e o levam a refletir 

sobre o mundo e a própria existência, e é este o elemento transformador da Educação pela 

Arte que defendemos. 

Por isso, nos parece importante falar do leitor e de sua relação com os quadrinhos para 

compreendermos em que sentido podemos aplicar tal conceito de Educação pela Arte às HQs 

no âmbito da Ciência da Informação. 

Para tanto, retomamos a ideia de cooperação textual de Eco (2005a; 2011). Para que a 

mensagem do autor expressa no texto seja compreendida, é preciso que o leitor compartilhe 

com ele os mesmos referenciais simbólicos. Entretanto, Eco também se pergunta: “o que 

http://www.mundohq.com.br/site/detalhes.php?tipo=3&id=32
http://rebmanga.com/kare_first_love/1/48/
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acontece, porém, com um texto escrito que o autor gera e confia a múltiplos atos de 

interpretação, como uma mensagem numa garrafa?” (2011, p.39). 

Para uma interpretação não equivocada, o autor nos apresenta o leitor-modelo como 

aquele capaz de compreender e dar sentido ao texto. 

Para organizar a própria estratégia textual, o autor deve referir-se a uma série de 

competências (expressão mais vasta do que “conhecimento de códigos”) que 

confiram conteúdo às expressões que usa. Ele deve aceitar que o conjunto de 

competências a que se refere é o mesmo a que se refere o próprio leitor. Por 

conseguinte, preverá um Leitor-modelo capaz de cooperar para a atualização textual 

como ele, o autor pensava, e movimentar-se interpretativamente conforme ele se 

movimentou gerativamente. (Op. cit., p. 39). 

 

Então, ao utilizarmos o conceito de leitor-modelo dizemos que todos os leitores de 

quadrinhos são iguais e reagem da mesma forma? Não. Destacamos apenas a necessidade de 

uma linguagem com referenciais em comum para que o processo de comunicação se realize.  

Para responder melhor esta questão buscamos elementos na obra do pesquisador 

brasileiro Waldomiro Vergueiro (2005) que atua nas áreas da Comunicação, da 

Biblioteconomia e da Ciência da Informação, e sua contribuição ao apontar a diversidade dos 

perfis dos leitores de quadrinhos. 

Na construção do questionário aplicado aos leitores nos espaços informacionais 

observados, acreditamos que o primeiro passo seria uma categorização dos tipos de leitores de 

HQs para termos um panorama da diversidade de perfis de recepção leitora com os quais 

estamos lidando. Vergueiro10 estabelece as seguintes categorias de leitores de histórias em 

quadrinhos:  

a) eventuais: aqueles que usufruem das histórias em quadrinhos da mesma forma 

como utilizam todas as outras modalidades de leitura, sem qualquer predileção 

especial por esse meio de comunicação específico, com um conhecimento apenas 

superficial de autores ou títulos e tendendo a se concentrar naqueles de maior 

popularidade. Não buscam nada além da satisfação momentânea de suas 

necessidades de leitura de entretenimento, sendo guiados muito mais por motivos 

circunstanciais do que por qualquer ato consciente de escolha; 

b) exaustivos: os que lêem apenas histórias em quadrinhos mas não fazem qualquer 

tipo de seleção, consumindo à exaustão tudo o que for produzido pelo meio. Em 

termos etários, tendem a se concentrar nas camadas mais jovens da população. É 

possível supor que o número desses leitores diminui em proporção com o seu 

envelhecimento: quanto mais velhos, menor é a probabilidade da leitura exclusiva de 

histórias em quadrinhos, já que surgem outros interesses a dividir sua atenção. No 

entanto, essa regra não é assim tão rígida. Algumas vezes, leitores exaustivos são 

também grandes colecionadores; 

c) seletivos: leitores que têm predileção apenas por determinados gêneros, 

personagens ou autores. Lêem tudo o que é publicado em sua área de interesse e 

buscam fazer a correlação de suas leituras com outros meios de comunicação de 

                                                           
10  Com base nos estudos dos autores como Baron-Carvais,  Pustz e Schelly. (VERGUEIRO, 2005, p. 8-9). 
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massa. Leitores seletivos também costumam, algumas vezes, ser colecionadores 

desses materiais; 

d) fanáticos: como o próprio nome diz, levam sua predileção a extremos. Não 

apenas lêem as histórias de seus personagens e títulos prediletos, como também 

procuram saber o máximo possível sobre eles, conhecendo minúcias de produção, 

características específicas de cada desenhista ou roteirista, evolução histórica do 

protagonista e coadjuvantes, etc. Constantemente, são também ávidos 

colecionadores de tudo que diga respeito a sua predileção, englobando publicações 

de todos os tipos que se relacionem com ele, bem como filmes e suas trilhas sonoras, 

autógrafos dos autores e desenhos originais dos artistas. Os fanáticos não falam de 

outro assunto que não aquele de sua predileção e tendem a defender seus pontos de 

vista com unhas e dentes, parecendo não entender muito bem porque estes não são 

compartilhados pelo restante da população. Quando encontram outros com 

preocupações semelhantes, costumam criar clubes ou associações; 

e) estudiosos: nem sempre são leitores tão ávidos, mas resolveram se debruçar sobre 

as histórias em quadrinhos para estudar suas características e relações com outros 

meios de comunicação, com outros aspectos da vida social ou sob o ponto de vista 

de sua aplicação em determinadas ciências ou atividades. Muitas vezes, a predileção 

pelo estudo das histórias em quadrinhos ocorre em função de contingências 

acadêmicas específicas, como a elaboração de uma tese ou trabalho de conclusão de 

curso de graduação, deixando de existir tão logo elas terminem. Outras vezes, esse 

estudo inicial funciona como um despertar para esse tipo de publicação, persistindo 

na vida intelectual do indivíduo, que continua a ler e a estudar os quadrinhos durante 

muito tempo após o término da atividade acadêmica que originalmente o levou a 

eles. Ele passa a fazer parte, então, de grupos mais exigentes de leitores, que 

procuram por materiais de maior nível de qualidade, que tenham condições de lhes 

trazer benefícios intelectuais inquestionáveis.  (VERGUEIRO, 2005, p. 8-9). 

  

 Desta forma podemos inferir que, para cada tipo de leitor, existirá um nível diferente 

de cooperação textual e de expectativa diante do texto. A informação veiculada pelas HQs 

seria proporcional e referente a cada tipo de recepção leitora. 

 Com relação a isto gostaríamos de destacar que na mediação da leitura deste tipo de 

narrativa temos que levar em conta estas diferenças. De acordo com o perfil da unidade de 

informação encontraremos leitores com perspectivas e desejos muito diversos com relação às 

suas leituras. 

Investigar os anseios destes sujeitos é primordial para que a prática mediadora respeite 

esta diversidade e produza frutos. Parece-nos ingênua uma mediação que não escute o leitor e 

creia que sua função seja fornecer a informação que acreditamos que ele precise e não a que 

ele deseja de fato. 

 A mediação dos acervos de HQs deve considerar os vários tipos de leitor de 

quadrinhos para a elaboração de políticas e diretrizes com o objetivo de fazer com que as 
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obras cheguem às mãos daqueles que serão “contagiados” pela sua mensagem, se encantando 

e se apropriando do que foi lido. Transformando a informação em conhecimento, ou seja, uma 

experiência de formação leitora integral. 

Poderíamos então pensar que, as HQs seriam fonte de informação sobre as práticas 

cotidianas, e o modo de pensar dos sujeitos e dos contextos sócio-históricos no qual estão 

inseridos, mais do que técnica educacional? Para adentrar no campo informacional nos parece 

necessário destacar a apropriação dos quadrinhos no campo educacional que, algumas vezes, 

trabalha tal narrativa apenas como um meio de comunicar os conteúdos das disciplinas. 

Perguntamo-nos, então, se a utilização das HQs apenas como meio didático não seria uma 

subutilização de seu potencial expressivo enquanto obra de arte? 

Por outro lado, dar significado aos sentidos da narrativa quadrinística a partir de seus 

contextos sócio-históricos de produção e das emoções que desperta, vai ao encontro tanto de 

uma forma de educação que nos parece mais completa, quanto a uma visão de informação de 

algumas correntes de pensamento da CI. É neste ponto que acreditamos residir parte da 

contribuição da pesquisa sobre HQs no campo informacional.  

É importante ressaltar que a CI não é uma área do conhecimento com um campo 

teórico homogêneo. Ao longo de sua existência apresentou diversas possibilidades de refletir 

sobre si e a natureza de seu objeto – a informação.  Discutiremos mais verticalmente estas 

questões epistemológicas da área no capítulo cinco desta Dissertação. 

 Adiantamos que a questão cultural, no entanto, é objeto de estudo da CI na 

abordagem que vê a informação como um construto sócio-histórico. Tal questão é apontada, 

por exemplo, por Regina Marteleto e Denise Morado Nascimento em seu artigo sobre a 

informação construída nos meandros da teoria social de Pierre Bourdieu. De acordo com as 

autoras 

A literatura da Ciência da Informação (CI) evidencia a ainda incipiente 

importância dada às dimensões sociais e culturais do seu objeto de estudo. 
Parte-se do pressuposto de que o tratamento, a captação e a interpretação da 

informação dentro destas dimensões, fortalecem a visão de que os problemas 

informacionais de um dado campo de conhecimento estão concatenados aos objetos, 

operações e relações entre o que os seus participantes percebam como importante 

dentro do acervo de soluções e experiências acumuladas e daquelas disponibilizadas 

para a sociedade. (NASCIMENTO; MARTELETO, 2004, p.1, grifo nosso). 
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 Desta forma vemos que apesar das poucas pesquisas que ressaltam as possibilidades 

de trabalho com objetos culturais como as HQs no âmbito da CI, existe na área 

fundamentação teórica que dá relevo às dimensões sociais e culturais da informação sob a 

qual nos aportaremos para construir nossos argumentos.  

A relação entre as HQs e as problemáticas envolvidas na sua recepção pelo campo 

informacional, com base nesta diversidade de abordagens será discutida em capítulo posterior. 

Porém, é importante destacar desde já que nos orientamos por uma abordagem construtivista 

social11 que privilegia as possibilidades de significação do sujeito em relação à sociedade na 

qual vive. Neste caso, a informação seria resultante de um processo de construção coletiva 

que produz sentido dentro de um contexto sócio-histórico específico. 

Ao optarmos pelo caminho de uma abordagem sócio-histórica destacamos que a 

mensagem veiculada pelas HQs com a qual trabalhamos não tem como objetivo principal ser 

informativa. Escolhemos o quadrinho de ficção por seu aspecto artístico nos proporcionar um 

tipo de aprendizado fora dos moldes usuais, que nos chega pela via dos afetos e impressões 

despertadas no momento da leitura. Para deixar claro o porquê de nossa opção pelos 

quadrinhos ficcionais é preciso destacar quais os outros tipos que existem e que tipo de 

informação cada um deles veicula. 

Utilizamos para este propósito a divisão em dois grandes grupos adotada pelo 

estudioso e artista de quadrinhos Gazy Andraus (2006, p.212) em sua premiada tese de 

doutorado12 sobre as possibilidades de utilização das HQs na educação universitária, que 

muito se aproxima da divisão proposta por Eisner (2010, p.136). 

Segundo Andraus (2006, p.215), os quadrinhos podem ser de divulgação 

informacional (ou de instrução, na terminologia de Eisner) e de entretenimento (termo 

também adotado por Eisner). É importante destacar que tais HQs de entretenimento, possuem 

também um caráter informacional subjetivo, ou seja, o leitor, ao ter contato com a narrativa, 

sofre uma série de impressões emotivas, cria laços de empatia que fazem com que ele saia 

“transformado” por esta experiência. Este tipo de aprendizado pela via da sensibilidade  é o 

que pretendemos trabalhar, como já afirmado. 

                                                           
11  Rafael Capurro (2003), Bernd Frohmann (2012) e Birgen Hjorland (1998), entre outros, são exemplos de 

autores que também estudam a Informação a partir de uma perspectiva construtivista social. 
12  Melhor Tese de Doutorado de 2006 pelo HQ-Mix 2007 – criado no ano de 1988 pelo editor Gualberto Costa 

e pelo cartunista JAL, José Alberto Lovetro  dentro do programa TV MIX na TV Gazeta de São Paulo,tem 

como objetivo “divulgar, valorizar e premiar a produção de quadrinhos, humor gráfico, animação e 

assemelhados no Brasil.” Fonte: Site do Troféu HQ-Mix. Disponível em: http://www.hqmix.com.br. Acesso 

em: 07/06/2013. 

http://www.hqmix.com.br/


 51  

De acordo com o autor, as HQs de divulgação informacional seriam aquelas cujos 

roteiros trazem como prioridade a divulgação de temas técnicos e científicos. 

Já Eisner destaca que  

 

No caso de quadrinhos puramente de instrução, particularmente numa peça, voltada 

para a indução de comportamentos e atitudes, os elementos específicos da 

informação são frequentemente enfeitados com humor (exagero) para atrair a 

atenção do leitor, dar destaques, estabelecer analogias visuais e situações 

reconhecíveis. Assim insere-se entretenimento numa obra “técnica”. (EISNER, 

2010, p.137). 

 

 

O campo educacional utiliza bastante tal recurso para apresentar os conteúdos das 

disciplinas de forma mais atrativa. Exemplo disto são as diversas publicações paradidáticas 

que encontramos no mercado. Em que sentido tal abordagem interfere no que vimos até 

agora? Ela traz uma informação que é o oposto da que pretendemos trabalhar. Ela lida com o 

conhecimento fatual no lugar do conhecimento sensível.  Andraus (2006) destaca que tal 

divisão é um tanto simplista e não dá conta da complexidade e variedade das obras que 

existem. 

 Para ilustrar o que dissemos anteriormente, a seguir, um exemplo de quadrinho 

encomendado para ser uma obra paradidática, com a História do Brasil como pano de fundo, e 

que, utilizando uma linguagem ficcional, pretende veicular um ensinamento e/ou uma 

informação mais fatual. 

 

Imagem 24 – Livro paradidático sobre história do Brasil em quadrinhos da Editora Europa. 

 Fonte: Site da Editora Europa - http://www.europanet.com.br/site/index.php?cat_id=1075. Acesso em: 

03/04/2013. 

Tais publicações revelam, entre outras coisas, a crescente valorização do potencial 

comunicacional dos quadrinhos. Mas apesar desta inegável contribuição, não atendem ao 

http://www.europanet.com.br/site/index.php?cat_id=1075
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critério adotado nesta pesquisa – o critério de pensar os quadrinhos refletindo sobre um 

conhecimento via sensibilidade ou razão sensível13.  

A partir do que foi aprendido com Andraus (2006) e Eisner (2010) podemos pensar em 

outro tipo de informação ficcional em quadrinhos em grande crescimento no mercado, que é o 

das obras literárias adaptadas.  Apesar da aproximação com nossa abordagem na pesquisa, o 

propósito de tais adaptações parece ser simplificar a narrativa, e neste processo não só o 

elemento artístico da obra original se perde como dá a entender a ideia da narrativa 

quadrinística como algo simples, uma leitura para “preguiçosos”. O que vai contra a nossa 

proposta que vê nos quadrinhos uma linguagem complexa capaz de veicular um tipo de 

conhecimento para a vida toda, que é capaz não apenas de informar, mas possibilitar um 

exercício de reflexão e ação sobre o mundo e sobre nós mesmos. 

Quando o objetivo “didático” é posto em plano secundário e as adaptações procuram 

agregar a riqueza da obra original com a complexidade da narrativa em quadrinhos, temos 

trabalhos interessantes capazes de “transformar” leitores. 

 

Imagem 25 – Adaptação para os quadrinhos da obra o Alienista, de Machado de Assis feita pelos 

quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá. Fonte: Blog Revisando os Pontos. Disponível em: 

http://revisandoospontos.blogspot.com.br/2012/03/adaptacoes-literarias-para-quadrinhos.html. Acesso em: 

03/04/2013. 

 

                                                           
13  Termo utilizado na obra Elogio da Razão sensível (1998) pelo sociólogo francês Michel Maffesoli, 

considerado um dos fundadores da sociologia do cotidiano, que busca elementos na ideia de Conhecimento 

sensível de Platão para sua argumentação. Tal conceito veicula a ideia do conhecimento adquirido pela 

vivência cotidiana e pela via da afetividade. Uma possibilidade de construção do conhecimento diversa da 

tradição racionalista.  

http://revisandoospontos.blogspot.com.br/2012/03/adaptacoes-literarias-para-quadrinhos.html
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Eisner (2008) amplia a divisão anterior e introduz elementos que não privilegiam 

apenas o tipo de conteúdo das histórias, mas também o método de construção das narrativas.  

De acordo com Eisner, “existe um imenso leque de histórias que podem ser contadas usando o 

meio gráfico, mas o método de contar uma história tem de ser específico para sua mensagem.” 

(p.27). 

O autor destaca histórias do tipo (p.28-50): 

- Instrutivas – veicula o ensino com uma embalagem interessante; 

- Como-fazer – também têm o objetivo de instruir. A narrativa é centrada no processo 

a ser ensinado e as habilidades aprendidas através da imitação; 

-Sem trama – foco nas imagens. O arrebatamento gráfico dispensa um texto 

complexo; 

- Ilustrada – a história vem do texto e é embelezada pelos desenhos. A narrativa é 

lenta e dá tempo para o leitor aproveitar as ilustrações feitas com um nível de rebuscamento 

técnico elevado; 

- Simbolista14 – símbolos que trazem ideias que servem de premissa para a narrativa;  

- Um-pedaço-da-vida – extrai um segmento interessante de uma experiência humana 

e o examina; 

- História de vida – utiliza um único evento em um dia para definir um homem e sua 

vida.  

 

Podemos ver, portanto, que existem diversas formas de se construir uma narrativa 

quadrinística. Infelizmente, na CI, como visto anteriormente, o seu potencial é pouco 

explorado. 

O limitado aproveitamento das HQs como objeto da CI foi constatado em um 

levantamento na base de dados Brapci15 feito com os termos quadrinho, HQ e gibiteca. 

Recuperamos 12 artigos (Anexo C), em um universo no qual constam diversos periódicos de 

CI. É importante ressaltar que o resultado original era de 15 artigos. Um deles foi descartado 

por se repetir em mais de um periódico e os outros dois eram pesquisas em outras áreas do 

conhecimento que não a CI. O termo que recuperou mais artigos foi quadrinho. Os termos 

HQ e gibiteca recuperaram poucos resultados que se repetiam na busca do termo quadrinho. 

                                                           
14 Eisner exemplifica com uma história na qual as pessoas têm que votar o símbolo de sua bandeira nacional e 

com isto trabalha conceitos como ideologia e democracia, na narrativa. 
15 Base de dados referencial de artigos de periódicos em Ciência da Informação.  Instituição responsável: 

Universidade Federal do Paraná. Disponível em: http://www.brapci.ufpr.br/ Acesso: 13/04/2012. 

http://www.brapci.ufpr.br/
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 Parece-nos que em uma área do conhecimento que visa, entre outras coisas, o estudo 

da informação como processo e produto sócio-histórico, um olhar mais atento sobre as 

possibilidades de pesquisas com HQs – seja do ponto de vista do suporte, da linguagem ou 

dos argumentos veiculados como formas de ver e narrar o mundo contemporâneo –, seria 

enriquecedor para inúmeras construções teóricas e aplicações práticas.  Felizmente, as HQs 

com o passar dos anos ganham legitimidade científica, sendo alvo de análises em diversas 

áreas do conhecimento.  A sociedade alterou seu olhar com relação aos quadrinhos, apesar da 

CI parecer ainda reticente.  

 Constatamos em nossa busca bibliográfica, que em outras áreas do conhecimento, ao 

contrário da CI, desde aproximadamente a década de 1970 no Brasil, inúmeros trabalhos 

foram realizados para desmistificar preconceitos e apontar possibilidades de se pensar o 

quadrinho como objeto de pesquisa. 

Em palestra de abertura do I Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial16, 

Waldomiro Vergueiro traça um quadro das possibilidades de estudos já desenvolvidos em 

HQs e ressalta a crescente sofisticação das pesquisas nesta área, em termos de maturidade 

científica: cada vez mais são vistas como uma rica fonte de pesquisa por pesquisadores 

diversos. 

Assim, afirmamos com Vergueiro (2005) que desde o final da década de 1960 as HQs 

estão se tornando cada vez mais objeto de pesquisa acadêmica, o que levou muitas bibliotecas 

a inserirem este tipo de material em seus acervos. 

 O que temos que refletir é se esta inserção é feita de forma adequada, pois o próprio 

autor defende que ainda há preconceito dos profissionais, assim como desconhecimento tanto 

da especificidade e tipologias deste acervo, como das categorias de usuários de histórias em 

quadrinhos. 

Como visto anteriormente em nossa breve análise sobre alguns elementos estruturais 

das HQs, tal narrativa está longe de ser algo simples. Da mesma forma, o mecanismo através 

do qual se dá o aprendizado pelas vias da afetividade se constitui um todo complexo. 

Acreditamos que destrinchar determinados aspectos da narrativa na busca por um 

entendimento sobre a sua especificidade, conforme pretendem alguns autores, como 

Vergueiro, é de vital importância para um melhor aproveitamento do potencial das HQs, tanto 

nas práticas quanto no campo da pesquisa científica.  

                                                           
16  I Fórum Nacional de pesquisadores em Arte Seqüencial realizado no dia 31 de março de 2012 na Cidade de 

Leopoldina - MG 
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Cirne (1982) é outro autor que ao fazer uma análise das ideologias e dos aspectos 

sociais e, sobretudo, políticos contidos nas histórias, amplia o nosso olhar sobre o poder das 

HQs.  

A pesquisa de ambos os autores vem de longa data e evidencia que, embora alguns 

grupos ainda tenham uma visão ultrapassada e/ou limitada sobre este material, podemos dizer 

que cada vez mais os estudos sobre HQs vêm atingindo legitimidade científica. Exemplo disto 

é a realização de congressos17 e a constituição de grupos de pesquisas exclusivos sobre este 

material no meio acadêmico18, além da crescente publicação de trabalhos em diferentes áreas 

do conhecimento sobre HQs. 

 Aspecto destacado por Cirne, o “discurso quadrinizado deve ser entendido como uma 

prática significante e, mais ainda, como uma prática social que se relaciona com o processo 

histórico e o projeto político de uma dada sociedade.” (1982, p. 18). Tal afirmação enlaça-se 

com a nossa abordagem construtivista social no âmbito da CI, como já dissemos. 

Destacamos igualmente, que entre as suas análises sobre o potencial das HQs, 

Knowles (2008) reforça a questão de sua complexidade fazendo um apanhado dos vários tipos 

de super-heróis pautado na ideia de que “os super-heróis vieram ocupar em nossa sociedade 

moderna, o papel que os deuses e semideuses representavam para os antigos.” (p.19). O autor 

baseia sua análise na afirmação de que em momentos de crise, sobretudo econômica e social, 

o ser humano necessita de narrativas redentoras que tragam esperança. Desta forma 

reforçamos a idéia de que o discurso quadrinizado se relaciona com o projeto histórico e 

político de uma sociedade, conforme também visto em Cirne. 

Moacir Cirne (1982; 2000), defende os quadrinhos, tanto como forma de expressão 

que seduz o leitor pelos sentidos, quanto como veículo dos discursos ideológicos do tempo 

presente. Vergueiro e Ramos (2009a) dizem que a discussão de HQs como subliteratura é 

defasada e apontam para o caráter artístico inquestionável deste objeto. 

Para retomar a discussão sobre as barreiras ainda existentes com relação à aceitação 

das HQs como uma rica forma de expressão artística, trazemos também a contribuição do 

pesquisador belga de quadrinhos na língua francesa, Thierry Groensteen (2004) que fala da 

especificidade artística das HQs e supõe que grande parte da resistência à Nona Arte se deve à 

dificuldade das pessoas lerem imagens. Desta forma, o autor apresenta o sujeito anicônico 

como alguém incapaz de entender a representação iconográfica, ou, ousamos dizer, aquele 

                                                           
17  Como as 1as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, realizada de 23 a 26 de agosto de 2011 na 

Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo (ECA/USP) 
18  Como por exemplo, o Grupo de Pesquisa Observatório de Quadrinhos da Universidade de São Paulo, 

formado em 2007, e coordenado por Waldomiro dos Santos Vergueiro e Roberto Elísio dos Santos. 
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que cria barreiras para um entendimento através dos sentidos – é a difícil tarefa apresentada 

por Gombrich (1999) de se permitir uma jornada de descoberta pelas sensações despertadas 

pela Arte.  

Podemos dizer, então, que como forma de expressão típica do contemporâneo, o 

acesso aos acervos de quadrinhos potencializaria uma forma prazerosa de adquirir 

conhecimento de forma plena. Somos levados novamente às reflexões de Read (1986) sobre 

uma educação libertadora vinculada à Arte, entendida como “disciplina na qual os sentidos 

buscam em sua percepção intuitiva de forma, harmonia, proporção e integridade ou totalidade 

de qualquer experiência.” (p.46).  

Então por que ainda resistir às HQs se, como outras formas de Arte, elas estimulam a 

expressão criadora ao apontar diversas possibilidades de ver e estar no mundo?  

Read (1986) nos fala de uma realidade na qual educamos para classificar e dividir, em 

uma disputa pelas maiores notas e pelo melhor emprego que, em teoria, conduziriam a uma 

vida através do status adquirido – o de vencedor ou vencido. O autor afirma ser esta uma 

tendência contrária àqueles que deveriam ser os objetivos da educação: uma educação que flui 

através dos sentidos e segue a ordem da natureza; educar para unir e não para dividir.  

A partir deste pensamento de uma educação que divide, podemos tentar entender o 

porquê, apesar do sucesso de público, de as HQs ainda serem alvo de oposição de algumas 

parcelas da sociedade letrada, como é o caso de alguns profissionais da informação. Apesar 

das evidentes mudanças na postura da recepção dos quadrinhos pela sociedade, o leitor de 

HQs algumas vezes ainda é classificado como iletrado e inculto, o que faz com que muitos 

pais e mediadores desconfiem desta leitura e acreditem que ela é irrelevante, ou, apenas, um 

chamariz para as fontes informacionais que consideram legítimas. 

Os acervos de quadrinhos, se mediados para educar de forma integral, têm grande 

potencial, não apenas informativo, mas também de formação de ideias e valores. Trazer ao 

público obras de arte como HQs é possibilitar uma educação mais prazerosa e mais completa. 

Um aprendizado não mais visto como território para poucos e atividade cansativa, mas como 

uma possibilidade de estar no mundo de forma plena. Mediar a leitura e os acervos para unir e 

não para dividir o mundo como nos fala Read (1986). Trabalhar os acervos de HQs como um 

caminho para uma educação plena dos sujeitos, na qual os afetos e a experiência sejam 

levados em consideração é de grande importância para um processo educativo transformador 

– e aí se incluem as nossas bibliotecas e suas coleções como espaços apropriados para esta 

finalidade. 
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Então, como entender a resistência ao fazer teórico e às práticas com quadrinhos no 

âmbito da CI? Que discursos poderiam justificar a visão deste objeto como irrelevante e não 

merecedor de atenção? E por que, algumas vezes, mesmo nos casos em que a possibilidade  

de trabalhar este material é levantada, verificamos, de forma explícita ou nas entrelinhas, 

discursos de desvalorização deste objeto?  

 No Brasil, há políticas públicas da Educação19 que apontam a utilização dos 

quadrinhos como ferramenta capaz de enriquecer o processo educativo. Destacamos também 

a inserção das HQs nas políticas de seleção e aquisição de inúmeras coleções para bibliotecas 

escolares20, o que reflete de fato uma mudança positiva na postura da sociedade brasileira, de 

modo geral, com relação a este tipo de narrativa. Assim, por que ainda vemos as HQs 

subutilizadas em nossas unidades de informação? Perguntamo-nos então se o problema não 

estaria em nós, os profissionais da informação? Que ranço é este que persiste e impede que 

muitos de nós aproveitemos a riqueza deste material? Apesar desta indagação quanto à 

postura dos profissionais entendemos que este é um ponto delicado e muito mais amplo. 

Lançamos tais questões pois elas norteiam as reflexões da presente pesquisa, mas este não é o 

momento de nos debruçarmos sobre elas; isto será feito em capítulo específico. 

 Retomamos, portanto, a questão do potencial educativo das HQs para que possamos 

seguir adiante na construção de nosso pensamento. 

 Vimos a complexidade da narrativa em quadrinhos e como uma proposta de uma 

educação, via obra de Arte, pode contribuir para o entendimento do potencial das HQs. E, em 

nosso percurso, identificamos a leitura como a via pela qual os quadrinhos nos encantam, 

transformam e educam; é através dela que nos identificamos com os personagens e também 

ressignificamos os sentidos do texto das HQs. Parece-nos, portanto, importante iniciar aqui 

nossa  abordagem sobre a questão da leitura e dos leitores das HQs, no entanto, 

desenvolvemos este assunto com mais detalhes no capítulo três. 

 

 

2.3 NAS TRAMAS DA LEITURA PREPARANDO O SOLO PARA A MEDIAÇÃO 

 

                                                           
19  Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Tanto no que se refere ao Ensino Fundamental quanto ao Ensino 

Médio. 
20 Como o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), do Governo Federal. 
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Imagem 26 – Tira de Peanuts sobre leitura e leitores. Fonte: Site Livros e Pessoas. Disponível em: 

http://www.livrosepessoas.com/tag/historia-em-quadrinhos/page/2/. Acesso em 10/05/2013. 

 

Na Imagem 26, o quadrinista Charles M. Chultz nos apresenta a relação dos leitores 

com os assuntos de sua predileção, e em que sentido tal relação expressa um pouco da 

tipologia de cada leitor e suas posturas diante do mundo. 

Para defendermos a leitura dos quadrinhos como potencialmente capaz de informar, 

educar e transformar parece-nos importante definir, afinal, em que sentido o ato de ler 

contribui para um entendimento sobre nós mesmos e o mundo no qual vivemos. 

Anteriormente citamos a ideia de cooperação textual defendida por Eco (2005a; 

2011). Mas como isto funciona? Segundo o autor, “um texto representa uma cadeia de 

artifícios de expressão que devem ser atualizados pelo destinatário”. (2011, p.35), ele 

acrescenta ainda que um texto é incompleto, entre outras coisas porque só produz sentido 

quando relacionado a determinados códigos e referências lingüísticas. Ou seja, é preciso um 

destinatário (leitor), para que tais relações sejam feitas. 

Outro ponto que define o sentido da cooperação textual são os não-ditos do texto (Eco 

refere-se especificamente ao texto escrito). A narrativa quadrinística possui alguns recursos 

visuais que expressam a ideia de lacuna na narrativa (sarjeta/ elipses), como já visto. 

E o que seria o não-dito? Segundo o autor:  

“Não-dito” significa não manifestado em superfície a nível de expressão: mas é 

justamente este não-dito que tem de ser atualizado a nível de atualização de 

conteúdo. E para este propósito, um texto de uma forma ainda mais decisiva do que 

qualquer outra mensagem, requer movimentos cooperativos, conscientes e ativos da 

parte do leitor. (ECO, 2011, p.36). 

 

 Durante o ato de ler esta cooperação entre o texto e o leitor se dá primeiro pelo 

reconhecimento e ressignificação dos referenciais linguísticos utilizados pelo autor e, 

segundo, pelo preenchimento das lacunas deixadas no texto, por parte do leitor. 

 O linguista francês Vicent Jouve em sua obra A leitura (2002), apresenta uma 

interessante abordagem que nos auxilia na defesa dos quadrinhos como fonte de informação e, 

http://www.livrosepessoas.com/tag/historia-em-quadrinhos/page/2/
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portanto, como matéria a explorar no campo da CI. De acordo com ele, ler é uma atividade 

complexa que envolve diversos aspectos. Citando Gilles Thérien, professor de Estudos 

Literários da Universidade de Quebec, o autor aponta a leitura como um processo com cinco 

dimensões: 

 

1. Processo neurofisiológico: 

A leitura é antes de mais nada um ato concreto, observável, que recorre a faculdade 

definidas do ser humano. Com efeito, nenhuma leitura é possível sem um 

funcionamento do aparelho visual e de diferentes funções do cérebro. Ler é 

anteriormente a qualquer análise de conteúdo, uma operação de percepção, de 

identificação e de memorização dos signos.[...] 

 

2. Processo cognitivo: 

Depois que o leitor percebe e decifra os signos, ele tenta entender do que se trata. A 

conversão das palavras e grupos de palavras em elementos de significação supõe um 

importante esforço de abstração. [...] 

 

3. Processo afetivo:  

O charme da leitura provém em grande parte das emoções que ela suscita. Se a 

recepção do texto recorre às capacidades reflexivas do leitor, influi igualmente – 

talvez, sobretudo – sobre sua afetividade. As emoções estão de fato na base do 

princípio de identificação, motor essencial da feitura de ficção. É porque elas 

provocam em nós admiração, piedade, riso ou simpatia que as personagens 

romanescas despertam o nosso interesse. [...] 

 

 

4. Processo argumentativo:   

O texto, como resultado de uma vontade criadora, conjunto organizado de 

elementos, é sempre analisável, mesmo no caso das narrativas em terceira pessoa, 

como “discurso”, engajamento do autor perante o mundo e os seres. [...] 

 

5. Processo simbólico:  

O sentido que se tira da leitura (reagindo em face da história, dos argumentos 

propostos, do jogo entre os pontos de vista) vai se instalar imediatamente no 

contexto cultural onde cada leitor evolui. Toda leitura interage com a cultura  e os 

esquemas dominantes de um meio e de uma época. A leitura afirma sua dimensão 

simbólica agindo nos modelos do imaginário coletivo quer os recuse quer os aceite. 

(JOUVE, 2002, p.17-22). 

 

 

Elementos dessas dimensões nos auxiliam na busca por um maior entendimento de 

como a leitura das HQs podem atuar no processo educativo via afetividade. Acreditamos que, 

sobretudo as dimensões afetiva e simbólica da leitura possam nos ajudar nesta empreitada, se 

pensarmos seu alcance para uma defesa dos quadrinhos como fonte de informação. 

 Neste capítulo apresentamos uma definição do que seriam HQs e alguns elementos 

específicos deste tipo de linguagem. Buscamos aporte teórico em pensadores como Gombrich 

(1999), Read (1986) e Vergueiro (2005) para lançarmos nossa proposta de estudo das HQs no 

âmbito da CI. E, por fim, destacamos algumas questões que podem estar relacionadas aos 
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vínculos que se formam entre o leitor e os quadrinhos. Mas para tentarmos entender de fato o 

poder de transformação da leitura de HQs, é preciso adentrar mais nas teorias sobre Leitura. 
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3 OS MÚLTIPLOS SENTIDOS DO ATO DE LER: OS QUADRINHOS E AS 

FORMAS DE NARRAR (N)O MUNDO 

 

A partir das cinco dimensões da leitura de Vicent Jouve (2002) constatamos que a 

leitura é uma atividade complexa que deve ser apreendida a partir de suas múltiplas facetas 

(ou dimensões). No entanto apesar de podermos estender o conceito de leitura apresentado 

por Jouve é importante destacarmos que ele se refere à leitura da palavra escrita. 

Com o objetivo de ampliar o nosso olhar sobre este conceito trazemos a fala de Yunes 

(2002) que questiona a prática “ilusória” de associar a leitura apenas ao registro escrito (p.13) 

e nos apresenta outras possibilidades através, por exemplo, das narrativas orais e imagéticas 

que povoam o mundo. 

A autora nos apresenta que a leitura da palavra escrita traz consigo nuances e barreiras 

complexas. E segundo ela: 

Transferindo-se para a escrita, a leitura do mundo distanciou-se mais ainda do 

homem e alterou duplamente a linguagem, como se aquela ocorresse agora, através 

de uma lupa interposta entre o homem e o universo, capaz de modificar as 'formas' e, 

com elas, os 'objetos'. A língua que já traduzia o mundo pelo o que o olho 'via', e não 

pelo que existia, passa a depender de uma segunda modalização – a do relato escrito  

– para apresentar/representar o mundo 'lido'. (YUNES, 2002, p. 14, grifos da 

autora). 

 

Acrescenta ainda que: 

Com esta 'falha' de origem, o sentido literal do que se diz ou grafa não se sustenta 

fora de uma situação concreta de uso linguístico, isto é, pode ser apenas entrevisto a 

partir do contexto. Melhor prova disto está nos dicionários, onde as acepções são 

sempre seguidas de exemplos em que, minimamente, o ambiente semântico permite 

localizar um sentido. (Op. Cit., p. 14, grifos da autora). 

 

Da nossa perspectiva, a princípio, depreendemos da fala da autora duas questões. 

Primeiro que restringir o ato de ler apenas ao contexto da palavra escrita é um gesto que limita 

o alcance e as múltiplas possibilidades que fazem parte do conceito de leitura. Segundo que 

devido à dificuldade de representar o mundo e a vida através das palavras é preciso termos 

muito critério no momento da leitura. Estarmos atentos aos detalhes e ao contexto do mundo 

representado através da palavra escrita. 

De acordo com Yunes (2002) a escrita nos apresenta um novo tipo de autoridade, a do 

“interprete” (leitor) que “lê” o escrito a partir de sua própria visão de mundo. O que nos leva à 

dois pontos levantados por Certeau (1998) sobre leitura: o primeiro seria a hierarquização da 

leitura; a fala de Yunes que destaca o leitor como uma nova autoridade representa um novo 

paradigma que desconstrói uma relação nefasta entre escritores/produtores e leitores 
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consumidores. Certeau nos aponta as relações de poder ocultas em uma divisão entre aquele 

que produz a informação e aquele que a consome. Traz, assim, o conceito de ideologia de 

consumo-receptáculo, que seria 

 

Efeito de uma ideologia de classe e de uma cegueira técnica, esta lenda é necessária 

ao sistema que distingue e privilegia autores, pedagogos, revolucionários, numa 

palavra, “produtores”, em face daqueles que não o são. Recusando o “consumo”, tal 

como foi concebido e (naturalmente) confirmado por essas empresas de “autores”, 

tem-se a chance de descobrir uma atividade criadora ali onde foi negada [...] 

(CERTEAU, 1998, p.262). 

 

Ele diz que a leitura é um aspecto parcial, mas fundamental do consumo e por analogia 

com o binômio produção-consumo traz o binômio escrita-leitura. A escrita é um lugar de 

poder, daquele que tem autoridade para criar, o autor, enquanto a leitura (e aceitação da 

verdade do escrito sem modificá-lo) cabe ao leitor – “O funcionamento social e técnico da 

cultura contemporânea hierarquiza essas duas atividades” (p.264).  

Mas isto nos dá uma idéia da leitura como atividade passiva e do leitor apenas como 

uma “esponja” que tudo absorve e nada produz. Na visão apontada por Yunes tal quadro se 

reverte, o que nos leva ao segundo ponto levantado por Certeau que nos fala da 

impossibilidade de uma leitura que não modifique a narrativa. Não existe meio de reprimir as 

redes de associações acionadas durante o ato de ler.  

O autor conclui que  

 

A leitura ficaria então situada na conjunção de uma estratificação social (das 

relações de classe) e de operações poéticas (Construção do texto por seu praticante): 

uma hierarquização social atua para conformar o leitor à “informação” distribuída 

por uma elite (ou semi-elite); as operações de leitura trapaceiam com a primeira 

insinuando suas brechas de uma ortodoxia cultural.  

[...] 
O leitor é o produtor de jardins que miniaturizam e congregam um mundo. Robinson 

de uma ilha a descobrir, mas 'possuído' também por seu próprio carnaval que 

introduz o múltiplo e a diferença no sistema escrito de uma sociedade e de um texto. 

Autor romanesco, portanto. Ele se desterritorializa, oscilando em um não-lugar entre 

o que inventa e o que modifica. Ora efetivamente, como o caçador na floresta, ele 

tem o escrito à vista, descobre uma pista, ri, faz 'golpes', ou então, como 

jogador deixa-se prender aí. Ora perde aí as seguranças fictícias da realidade: 

suas fugas o exilam das certezas que colocam o eu no tabuleiro social. Quem lê 

com efeito? Sou eu o quê em mim? (Op. Cit., p. 268 e269). 

 

 Em seguida acrescenta sobre a “autoridade” deste leitor/caçador 
 

Longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, herdeiros dos servos de 

antigamente, mas agora trabalhando no solo da linguagem, cavadores de poços e 

construtores de casa, os leitores são viajantes; circulam nas terras alheias, 

nômades caçando por conta própria através dos campos que não escreveram, 

arrebatando os bens do Egito para usufruí-los. A escrita acumula, estoca, resiste 

ao tempo pelo estabelecimento de um lugar e multiplica sua produção pelo 
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expansionismo da reprodução. A leitura não tem garantias contra o desgaste do 

tempo (a gente esquece e esquece), ela não conserva ou conserva mal a sua posse, e 

cada um dos lugares por onde ela passa é repetição do paraíso perdido. 

Com efeito, a leitura não tem lugar: Barthes lê Proust no texto de Stendhal; o 

telespectador lê a paisagem de sua infância na reportagem da atualidade. A 

telespectadora que diz da emissão vista na véspera: 'Era uma coisa idiota, mas eu 

não desligava', qual era o lugar que a prendia, que era no e no entanto não era o da 

imagem vista? O mesmo se dá com o leitor: seu lugar não é aqui ou lá, um ou outro, 

mas nem um nem outro, simultaneamente dentro e fora, perdendo tanto um como o 

outro misturando-os, associando textos adormecidos mas que ele desperta e habita, 

nã sendo nunca o seu proprietário. Assim, escapa também à lei de cada texto em 

particular, como à do meio social. (Op. Cit.,269-270). 

 

É o personagem de Yambo e suas lembranças atreladas à Misteriosa Chama da 

Rainha Loana. O leitor que caça no escrito as brechas para criar um mundo de fantasias e 

memórias. A nova autoridade do leitor como criador de pontes entre o que foi lido e suas 

próprias experiências, criando seus textos não no papel, mas no tecido da vida e do mundo. 

Ora, se a leitura da palavra escrita é tão cheia de nuances e limitações por que não nos 

apropriamos do conceito em sua totalidade?  A partir da fala de Yunes (2002) começamos, 

assim como McCloud (2005)fez para conceituar quadrinhos, a definir o conceito de leitura 

que norteia nossa pesquisa. Desta forma destacamos a visão da autora de “uma leitura de 

mundo” que acrescentamos deve incluir palavras, imagens, gestos, experiências, sons, cheiros 

e sabores. Uma leitura que não se desvincule da vida. Afinal, novamente recorrendo ao 

exemplo que introduz o capítulo anterior (a trajetória no personagem Yambo no romance de 

Eco A misteriosa chama da Rainha Loana), a memória e suas marcas é constituída por tudo 

aquilo que vimos e vivemos, ou seja, o que “lemos” do mundo a partir de nossas experiências 

pessoais. Seja através de uma música, de um romance, ou de uma HQ. 

Tal tipo de leitura pode ser relacionado com a ideia de aprendizado na perspectiva da 

Educação pela Arte (READ, 1986). Aliás, Yunes nos apresenta um problema educacional 

relacionado à leitura da palavra escrita. Segundo ela: 

Esses pequenos e complexos problemas já nos colocam diante da exigência de 

repensar o conceito tradicional de leitura, sobretudo aquele atrelado à escolarização: 

aprender sílabas, reconhecer palavras, balbuciar frases e, ainda assim, ser incapaz de 

compreender o que leu. (Op. Cit. p.14).   

 

Esta constatação nos remete à já citada fala de Read (1986, p. 12-13) em sua crítica 

sobre a distorção dos objetivos da Educação (educar para classificar e dividir). 

Repetimos as palavras, mas compreendemos sua essência? Esta é uma discussão que 

embora não seja possível destrincharmos neste momento, acreditamos ser importante ponto de 

reflexão para o problema apresentado por Yunes. Teríamos que nos voltar, por exemplo, aos 

objetivos da Educação dentro de um sistema competitivo como o de nossa sociedade (READ, 

1986, p.17). 
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Mas continuemos com Yunes que prossegue tecendo seu pensamento sobre 

Leitura/Escrita/Educação: 

Como a leitura, este portal extraordinário para um mundo novo, sendo a princípio 

tão sedutor, pode se transformar no pesadelo de muitos, vida afora? E não é esta a 

única consequencia trágica da relação com a escrita: o bloqueio à leitura vai se 

delinear como o obstáculo mais sério a toda a aprendizagem qualificada, de tal modo 

que os problemas encontrados pelos estudantes – mesmo universitários – na 

compreensão e interpretação dos materiais de estudo, parecem advir deste fracasso 

de origem remota. (YUNES, 2002, p. 15). 

 

Acreditamos que Read (1986) e suas questões sobre os objetivos da Educação nos 

trazem elementos significativos para elaborarmos possíveis respostas à indagação de Yunes. 

Ele nos apresenta suas ideias da seguinte forma: 

 

Creio que há dois princípios que deveriam determinar os objetivos da educação, e, 

no quadro desta crença, tentarei delinear a consequencia da aceitação destes 

princípios. Exprimo o primeiro deles como: educar com referencia a coisas. O 

segundo: educar para unir não para dividir. (READ, 1986, p.12, grifo nosso). 

 

A ideia de educar com referência a coisas, por exemplo, nos remete à necessidade de 

não se desvincular o aprendizado do mundo que nos circunda. Contextualizar o ensino no 

cenário das coisas que conhecemos e vivemos. Com relação à leitura/escrita especificamente 

grande parte do problema que Yunes denuncia dos alunos que reproduzem as palavras sem, 

no entanto compreenderem seu significado poderia ser minimizado se a alfabetização ao invés 

de utilizar métodos e exemplos distantes da realidade do aluno buscasse elementos do 

vocabulário e do mundo destas pessoas e transformasse o ensino em algo vivo e dinâmico. 

Enfim, parte da vida.  

Para darmos sequencia a esta linha de pensamento trazemos a fala do educador Paulo 

Freire sobre a leitura e seu aprendizado: 

 

Uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da 

palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na 

inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto. (FREIRE, 2005, p. 11). 

 

 O autor discorre sobre sua própria experiência com a leitura vinculada às vivências e 

ao mundo. Mais do que palavras lia o mundo em que vivia e todas as suas coisas.  Segundo 

ele: 

A decifração da palavra fluía naturalmente da “leitura” do mundo particular. Não era 

algo que se estivesse dando supostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal 
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de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do 

mundo maior dos meus pais. O chão foi o meu quadro-negro; gravetos, o meu giz. 

(Op. Cit., p.15). 

 

 Desta experiência pessoal com a leitura é importante destacar o fato de que para o 

autor a leitura da palavra não significou uma ruptura com a “leitura” do mundo. Para ele o ato 

de ler foi algo prazeroso, e ao invés de se constituir em um afastamento de seu mundo e sua 

vida, foi ao contrário um processo de encantamento pelas novas facetas e sabores que 

descobria no mundo já conhecido. 

 Freire em seu relato sobre a continuidade de seu aprendizado na escola também nos 

remete à crítica de Yunes (2002) citada anteriormente. O seu processo de alfabetização e 

posteriormente os seus exercícios de uma leitura crítica dos textos feita no ginasial de acordo 

com o autor: 

Não eram, porém, aqueles momentos puros exercícios de que resultasse um simples 

dar-nos conta da existência de uma página escrita entre nós que devesse ser 

cadenciada, mecânica e enfadonhamente “soletrada”, em vez de realmente lida. Não 

eram aqueles momentos “lições de leitura”, no sentido tradicional desta expressão. 

Eram momentos em que os textos se ofereciam à nossa inquieta procura, incluindo a 

do então jovem professor José Pessoa. (Op. Cit., p.16). 

 

 Em seguida ele nos fala de seu trabalho com leitura na vida adulta como professor de língua 

portuguesa: 

A regência verbal, a sintaxe de concordância, o problema da crase, o sinclitismo 

pronominal, nada disso era reduzido por mim a tabletes de conhecimentos que 

devessem ser engolidos pelos estudantes. Tudo isso, pelo contrário, era proposto à 

curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva, no corpo mesmo de textos, ora 

de autores que estudávamos, ora deles próprios, como objetos a serem desvelados e 

não como algo parado, cujo perfil eu descrevesse. Os alunos não tinham que 

memorizar mecanicamente a descrição do objeto, mas apreender a sua significação 

profunda. (Op. Cit., p.17). 

 

Ou seja, a leitura fluía naturalmente. Era um processo envolvente de trocas entre o 

professor e os alunos que também produziam textos que não seriam apenas corrigidos, mas 

utilizados como leituras para todos. Um compartilhar de saberes e de vida através das 

palavras, que ao invés de se apresentarem como uma indecifrável esfinge eram amigas 

conhecidas de longa data que se multiplicavam e se tornavam mais intimas do leitor com o 

tempo. Freire então prossegue em suas considerações sobre a leitura: 

Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura 

desta implica a continuidade da leitura daquela. Na proposta a que me referi acima, 

este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente. 

Movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele 

fazemos, de alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 

palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de 

“escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa 

prática consciente. (Op. Cit., p.20). 
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 Freire defende a validade de todos os saberes. Sobretudo o saber do aluno. Ele destaca 

que “o comando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas significativos à 

experiência comum dos alfabetizados e não de palavras e de temas apenas ligados à 

experiência do educador”. (FREIRE, 2005, p. 29). 

 Embora a fala de Freire esteja relacionada ao problema da leitura apontado por Yunes, 

esta em determinado momento de seu ensaio nos traz uma contribuição da filosofia da 

linguagem que em parte se opõe a visão de Freire de que a leitura do mundo antecede a leitura 

da palavra. Segundo ela: 

 
Cada uma e toda forma de linguagem consiste em sistema de correspondências 

definidas na cultura de um povo, entre as representações que ele faz do mundo e seu 

uso nas relações de tempo/espaço: em outras palavras, é a linguagem que cria o 

mundo. Esta é uma teoria com forte acolhida contemporânea, fundada na filosofia da 

linguagem que dois pensadores do século XX, Wittgenstein e Austin, 

desenvolveram em suas especulações sobre o modo como as linguagens significam, 

sem distinção quanto a oralidades, escritas, filosofia ou linguagem ordinária.[...] 

Falantes e leitores somos “forçados” a enxergar através das configurações das 

línguas. Isso não significa que o mundo material não exista ou não subsista sem 

nossa presença. Apenas, o que ele é, aquilo a que chamamos realidade, em verdade, 

corresponde ao sentido que lhe atribuímos: quer dizer, o mundo assim é se nos 

parece. (YUNES, 2002, p.16-17, grifos do autor). 

 

Acreditamos que esta percepção do mundo destacada pela autora seja um misto do 

contexto sociocultural no qual o indivíduo está inserido e das suas experiências pessoais. 

Apesar do pensamento de Freire parecer contraditório à ideia de que é a linguagem que cria o 

mundo, embora Yunes deixe claro que esta teoria é um tanto generalista, podemos dizer que 

na verdade são pensamentos que se complementam: a linguagem que precede o mundo se 

refere à forma como traduzimos o que nossos sentidos apreendem a realidade por meio de 

representações. É o que a autora ressalta quando diz que “ o mundo assim é se nos parece”. 

Ela mesma destaca que mesmo sem esta nossa “tradução” o mundo continua a existir. Então 

reformularíamos a questão a partir deste diálogo entre Yunes e Freire dando ênfase ao fato de 

que, a nossa percepção/leitura do mundo, relacionada à nossa cultura, sociedade e momento 

histórico bem como às nossas experiências pessoais, antecede o nosso conhecimento e 

domínio dos signos linguísticos.  

Em seu ensaio Yunes nos traz também a questão leitura/interpretação: 

 

Se estamos pensando em falar de leitura, interpretação e sentido, será indispensável 

uma tomada de consciência da linguagem, este poderosíssimo recurso da expressão 

e da comunicação, em que o conteúdo depende da forma. Mesmo assim, sem 

qualquer garantia de correspondência inequívoca entre a intenção do emissor e sua 

reconstituição pelo receptor. (Op. Cit., p.18). 
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Tal fala nos remete às preocupações de Eco (2005a) com relação ao problema de se 

atribuir sentidos que não existem aos textos, o que segundo ele seria superinterpretar. Nos 

capítulos posteriores vamos inserir outros elementos que irão auxiliar no entendimento da 

problemática da superinterpretação como, por exemplo, a teoria do leitor modelo também de 

Umberto Eco, sobre a qual já falamos no capítulo A Misteriosa Chama dos Quadrinhos. 

Yunes inclusive ressalta as discussões de Eco sobre os cuidados que devemos ter ao 

interpretar um texto e se propõe a fazer um passeio por várias teorias sobre a leitura e a 

linguagem para nos apresentar a complexidade das questões envolvidas no ato de ler.  

Outra crítica que Yunes (2002) aportada em Barthes nos apresenta, referente a relação 

dos indivíduos com a linguagem, é o hábito da reprodução dos discursos sem consciência da 

mensagem que veiculam. Desta forma ela ressalta o poder político e ideológico da linguagem. 

Ela destaca que: 

O problema está em que as pessoas, não tendo consciência do poderoso instrumento 

que manejam, acabam por dizer o que não querem, e repetem o discurso de que são 

impregnadas. Esta situação corrente é a que nos faz dizer que os sujeitos não falam, 

mas são falados pela linguagem. Ou seja, são muito pouco sujeitos. (Op. Cit., p.19).  

 

Esta é uma fala que representa muito bem, por exemplo, a postura de muitos 

profissionais da informação com relação às HQs. Como já dissemos, para o bem ou para o 

mal, muitos discursos cristalizados são apenas reproduzidos sem que se busque um real 

conhecimento sobre a natureza e o potencial informativo deste material.  

O território da leitura e da linguagem é dinâmico e cheio de nuances. Mais uma vez 

recorremos a Yunes, que desta vez aportada no estudo do historiador americano Christopher 

Lasch sobre o comportamento das elites americanas neste século e suas consequências para as 

sociedades contemporâneas, destaca que: 

São muitas as novas variáveis que entram em consideração para reconceituar a 

leitura e suas implicações; elas enlaçam muitas questões teórico-epistemológicas da 

interpretação e abordam a produção de sentido em práticas culturais, políticas e 

éticas nitidamente imbricadas no tecido da vida social. (Op. Cit., p. 23). 

 

A autora após fazer um detalhado passeio conceitual sobre a Leitura nos traz sua 

experiência profissional com relação às práticas de leitura. Atrelada ou não à projetos 

governamentais ela destaca as dificuldades do trabalho devido muitas a questões políticas e 

ideológicas. Aponta que apesar das barreiras encontradas um trabalho que o resgate do prazer 

das primeiras leituras, aqueles “causos” contados no fim de noite, histórias embaladas pela 

doçura das vozes da mãe e/ou da avó, é importante para a formação de um leitor/pensador. É 

aquela experiência encantadora descrita por Freire, que nos chega através das palavras do 

nosso mundo. 
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Mas afinal, qual a ligação das falas de Yunes (2002) e Freire (2005) com a questão da 

leitura dos quadrinhos e de nossa defesa das HQs como fontes de informação? 

Yunes descreve seu empenho em propagar/mediar uma leitura que produza sentido e 

sujeitos. Que emocione, leve a reflexão e nos deixe sua marca no tecido da memória e da 

vida. Para nós os quadrinhos se apresentam como pontes para esta proposta.  

Por se tratarem de objetos culturais e artísticos sua leitura nos traz uma informação 

que deixa marcas na nossa memória afetiva. Apresenta histórias que refletem o estado de 

espírito do mundo em que vivemos; traz personagens com os quais nos identificamos em seus 

conflitos cotidianos. Tais elementos, como já dissemos, estão de acordo com a proposta de 

Educação pela Arte de Read (1986) cujo objetivo é uma formação integral dos indivíduos. 

Tanto em Yunes como em Freire vimos que a leitura é um instrumento poderoso. Não 

apenas capaz de possibilitar acesso às informações de naturezas diversas, como também se 

constitui em ponte para disseminação e cristalização de discursos. Ler vai além de uma 

decodificação mecânica dos signos; é preciso penetrar no tecido dos significados para depois 

nos apropriarmos deles com uma postura crítica. Não podemos ser ingênuos em nossa relação 

com as leituras que o mundo nos apresenta (Freire), pois a palavra (escrita, falada, cantada), 

assim como as imagens (estáticas ou em movimento) são territórios de disputas discursivas. 

Quando um bibliotecário, por exemplo, subutiliza (ou nem sequer utiliza) o acervo de 

quadrinhos por considerar esta uma leitura infantil que discursos ele privilegia? Por que 

muitas vezes só os livros (informativos ou clássicos) são considerados veículos legítimos da 

informação?  

Portanto, entendemos a leitura e seu aprendizado como instrumentos políticos. 

Yunes (2002) também nos trouxe a visão da complexidade expressa pela multiplicidade de 

conceitos e olhares sobre a leitura. Ela parte da ideia de que tudo no mundo é passível de ser 

lido. Lemos não apenas com os olhos, mas com todos os sentidos. Ler como vimos também 

em Jouve (2002) é um processo não apenas cognitivo, mas neurofisiológico, simbólico, 

afetivo e argumentativo. Lembramos também da importância do contexto neste processo, 

para evitar problemas de comunicação entre a fala do autor e o que foi apreendido pelo leitor, 

ou seja, a superinterpretação de que nos fala Eco (2005a) e também Yunes. Mas, sobretudo 

não podemos nos esquecer como pontuam Freire e Yunes que para que a leitura conserve o 

encantamento das primeiras histórias que escutamos quando crianças é preciso que seu 

aprendizado não se desvincule da vida e do mundo das pessoas. 

A leitura é um poderoso e complexo instrumento político que não se restringe à 

palavra escrita. É um conceito multidisciplinar e um processo com múltiplas dimensões. Está 
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vinculada ao mundo que nos circunda, às nossas experiências, ao nosso contexto sócio-

cultural e aos nossos sentidos. É completa quando há significação para a vida. 

 Em nossa investigação, identificamos no campo da Leitura duas questões básicas que 

se ligam aos quadrinhos: imagem e narrativa. O que é uma imagem?  De que elementos é 

constituída? E o que podemos entender por narrativa? Vamos seguir trançando os fios 

conceituais referentes à linguagem imagética que apesar de tão presente em nosso cotidiano 

não parece possuir o mesmo status/legitimidade de veículo de informação que a escrita. 

 

 

3.1 A IMAGEM 

 

 

 
Imagem 27 - Homem Aranha tirando uma foto. Fonte:  Granov, Adi. Amazing Spider-Man #552 (capa variante)  

 

 Para entendermos o sentido do ato de ler aplicado às HQs destacamos o único 

elemento que não pode faltar em um quadrinho – a imagem. 

 Com este objetivo utilizamos como base teórica o livro a Imagem do estudioso francês 

Jacques Aumont (1993) que trabalha amplamente a questão. Nossa escolha se pauta no fato de 

além de ser uma obra primorosa na qual o autor define seu ponto de vista para a construção de 

uma “pedagogia da imagem” e opta por permanecer em conceitos gerais de várias áreas do 

conhecimento e não teorizar sobre um tipo específico de imagem, o que está de acordo com 

nossa proposta da construção de um pensamento multidisciplinar em nossa investigação sobre 
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as HQs como fontes de informação, proporcionando desta forma uma visão mais ampla da 

questão junto ao nosso campo específico, a CI. Segundo o autor: 

É banal falar de “civilização da imagem”, mas esta expressão revela bem o 

sentimento generalizado de se viver em um mundo onde as imagens são cada vez 

mais numerosas, mas também mais diversificadas e intercambiáveis. O cinema hoje, 

é visto na televisão, como a pintura a bastante tempo, é vista em reprodução 

fotográfica. Os cruzamentos, as trocas, as passagens da imagem são cada vez mais 

numerosos e pareceu-me que nenhuma categoria particular de imagem pode 

atualmente ser estudada sem que se considerem todas as outras. (AUMONT, 1993, 

p.8, grifos do autor). 

  

 Os cruzamentos aos quais o autor se refere fazem parte da realidade dos quadrinhos 

tanto do ponto de vista de sua materialidade, já que muitas histórias não apenas são 

transpostas para formato digital como algumas são criadas e difundidas unicamente neste 

ambiente (Web comics)21; como roteiros e personagens que são transpostos para o cinema e a 

estética reproduzida através da pintura, por exemplo. Sem falar em narrativas que se 

complementam (transmídia) como é o caso de Matrix dos irmãos Wachowski cuja história é 

dividida entre os filmes, animações, um game e quadrinhos. 

 O autor sintetiza em cinco questões a problemática da Teoria da Imagem: 

 

 1. Já que este livro é dedicado às imagens visuais, é preciso começar por perguntas 

sobre a visão das imagens. O que é ver uma imagem, o que é percebê-la, e como 

essa percepção se caracteriza com relação aos fenômenos perceptivos em geral?  
 2. A visão, a percepção visual, é uma atividade complexa que não se pode, na 

verdade, separar das grandes funções psíquicas, a intelecção, a cognição, a memória, 

o desejo. Assim, a investigação, iniciada “do exterior”, ao seguir a luz que penetra 

no olho, leva logicamente a considerar o sujeito que olha a imagem, aquele para 

quem ela é feita, o qual chamaremos de seu espectador. 

 3. Sempre seguindo o mesmo fio imaginário, é claro que esse espectador jamais 

tem, com as imagens que olha, uma relação abstrata “pura', separada de toda a 

realidade concreta. Ao contrário, a visão efetiva das imagens realiza-se em um 

contexto multiplamente determinado: contexto social, contexto institucional, 

contexto técnico e contexto ideológico. É o conjunto desses fatores “situacionais”, 

se assim se pode dizer, fatores que regulam a relação do espectador com a imagem, 

que chamaremos dispositivo.  

4.  Ao ter assim considerado os principais aspectos da relação entre uma imagem 

concreta e seu destinatário concreto, torna-se possível levar em conta o 

funcionamento próprio da imagem. Que relação ela estabelece com o mundo 

real – ou seja: como ela o representa? Quais são as formas e os meios dessa 

representação, como ela trata as grandes categorias de nossa concepção da 

realidade que são o espaço e o tempo? E, também, como a imagem inscreve 

significações?       

5.  Enfim, não é possível falar da imagem sem fazer referência às imagens 

efetivamente existentes. Entre essas imagens reais este livro optou por privilegiar as 

imagens artísticas. […] (Op. Cit., p.8-9, grifo nosso). 

 

 

                                                           
21  Web comics são quadrinhos cuja publicação é veiculada exclusivamente pela internet. 
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No primeiro ponto o autor discorre sobre o mecanismo da percepção visual; apresenta 

uma série de elementos técnicos sobre como nosso corpo reage os estímulos externos e os 

transforma nas imagens. Destaca com este intuito os processos biológicos e químicos da 

interação de nossos olhos com a luz que resultam tanto na reprodução de imagens reais como 

de ilusões de ótica. 

 No segundo, o autor busca definir quem é o espectador da imagem?  Ou seja, que 

elementos definem a especificidade daquele que observa a imagem (contexto social e 

histórico, assim como vivências pessoais, etc.); 

 No terceiro, discorre sobre qual a relação que se estabelece entre a imagem e o 

espectador Aqui, Aumont utiliza o termo “dispositivo” para descrever o conjunto de 

dados/determinações materiais e organizacionais que 

englobam e influenciam qualquer relação individual com as imagens. Entre essas 

determinações sociais figuram em especial os meios e técnicas de produção das 

imagens, seu modo de circulação e eventualmente de reprodução, os lugares onde 

elas estão acessíveis e os suportes que servem para difundi-la. (Op. Cit.,p. 139). 
 

  No quarto, sobre como a imagem representa a realidade. O autor recorre a conceitos 

como o de analogia na busca de um entendimento sobre o que é representado pela imagem e 

sua significação;  

 No quinto, busca uma definição para a imagem artística. Aqui, são destacados 

elementos sobre a questão afetiva na relação entre o espectador e a imagem. 

 Para complementar esta visão geral das teorias de Aumont e reforçar nossa defesa dos 

quadrinhos como objeto artístico que veicula a informação sobretudo pelos laços de afeto e 

empatia entre o leitor e a obra, trazemos a fala da cientista da informação e doutora em 

filosofia Lídia Brandão Toutain sobre a imagem e sua representação: 

 

A imagem pertence ao campo da representação das ideias e afetos. Se o ícone é 

usado para representar fatos artísticos é porque tem valor em si mesmo, o que 

permite a criação de um modelo para dar corpo aos objetos e figuras. Entretanto, 

essas formas não são ícones universais; por isso, ao contemplá-las, deve-se ter 

presente a interpretação que podemos lhe dar. (TOUTAIN, 2010, p. 77). 

 

 Tais questões teóricas são importantes para pensarmos o que é uma imagem e qual o 

seu papel  na narrativa quadrinística. Trazemos na Imagem 27, que abre este capítulo, a 

figura do super-herói de quadrinhos Homem Aranha, cuja identidade secreta é Peter Parker, 

um fotógrafo que lida em seu cotidiano com diversos dispositivos da imagem e vive em um 

jogo constante de perspectivas. Capturando imagens em ângulos privilegiados para publicar 

em um jornal. Entre o real e arte brincando com o olhar do espectador. 
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 A situação vivida pelo personagem nos serve como uma gancho lúdico para 

refletirmos sobre o que foi dito por Toutain e Aumont sobre a imagem, sobretudo com relação 

a interpretação dada a ela de acordo dos olhos de quem a vê.  

 Entendemos a imagem como uma linguagem passível de interpretações diversas. Uma 

forma de expressão e narração que é parte fundamental das HQs.  Já vimos que a leitura deve 

ser entendida de uma perspectiva que vai além do texto escrito. Neste tópico demos enfase a 

imagem. No próximo abordaremos o conceito que faz com que a linguagem se torne 

encantada. O jogo das formas de expressão que contam/cantam o mundo – a narrativa. 

 

  

[Segue] 
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 3.2 A ARTE DE ‘CANTAR’ HISTÓRIAS: A NARRATIVA COMO ESPELHO DO MUNDO  

 

 
Imagem 28 – Branca de Neve encontra Sheherazade. Fonte: Fábulas:1001 noites. São Paulo: Pixel Media,  

2007, v.3, [p. 44]  
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 Na Imagem 28 trazemos o encontro da personagem Branca de Neve da Série Fábulas 

com a famosa contadora de histórias dos contos árabes As mil e uma noites – Sheherazade, 

significativa para introduzir nossa fala sobre as narrativas. Antes dos entrelaces conceituais a 

presença daquela que noite após noite foi capaz de encantar e adoçar até mesmo o coração do 

terrível Sultão com suas histórias. Aquela que é a síntese de como as histórias seduzem e 

transformam.  

Se HQs são um tipo de narrativa, como analisá-las? Que tipos existem e qual o lugar 

dos quadrinhos neste universo? Barthes (2013) e Tzvan Todorov (2006) ao analisarem 

estruturalmente as narrativas trazem elementos esclarecedores sobre sua natureza e 

complexidade. 

 Sobre a variedade das narrativas Barthes nos diz que: 

 

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Há em primeiro lugar, uma variedade 

prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias diferentes, como se toda 

matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas narrativas: a narrativa pode 

ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou 

móvel, pelo gesto ou pela mistura  ordenada de todas estas substâncias; esta presente 

no mito na lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, 

no drama, na comédia, na pantomima, na pintura (recorde-se a Santa Úrsula de 

Carpaccio), no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na 

conversação. Além disto, sob estas formas quase infinitas, a narrativa está presente 

em todos os tempos, em todos os lugares, e, todas as sociedades; a narrativa começa 

com a própria história da humanidade; não há em parte alguma povo algum sem 

narrativa; todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e 

frequentemente estas narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas 

diferentes, e mesmo opostas; a narrativa ridiculariza a boa e a má literatura: 

internacional, trans-histórica, trans-cultural; a narrativa está aí como a vida. 

(BARTHES, 2013, p. 19, grifo nosso). 

 

 

 Podemos dizer então que existem não apenas muitos gêneros como suportes e formas 

de narrar. Se o mundo é povoado por narrativas porque não aproveitamos tal diversidade? 

Porque, no caso da CI especificamente, focar apenas no registro escrito não ficcional 

devidamente legitimado como saber cientifico “sério”? Vamos abordar mais verticalmente 

esta questão no capítulo sobre fontes de informação, mas podemos ver na fala de Barthes que 

os quadrinhos são uma forma de narrar (n)o mundo. 

 Propomo-nos a analisar uma narrativa quadrinística para exemplificar como ela pode 

ser considerada fonte de informação. Mas como proceder? Segundo Barthes o fazer analítico 

é uma tarefa complexa que deve levar em conta diversos elementos: 

 

Diante da infinidade de narrativas, da multiplicidade de pontos de vista pelos quais 

se podem abordá-las (histórico, psicológico, sociológico, etnológico, estético, etc.), 

o analista encontra-se na mesma situação de Saussure, posto diante do heteróclito da 
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linguagem e procurando retirar da anarquia aparente das mensagens um princípio de 

classificação e um foco de descrição. (Op. Cit., p.20). 

 

Não realizamos uma análise estruturalista, mas acreditamos ser importante a reflexão 

que Todorov faz ao aplicar esta abordagem à literatura: 

 
Podemos, primeiramente, opor duas atitudes possíveis diante da literatura: uma 

atitude teórica e uma descritiva. A análise estrutural terá sempre um caráter 

essencialmente teórico e não descritivo; por outras palavras, o objetivo de tal 

estudo nunca será a descrição de uma obra concreta. A obra será sempre 

considerada como uma manifestação abstrata, da qual ela é apenas uma das 

realizações possíveis; o conhecimento dessa estrutura será o verdadeiro objetivo de 

uma análise estrutural. O termo estrutura tem pois aqui um sentido lógico não 

espacial. 

Uma outra oposição nos permitirá delimitar melhor a posição crítica que nos 

preocupa. Se opusermos uma abordagem interna da obra literária a uma abordagem 

externa, a análise estrutural estará ao lado da interna (TODOROV, 2000, p. 80). 

 

 Acrescenta ainda: 

 
A análise estrutural é diferente de cada uma dessas duas atitudes. Não se satisfaz 

com uma pura descrição da obra, nem com sua interpretação em termos 

psicológicos, ou filosóficos.  Em outros termos, a análise estrutural da literatura 

coincide (em grandes linhas) com a teoria da literatura, com a poética. Seu objeto é o 

discurso literário mais do que as obras literárias, a literatura virtual mais do que a 

literatura real. O objetivo desse estudo não é mais articular uma paráfrase, um 

resumo argumentado da obra concreta, mas propor uma teoria da estrutura e do 

funcionamento do discurso literário, apresentar um quadro dos possíveis literários, 

do qual as obras literárias existentes aparecem como casos particulares realizados. É 

preciso acrescentar imediatamente que, na prática, a análise estrutural visará também 

a obras reais: o melhor caminho para a teoria passa pelo conhecimento empírico 

preciso. Mas, essa análise descobrirá em cada obra o que esta tem com as outras 

(estudo dos gêneros, dos períodos, etc.), ou mesmo com todas as outras (teoria da 

literatura); ela não saberia dizer a especificidade individual de cada uma. Na prática, 

trata-se sempre de um movimento continuo de ida e volta, das propriedades literárias 

abstratas às obras individuais e inversamente. A poética e a descrição são, de fato, 

duas atividades complementares. (Op. Cit., p.80-81). 

 

 Nossa proposta é analisar a narrativa quadrinística, a partir dos aspectos cultural e 

psicológico/simbólico.  

Todorov nos traz o conceito de intriga e propõe categorias para sua interpretação: 

 

O conceito literário (abstrato) que eu gostaria de discutir é o da intriga. Isso não quer 

dizer, evidentemente, que para mim a literatura se reduza unicamente à intriga. 

Penso antes que a intriga é uma noção que os críticos não apreciam e, por essa 

mesma razão ignoram. O leitor comum, pelo contrário, lê um livro antes de tudo 

como a narrativa de uma intriga; mas esse leitor ingênuo não se interessa pelos 

problemas teóricos. Meu objetivo será propor um certo número de categorias que 

podem servir àquele que identifica e descreve intrigas. Essas categorias juntar-se-ão 

pois àquele pobre vocabulário de que dispomos na análise da narrativa e que 

consiste nos termos: ação, personagens, reconhecimento, etc.  (Op. Cit., p.84). 

 

A reflexão seguinte do autor nos traz as divisões da análise narrativa, dentro qual o 

nosso estudo se aproximaria do que ele chama de um estudo temático. 
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Essas três direções correspondem às três grandes subdivisões da análise da 

narrativa: estudo da sintaxe narrativa, estudo temático e estudo retórico. 
Chegados a esse ponto, podemos perguntarmos para que serve tudo isso? Essa 

análise nos revelou algo sobre as novelas em questão? Mas essa seria uma má 

pergunta.  Nosso objetivo não é o conhecimento do Decameron (embora tal análise 

possa servir também a esse objetivo) mas o conhecimento da literatura ou, no caso 

preciso da intriga. As categorias da intriga aqui introduzidas podem permitir uma 

descrição mais avançada e mais precisa de outras intrigas. O objeto do estudo deve 

ser  os modos narrativos, ou pontos de vista, ou as sequencias, e não tal ou tal conto, 

em si mesmo e por ele mesmo. (Op. Cit., p. 87, grifo nosso). 

 
Dentre os tipos de narrativas Todorov nos traz aquele que ele chama de maravilhoso 

dos quais fazem parte os contos fada que são parte importante da narrativa que analisamos:  

 
No caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação 

particular nem nas personagens nem no leitor implícito. 

Não é uma atitude para com os acontecimentos contados que caracteriza o 

maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimentos. Os contos de fada e a 

ficção científica são algumas das variedades do maravilhoso; mas eles já nos levam 

longe do fantástico.  (Op. Cit., p. 160, grifo nosso). 

 

 

 Eco em seu ensaio Leitura “Steve Canyon” (2008) procura:  

 
fornecer um exemplo de recurso à experiência direta: e da leitura, o mais possível 

analítica e minuciosa de uma página de estória em quadrinhos, extrair-se-á um 

índice de problemas que abarcará todo o campo dos meios de massa, implicando 

numa definição metodológica dos vários tipos de pesquisa possível. (ECO, 2008, p. 

28). 

 

  

 A proposta deste autor se aproxima bastante da análise estrutural, pois se propõe a 

analisar mais do que o enredo do quadrinho e apresenta uma análise mais ampla sobre os 

meios de massa, dos quais fazem parte as HQs, e seus elementos. Começa com a analise da 

mensagem da narrativa com base em seu contexto de criação destacando, inclusive, como os 

objetivos do criador do quadrinho se espelham na organização da história apresentada. Um 

olhar sobre a narrativa a partir de seu contexto de criação (perspectiva cultural) é o que 

fazemos, também, em nossa proposta analítica de Fábulas, referente o arco Lendas no Exílio, 

como veremos no próximo capítulo.  

 Eco delineia como o criador de Steve Canyon prepara a sua mensagem. Inicialmente 

nos apresenta a página inteira do quadrinho e depois parte para investigar cada 

enquadramento. Descreve como a estrutura de cada quadro é construída para causar o efeito 

desejado no leitor. 
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Imagem 29 - Página de Steve Canyon analisada por Eco. Fonte: Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados, 

p.130. 

 

 No primeiro quadro introduz o personagem em um enquadramento cinematográfico.  

Steve Canyon aparece aos poucos; primeiro de costas e só no meio da página conhecemos sua 

aparência, mas antes disto o seu autor já havia delimitado traços de sua personalidade que o 

fazem simpático ao leitor. Como o cordial cumprimento trocado com o policial no quadro 

inicial. 
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Imagem 30 - Enquadramento da página de Steve Canyon analisada por Eco. Fonte: Eco, Umberto. 

Apocalípticos e integrados, p.131. 

 

A proposta apresentada por Eco é exemplo de um processo de análise quadro a quadro 

que expõe em detalhes a narrativa e seu contexto de criação. 

Naturalmente as narrativas são portadoras de simbolismos “universais” e/ou aqueles 

que refletem o estado de espírito de determinadas época e sociedade. Para que sejam 

apropriadamente analisadas é preciso que leitor, autor e texto compartilhem o mesmo 

contexto cultural.  

Dentre os tipos de narrativa, além da quadrinística de modo geral, enfatizamos os 

contos de fada e os mitos de criação de que nos fala Marie-Louise von Franz (2003) – as 

narrativas fundadoras portadoras de aspectos simbólicos que contribuem de forma 

significativa para a nossa pesquisa, já que nosso objeto de análise é um quadrinho que traz os 

personagens e as histórias destes contos para o mundo contemporâneo.  
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4 NA TEIA DOS SIGNIFICADOS DE FÁBULAS 

 

 

Imagem 31 – Personagens de Fábulas. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. Contra capa. 
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As narrativas são parte do mundo e como tal reproduzem seus contextos de criação. 

Nesta parte do capítulo trabalhamos o conceito de cultura como uma teia de significados de 

Clifford Gertz (1989) relacionado à cooperação textual de Eco (2005a; 2011) para nortear 

nossa análise de Fábulas. 

Como o contexto cultural e sócio-histórico se reflete em uma narrativa, no caso os 

quadrinhos, através da ideologia que veicula?  Em resposta a esta questão trazemos nossa 

análise da série de quadrinhos Fábulas de Bill Wilingham (2002- )  

Os personagens em Fábulas são figuras arquetípicas, como por exemplo, a bruxa e o 

herói, pois trazem elementos da força do imaginário coletivo. Mas, ao mesmo tempo, a 

narrativa é tecida em cima de desconstruções – a princesa não é uma frágil figura e talvez não 

seja possível viver feliz para sempre. 

Fábulas é permeada por discursos que nos remetem às tensões que vêm à tona quando 

nos colocamos no mundo com a consciência das diferenças. O mundo contemporâneo é 

apontado por muitos estudiosos como um espaço de desconstruções dos binarismos que 

faziam parecer simplistas as relações de cultura, desta forma, pensar o mundo contemporâneo 

significa pensar a partir do conflito que existe entre nós e o outro.  

Como já vimos em nosso Intróito, em um dado momento o mundo das Fábulas é 

tomado por um inimigo de furor imperialista, que perpetua seu domínio ao expandir seu 

território por anexação de reinos e escravização de seus antigos moradores. Todo o Mundo 

das Histórias Ocidentais é destruído e para a sobrevivência, a diáspora e o exílio se fazem 

necessários. Desta forma os sobreviventes atravessam um portal para o nosso mundo ao qual 

eles chamam de “Mundano”. Feito isso, novas relações de poder são construídas, novos 

muros pautados nas diferenças são erguidos tal qual nós fazemos no mundo real como, por 

exemplo, a divisão entre as fábulas humanizadas que residem em um bairro luxuoso e 

tranquilo em Nova York – a “Cidade das Fábulas” - e as não humanizadas que vivem à 

margem, isoladas em uma fazenda no interior dos Estados Unidos.  

O objetivo a princípio é pensar a cultura, também como um “espaço” intermediário, no 

qual se dão as negociações entre comunidades diferentes. Em uma comunidade de exilados, 

como é o caso da comunidade das fábulas, encontram-se indivíduos provenientes de 

diferentes terras, consequentemente com diferentes costumes e culturas: as práticas e 

linguagens deste grupo não se apresentam de forma homogênea. O mesmo acontece no 

mundo real, quando exilados de vários países compartilham um mesmo espaço. A situação de 

diáspora vivenciada pelas personagens de Fábulas rumo ao exílio faz com que assumam 
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posturas diferentes diante da vida. O antigo inimigo pode se tornar aliado e vice-versa. Na 

terra estrangeira, um elo – a lembrança da pátria perdida - une os exilados. 

Mas o que entendemos por cultura? Como dissemos nos aportamos no conceito de 

cultura como uma teia de significados do antropólogo Clifford Gertz. Segundo o autor, tal 

conceito parece causar certa confusão tendo em vista a diversidade de definições encontradas 

na literatura.  No entanto enfatiza o que entende por cultura: 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios abaixo tentam 

demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 

assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma 

ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à 

procura do significado. É justamente uma explicação que eu procuro, ao construir 

expressões sociais enigmáticas na sua superfície. (GERTZ, 1986, p.4, grifo nosso). 

 

 É em busca dos sentidos desta teia de significados descrita por Gertz (1986) que 

procuramos em Fábulas elementos que sejam significativos para descrever em parte o mundo 

no qual vivemos.  Um fato interessante sobre este quadrinho é que ele recria o mundo dos 

contos de fada que conhecemos de longa data. O que muitos não sabem é que tais histórias 

possuem origem muito mais antiga que as versões de Walt Disney. Alguns se lembrarão de 

Perrault e dos irmãos Grimm, mas segundo o estudo apresentado pela folclorista Maria Tatar 

(2004) estes autores também fizeram não apenas compilações como adaptações das histórias 

orais da cultura popular de seus países. 

 Na verdade, foram muitos os compiladores. Tatar aponta Perrault como um dos 

primeiros a iniciar esta empreitada. Segundo ela, a publicação Histórias ou contos do tempo 

passado, com moralidades publicado em 1697 tinha como objetivo renovar a produção 

cultural francesa (TATAR, 2004, p.355). 

 Na verdade pela biografia apresentada por Tatar de compiladores, de modo geral o 

objetivo de todos estes estudiosos foi uma renovação cultural, de seus respectivos países, 

pautada nas histórias que o povo contava. Os irmãos Grimm, por exemplo, no início tinham 

um projeto erudito e seus textos eram destinados a estudiosos; com o tempo, no entanto, 

foram se transformando em leitura para crianças (Op. Cit., p.351-352). O que nos leva a outro 

ponto importante: mesmo estes autores em suas primeiras compilações fizeram diversas 

adaptações para que a narrativa ficasse menos “grosseira”, e, na medida em que o público 

alvo é principalmente o infantojuvenil, tais obras sofrem novas adaptações e ficam mais 

“amenas”. O trecho apresentado na epígrafe desta Dissertação é uma versão de autoria 

anônima da história da Chapeuzinho Vermelho, e é uma das poucas que preserva elementos 

da história original, como o canibalismo (a menina come a carne e bebe o sangue da avó)  e 
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referencias ao ato sexual (despir-se, compartilhar o leito e atear fogo as vestes que não serão 

necessárias). 

Na verdade Walt Disney não é o único responsável pela transformação dos contos 

originais, estes vêm se transformando a cada compilação/adaptação, de acordo com aqueles 

que as escrevem e, principalmente, do contexto cultural em que estão inseridos. Cada história 

é espelho do mundo em que foi concebida e transformada; talvez possamos dizer que cada 

povo tem a moralidade que melhor lhe convém. 

Antes de nossa análise, portanto, trazemos alguns esclarecimentos sobre a natureza 

dos contos que inspiraram o autor da HQ Fábulas. Autores como Propp (2006) e Jolles (1976) 

nos falam de particularidades destas narrativas que nos permitem compreender sua natureza e 

estruturas. 

O trabalho do estruturalista russo Vladmir Propp tem como objetivo investigar o 

enredo dos contos populares russos para identificar seus elementos mais simples, em sua obra 

a morfologia do conto maravilhoso, sobre este assunto ressalta que: “Os contos maravilhosos 

possuem uma particularidade: as partes constituintes de um conto podem ser transportadas 

para outro sem nenhuma alteração.” (2006, p.10); é o que o autor chama de lei da 

permutabilidade, e explica a semelhança estrutural de muitas histórias. 

Propp define sua proposta de estudo da seguinte forma: 

 

Esta obra está dedicada aos contos de magia. A existência dos contos de magia 

como categoria particular será admitida como hipótese de trabalho indispensável. 

[...]Empreenderemos a comparação entre os enredos destes contos. Para isto, 

isolaremos as partes constituintes dos contos de magia segundo procedimentos 

particulares (cf. adiante), após o que compararemos os contos segundo suas próprias 

partes constituintes. Obteremos como resultado uma morfologia, isto é, uma 

descrição do conto maravilhoso segundo as partes que o constituem, e as relações 

destas partes entre si e com o conjunto. 

Quais os métodos que permitem obter uma descrição exata do conto maravilhoso? 

[...] 

Nos casos citados encontramos grandezas constantes e grandezas variáveis. O que 

muda são os nomes (e, com eles, os atributos) dos personagens; o que não muda são 

suas ações, ou funções. Daí a conclusão de que o conto maravilhoso atribui 

freqüentemente ações iguais a personagens diferentes. Isto nos permite estudar os 

contos a partir das funções dos personagens. Será preciso determinar em que medida 

estas funções representam realmente as grandezas constantes, repetidas, do conto 

maravilhoso. A colocação de todos os demais problemas dependerá da resposta a 

esta primeira pergunta: quantas funções pode englobar um conto maravilhoso? 

Nosso estudo mostrará que a repetição das funções é surpreendente. Assim, tanto 

Baba-Iagá como Morozko, o urso, o espírito da floresta ou a cabeça da égua põem à 

prova a enteada e a recompensam. Prosseguindo com estas observações, pode-se 

estabelecer que os personagens do conto maravilhoso, por mais diferentes que 

sejam, realizam freqüentemente as mesmas ações. (PROPP, 2006, p.16). 

 

E posteriormente, sintetiza a estrutura dos contos maravilhosos da seguinte forma: 
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As observações apresentadas podem ser formuladas brevemente nos seguintes 

termos: 

I. Os elementos constantes, permanentes, do conto maravilhoso são as funções dos 

personagens, independentemente da maneira pela qual eles as executam. Essas 

funções formam as partes constituintes básicas do conto. 

II. O número de funções dos contos de magia conhecidos é limitado. 

Chegamos à terceira tese fundamental de nosso trabalho, sujeita a desenvolvimento 

e demonstração ulteriores: 

III. A seqüência das funções é sempre idêntica. 

É necessário mencionar que a lei citada refere-se somente ao folclore. Não são uma 

peculiaridade de gênero do conto maravilhoso como tal. Os contos criados 

artificialmente não se submetem a elas. [...] 
IV. Todos os contos de magia são monotípicos quanto à construção. 

Procedamos agora à demonstração dessas teses, e a seu desenvolvimento mais 

detalhado. É preciso lembrar aqui que o estudo do conto maravilhoso deve ser 

conduzido (e realmente isso foi feito em nosso trabalho) de modo rigorosamente 

dedutivo, isto é, indo do material às conclusões. Mas a exposição pode seguir o 

rumo inverso, pois é mais fácil acompanhar seu desenvolvimento se o leitor 

conhecer de antemão as bases gerais deste trabalho. (Op. Cit.p.17-18). 

 

Ao enumerar as funções dos personagens o autor destaca que: 
 

O conto maravilhoso, habitualmente, começa com certa situação inicial. Enumeram-

se os membros de uma família, ou o futuro herói (por exemplos um soldado) é 

apresentado simplesmente pela menção de seu nome ou indicação de sua situação. 

Embora esta situação não constitua uma função, nem por isso deixa de ser um 

elemento morfológico importante.(Op. Cit.,p.19). 

 

Após expor o que chama de situação inicial deste tipo de narrativa o autor enumera 

uma série de funções dos personagens, bem como diversos elementos sobre a morfologia do 

conto maravilhoso, às quais não apresentamos em detalhes pois o esquema metodológico de 

Propp além de ser extenso extremamente detalhista foge a nossa proposta de análise que não é 

a de um conto maravilhoso e sim de uma leitura artística feita pelo quadrinista Bill 

Willingham sobre estes contos. 

Existem, aliás, diferenças significativas, entre as histórias originais (contos folclóricos 

contados pelo povo), suas atualizações (compilações dos folcloristas) e histórias como as do 

quadrinho Fábulas, que reinventam as narrativas, com uma abordagem artística. Sobre este 

assunto o linguista e historiador de arte holandês André Jolles (1976) em seu livro Formas 

Simples, que é construído a partir do método da Gestalt (determinação e interpretação das 

formas, literárias), se propõe a aplicá-lo em alguns fenômenos. Segundo ele não 

“apreendemos a 'poesia' em sua fixação artística definitiva, mas onde ela ganha raízes, isto é, 

na linguagem.” (1976, p. 18). 

 Ele fala especificamente das 

 
Formas que não são apreendidas nem pela estilística, nem pela retórica, nem pela 

poética, nem mesmo pela "escrita", talvez; que não se tornam verdadeiramente obras 

de arte, embora façam parte da arte; que não constituem poemas, embora sejam 

poesia; em suma, aquelas formas a que se dão comumente os nomes de Legenda, 
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Saga, Mito, Adivinha, Ditado, Caso, Memorável, Conto ou Chiste.(JOLLES, 1976, 

p.20). 

 

 O autor faz uma pesquisa literária das “Formas que se produzem na linguagem e que 

promanam de um labor da própria língua, sem intervenção por assim dizer de um poeta.” 

(p.20). Recorre à metáforas – O agricultor (o que cria/cultiva), o artesão (o que 

transforma/fabrica) e o sacerdote (o que interpreta) -  com o objetivo de sintetizar as relações 

dos sujeitos com a linguagem/cultura enfatizando o importante papel da interpretação. 

Segundo ele: 

Todas as forças ativas e todos os atos presentes na cultura, tudo o que nela adquire 

forma, deve ser consagrado por uma interpretação para que se torne "são" e possa, a 

todo o instante, tornar-se "sagrado", a partir dessa interpretação; toda ação cultural 

é, finalmente, um ato de culto; todo objeto de cultura é objeto de culto. (Op. 

Cit., p.23, grifo nosso). 

 

 Jolles desta forma situa a linguagem e sua manifestação, no caso literária, como objeto 

cultural produzido e transformado e pela sociedade, e que o ato de interpretação é o que marca 

sua importância para este grupo, ou  o “sacraliza” , por isto a metáfora do sacerdote. Ainda 

sobre esta relação diz que: 

a linguagem atribui um nome a tudo o que foi cultivado, fabricado, interpretado. 

Depois — e mais profundamente —, a própria linguagem é um princípio de cultura, 

de fabricação e de interpretação, no qual se produz, com a maior especificidade, a 

vinculação a uma determinada ordem. (Op. Cit.,p.25). 

 

 

 Conforme enfatizou o autor, ele investiga formas pouco prestigiadas, as quais ele 

denomina formas simples. Dentre seus objetos de estudo destacamos os dois que se 

relacionam com os contos populares, também conhecidos como maravilhosos, que são 

transformados artisticamente na HQ Fábulas. O conto e o mito. 

 Sobre o conto um dos elementos esclarecedores trazidos por Jolles é o sentido de 

aplicação desta palavra (em alemão Märchen) 

 
O importante na palavra Märchen não é o seu sentido etimológico, que se encontra 

no alto-alemão mâri (lenda, fábula) ou no gótico mêrs (conhecido, célebre); 

tampouco é o fato de Märchen ser um diminutivo depreciativo de Märe (narrativa, 

tradição) e designar, pois, uma história curta, até um simples boato que se propaga 

sem que se saiba se é exato ou verídico. O que nos interessa é uma forma que tem 

nomes diferentes, segundo as línguas, mas em que todos concordam em atribuir à 

coletânea de Grimm a sua expressão essencial. 

[...] 

A exemplo de Arnim e Brentano, recolhendo o lirismo e a música que viviam no 

povo, Jacob e Wilhelm Grimm empenharam-se em redigir as narrativas populares 

nas múltiplas formas em que elas se apresentavam. (Op. Cit., p. 182). 

 

 De acordo com o autor o trabalho dos irmãos Grimm seria a “expressão essencial” 

desta forma. Mas por que Jolles (1976) classifica os contos dentre as formas simples? Assim 
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ele define a diferença entre a novela, por exemplo, e o conto: “para usar a terminologia de 

Jacob Grimm, diremos que a primeira forma é poesia artística, "elaboração", e a segunda é 

poesia da Natureza, "criação espontânea". (p. 192). 

 A grande questão é que os eventos e fatos narrados no conto não podem ser aplicados 

ao universo, pois são incoerentes com as possibilidades reais do cotidiano, no qual os animais 

não falam, nem cruzamos com criaturas mágicas. É o oposto do que ocorre na Novela, cujas 

leis formativas podem dar uma “forma coerente a todo evento narrado.” (p.194). 

 Jolles ressalta que todos os elementos da narrativa (personagens, lugares, incidentes) 

na forma simples possuem um “caráter fluido, genérico sempre renovado.” (p.196) . 

 Tal caráter genérico dos personagens, por exemplo, que é uma característica da Forma 

Simples Conto, como vimos tanto em Propp (2006) quanto em Jolles (1976); é um gancho 

que o quadrinista Bill Willingham aproveita em Fábulas. O Príncipe Encantado e o Lobo 

Mau são personagens que nos contos clássicos transitam em mais de uma história mantendo 

suas características. O primeiro representa o herói nobre que salva a donzela do perigo; o 

segundo, é a criatura cruel, sempre criando estratégias para devorar suas vítimas. 

 No quadrinho, a explicação dada é que em cada história o príncipe, por exemplo, que 

aparecia era o mesmo, o que se justifica no fato que ele tendo se divorciado de uma donzela ia 

em suas aventuras encontrando outras com quem ia se casando e separando. A solução do 

quadrinista ao caráter genérico dos personagens, não apenas explica a presença deles em 

diversas histórias, como atribui uma personalidade e uma individualidade aos mesmos, 

fazendo com que percam os elementos que os caracterizam como parte da Forma Simples 

Conto. Esta roupagem nova dada aos personagens, portanto, é um dos pontos que determinam 

que o quadrinho que analisamos apesar de ter como base os contos populares, não pode ser 

interpretado por metodologias, como as de Propp (2006), que enfatizam certas especificidades 

de sua estrutura não compartilhadas por uma forma artística. 

 Jolles (1976) nos diz que as atualizações remetem o mais diretamente possível à 

Forma Simples e se orientam “o menos possível para a solidez, peculiaridade e unicidade” 

que são características da forma artística. Segundo o autor: “Por isso é que Jacob Grimm 

deixou de ocupar-se do conto, tal como se apresentava na literatura, e foi diretamente ao 

povo.” (Op. Cit., p.197) 

Ou seja, a compilação dos Grimm, mesmo que não seja de todo fiel às histórias 

coletadas com o povo, já que sofreu adaptações, como vimos em Tatar (2004), de acordo com 

os seus objetivos e publico-alvo; ao manter as características genéricas da Forma Simples a 

atualizou sem alterar a estrutura que caracteriza esta forma. 
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 Sobre o que chama de disposição mental da Forma Simples Conto Jolles destaca que 

em primeiro lugar seria a ideia de que “tudo deva passar-se no universo de acordo com nossa 

expectativa” é o que o autor chama de uma “moral ingênua”  

Na perspectiva deste tipo de moral o que acontece no universo real pode ser entendido 

como imoral. Tal disposição, portanto, recusa a realidade “que não corresponde à sua ética do 

acontecimento”, e consequentemente “propõe e adota outro universo que satisfaz a todas as 

exigências da moral ingênua.” (Op. cit.199-200). 

 

 Essa disposição mental voltada para a                                                                                                                                                                             

ética ingênua é a popular moral da história, elemento conforme destacado por Jolles (1976) e 

Tatar (2004), amplamente explorado pelo compilador Perrault. Tal ética é algo que muitas 

vezes causa estranheza ao homem contemporâneo. Aliás, no questionário que aplicamos à 

alguns leitores da HQ Fábulas (Apêndice C e Anexo A com as respostas) fizemos uma 

pequena provocação, incluindo em uma das questões o clássico “qual é a moral da história”. 

Na maioria dos casos, a palavra moral foi interpretada em um sentido de mecanismo 

repressor, ou um ensinamento que condiciona à submissão. Sobre esse respeito falamos mais 

verticalmente no capítulo 6. 

 A partir das características da Forma Simples Conto podemos ver que a HQ com a 

qual trabalhamos não é uma forma simples e sim artística. Jolles (1976) ao analisar outra 

destas formas, o mito, traz outros elementos que reforçam esta argumentação. 

 O autor nos diz que “quando o universo se cria assim para o homem, por pergunta e 

resposta, tem lugar a Forma a que chamamos Mito.” (p. 88) Ou seja, a estrutura do mito surge 

em resposta a algo que não compreendemos, por isso muitas vezes os mitos estejam 

associados à natureza, e a vida e aos seus mistérios. 

Ele destaca três formas de manifestação do mito, que já citamos ao falar sobre o conto 

(p.95-97) 

 

1. Forma simples> histórias originais – disposição mental da forma simples (mito, conto) 

2. Atualização da forma simples – saga inventada > compilações dos Grimm 

3. Forma relativa ou conto artístico > não resulta do mito, mas recorre a ele > HQ 

Fábulas 

  

 Sobre esta terceira forma acrescenta que: 
 

Não significa que um fenômeno se faz conhecer ao homem que  o interroga; esta 

história parte do homem que tenta explicar o que observou, o que lhe despertou a 

curiosidade e que seus conhecimentos não são suficientes para explicar. É a isso, 

precisamente, que chamamos Análogo ou Mito Relativo: um mito que, em lugar de 

ser verídico, é derivado e, portanto, apenas verossímil. 
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Toda a vez que uma Forma Simples, resultante de uma disposição mental coerente e 

concludente, se atualiza, encontramos-lhe ao lado as formas relativas. Tais formas, 

quando se sabe discerni-las, são habitualmente assinaladas adicionando-se--lhes o 

adjetivo "artístico"; e, assim, fala-se de "conto artístico" ou de "adivinha artística". 

Pode-se exprimir assim que se viu perfeitamente não se tratar da disposição mental 

em si, mas apenas de um reflexo, de uma projeção que foi proposta. (Op. Cit,p.96-

97). 

 

 

 Para compreendermos como funciona a dinâmica do mito de pergunta e resposta cita a 

história de Guilherme Tell na qual o pai é obrigado por um tirano a atirar em uma maçã na 

cabeça do filho. Jolles destrincha a história da seguinte forma: 

A pergunta contida na primeira parte do mito era: "Que acontece quando um tirano 

oprime arbitrariamente um povo livre?" E a resposta: "O pai é obrigado a traspassar 

uma maçã colocada sobre a cabeça de seu filho." Na segunda parte, a nova pergunta, 

"Que se passa quando um povo é submetido a tal opressão?", recebe logo uma 

resposta que se expressa assim: "Tanto no caso de êxito como de fracasso, a segunda 

flecha traspassará o coração do tirano." Com efeito, o fracasso não pode ocorrer: o 

impossível exigido pelo arbitrário foi coroado de êxito e, ao acontecer, pulverizou o 

reino da violência. (Op. Cit.,p.103). 

 

 As questões apresentadas por muitos mitos são dúvidas comuns a diversos povos em 

diferentes momentos históricos que são atualizados de acordo com as circunstancias 

características de cada sociedade. (JOLLES, 1976, p.104-106). 

 Fábulas como já vimos se encaixa na definição de Jolles de uma forma relativa ou 

conto artístico que não resulta do mito, mas recorre a ele. No caso este quadrinho mistura as 

histórias e personagens com a disposição mental da moral ingênua dos contos, como 

Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, e aqueles com a disposição mental do mito, como 

Lumi a Rainha da Neve e deusa do inverno, que estaria dentro do esquema de pergunta e 

resposta relativo à natureza. 

 Embora este quadrinho, apenas recorra aos mitos, e como já dissemos deva ser 

entendido como uma forma relativa ou conto artístico recorremos a disposição mental de 

pergunta e resposta do mito, através da aplicação das mesmas questões utilizadas por Jolles 

em sua leitura de Guilherme Tell, pois acreditamos que estas se encaixam perfeitamente na 

problemática exposta pela narrativa desta HQ. 

 Como vimos no Intróito a história de Fábulas gira em torno dos personagens que são 

obrigados a fugir do mundo dos contos de fada devido à invasão do terrível Adversário que 

mata e escraviza aqueles que não se submetem ao seu domínio. Assim como em Guilherme 

Tell existe um tirano opressor e suas ações impelem o povo oprimido a algum tipo de reação. 

 Nossa análise é feita em duas partes: na primeira, mais descritiva que analítica, 

investigamos a trama do arco narrativo Lendas no Exílio, enfatizando as atualizações feitas 

pelo autor com elementos da cultura ocidental contemporânea e as adaptações necessárias 
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para o convívio de povos diferentes em um contexto de exílio. Aqui caberia a primeira 

indagação de Jolles (1976) sobre o que acontece quando um tirano oprime um povo livre. 

 Na segunda parte exploramos a Jornada Mítica do herói representada no arco O Bom 

Príncipe. A partir do esquema analítico de Campbell, extraímos desta releitura os elementos 

do mito que é recontado desde longa data por diversos povos, pois parte de um desejo 

universal da figura de um herói que por nós vença terríveis obstáculos e compartilhe com o 

mundo os frutos da vitória, seja o fogo, o Graal ou o fim do terrível Adversário. O herói de 

Fábulas é uma resposta a segunda pergunta, o que passa quando um povo é submetido à 

opressão.  

 

4.1 UM NOVO OLHAR PARA ANTIGAS HISTÓRIAS: ANÁLISE DE LENDAS NO 

EXÍLIO 

O que Bill Willingham fez em seu quadrinho foi dar às antigas histórias não apenas 

uma nova roupagem. Ele as reinventou a partir de nosso mundo, com os fios da teia que 

produz sentido em nossa sociedade. Na sequencia apresentamos a primeira parte de nossa 

análise. 

No quadrinho a seguir vemos Branca de Neve como uma figura de poder no novo 

mundo diante de uma briga de casal comum para nós, mas que desconstrói o conceito de 

“felizes para sempre”. A importância da figura de Neve é evidenciada em sua imagem através 

do recurso do ângulo, levemente de baixo para cima que enfoca a placa na qual esta descrita 

sua função: “Diretora de Operações”; além de colocá-la de uma perspectiva superior. Sua 

postura com a face apoiada na mão e um ar de desdém compõem o quadro de alguém cujo 

papel é solucionar questões muito mais importantes que conflitos conjugais. 

 

Imagem 32 – Problemas conjugais no mundo das Fábulas. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. p. 

10. 
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Como dito anteriormente, a história cujos elementos analisamos faz parte do arco 

narrativo Lendas no Exílio e tem como pano de fundo uma investigação policial sobre o 

sumiço da irmã de Branca de Neve. 

A imagem 33 apresenta a figura do Lobo Mau que na “Cidade das Fábulas” possui a 

forma humana e é responsável pela lei e a ordem da comunidade e nos dá a ideia da dualidade 

presente em todos nós, no caso do personagem a sombra em forma de lobo evidencia tal 

aspecto. Da genérica representação do mal, o personagem ganha elementos que o 

individualizam. Ele agora é um “homem”, seu nome é Bigby e o investigador do crime 

apresentado. 

 

Imagem 33 – O Lobo Mau na forma humana desempenhando um novo papel nas terras mundanas. Fonte: 

Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. p. 22. 

 

Em seguida, aparece a cena do crime, um apartamento moderno barbarizado por 

grande brutalidade. A imagem de sangue por toda a parte é chocante, e na parede o “nunca 

mais felizes para sempre” completa o cenário. As personagens estão sujeitas a violência das 

grandes cidades e não vivem um reino encantado. Novamente o recurso do ângulo, desta vez 

superior, é utilizado para enfatizar a mensagem da história. Deste ponto de vista é possível ver 

grande parte da sala e a dimensão da bagunça feita no espaço. 
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Imagem 34 – Cenário de crime  que ironiza o “felizes para sempre” Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 

2004. p. 23. 

 

Depois do trabalho o Lobo Mau vai para seu apartamento que como um policial mal 

remunerado “é o menor quitinete do Bosque”. O que evidencia a existência de problemas de 

ordem econômica e social no novo mundo. 

 No dia seguinte encontra um dos Três Porquinhos em seu sofá. Mais uma surpresa, a 

relação deles é íntima e amistosa. No novo mundo novas alianças devem ser feitas em nome 

da sobrevivência da comunidade. Aos poucos a personalidade do personagem Bigby vai 

sendo definida: seu rosto em foco na Imagem 35 pelo recurso da perspectiva mostram um  

homem cansado, de traços duros, com um desleixo másculo (barba por fazer). Mas apesar de 

ter um jeito rude o personagem demonstra certa camaradagem evidenciada pela sua relação 

com o Porquinho, por exemplo. 
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Imagem 35 – Lobo Mau em bom convívio com o Porquinho. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. 

p. 31. 

 

Outro personagem que é um tanto diferente do que conhecemos nas histórias 

tradicionais é o Príncipe Encantado que em Fábulas é mulherengo e aproveitador, como 

podemos ver na Imagem 36. Na qual após uma tórrida noite de amor com uma mulher 

“mundana”, ele deixa um bilhete no qual explora sua “vítima”. Abaixo reproduzimos este 

bilhete. 

“Querida Molly. Enquanto você dormia saí para buscar minha bagagem na Autoridade 

Portuária e deixei alguns ternos na lavanderia lá embaixo. Você poderia fazer a gentileza de 

pegá-los antes de ir trabalhar? E também, se tiver tempo, poderia lavar o resto das minhas 

roupas? Só as peças que estão na minha mala. Não se esqueça de seguir com cuidado as 

instruções das etiquetas. Tomei a liberdade de pegar a chave reserva do seu apartamento e um 

pouco de dinheiro de sua bolsa. Eu não queria te acordar para pedir e sei que você não se 

importaria. Vou passar alguns dias por aqui se não for causar muito incomodo. Até mais tarde! 

Seu lindo Príncipe Encantado.” 

 

Como vemos pela natureza do bilhete, o personagem não tem dinheiro ou moradia, 

acabou de retornar de viagem e se aproveita das mulheres de várias formas, inclusive 

financeiramente. Utilizando sua boa aparência e fala galante para conseguir o que quer. Ao 

contrário de Bigby ele transparece leveza, é bem alinhado, tem uma expressão feliz e aparece 

cantarolando na Imagem 36. 
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Imagem 36 – Um príncipe não tão encantado. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004, p. 32. 

 

Mais adiante a imagem do Príncipe se apresenta cada vez menos encantadora através 

do diálogo com sua ex-mulher. 

 

Imagem 37 - Branca de Neve e seu ex-Encantado. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. p. 38. 

 

 Pela conversa percebemos que o Príncipe estava na Europa em convívio com a 

nobreza, e que tem por hábito explorar os outros. Aqui novamente o autor de Fábulas atribui 

características especificas a este personagem que nos contos clássicos era a salvação das 

mulheres em apuros. No quadrinho ele continua lindo e charmoso, mas aparenta ser um 

parasita sem escrúpulos. 
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Durante o dialogo descobrimos o motivo do divórcio. Encantado trai Branca de Neve 

com sua irmã que está atualmente desaparecida o que vemos pelo recurso recordatório 

estilizado, que representa fatos passados ocorridos nas Terras Natais. Ele ainda tenta se isentar 

da culpa dizendo que Rosa Vermelha o seduziu, o que faz com que Neve se irrite e o aponte 

como possível culpado do crime. 

 

Imagem 38 – Traição e divórcio no mundo das Fábulas. Fonte: Fábulas. São Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. p. 39. 

 

Através da exposição dos quadros anteriores e suas descrições pretendemos apresentar 

a nova roupagem dada a alguns personagens e a passagem de uma caracterização genérica, 

típica das formas simples para uma descrição mais específica de indivíduos com uma 

personalidade bem marcada, característica das formas artísticas. 

Antes do encerramento da história na qual o Lobo desvenda o mistério do sumiço da 

irmã de Branca, as fábulas se reúnem na comemoração anual que eles chamam de Memorial, 

um símbolo da esperança de retorno à Terra Natal em que todos esquecem suas diferenças e 

compartilham o mesmo sonho. 

A trajetória das personagens lembra muitos episódios da história contemporânea. O 

grande opressor genocida que obriga os refugiados sobreviventes a se esgueirarem rumo ao 

exílio parece infelizmente fato recorrente. 

Na medida em que os personagens aparecem com toda sua fragilidade, capazes de atos 

heróicos e de terríveis traições podemos nos ver espelhados em suas ações. Reconhecer nosso 

mundo, nos identificarmos com seus problemas cotidianos. Assim, surgem os laços de 
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empatia entre a narrativa e os leitores, que “contagiados” pelo o que foi lido saem 

“transformados” desta relação. 

 

 

Imagem 39 – Fábulas unidas pela dor do exílio e esperança de retorno às Terras Natais. Fonte: Fábulas. São 

Paulo: Devir, n.1, abr. 2004. p. 86. 

 

Como já dissemos nossa proposta nesta primeira parte é apresentar o conteúdo 

narrativo presente em Fábulas Lendas no Exílio a partir de uma leitura da tessitura e das 

relações deste objeto com o mundo do qual faz parte. 

O conceito de cultura como uma teia de significados pode ser relacionado a este 

quadrinho a partir da complexa rede de negociações entre povos diferentes para a 

sobrevivência da comunidade, por exemplo. E também pelo fato da narrativa produzir sentido 

para nós justamente por fazer referências a elementos de nossa própria época e cultura. 

A partir das reflexões teóricas sobre cultura, assim como sua relação com a linguagem, 

vistas neste capítulo buscamos, também, elementos para pensar o conceito de Ação Cultural, 

e suas possibilidades de práticas nas unidades de informação, assunto que veremos ainda em 

capítulo posterior. 

Conforme destacamos no inicio deste capítulo, além de investigarmos a narrativa 

desenvolvida por Bill Willingham no arco Lendas no Exílio, apresentamos o conflito inicial 

ou motivação da história da HQ Fábulas, que como já dissemos é em parte uma resposta à 
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pergunta inicial apresentada por Jolles (1976) em sua análise da história de Guilherme Tell - 

“O que acontece quando um tirano oprime arbitrariamente um povo livre?” 

No caso deste primeiro arco, a resposta, como vimos, é escravidão, violência, diáspora 

e exílio de um povo que se une no objetivo em comum do retorno às Terras Natais. 

A análise feita no tópico seguinte é focada nos elementos míticos e arquetípicos deste 

quadrinho. O arco escolhido de certa forma dá elementos para que o problema entre a 

Comunidade das Fábulas e o Adversário seja solucionado. 

 

4.2 O QUE ESTÁ DENTRO DE NÓS: MITO E ARQUÉTIPOS EM O BOM PRINCIPE 

 

 

Imagem 40 – O Mito do herói na história do Príncipe-Sapo. Fonte: Fábulas:1001 noites. São Paulo: Pixel 

Media, 2007, v.2, [p. 13]. 
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 Neste ponto de nossa trama destacamos outro olhar interpretativo que podemos lançar 

sobre a HQ Fábulas, e acreditamos ser de grande importância para enfatizar não apenas a 

complexidade de uma narrativa quadrinística, como também para investigar o conhecimento 

que nos chega pela via da sensibilidade presente na obra analisada e em diversos outros 

quadrinhos: aquela relacionada aos mitos e arquétipos. 

 Propomos um mergulho nas obscuras águas do inconsciente coletivo que nos colocam 

em contato com aspectos adormecidos da personalidade humana. Afinal de que forma este 

tipo de conhecimento pode transformar o leitor? Buscamos elementos na área da Psicologia, e 

é importante salientar também que abordaremos o ponto de vista de uma corrente específica: a 

junguiana, sobretudo os conceitos de arquétipo e inconsciente coletivo. Transpormos tais 

questões para a presente pesquisa como aporte conceitual à nossa defesa das HQs como fontes 

de informação sem pretender em nossa interpretação uma análise em profundidade pelo viés 

psicológico. 

 Para tecer nossas considerações recorremos principalmente à Von Franz (1990, 2003) 

e seus trabalhos sobre os mitos de criação e interpretação dos contos de fadas, na perspectiva 

junguiana, e a Campbell (2007, 2008) e sua análise do mito do herói, além de subsídios na 

obra de Jung. 

 Os arquétipos seriam formas pré-existentes na psique humana, também conhecidos 

como imagens primordiais ou sedimentos de experiências constantemente vivenciadas pela 

humanidade (JUNG, 2008, p.61). O autor também nos mostra que  

 

O arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas 

idéias míticas; se não as mesmas, pelos menos parecidas. Parece, portanto, que 

aquilo que se impregna no inconsciente é exclusivamente a ideia da fantasia 

subjetiva provocada pelo processo físico. Logo, é possível supor que os arquétipos 

sejam as impressões gravadas pela repetição de reações subjetivas. (JUNG, 2008, 

p.61). 

 

 Segundo Jung (2008) o contato com o material arquetípico que aparece em sonho, 

fantasia, ou na vida nos fascina e às vezes nos impele à ação. Ao lermos um quadrinho repleto 

de material arquetípico, como é o caso de Fábulas, acreditamos que podemos ser levados 

através dos simbolismos apresentados a um exercício de autoconhecimento. Quando 

vivenciamos junto com o herói toda sua trajetória de transformação, podemos ser contagiados 

por este espírito de mudança e partir com forças renovadas para as nossas jornadas pessoais. 

Atentemos ao fato, que não estamos falando de decisões lógicas e sim, conforme diz o próprio 

Jung, que às vezes somos impelidos a ação. 
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  Joseph Campbell fala da importância do confrontamento com o material arquetípico 

em busca de autoconhecimento: 

 

Pois o reino humano, por baixo do solo da pequena habitação, comparativamente 

corriqueira, que denominamos consciência, insuspeitadas cavernas do Aladim. 

Nelas, há não apenas um tesouro, mas também, perigosos gênios: as forças 

psicológicas inconvenientes ou objeto de nossa resistência, que não pensamos em 

integrar – ou não atrevemos à fazê-lo – à nossa vida. E essas forças podem 

permanecer insuspeitadas ou, por outro lado, alguma palavra casual, o odor de uma 

paisagem, o sabor de uma xícara de chá ou algo que vemos de relance pode tocar 

uma mola mágica, e eis que perigosos mensageiros começam a aparecer no cérebro. 

Esses mensageiros são perigosos porque ameaçam as bases seguras sobre as quais 

construímos nosso próprio ser ou família. Mas eles são , da mesma forma 

diabolicamente fascinantes, pois trazem consigo chaves que abrem portas para todo 

o domínio da aventura, a um só  tempo desejada e temida, da descoberta do eu. 

Destruição do mundo que construímos e no qual vivemos, assim como nossa própria 

destruição dentro dele; mas, em seguida, uma maravilhosa reconstrução, de uma 

vida mais segura, límpida, ampla e completamente humana – eis o encanto, a 

promessa e o terror desses perturbadores visitantes noturnos, vindos do reino 

mitológico que carregamos dentro de nós. (CAMPBELL, 2007, p.19). 

 

 Reafirmamos a leitura dos quadrinhos como uma fonte de informação transformadora 

que nos chega fundamentalmente pela via dos afetos; leitura e informação como parte da vida. 

E a vida, como vimos na palavra de Campbell (2007), quando atentamos para o que está 

dentro de nós, é um processo de renovação contínuo e perturbador. Vemos Fábulas como um 

passaporte para esta zona de confronto e transformação, sobretudo quando sua narrativa se 

aproxima da disposição do mito de perguntas e respostas de alcance universal, como visto 

anteriormente. 

 Neste tópico do capítulo expandimos o conceito de mito visto em Jolles (1976) da 

perspectiva da linguagem e da ciência literária para o campo da Psicologia. Na definição do 

Dicionário Rubedo de Psicologia Junguiana 

Os mitos são histórias de encontros arquetípicos. Como o conto de fadas é análogo 

às atividades do complexo pessoal, o mito é uma metáfora para atividades do 

arquétipo per se. Como seus ancestrais, concluía Jung, o homem moderno é um 

fazedor de mitos; ele reencena dramas antiqüíssimos baseados em temas 

arquetípicos e, através de sua capacidade de consciência, pode se libertar de sua 

influência compulsiva (RUBEDO). 

 

  Von Franz (1990) destaca que os mitos são uma produção cultural e expressam 

aspectos da civilização onde se originaram. (p.33). Campbell (2007, p.26) nos fala das 

diferenças do material arquetípico presente no sonho e no mito. Segundo ele nos sonhos as 

formas arquetípicas são distorcidas pelos problemas particulares do sonhador. Já nos mitos os 

problemas e soluções se referenciam a toda a humanidade. 
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 Outro conceito visto em Jolles (1976) e também em Propp (2006) que ampliaremos a 

partir da campo da Psicologia é o de Conto, Conto Maravilhoso ou Conto de Fadas como é 

amplamente conhecido.  O quadrinho Fábulas, como já dissemos, se trata de uma releitura, 

Reconto portanto, destes contos de fadas.  

 Segundo Von Franz (1990) tais histórias são ricas em simbolismo arquetípico pelo 

seguinte motivo: 

Contos de fada são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do 

inconsciente coletivo. Consequentemente, o valor deles para a investigação 

científica do inconsciente é sobejamente superior a qualquer outro material. Eles 

representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa. Nesta forma 

pura, as imagens arquetípicas fornecem-nos as melhores pistas para a compreensão 

dos processos que se passam na psique coletiva. Nos mitos, lendas ou qualquer outro 

material mitológico mais elaborado, atingimos as estruturas básicas da psique 

humana através de uma exposição do material cultural. Mas nos contos de fada 

existe um material cultural consciente muito menos específico e. consequentemente, 

eles espelham mais claramente as estruturas básicas da psique. (VON FRANZ, 

1990, p.9). 

 

 A autora acrescenta que a linguagem dos contos de fada é universal podendo migrar e 

despertar interesse em qualquer época ou país (p.35). 

 E o que seria exatamente este inconsciente coletivo? Segundo Jung (2000) ele deve 

sua existência à hereditariedade e é constituído essencialmente de arquétipos, que seriam 

formas pré-existentes na psique humana independentes da época e do local em que vivem os 

indivíduos (p.53). 

 De acordo com os psicólogos americanos Hall e Nordby (1980) com este conceito 

Jung “rompeu com um determinismo da mente num sentido estritamente ambiental e 

demonstrou que a evolução e a hereditariedade dão as linhas de ação para a psique exatamente 

como fazem para o corpo” (p.31). 

 Os autores apontam que de acordo com o conceito de inconsciente coletivo “o 

indivíduo está preso ao passado, não somente ao passado de sua infância, mas também, ao 

passado da espécie” (p.31). Ou seja, tal abordagem trabalha com a hipótese de que existem 

imagens ou informações ligadas ao nosso passado ancestral comuns a todos os homens 

independente da época ou contexto cultural em que vivem. Tais imagens seriam os arquétipos 

representados nos mitos e contos de fada. 

 Na análise que apresentamos de Fábulas trabalhamos com o arquétipo do herói, 

através da jornada do príncipe Ambrose, o Rei Sapo do conto popular difundido pelos irmãos 

Grimm. Destacamos que a história deste personagem em suas origens é vinculada a outra 

figura arquetípica que representa um elemento de vital importância para a narrativa da HQ 

Fábulas – a bruxa da floresta Frau Totenkinder (arquétipo materno); e que o grande inimigo 
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representado pelo Adversário pode ser entendido como a representação do arquétipo paterno 

negativo (o pai terrível e opressor), porém não nos deteremos nestas outras representações. 

 Em busca do autoconhecimento oriundo do confronto com narrativas arquetípicas 

encontramos uma figura importante na história de Fábulas – o herói. 

 É verdade que muitos personagens poderiam receber tal título. Homens e mulheres de 

extrema bravura, que apesar de suas tragédias pessoais lutaram nobremente contra 

adversidades e inimigos diversos. Mas entre as belíssimas histórias apresentadas neste 

quadrinho uma que merece destaque é a do Bom Príncipe.  Ambrose, também conhecido 

como Papa Moscas ou Príncipe Sapo tem uma reviravolta em sua vida e parte em uma 

incrível jornada de transformação. Mas por que Ambrose? Sua história carrega elementos que 

o enquadram perfeitamente na estrutura mítica do herói. Segundo seus amigos Garoto azul e 

Santa Klaus, ele é a única Fábula que apesar das adversidades permaneceu pura e nunca 

matou; sua nobreza de espírito faz com que seja o único capaz de reverter o quadro de 

desolação que assola as Terras Natais.  

 Para analisar a jornada deste herói partimos das variações do conto popular do qual se 

origina o nosso personagem, o Príncipe Sapo.  Segundo Tatar (2004) na versão dos Irmãos 

Grimm a história O Rei Sapo é diferente de algumas versões disseminadas nos Estados 

Unidos, nas quais a princesa é dócil, aceita com naturalidade a história do sapo-príncipe 

amaldiçoado e o beija.  (Anexo D) 

 O Príncipe Sapo de Fábulas segue a tradição americana do beijo que quebra a 

maldição (Imagem 41).  

 

Imagem41 – A maldição é “quebrada”. Fonte: Fábulas:1001 noites. São Paulo: Pixel Media,  2007, v.2, [p. 14]  
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O autor nos revela a origem da maldição de Ambrose e de outros príncipes como o 

Fera, por exemplo, através da história da bruxa da Floresta – Frau Totenkinder (Imagens 42 e 

43), apresentada no terceiro volume de Fábulas 1001 noites,  na qual a personagem nos conta 

que em um passado distante sofreu uma grande traição de um jovem e belo homem, filho do 

chefe do grupo no qual ela vivia. Mesmo tendo obtido uma vingança pessoal contra o homem 

que a magoou, a nossa bruxa continuou ao longo do tempo se dedicando a uma guerra 

particular contra homens belos e poderosos, como é o caso de alguns príncipes. E assim 

Ambrose é amaldiçoado e temos a nossa história.  

 

   

Imagens 42 e 43 – Origens da maldição. Fonte: Fábulas:1001 noites. São Paulo: Pixel Media,  2007, v.3,[ p. 10 

e 11]   

  

 O que Fábulas traz de diferente é que a maldição não é completamente quebrada, e 

toda vez que Ambrose fica emocionado ou nervoso se transforma novamente em um sapo, o 

que não é problema, já que basta sua mulher beijá-lo para que tudo volte ao normal. 

 Esta história introduz outro elemento que confere a narrativa uma nota de terrível 

tragédia: como na vida real o cotidiano se apresenta com alguns obstáculos e conflitos. 

 Como vimos no nosso Intróito, o mundo das fábulas européias é invadido por um 

vilão – o Adversário – que conquista os reinos e escraviza aqueles que não aceitam de boa 

vontade o seu domínio. A vida de Ambrose era tranquila nas Terras Natais até que o exército 

do Adversário invade seu Reino. Com a surpresa, ele se assusta, sua maldição retorna, e 

Ambrose se transforma em um pequeno e frágil sapo. 
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Imagem 44 – Um final nada feliz. Fonte: Fábulas:1001 noites. São Paulo: Pixel Media,  2007, v.2, [p. 18]  

 

 Na Imagem 44 nosso herói assiste seu filho mais novo ser morto e sua filha mais 

velha, assim como sua mulher, serem torturadas, violadas e mortas pelo exército inimigo. 

Diante de tal barbaridade Ambrose enlouquece e, depois de muito tempo, volta à forma 

humana. Alguns dizem que, como sapo, beijou a esposa morta e vagou por reinos devastados 

procurando sua família (Imagem 45).  

 

Imagem 45 – Loucura e esquecimento. Fonte: Fábulas:1001 noites. São Paulo: Pixel Media,  2007, v.2,[ p. 19]. 
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 Em sua busca vã chegou à comunidade das fábulas exiladas no mundo dos mortais – a 

Cidade das Fábulas (Imagem 46), e fez muitos amigos que tentam ajudá-lo a esquecer seu 

terrível passado. Ali Ambrose é conhecido como Papa-Moscas, o faxineiro. Um personagem 

simples e quase anônimo que muitas vezes passa despercebido pelos demais. 

 

Imagem 46 – Chegada na Cidade das Fábulas. Fonte: Fábulas:1001 noites. São Paulo: Pixel Media,  2007, v.2, 

[p. 20]. 

 

  É na história anterior ao Bom Príncipe que alguns eventos fazem com que o destino 

de Ambrose mude completamente. Ele se lembra de seu passado terrível e parta em uma 

jornada rumo às Terras Natais para confrontar o Adversário. E assim, a “jornada do herói” 

(CAMPBELL, 2007) se desenvolve em suas etapas.  

 Campbel (2007) destaca “o percurso do herói mitológico através da fórmula 

apresentada nos rituais de passagem: separação-iniciação-retorno – que podem ser 

considerados a unidade nuclear do monomito.” (p.36). Segundo o autor, assim se resume a 

fórmula: “Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 

sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de 

sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios a seus semelhantes.” (CAMPBELL, 

2007, p.36). 

 O herói possui uma tarefa difícil e importante a realizar. É o homem de aparência 

simples que luta não apenas contra seu inimigo, mas consigo mesmo. Vamos seguir os passos 

desta jornada heróica e penetrar nos mistérios do coração de nosso herói – o Príncipe 

Ambrose. 
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 As etapas propostas por Campbell  e suas subdivisões (2007, p.57-247)  

A) A Partida 

a) O Chamado da Aventura; 

b) A Recusa do Chamado; 

c) O Auxílio Sobrenatural; 

d) A Passagem pelo Primeiro Limiar; 

e) O Ventre da Baleia; 

 

B) A Iniciação 

a) O Caminho de Provas; 

b) O Encontro com a Deusa; 

c) A Mulher como Tentação; 

d) A Sintonia com o Pai; 

e) A Apoteose; 

f) A Bênção Última; 

 

C) O Retorno 

a) A Recusa do Retorno; 

b) A Fuga Mágica; 

c) O Resgate com Auxílio Eterno; 

d) A Passagem pelo Limiar do Retorno; 

e) Senhor de Dois Mundos; 

f) Liberdade para Viver; 

 

Imagem 47 - Resumo esquemático da jornada do herói de Campbell. Fonte: CAMPBELL, 2007, p.241. 
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 Com relação  a ordem e presença destes elementos, nas representações do mito do 

herói, Campbell destaca que: 

 

As mudanças que permeiam a escala simples do monomito desafiam a descrição. 

Muitos contos isolam e ampliam grandemente um ou dois elementos típicos do ciclo 

completo (o motivo do teste, o motivo da fuga, a abdução da noiva); outros 

encadeiam um certo número de ciclos independentes e os transformam numa série 

simples (tal como ocorreu na Odisséia). Diferentes personagens ou episódios podem 

ser fundidos(as),  assim como um elemento simples pode reduplicar-se e reaparecer 

sob muitas formas diferentes. (CAMPBELL, 2007, p.242). 

  

A) A partida 
 

 

 Em Campbell vemos que a aventura pode começar como um erro. No caso da história 

de Ambrose temos uma sequência de equívocos desde sua origem. Podemos começar pela 

maldição da qual é vítima que inicia com erros que não são de nosso herói mas de alguém 

cujas características são parecidas com as dele. Se o antigo amado da Bruxa não a tivesse 

traído, a história teria sido bem diferente. Ela teria seguido seu caminho e não teria 

transformado Ambrose. Diante da invasão das hordas do Adversário em seu castelo Ambrose 

não teria se transformado e provavelmente teria morrido como o resto de sua família. E este 

teria sido o final de sua história. Um erro do filho do chefe da tribo da bruxa de Fábulas fez 

com que Ambrose não morresse naquele momento e vagasse entre a loucura e o esquecimento 

na busca pela família morta. 

 Vamos ao erro provocado pelo esquecimento. Ambrose pensa que sua família ainda 

está viva nas Terras Natais. Ele é um homem casado e com filhos e ama sua família. É a partir 

deste erro que começa a jornada. Segundo Campbell (2007) o erro pode equivaler ao ato 

inicial de um destino. (Op. Cit.,p.60). 

 Na narrativa, Chapeuzinho Vermelho é uma fábula recém-chegada das Terras Natais 

na Cidade das Fábulas.  Ela se apaixona por Ambrose e faz de tudo para chamar sua atenção. 

Um belo dia a moça aparece “repaginada” diante de nosso herói e provoca nele um forte 

desejo que entra em conflito com sua crença de que ainda é um homem casado. 

 Dentro do esquema proposto por Campbell podemos comparar Chapeuzinho à figura 

do Arauto (ver Imagem 48), ou seja, é a manifestação preliminar dos poderes que estão 

entrando em jogo. 

 Na descrição de Campbell  

 
O arauto ou agente que anuncia aventura, por conseguinte, costuma ser sombrio, 

repugnante ou aterrorizador, considerado maléfico pelo mundo, e, no entanto, se 



 105  

prosseguirmos o caminho através dos muros do dia, que levam à noite em que 

brilham as jóias nos será aberto. O arauto pode ser um animal (como no conto de 

fadas), representante da fecundidade instintiva reprimida dentro de nós. Pode ser 

igualmente uma figura misteriosa coberta por um véu – o desconhecido. (Op. Cit., 

p.62) 

 

 A personagem de Chapeuzinho, não tem nada de repugnante ou sombria, mas 

representa uma atração que o herói acredita dever reprimir.  É a partir do desejo por ela que 

Ambrose é obrigado a confrontar seus fantasmas. Com o nervoso da situação ele retorna a 

forma de sapo e recorda toda a verdade sobre sua condição 

. 

 
Imagem 48 – O arauto encarnado no desejo. Fonte: Fábulas. São Paulo: Vertigo/Panini Comics, n.09, set. 2011. 

p. 23. 

  

 Ambrose ainda não sabe, mas tem um papel fundamental a desempenhar que será 

decisivo para o futuro de sua comunidade. Ele  fica algum tempo em sua forma animal, e em 

uma historia de Natal, recebe um presente especial e doloroso das mãos de Santa Klaus. (Ver 

Imagem 49) 
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Imagem 49 – Um presente e tristes lembranças. Fonte: Fábulas. São Paulo: Vertigo/Panini Comics, n.09, set. 

2011. p. 130. 

 

 Ele retoma a forma humana e além do presente (um beijo do espírito de sua falecida 

esposa) recebe uma missão. 

 Seguindo o esquema de Campbell (2007) podemos dizer que este é o momento da 

partida na qual o herói recebe o chamado da aventura através da missão dada por Klaus. 
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Esse primeiro estágio da jornada mitológica – que denominamos aqui “o chamado 

da aventura” - significa que o destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro de 

gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida. Essa fatídica região 

dos tesouros e dos perigos pode ser representada sob várias formas: como uma terra 

distante, uma floresta, um reino subterrâneo, a parte inferior das ondas, a parte 

superior do céu, uma ilha secreta, o topo de uma elevada montanha ou um profundo 

estado onírico. (Op. Cit.,p.66). 

 

  Porém, ele está dilacerado, se entrega à própria dor, e recusa o chamado inicialmente. 

De acordo com Campbell: 

Os mitos e contos de fadas de todo o mundo deixam claro que a recusa é 

essencialmente uma recusa ao renunciar àquilo que a pessoa considera interesse 

próprio. O futuro não é encarado em termos de uma série incessante de mortes e 

nascimentos, e sim em termos da obtenção e proteção do atual sistema de ideais, 

virtudes, objetivos e vantagens. (Op. Cit., p.67). 

 

 Ambrose em sua recusa pretende manter o ideal de fidelidade a lembrança da família 

morta. Ele não se perdoa por esquecer, e principalmente, por não ter defendido e morrido com 

aqueles que tanto amava. 

 Depois pensa em uma vingança sangrenta através de uma missão suicida, mas é 

chamado à razão pelo amigo Garoto Azul, afinal ele não é um assassino e foi a única fábula 

que se manteve imaculada. 

 Mas as forças do destino já tinham iniciado seu processo e nosso herói enfim fica 

pronto para aceitar o chamado. E então surge Lancelot, um cavaleiro amaldiçoado em busca 

da redenção: o guia representando o auxílio sobrenatural. Campbell nos diz que “essa figura 

representa o poder benigno e protetor do destino.” (p.76) e “que fornece ao aventureiro 

amuletos que o protejam contra as forças titânicas com que ele está prestes a deparar-se.” 

(p.74). Acrescenta ainda que: 

 
Não é tão incomum que o ajudante sobrenatural assuma a forma masculina. Nos 

contos de fada, pode se tratar de algum ser que habite a floresta, algum mágico, 

eremita, pastor ou ferreiro, que parece para fornecer os amuletos e o conselho de que 

o herói precisará. As mitologias mais elevadas desenvolvem o papel da figura do 

guia, do mestre, do barqueiro, do condutor de almas para o além. (Op. Cit.,p.77). 

 

 Em uma determinada noite o espírito de Lancelot se liberta de sua armadura 

amaldiçoada, encontra Ambrose, e revela o que sabe dos planos do destino.  

 Nosso herói aceita seguir a jornada, e então seu guia lhe dá a armadura antes 

amaldiçoada que ganha vida nova em contato com a pureza de espírito de Ambrose, e a mítica 

espada Escalibur. Mas adverte que ele deve permanecer fiel aos seus princípios para ser 

vitorioso em seu caminho. 

 



 108  

 

Imagens 50 e 51 – Um guia para a longa jornada e o auxílio sobrenatural. Fonte: Fábulas. São Paulo: 

Vertigo/Panini Comics, n.10, nov. 2011. p. 54 e 73. 

 

 O herói nota que necessita de um exército e sabe que deve buscá-lo no desolado poço 

do esquecimento, local no qual é lançado o corpo das fábulas mortas e o Primeiro Limiar, nas 

etapas de Campell, onde ele desafia os limites do próprio corpo para se preparar para o que 

está por vir; é também o Ventre da Baleia no qual o herói renasce fortalecido. 

 
A ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma esfera de 

renascimento é simbolizada na imagem mundial do útero, ou ventre da baleia. O 

herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no 

desconhecido, dando a impressão de que morreu.  

[...] 

Esse motivo popular enfatiza a lição de que a passagem do limiar constitui uma 

forma de auto-aniquilação. […] Mas, neste caso, em lugar de passar para fora, para 

além dos limites do mundo visível, o herói vai para dentro, para nascer de novo. 

(Op. Cit., p.91 e 92). 

 Ele esta vivo, mas desce ao reino dos mortos e lá passa um longo tempo sem água ou 

comida. Seu primeiro obstáculo é superar os limites do próprio corpo (Imagem 52). Se ele 

tiver forças para superar a fraqueza e a morte iminente, estará pronto para os próximos testes 

do destino. O herói precisa confrontar a morte para renascer. 
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Imagem 52 – No “ventre” do esquecimento. Fonte: Fábulas. São Paulo: Vertigo/Panini Comics, n.10, nov. 

2011. p. 121. 

 

B e C) A iniciação e o Retorno. 

 

 Enfim ele chega ao seu antigo reino no qual pretende construir o Reino de Santuário 

onde todos possam viver em paz. Esta jornada é a iniciação do herói, em que passa por um 

caminho de provas, guerras físicas e morais que reafirmam seu valor e o conduzem à benção 

última.  

 A cada combate, com inimigos cada vez mais poderosos, Ambrose mantém seu 

principio de não matar. Ele os derrota e lhes dá a opção de retornarem em paz para o Império 

do Adversário ou fixar residência em Santuário, que é um grande simbolo da jornada do herói 

e de tudo em que acredita. Ali foi sua antiga morada, o local de grandes alegrias e da tragédia 

que o tortura. Em seu retorno Ambrose santifica aquela terra como o lugar de seu 

renascimento e transformação. 

 Segundo Campbell 

Para uma cultura ainda nutrida na mitologia, a paisagem, assim como cada fase da 

existência humana, ganham vida através da sugestão simbólica. As elevações e 

depressões contam com os seus protetores sobrenaturais e se encontram associadas a 

episódios popularmente conhecidos da historia local da criação do mundo. Além 

disso, há, aqui e ali, santuários especiais. Quer o herói ali tenha nascido ou sido 

torturado, ou por ali tenha voltado ao vazio, o local é assinalado e santificado. 

[...] 

 Os cidadãos vivem de trabalham dentro dos limites desse simbolo. (Op. Cit., p.47). 



 110  

 A vida dentro dos limites de Santuário parecia pacifica e tranquila,mas Ambrose sabia 

que seria preciso um retorno à luta: O herói passa por um novo limiar, seu último desafio, 

composto pelo exército mais mortífero do Adversário: os soldados de madeira, que são 

paralisados de forma mágica. (Imagem 53).  É a apoteose do herói. Sua jornada foi bem 

sucedida. Sobre este encerramento da jornada Campbell nos diz que: 

 
O efeito da aventura bem sucedida do herói é a abertura e a liberação do fluxo de 

vida no corpo do mundo. O milagre desse fluxo pode ser representado, em 

termos físicos, com a circulação da substância alimentar; em termos dinâmicos, 

como um jorro de energia; e, espiritualmente, como manifestação da graça. 
(Op. Cit., p.43, grifo nosso). 

 

 Tal descrição é exatamente o que temos na Imagem 53, do corpo do herói emana um 

jorro de luz que anula o exército inimigo. Estes voltam ao seu estado original. Tendo sido 

criados a partir da madeira de um bosque mágico eles se transformam em árvores. O 

Adversário perdeu sua maior força e não poderá manter seu domínio por muito tempo. A 

possibilidade de retorno às Terras Natais é o troféu que dividirá com sua sociedade. 

  Depois de todas as provações, nosso herói honra a memória da família morta e está em 

paz consigo mesmo é um novo homem que finalmente conquistou sua liberdade para viver.  

 Podemos dizer que encontramos a resposta para a segunda pergunta de Jolles (1976), 

proposta ao mito de Gulherme Tell - “Que se passa quando um povo é submetido a tal 

opressão?” - Pode surgir alguém, que impelido pelo desejo de mudança aceite ao chamado da 

aventura. Da opressão surge a figura que guiará seu povo rumo ao fim do opressor e de tudo o 

que ele representa. 

 

Imagem 53 – A luz da apoteose do herói no limiar. Fonte: Fábulas. São Paulo: Vertigo/Panini Comics, n.10, 

nov. 2011. p. 210-211. 
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 Como vimos em O Bom Príncipe, o arquétipo em evidência é o do herói na figura de 

príncipe Ambrose – releitura de O Rei Sapo do conto dos Grimm. A leitura desta belíssima 

história não apenas emociona como pode nos despertar a vontade de sermos nós mesmos 

heróis em nossas jornadas pessoais, pois como vimos anteriormente em Jung, o contato com o 

material arquetípico, às vezes nos impele à ação. Neste arco narrativo temos não apenas a 

jornada do herói como histórias de redenção, fé, traição e uma vingança que não é feita com 

morte, mas com o renascimento. 

 Na primeira parte deste capítulo apresentamos o Arco Lendas no Exílio através de uma 

análise descritiva que enfatizou aspectos do tratamento dado por Bill Willingham aos seus 

personagens que insere a HQ Fábulas, na categoria não de uma atualização dos contos 

clássicos, mas de um reconto ou conto artístico (JOLLES, 1976). Em seguida 

contextualizamos esta narrativa dentro do universo cultural do homem contemporâneo, a 

partir da ideia de cultura de Geertz (1989) como uma teia de significados, uma rede de 

negociações de sentidos. 

 E por fim fizemos uma análise do mito do herói em o Bom Príncipe, a partir das etapas 

propostas por Campbell (2007). 

 Tais exercícios interpretativos foram utilizados para exemplificar não apenas como 

uma narrativa quadrinística pode ser complexa, mas também como ela pode possibilitar ao 

leitor o contato com um material que o leve a reflexão e/ou através das emoções que desperta 

possibilite uma cognição pela via do prazer. Histórias que deixam marcas na nossa memória , 

como vimos no exemplo do Romance de Umberto Eco, a Misteriosa Chama da Rainha 

Loana. 

 Reafirmamos assim nossa ideia da narrativa, neste caso a quadrinistica, como o 

terrítório no qual, conforme visto anteriormente com Freire (1986; 2005) e Yunes (2002), 

lemos e interpretamos a partir de nossas experiências e do contexto sócio-cultural no qual 

estamos inseridos.  

  Especificamente sobre a questão dos leitores de quadrinhos no campo informacional 

nos perguntamos: como organizar, mediar e dinamizar um acervo para um público que 

desconhecemos? Tal questão nos leva a outras, como por exemplo, todos os leitores de 

quadrinhos são iguais e/ou buscam as mesmas coisas? Que caminhos seguir em busca de 

respostas?  Os aspectos da interpretação da leitura e da tipologia de leitores de Eco (2011) nos 

auxiliam a refletir. 
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 O autor nos apresenta a narrativa como um território repleto de indícios que facilitam 

o entendimento de seu significado e diz que “um texto representa uma cadeia de artifícios de 

expressão que devem ser atualizados pelo destinatário.” (ECO, 2011,p.35). 

 Mas para que este destinatário, no caso o leitor, possa interagir com o texto é preciso 

em primeiro lugar que ele seja capaz de decifrar o código escrito, porém a leitura literal das 

palavras não é o bastante para interpretar uma narrativa. Segundo o autor, o texto é um todo 

complexo entremeado por não-ditos, que significa não manifestado em superfície, em nível de 

expressão: mas é justamente este não-dito que tem de ser atualizado. E para este propósito um 

texto, de uma forma mais decisiva do que qualquer outra mensagem, requer movimentos 

cooperativos, conscientes e ativos da parte do leitor. (ECO, 2011, p.36, grifo nosso).  

 Para que o leitor reconheça tais sinalizações é preciso que ele compartilhe com o autor 

não apenas o conhecimento da língua, mas também seus referenciais culturais. Ou seja, a 

produção de sentido de um texto requer o funcionamento do mecanismo chamado por Eco 

(2011) de cooperação textual, que está atrelado ao conceito de leitor-modelo que é aquele 

“capaz de cooperar para a atualização textual, como ele, o autor, pensava, e movimentar-se 

interpretativamente como ele se movimentou gerativamente.” (p.39) 

 

4.3 OS LIMITES DA INTERPRETAÇÃO: TIPOLOGIA DE LEITORES E COOPERAÇÃO 

TEXTUAL 

 A partir da ideia de Eco (2011) da existência de um leitor-modelo que possui a 

“competência” para identificar determinados indícios deixados pelo autor no texto e que 

facilita sua interpretação vamos tentar estabelecer possíveis correlações com os leitores de 

quadrinhos. 

 Para isto nosso ponto de partida são as categorias de leitores de HQs estabelecidas por 

Vergueiro, vistas anteriormente, e que abaixo destacamos, desta vez de forma resumida: 

a) eventuais: aqueles que usufruem das histórias em quadrinhos da mesma forma como 

utilizam todas as outras modalidades de leitura; 

b) exaustivos: os que lêem apenas histórias em quadrinhos mas não fazem qualquer tipo de 

seleção;  

c) seletivos: leitores que têm predileção apenas por determinados gêneros, personagens ou 

autores; 

d) fanáticos: como o próprio nome diz, levam sua predileção a extremos. Não apenas lêem as 

histórias de seus personagens e títulos prediletos, como também procuram saber o máximo 

possível sobre eles; 
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e) estudiosos: nem sempre são leitores tão ávidos, mas resolveram se debruçar sobre as 

histórias em quadrinhos para estudar suas características e relações com outros meios de 

comunicação, com outros aspectos da vida social ou sob o ponto de vista de sua aplicação em 

determinadas ciências ou atividades. (VERGUEIRO, 2005, p. 8-9, grifo nosso). 

 É preciso salientar de acordo com o próprio Vergueiro (2005) que tal divisão em tipos 

não pretende ser purista, e que muitas vezes um único leitor mescla características de duas ou 

mais categorias. O objetivo de tal divisão é demonstrar a existência de múltiplos perfis e 

consequentemente de necessidades informacionais variadas entre os leitores de quadrinhos. 

 Mas então, poderíamos dizer que o conceito de leitor-modelo se aplica a todas as 

categorias propostas por Vergueiro (2005)?  Se para cada tipo de leitor, existe um nível 

diferente de cooperação textual e de expectativa diante do texto, a informação veiculada pelas 

HQs é proporcional e referente a cada tipo de recepção leitora. 

 Desta forma um leitor eventual, por exemplo, nos parece uma incógnita. A princípio 

poderíamos dizer que ele não se encaixa na categoria de leitor-modelo já que não possui um 

foco para suas leituras. Passeia aleatoriamente entre as várias temáticas apresentadas, 

normalmente optando por histórias mais curtas, ou fazendo leituras superficiais não 

procurando se interar sobre a história como um todo. Por exemplo, lê só um arco narrativo e 

não procura acompanhar o desenrolar da história. Este leitor até pode reconhecer alguns 

indícios colocados pelo autor na obra, mas tal reconhecimento poderia não existir que não 

afetaria o seu propósito de uma leitura ocasional. 

 Acreditamos que os leitores exaustivos por mais que possuam um saber 

“enciclopédico” dificilmente dominarão todas as temáticas. São dois os caminhos possíveis: 

ou ele passa por cima do que não foi compreendido devidamente, e faz uma interpretação 

equivocada; ou ele procura preencher as lacunas que identifica ao pesquisar sobre os assuntos 

abordados na narrativa. 

 Os leitores seletivos e fanáticos tendem de acordo com nossa análise a serem leitores-

modelo por focarem em gêneros, personagens e autores determinados e buscarem o máximo 

de conhecimento sobre as obras de sua predileção. Eles não apenas possuem um foco, como 

baseiam suas escolhas nas relações de empatia desenvolvidas durante a leitura. 

 Os estudiosos embora possuam um foco definido, segundo Vergueiro (2005) nem 

sempre são leitores ávidos. Algumas vezes o interesse se baseia em uma análise do quadrinho 

como meio de comunicação, suas aplicações práticas e/ou teóricas em seus respectivos 

campos de estudo. Se a relação for puramente acadêmica acreditamos que apesar do 

reconhecimento de códigos linguisticos e sinais, falta um elemento que nos parece essencial 
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para aqueles que buscam um texto narrativo, que como salientamos inicialmente é foco dos 

estudos de Eco (2011) sobre os quais nos debruçamos. Ou seja, o prazer do ato de ler.  

 Nas palavras do autor ao introduzir suas pesquisas sobre os mecanismos de 

cooperação entre autor, leitor e texto: “trata-se, porém, de fazer uma opção: ou falar do prazer 

que o texto dá ou da razão pela qual o texto pode dar prazer. Pois bem, escolhemos a 

segunda via. (ECO, 2011, p. XV, grifo nosso) – aproveitamos para salientar que este também 

é o caminho que procuramos trilhar em nossas reflexões sobre os quadrinhos como fontes de 

informação cujo foco é apontar a natureza diferenciada do conhecimento veiculado pela 

narrativa quadrinística pautada nas relações de empatia com o leitor. Um aprendizado que nos 

chega pelo prazer do ato da leitura, pelas emoções despertadas e pelos laços que se formam. 

Tal objetivo está de acordo com a segunda via apresentada por Eco, pois nos propomos a 

investigar as possíveis formas através das quais o leitor se reconhece na obra, ressignifica o 

que foi lido e traz para a própria vida a partir de nossa análise da Série de quadrinhos Fábulas. 

 Como já dissemos um leitor de quadrinhos pode estar inserido em várias categorias. 

Justamente por isso a aplicação do conceito de leitor-modelo proposto por Eco (2011) é 

preciso ser feito com muito cuidado. A análise aqui apresentada é um exercício interpretativo 

com base nas definições individuais de cada categoria de Vergueiro (2005), e visa sobretudo 

aprofundar nosso conhecimento sobre o leitor de quadrinhos e a natureza de sua relação com a 

narrativa. 

  Ousamos dizer que nossa tentativa pretende ser mais um pequeno passo na longa 

estrada de estudos que possibilitem aos profissionais da informação uma prática mais efetiva 

para a mediação dos acervos de quadrinhos e o reconhecimento do potencial informativo 

desta complexa narrativa. O exercício comparativo entre as categorias de Vergueiro e o 

conceito de leitor-modelo de Eco irão nos auxiliar para um conhecimento mais vertical sobre 

a especificidade do leitor de quadrinhos. E assim poderemos, também, entender como é que 

através do mecanismo da cooperação textual, o leitor contextualiza o que foi lido, ressignifica 

e faz da HQ efetivamente uma fonte de informação.  
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5 O QUE É FONTE DE INFORMAÇÃO? 

 

 Em nossa defesa da importância da utilização das HQs na CI como valiosa fonte 

informacional, buscamos uma definição de fonte de informação a partir da análise do capítulo 

introdutório e das reformulações estruturais de várias edições da obra sobre fonte de 

informação, organizada por Bernadete Campello. (1988, 1998, 2000, 2005).  

 Ao investigar as edições desta obra buscamos subsídios para responder as seguintes 

questões: As HQs podem ser consideradas fonte de informação para a CI? E por quê? 

 A partir da análise dos sumários (Anexo B) e das introduções das respectivas obras 

entendemos que a CI considera como informação o saber que é o científico 

(principalmente), técnico, tecnológico, legislativo e normativo.  São consideradas fontes de 

informação aquelas que dão suporte a este tipo de saber 

De acordo com o texto introdutório da edição de 2005 foram mantidos os capítulos 

que tratam das formas de registro da informação utilizadas pelo homem na organização, 

divulgação e disponibilização do conhecimento e da informação. Vemos, portanto, que o 

livro privilegia aquelas fontes que tratam da informação organizada. As HQs são registros que 

divulgam e disponibilizam informação e conhecimento, no entanto não constam nesta edição. 

É importante lembrar que esta coletânea traz uma abordagem bastante “tradicional” 

(dominante) das questões informacionais.  Acreditamos que a grande contribuição desta 

coletânea é ver como o foco do campo informacional se transforma e literalmente exclui as 

questões culturais e privilegia uma abordagem tecnicista com ênfase às novas tecnologias. 

No texto específico sobre quadrinhos, existente apenas na edição de 1998, Vergueiro 

destaca que os quadrinhos “são uma forma de manifestação artística com características 

próprias” (p.118) e mais adiante aponta que as mesmas também são veículos de comunicação 

e informação (p.118). Então, pode-se dizer que segundo Vergueiro (1998) as HQs são 

expressões artísticas que comunicam e informam.  Mas poderia a arte informar? Depende 

da abordagem informacional com a qual trabalhamos.  

Em Toutain (2010) vemos uma série de teorias da representação e possibilidades de 

pensar a informação de uma perspectiva imagética. A autora destaca que a “imagem pertence 

ao campo da representação das idéias e afetos” (p.77) O texto desta autora faz parte de uma 

coletânea sobre informação visual que parece ir contra esta maré de informação tecnicista se 

apresentando como outra possibilidade de recepção de um objeto como os quadrinhos. É 

importante destacar que tal trabalho é um esforço interdisciplinar e que nem todos os autores 
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possuem formação no campo informacional, embora Toutain (2010) faça parte do grupo de 

pesquisadores da informação. 

A informação veiculada pela arte, pelas memórias e afetos da qual fala Toutain com 

relação às imagens, não parece ser o foco da abordagem predominante na CI. O que prevalece 

é o tecnicismo e grande foco nas tecnologias. É preciso ressaltar, não temos nada contra estas 

questões, ao contrário, técnicas e tecnologias são elementos de extrema importância, inclusive 

do ponto de vista da mediação da informação. Mas não podemos nos esquecer do leitor, de 

sua relação com a leitura e das questões culturais. 

 Apesar de dominante, esta perspectiva, ao ignorar as possibilidades de estudos com os 

quadrinhos no campo informacional, entra em contradição com uma de suas propostas – 

facilitar o fluxo da informação científica, já que as HQs cada vez mais são utilizadas como 

objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento, sendo, portanto importantes fontes de 

informação para estas pesquisas. 

  

5.1 A INFORMAÇÃO E SEUS MÚLTIPLOS CAMINHOS 
 

 

   Buscamos em autores como Capurro (2003) e Hjorland (1998) elementos para 

entender a heterogeneidade epistemológica da CI. Acreditamos que cada objeto pesquisado de 

acordo com sua especificidade poderia ter seu caminho de pesquisa facilitado quando 

tomamos consciência que não existe uma forma apenas de se teorizar a informação embora 

Capurro (2003) com base em Hofkirchner22 aponte que devido aos limites de todo paradigma 

ou modelo muitas vezes se busque uma teoria unificada da informação que “deveria 

entrecruzar ou, por assim dizer, enredar ou tramar diversos conceitos de informação 

mostrando a tessitura complexa da linguagem comum e da teorização científica em torno 

desse conceito e a sua relação com a realidade social e natural que o possibilita”. Verdade 

também que alguns objetos podem ser trabalhados com base em diferentes paradigmas, 

abordagens e visões resultando trabalhos muito diversos, mas é necessária uma tomada de 

consciência com relação às escolhas que fazemos no trajeto de nossa pesquisa. Parece-nos 

ingênuo acreditar na possibilidade de uma teoria unificada, mais fácil seria aceitar a idéia de 

uma teoria vencedora cujo discurso carrega a pretensão da verdade - informação é isto e ponto 

final. 

                                                           
22  Hofkirchner, Wolfgang (Ed.) The Quest for a Unified Theory of Information. World Futures General 

Evolution Studies, Vol. 13. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999. 



 117  

Perguntas são necessárias tais como o que pretendo com minha pesquisa? Ou os 

porquês das escolhas feitas na tessitura do trabalho. É preciso antes de tudo muito cuidado 

para não dissociar os fatos de seu contexto. Como vimos anteriormente, o locus sócio-cultural 

se espelha nas narrativas e com os quadrinhos não é diferente. 

Os quadrinhos de super-heróis, por exemplo, surgiram e se firmaram em uma época 

conturbada, de acordo com Knowles (2008, p.23) “O super-herói moderno ganhou vida em 

meio à Grande depressão e no início da Segunda Guerra Mundial. Os americanos estavam 

com medo, e os super-heróis proporcionavam conforto e certa fuga da realidade.” 

Em Capurro (2003) vemos um questionamento sobre a escassez de discursos de base 

filosófica na CI, e a Hermenêutica (interpretação) é apontada como a corrente epistemológica 

do século XX que melhor se adequaria como método das Ciências Sociais. O autor também 

destaca que os paradigmas epistemológicos da CI possuem duas raízes: 1- A Biblioteconomia 

clássica ligada aos aspectos sociais e culturais próprios do mundo humano; 2- A Computação 

digital de caráter tecnológico recente e que se refere ao impacto da computação nos processos 

da informação. 

 Na sequência, apresenta três paradigmas da CI que não se apresentam historicamente 

de forma linear: 

 

1 - Paradigma físico no qual algo (informação/mensagem/signos) seria emitido a um receptor, 

este paradigma exclui o papel ativo do sujeito cognoscente/o usuário no processo de 

recuperação da informação científica (p.8) 

2 - Paradigma cognitivo no qual existe a distinção entre o conhecimento e seu registro em 

documentos – recuperação da informação independente dos suportes (p.8) Uma das críticas 

feitas a este paradigma é que ele seria reducionista, pois não levaria em conta os 

condicionamentos sociais e materiais da existência (p.9) 

3- Paradigma social no qual as necessidades do usuário seriam constituídas socialmente, ou 

seja, leva em conta as experiências individuais e os contextos sociais. 

Já Hjorland (1998) nos apresenta três abordagens epistemológicas: o Empiricismo com 

ênfase na percepção e na experiência – conhecimento adquirido pelos sentidos; o 

Racionalismo com ênfase nas teorias e na razão; e o Historicismo com ênfase ao fato de que a 

percepção e o pensamento não são elementos isolados e que sofrem influencias do mundo 

no qual vivemos através de elementos como a língua, cultura, conhecimentos anteriores entre 

outros.  
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Nesta pesquisa nos pautamos no Paradigma Social apontado por Capurro, pois 

entendemos a leitura como um processo que deve levar em conta as experiências individuais 

e os contextos sociais dos sujeitos. É a leitura da palavra mundo de Paulo Freire (2005), e 

que Yunes (2002) também defende; é o leitor-modelo de Eco (2011) cujas características e 

vivencias/experiências o tornam apto a decifrar apropriadamente determinados indícios 

deixados no texto pelo autor. 

Também transitamos, sobretudo, entre duas abordagens epistemológicas apresentadas 

por Hjorland: o Empiricismo, já que em nossa defesa das HQs como fontes de informação, 

entendemos que o conhecimento veiculado por estas é adquirido pelos sentidos, pelos laços de 

empatia entre leitor e texto. É a Educação pela Arte de Read (1986), processo do qual saímos 

“contagiados” pela arte dos quadrinhos. A outra abordagem que norteou a pesquisa foi o 

Historicismo, já que o tempo todo enfatizamos Fábulas como um reflexo dos modos de ser e 

pensar do tempo presente. 

 Portanto, dentre as possibilidades apresentadas definimos a visão que seguimos em 

nossas reflexões e aportados em um conceito de informação como construto sócio-histórico 

nos aportamos também, em autores como Marteleto (1994; 1995; 2007) e Saldanha (2008) 

pelo viés da Antropologia da Informação, já que esta corrente de pensamento carrega em si 

uma síntese do paradigma e das abordagens com os quais trabalhamos. 

 De acordo com Saldanha (2008), a abordagem da Antropologia da Informação surge 

para reorientar o foco das investigações sobre a natureza da informação, que aparece como 

algo socialmente produzido, transferido e utilizado, e que deve ser apreendido junto à 

noção de cultura.  O mesmo autor trabalha com um conceito interessante para a pesquisa, o 

de atmosfera informacional que diz que cada texto produzido dentro de um contexto cultural 

traz um conjunto de informações dispersas que pode ser notado através de rastros semânticos 

e pela estrutura sintática de uma obra; 

 Tal pensamento é compatível com as reflexões dos capítulos anteriores sobre Leitura, 

Cultura e objetos culturais como as HQs. Tecemos, através da Antropologia da Informação, 

uma possibilidade de estudar os quadrinhos no âmbito da CI aportados em um estudo 

multidisciplinar que agregue elementos de campos como a Leitura, a Educação e a Arte, 

principalmente. 

 Retomamos o exemplo da série Fábulas e sua respectiva análise para reforçar nossas 

reflexões. 
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6 TRANÇANDO OS FIOS DA PESQUISA  

 

 Aportados na conceituação de cultura, como uma teia de significados de Geertz 

(1989), ou seja, sempre levando em conta o leitor e seu contexto sócio-cultural, buscamos no 

pensamento de Luis Milanesi (1986) subsídios para verificar os mecanismos da Ação cultural 

nas unidades de informação.  

Investigamos em que sentido este caminho possibilita ao profissional da informação 

propor uma integração prazerosa entre os leitores e os materiais disponíveis nas unidades de 

informação. O caminho da ação cultural nos parece apropriado, já que é através de sua 

existência que podemos verificar o impacto das HQs junto aos seus leitores.  

 Com base nestas reflexões confrontamos a teoria com as práticas profissionais, 

aportados no conceito de Ação cultural, sobretudo, na perspectiva de Victor Flusser (1980, 

1983), e apresentando contribuições de Maffesoli sobre o medo das mudanças, o que parece 

bastante pertinente dentro de nossa proposta mediadora, já que este autor nos traz a “filosofia 

do martelo” que seria não hesitar em destruir idéias e teorias obsoletas para em seu lugar 

construir algo novo (MAFFESOLI, 1998, p.13) 

O autor destaca que é cômodo permanecer seguindo o caminho de “construções 

teóricas cujos contornos já sejam conhecidos” (p.15). Mas acrescenta que 

 

Como toda endogamia, esta tem seus limites, e seus perigos já começam a poder 

ser apreciados. O principal deles é ficar-se, cada vez mais desconectado da 

realidade da qual se deseja dar conta. Está entendido: nada mais resta a esperar do 

saber estabelecido. Sem distinguir tendências, ele vinculou por demais sua causa ao 

exercício do poder. E mesmo criticando-o, ficou-lhe por demais contradependente. 

O interesse, agora, está noutro lugar. 

Não se trata de fanfarronada mas, sim, de desejo de participar de um debate 

intelectual que ultrapasse as habituais categorias de um cartesianismo, que tenha 

engendrado a visão de um mundo contratual regido por um voluntariarismo racional. 

(Op. Cit. p.15, grifo nosso). 

 

 É preciso ousar trilhar novos caminhos. Olhar além de nossa zona de conforto.  

Na tentativa de penetrar no tecido das construções culturais que facilitariam o 

entendimento do papel das HQs no campo da CI é necessário deixar claro quais as 

representações dos espaços informacionais e que fios da história cultural estão envolvidos 

nesta questão. A imagem de lugar de saber dos centros de informação é um construto 

simbólico carregado de significados, e quando falamos da informação que merece ser tratada, 

mediada e estudada é preciso termos isto em mente para que tenhamos alguma compreensão 

de determinadas barreiras como, por exemplo, a resistência a certos tipos de materiais 

considerados “menos nobres” como os quadrinhos. 
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 Sobre as atitudes dos profissionais, Freire nos traz uma crítica aos educadores que 

pode muito bem se aplicar à nossa área:  

 
Dizer-lhes sempre a nossa palavra sem jamais nos expormos e nos oferecermos à 

deles. Arrogantemente convencidos de que estamos aqui para salvá-los, é uma boa 

maneira que temos de afirmar o nosso elitismo, sempre autoritário. Este não pode 

ser o modo de atuar de um educador ou educadora cuja opção é libertadora. [...] 

Só educadoras e educadores autoritários negam a solidariedade entre o ato de educar 

e o ato de serem educados, pelos educandos; só eles separam o ato de ensinar do de 

aprender, de tal modo que ensina quem se supõe sabendo e aprende quem é tido 

como quem nada sabe. ((FREIRE, 2005, p.26 e 27). 

 

 

Ignorar os saberes e a contribuição do leitor não apenas é uma atitude arrogante, mas 

também tola que resulta nos acervos subutilzados e pessoas que por não se sentirem bem-

vindas não procuram os espaços informacionais.  

 O autor também fala sobre papel político das bibliotecas populares, que acreditamos 

seja o papel de qualquer instituição que difunda a informação.  Segundo ele: 

 
[…] a biblioteca popular, como um centro cultural e não como um depósito 

silencioso de livros, é vista como fator fundamental para o aperfeiçoamento e a 

intensificação de uma forma correta de ler o texto em relação com o contexto. Daí a 

necessidade que tem uma biblioteca popular centrada nesta linha de estimular a 

criação de horas de trabalho em grupo, em que se façam verdadeiros seminários de 

leitura, ora buscando o adentramento crítico do texto, procurando apreender a sua 

significação mais profunda, ora propondo aos leitores uma experiência estética, 

de que a linguagem popular é intensamente rica. (Op. Cit., p. 33, grifo nosso). 

 

 

 Acrescenta ainda que 

 
A forma como atua uma biblioteca popular, a constituição do seu acervo, às 

atividades que podem ser desenvolvidas em seu interior, e a parir dela, tudo isso, 

indiscutivelmente tem que ver com técnicas, métodos, processos, previsões 

orçamentárias, pessoal auxiliar, mas, sobretudo, tudo isso tem que ver com uma 

certa política cultural. (Op. Cit., p. 35).   

 

 

 

De fato a política cultural dá as linhas mestras que se refletem no acervo e nas dinâmicas 

das instituições informacionais, sobretudo públicas, como é o caso das bibliotecas populares 

citadas por Freire (2005). É como já dissemos muitas limitações no desenvolvimento do 

acervo, no nosso caso o de quadrinhos, sobretudo, não é consequência apenas dos atos dos 

profissionais, é uma questão histórica e política, muito maior, sobre a qual não nos deteremos 

para não desviar o foco da pesquisa. 

Entendemos, portanto que a forma como mediamos a informação dos acervos, pode aos 

poucos provocar pequenas mudanças que rompam com o quadro de mesmice que vemos na 
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prática; quando as atividades desenvolvidas seguem um roteiro padronizado que nem sempre 

levam em conta o leitor. Vamos fazer um ciclo de atividades homenageando um autor? 

Vamos. Mas que autor? Que obras? De que forma?  

Dito isto, trazemos a fala de alguns autores sobre a questão da mediação e da ação cultural 

vinculada à ideia de Maffesoli (1998) de mudança como um rompimento com teorias, e 

acrescentamos, com práticas obsoletas.  

Comecemos com a definição de Barros, pesquisadora de disseminação da informação da 

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP)  

Numa concepção simplista, mediar leitura é fazer fluir a indicação ou o próprio 

material de leitura até o destinatário-alvo, eficiente e eficazmente, formando leitores. 

[…] 

Queremos dizer com tudo isso, que a mediação de que estamos falando deve levar 

em conta fatores extrínsecos e intrínsecos, relativos ao objeto, ao sujeito e ao agente 

da leitura: o texto, o leitor e o mediador. 

(BARROS, 2006, p.17-18). 

 

 Ou seja, não basta termos um acervo bem organizado primando por uma técnica 

impecável, se as informações nele contidas não chegam ao leitor. E o mediador deve 

reconhecer seu papel nesta relação. Tornar o material disponível não é apenas colocá-lo na 

estante.  

 

Flusser (1980) ao falar do não-público destaca a importância de se conhecer o leitor 

para podermos agir. Segundo ele: 

Através do conhecimento da realidade do não-público – no caso da biblioteca a 

realidade literária com todas as implicações – um contato íntimo deverá ser 

estabelecido entre este parceiro da ação cultural. F Jeanson23 diz a este respeito: 

‘Deve-se encontrar as pessoas lá onde elas estão e trabalhar com elas: a ação 

cultural é antes de mais nada uma pesquisa ativa junto às populações 

enfocadas. Pois devem ser experimentados os métodos a fim de criar, passo a passo, 

uma linguagem comum; deve-se encontrar cada vez mais realmente aqueles aos 

quais se pretende endereçar.’ (FLUSSER, 1980, p. 134).  

 

Sobre a relação entre a atividade mediadora e a ação cultural, nos diz que: 
 

Todo o processo de ação cultural engloba também a dimensão de mediação e neste 

sentido a biblioteca reencontra sua prática primeira a de ser um “depósito da herança 

cultural”. Devemos porém estar atentos ao caráter de mediação da herança cultural. 

Distingamos rapidamente duas maneiras de assimilar a herança cultural: ativamente 

ou de modo passivo. (Op. Cit.,p. 134-135). 

 

 O rompimento com esta passividade de que nos fala Flusser é importantíssimo se o 

que pretendemos é transformar um quadro preexistente de distanciamento com o leitor e 

                                                           
23 JEANSON, Francis. Intervenir,  [Revista da Maison de La Culture de Chalon sur Saône],1969. (Dados 

retirados do artigo de Victor Flusser de 1980) 
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subaproveitamento do potencial informativo dos acervos. O autor discute tais questões em sua 

proposta de pensar as bibliotecas públicas, buscando destacar o que seria “uma biblioteca 

verdadeiramente pública” através dos mecanismos da ação cultural e da mediação, e destaca a 

importância da biblioteca não “se restringir somente à cultura literária. Sua vocação é de vir a 

ser o centro cultural de sua comunidade e um instrumento de libertação.” (p.137). 

 

Sobre a ação cultural, o autor também enfatiza que: 

Para o propósito de uma ação cultural, as duas posições diante da cultura – acervo e 

contexto – devem ser constantemente consideradas, pois a ação cultural é 

basicamente mediação e criação de acervo, inseridas em contexto cultural bem 

definido.  

[...] 

A ação cultural é a injeção do pensamento político em uma atividade 

profissional, ou em outros termos, que ela é a síntese da interação entre moral e 

conhecimento, entre polis e logos. Essa síntese por comportar uma opção política, 

pode ser orientada a grosso modo em duas direções, que não se excluem 

mutuamente, mas apenas caracterizam-se pela motivação de base em duas, sendo 

uma a motivação manipuladora e a outra que visaria promover a emergência 

cultural. A primeira seria normativa e a segunda transformadora. Segundo a primeira 

motivação a cultura (e portanto no nosso caso específico da biblioteca) é vista como 

um elemento que contribui a manutenção do sistema socioeconômico. Para a 

segunda, a cultura é vista como um meio de expressão criativo, e a animação 

cultural como instrumento de libertação social e cultural. (FLUSSER, 1983, p.148 e 

155- 156). 
 

Nóbrega (2003) acrescenta outros elementos com relação à ação cultural e mediação de 

acervos. Ela se indaga: 

Do que trata, portanto, este fazer com acervo e leitura? E, nesse sentido, dinamizar 

para quê? Por quê? 

Se entendo que dado é diferente de informação, que por sua vez é diferente de 

conhecimento, compreenderei os suportes informacionais como possibilidades de 

construção de conhecimento, mas que só serão conhecimento construído no 

momento em que souber me apropriar deles, pela leitura. (NÓBREGA, 2003, 

p.116). 

 

 

 A autora agrega às suas reflexões sobre a mediação dos acervos  com aporte na leitura, 

elementos que conversam com a  abordagem da Antropologia da Informação pois coloca o 

sujeito no centro das questões informacionais. Segundo ela: 

 
A leitura como ferramenta fundamental para se pensar a questão da Biblioteca, dos 

acervos, permite mais facilmente ver o receptor como foco principal. Se antes o 

texto era rei, agora o leitor constrói sentidos através de suas leituras, não como 

delírios, superinterpretações, mas como produto do embate entre as brechas, os 

indícios que o texto possibilita, e a sua subjetividade, que tem um lugar histórico, ou 

seja, está relacionada a um determinado contexto. (Op. Cit.,118, grifos do autor). 

 

 Em seguida nos fala de uma nova postura e de espaços informacionais mais 

dinâmicos: 
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Nos novos lugares de leitura, onde a ação é voltada ao desconfinamento dos acervos 

e aos verbos discutir e criar; onde o espaço é compreendido como território e, 

portanto, como espaço social, lugar de transformação, laboratório; onde novas 

formas e nomes se instalam, muitos deles trazidos pelas tecnologias da virtualização 

– meu fazer não pode mais ser isolado, estanque, descontextualizado. 

Janus, o deus que olha o passado eu futuro ao mesmo tempo, parece bem representar 

este fazedor que busca e prioriza um programa de ações, em lugar de projetos, 

programa que poderíamos sistematizar com três grandes blocos principais: 

1. uma linha de ação teórico-metodológica, a fim de contextualizar os projetos e 

atividades a serem desenvolvidos. 

2. uma linha de ação pedagógica, cujos pressupostos estão relacionados à questão 

da leitura em sua dimensão social e à questão das bibliotecas como espaços de 

significação e animação cultural; 

3. uma linha de ação política, articulando as várias questões envolvidas – 

conscientização, visibilidade da ação, vontade política, leitura, biblioteca, escola, 

comunidade e poder público. (Op. Cit.,p.120, grifos do autor). 

 

 

 É fundamental pensar nossas ações com foco nos três pontos levantados pela autora 

relacionando um bom embasamento teórico-metodológico, conscientes da dimensão social da 

leitura e com uma linha de ação política claramente definida.  

 Outro autor que ressalta o pensamento de mudança atrelado a mediação dos acervos é 

Milanesi (1986).  Ele traz a relação Ordem X Desordem para esta discussão como forma de 

evidenciar a ideia de conflito, de quebra de paradigmas. Segundo ele: 

 

É preciso pensar que o fundamental não é a informação em si, mas o conflito que ela 

traz. Um discurso homogêneo de esquerda talvez seja tão maléfico, nos resultados 

que ultrapassem os efeitos imediatos, quanto o discurso de direita. O fundamental 

não é o conteúdo, a carga ideológica, mas a força dos antagonismo em choque. Só 

através desses embates é que se torna possível estruturar o discurso que num instante 

pode ser assumido como a verdade rigorosamente dentro da lógica, mas que, ainda, 

pode e deve ser aperfeiçoado. 

É aí que entra a biblioteca, não a real, mas a imaginária, aquela que poderá vir 

a ser, aquela que deverá ser. Como um centro de informação, a biblioteca por 

definição é um instrumento de desordem. Isso, desde que não exista um filtro que 

censure a informação que contradiga a ordem. A biblioteca tendo em seu acervo 

múltiplos discursos que se desdobram ao infinito não dá uma direção, mas propõe 

alguns caminhos, deixando ao indivíduo a tarefa de avaliar e decidir. (MILANESI, 

1986, p.25, grifo nosso). 

 

 Ele nos traz a ideia de explorar a contradição dos vários discursos presentes no acervo 

para aguçar o espírito critico do leitor. Para expor a existência de várias formas de entender o 

mundo; diversas verdades dependendo dos olhos de quem vê. Sobre tal questão ele 

acrescenta: 

 

O trabalho de exploração das contradições da ordem que prevalece é uma atividade 

essencialmente política. A contradição está presente e é preciso flagrá-la, descrevê-

la, explicá-la. Para isso é fundamental relacionar os aspectos múltiplos da realidade, 

registrar as suas mutações, compreender o equilíbrio é pressentir o desequilíbrio 

que leva às mudanças. (Op. Cit.,p.29-30,  grifo nosso). 
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 E por fim assim resume sua ideia sobre a prática mediadora: 
 
A prática bibliotecária essencial se concretiza no instante em que o profissional se 

coloca como mediador entre o acervo e o público. Isso engloba o sistema de 

recuperação, o ambiente e, com destaque, a relação humana. É através do dialogo 

que se torna possível chegar ao objetivo do leitor. O bibliotecário percorre o acervo 

descobrindo o pensamento de quem busca. O acervo é uma metáfora do cérebro. 

Cabe ao bibliotecário andar pelos dois caminhos conhecendo ambos – o leitor e o 

acervo. Só assim um poderá ter sentido para o outro.  

[...] 

Não se trata de estabelecer quais leituras são mais importantes: a das letras, dos sons 

ou das imagens. Mas sim de entendê-las como auxiliares mútuas na tarefa mais 

ampla e essencial que é a leitura do mundo como ressalta sempre Paulo Freire. (Op. 

Cit.,p. 127 e 183). 

 

 

6.1 EM BUSCA DA DESORDEM: POR UMA MEDIAÇÃO SEM MEDO DE MUDANÇAS 

 

Como vimos através da fala dos vários teóricos apresentados a palavras-chave para 

nossa visão de mediação é mudança. Nas palavras de Milanesi buscamos a “Desordem” no 

sentido de apresentar todas as possibilidades no acervo para nossos leitores.  É preciso 

promover a variedade discursiva dos quadrinhos e explorar seu potencial informacional. 

Vamos a alguns exemplos. 

   Embora se verifique que em muitos países ainda exista algum nível de resistência 

aos quadrinhos, já é possível identificar que nos EUA, por exemplo, a postura parece um 

pouco diferente com relação a este objeto, à própria American Library Association (ALA) fez 

campanhas de leitura utilizando, por exemplo, ícones dos quadrinhos de super heróis e em sua 

editora existem algumas publicações sobre a especificidade do material de quadrinhos, 

incluindo algumas obras sobre graphic novels.  

Outro exemplo é o da bibliotecária americana Francisca Goldsmith e seu trabalho com 

acervos de quadrinhos, que pode ser visto como um modelo de postura mediadora, sem medo 

de mudanças. Segundo Goldsmith (2005), no ano de 1986 na biblioteca na qual trabalhava 

seus colegas consideravam seu interesse em graphic novels uma extravagância ou mesmo 

algo intelectualmente aberrante. Ela atribui este comportamento ao fato deste material ser 

visto como se fosse uma história em quadrinho (e não é?) devido a falta de familiarização da 

maioria dos bibliotecários com o termo, mesmo na sociedade americana em que a produção, o 

consumo e as pesquisas de quadrinhos são muito maiores que em países como o Brasil. 

Talvez isto se deva ao fato de que os quadrinhos estão dentro do pacote da cultura 

para as massas, que, de acordo com Canclini (2008), seria uma denominação que durou 

enquanto “foi sustentada a visão unidirecional da comunicação que acreditava na manipulação 
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absoluta dos meios e supunha que suas mensagens eram destinadas às massas, receptoras 

submissas” (CANCLINI, 2008, p.257). Visão problemática, diz o autor, pois desconsidera a 

complexidade da chamada industria cultural e o desenvolvimento de novas matrizes 

simbólicas nas quais nem os meios de comunicação, nem a cultura massiva  operam 

isoladamente. 

Com base nos estudos de Aníbal Ford24, Canclini (2008) destaca “o fato das mídias 

terem se incumbido da aventura, do folhetim, do mistério, da festa, do humor, ou seja, toda 

uma zona malvista pela cultura culta e incorporá-la à cultura hegemônica com uma eficácia 

que o folclore nunca tinha conseguido.” (CANCLINI, 2008, p.259) Ora, se os centros de 

informação  se representam como os locais da “Cultura Culta” não é estranha a resistência 

desses profissionais. 

Goldsmith (2005) apresenta ainda alguns argumentos dos bibliotecários contrários aos 

quadrinhos nas bibliotecas que reforçam este pensamento: 

1º- os quadrinhos não pertenciam a bibliotecas porque eles não eram verdadeiros 

livros; 

2º- ninguém com bom senso intelectual (que é como são vistos os usuários da 

biblioteca) irá ler quadrinhos.  

 Em 1989, a mesma autora começa a trabalhar em outra biblioteca na qual teve a feliz 

surpresa de encontrar Maus25 dentro da coleção. Porém ela achou discutível o fato deste 

material ter sido colocado na coleção de arte e classificado simplesmente como um álbum de 

história em quadrinhos. Com negociação, convenceu seus colegas que poderia ser mais 

adequado utilizar a Classificação Dewey de modo que os leitores interessados em história, 

judeus, ou biografia seriam capazes de encontrar a obra facilmente. 

Em 2002 há um avanço no cenário americano quando a Young Adult Library Services 

Association patrocinou uma pré-conferência na Conferência anual da American Library 

Association na qual reuniu bibliotecários de diversos tipos de instituições para explorar, 

celebrar e analisar o ajuste entre Graphic novels e serviços de biblioteca. Goldsmith conclui 

que até o momento da escritura de seu livro, se podia constatar uma mudança de mentalidade 

na biblioteca; que os séculos passaram e as tecnologias de registro da experiência intelectual 

                                                           
24  Ford, Anibal. Las fissuras de la Industria Cultural. [Buenos Aires], Alternativa Latinoamericana, 1988. p36-

38. 
25  Graphic novel do americano Art Spiegelman, publicada em 1991, que narra a luta de seu pai, Vladek 

Spiegelman, um judeu polonês para sobreviver ao holocausto. O autor utiliza animais para representar os 

grupos étnicos. 



 126  

humana, bem como as experiências intelectuais em si, mudaram. Desta forma, segundo a 

autora 

as bibliotecas – bem como seus mantenedores e seus usuários – mudaram e 

continuam a mudar. Tanto o pessoal da biblioteca organiza aspectos sociais da 

cultura intelectual que são recuperáveis e compreensíveis para a geração atual como 

cria um método de acesso à história, imaginação e cultura contemporânea para as 

gerações vindouras. A biblioteca é um depósito (às vezes físico, às vezes virtual) e 

um fórum para atividades relacionadas com o intercâmbio de idéias. Como tal, ela 

retém o passado, corrobora presentes e desafios, e formalmente fornece orientação 

para o Futuro. (GOLDSMITH, 2005, p.4, tradução nossa). 

 

Destaca ainda que é preciso buscar o que é do interesse do leitor contemporâneo e por 

isso é importante clarear o significado do termo graphic novel para poder tratar e recuperar 

este material segundo sua especificidade.  

É preciso, entretanto, fazer algumas ressalvas ao quadro apresentado pela autora. Em 

primeiro lugar, esta não é a síntese do que acontece em todo o mundo. Groensteen (2004), por 

exemplo, apresenta a realidade francesa na qual “professores e bibliotecários se crêem em 

geral compelidos, por obrigação profissional, a se interessar pela Nona Arte, e procuram 

desesperadamente se informar a respeito.” (GROENSTEEN, 2004, p.40-41).  

No Brasil, vemos um crescente interesse pelos quadrinhos no campo da Educação; 

mas na CI e na Biblioteconomia, embora existam avanços, são bem mais tímidos e algumas 

vezes carregam alguns preconceitos. O que nos leva a segunda ressalva à reflexão de 

Goldsmith (2005) – graphic novel não é HQ? 

Não seria esta postura um gesto inconsciente para manter no âmbito das unidades de 

informação e dos estudos informacionais o quadrinho cuja apresentação mais se assemelhasse 

a de um livro (novel)?  As coisas deste modo valem mais pela forma que são apresentadas do 

que pelo que de fato são: ora, se a graphic novel parece com um livro e tece sua narrativa 

como um romance voltado para o público adulto, então fica mais fácil de entrar no templo do 

saber livresco. 

Ainda de modo a ilustrar algumas formas como são vistos e como podem ser 

trabalhados os quadrinhos, no Brasil, Rhor e Matos (2012) apresentam uma proposta da 

criação de uma categoria bibliográfica chamada Livro de Quadrinhos, e em seu estudo 

pretendem  

 

Identificar as características das histórias em quadrinhos escritas, publicadas e 

destinadas ao leitor adulto que apresentem as características de livro. Acredita-se 

que o estabelecimento de uma terminologia adequada (livro de quadrinhos) e de uma 

caracterização criteriosa possa contribuir para a familiarização do bibliotecário e 

demais profissionais da informação com as histórias em quadrinhos e, 

particularmente, com a modalidade de história em quadrinhos que é objeto deste 
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estudo. Tenciona-se, também, fornecer subsídios para uma reflexão acerca da 

inclusão desse tipo de material nas bibliotecas. Histórias em quadrinhos são 

produzidas, editadas e lidas há mais de um século. Apesar disso, ainda se carece de 

estudos nacionais com critérios rigorosos de análise que categorizem 

minuciosamente esse nicho de informação, cultura e entretenimento. (RHOR; 

MATOS, 2012). 

 

É uma proposta interessante, mas que busca uma aproximação com o símbolo do livro 

como um meio facilitador do entendimento e da aceitação dos quadrinhos pelos profissionais 

da informação.  

 

6.2 NO COLORIDO DA “PALAVRA MUNDO”  

 

A prática mediadora deve estar atenta ao leitor e não temer às mudanças. Para reunir 

os vários elementos necessários ao conhecimento do acervo, do leitor e de seu mundo muitas 

vezes é preciso abandonar nossas mesas de trabalho. Pensemos em cada um destes elementos 

como um fio muito especial que não conseguimos encontrar em nossas estantes e armários. 

Por exemplo, o leitor que parecia tão próximo, quando olhamos bem, não conseguimos sequer 

distinguir sua fisionomia (a real). É preciso encurtar esta distância. Agregar este fio.  

Com o intuito de conhecer melhor o leitor de quadrinhos, bem como as práticas e as 

pesquisas com este material resolvemos “andar pelo mundo” em busca destes fios de um 

colorido único. 

Sigamos agora para os relatos do vimos na estrada em busca de nossos fios. 

 

6.2.1 Pé na estrada: roteiro de visitações 

 

 Nosso primeiro passo foi visitar alguns espaços com acervos de quadrinhos, para 

verificar sua dinâmica de trabalho e delinear um perfil do leitor de quadrinhos. Iniciamos com 

o recorte geográfico da cidade de Niterói (RJ) com visitações à Biblioteca Estadual de Niterói 

(BPN), que faz parte do projeto das Bibliotecas Parque do Estado do Rio de Janeiro; Nesta 

busca sentimos a necessidade de expandir para um espaço especializado, e como na região 

não existe nenhuma unidade de informação que trabalhe especificamente com quadrinhos, 

optamos por conversar com alguns frequentadores a Loja de Card Games Dragão da Torre, 

comércio que apesar de possuir poucos exemplares de quadrinhos, tem os leitores que 

frequentam este ambiente e trocam informações entre si sobre a temática. Tais visitas foram 

feitas durante os meses de outubro e novembro de 2012. 
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Nossa pesquisa parte do espaço da Biblioteca Estadual de Niterói por ser uma 

instituição pública da região que possui HQs.  

Antes de uma conversa com os profissionais percorremos e observamos o espaço. 

Vimos que a biblioteca é toda subdividida como uma casa com muitos cômodos. O ambiente 

é claro, com muitas poltronas e sofás com mesas de diversos tamanhos; em alguns locais 

existem bancos acolchoados para descansar os pés (Imagem 54). Os leitores parecem à 

vontade neste ambiente. 

 

Imagem 54 - Vista de cima do espaço da Biblioteca Estadual de Niterói no qual as histórias em quadrinhos mais 

populares dividem espaço com revistas de temas diversos na recepção da biblioteca. Fonte: 
http://wikimapia.org/5461050/pt/Biblioteca-P%C3%BAblica-Estadual#/photo/2718014. Acesso em: 10/11/2012 

 

Em conversa com os bibliotecários Jorge Leandro Costa e Iara Souto, descobrimos 

que depois da reinauguração da biblioteca a coleção de quadrinhos que possuem começou a 

partir de uma doação do acervo da extinta Biblioteca Infantil Anísio Teixeira (BEIAT). O 

acervo inicial, portanto era constituído apenas por quadrinhos voltados para o público infantil. 

     Posteriormente, receberam doações e compraram outros títulos. 

     Uma curiosidade é a divisão do acervo de quadrinhos em três tipos: 

 Os gibis (Imagem 55) – No caso de publicações mais populares de Mangás, de super-

heróis e da Turma da Mônica, em formatinho (formato de 19 X 13,5 cm) e formato 

americano (proporção idêntica às revistas originais, correspondendo a 26 X 17 cm). 

Este material é carimbado, mas disponibilizado apenas para consulta no local, a 

principio com o objetivo de preservar estes materiais que são mais frágeis. A 

localização destes quadrinhos é no hall da biblioteca junto a outros periódicos. Não 

possuem numero de classificação; 

 

http://wikimapia.org/5461050/pt/Biblioteca-P%C3%BAblica-Estadual#/photo/2718014
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 Os quadrinhos (Imagem 56) – Material em formato livro disponibilizado para 

empréstimo, no caso seriam as séries, novelas gráficas, compilações em encadernados 

e material teórico. Recebe tratamento técnico e é classificação no número 741.5 da 

CDD.; 

 

 Os quadrinhos infantis – Normalmente em formato livro e localizado no setor infantil 

da biblioteca. É disponibilizado para empréstimo. Recebe classificação diferenciada de 

acordo com uma tabela elaborada pelos bibliotecários, dentro desta classificação 

recebe o número 86.  

 

Os bibliotecários se mostraram muito solícitos e empolgados com a possibilidade de 

desenvolverem um trabalho mais especifico com o acervo de quadrinhos.  

Neste espaço aplicamos o questionário do Anexo A. Conversamos com leitores que se 

encontravam no setor de HQs. De um total de quatro leitores, apenas um não se encaixava no 

perfil de leitor eventual. 

 
Imagem 55  – Parte do acervo de “gibis” da Biblioteca Estadual de Niterói. Fonte: autoria própria. 

 

 
Imagem 56 – Parte do acervo de quadrinhos da Biblioteca Estadual de Niterói. Fonte: autoria própria. 
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Como dito anteriormente a conversa com os leitores da BPN não forneceu muitos 

elementos para nossa proposta de iniciar algumas reflexões sobre o comportamento do leitor 

de quadrinhos dentro do recorte geográfico da cidade de Niterói.  

Através de contatos pessoais descobrimos a Loja de Cards Games que funciona desde 

2009 na região central de Niterói. Na verdade como sugere o nome da loja seu foco são jogos 

de carta como Magic26, mas possui material e atividades sobre RPG27 e quadrinhos também. 

O espaço é pequeno, mas bastante interativo. Uma das características da loja é que ela 

não apenas oferece o material. O movimento do leitor não se reduz a entrar, comprar e sair. 

Os donos da loja não apenas organizam diversos eventos no espaço como apóiam e divulgam 

eventos externos como o Nitokyo – evento de divulgação da cultura japonesa relacionada à 

animes e mangás, realizado em Niterói em 11 de Novembro de 2012. 

Neste espaço as pessoas conversam e trocam informações sobre as novidades de 

quadrinhos, projetos de filmagem sobre as histórias de que gostam e relacionados aos 

personagens com os quais mais se identificam. 

Tanto os funcionários quanto os leitores com os quais conversamos se demonstraram 

muito solícitos e com muitas histórias para contar. Um dos leitores destacou que lamentava a 

não existência de um espaço especializado (uma gibiteca) no Estado do Rio de Janeiro. 

A quantidade de quadrinhos varia segundo o funcionário. Eles trabalham com 

encomendas também, e optam por colocar no mostruário alguns encadernados, sobretudo 

sobre quadrinhos de super heróis.  

Se compararmos com o espaço e o acervo da BPN a Dragão da Torre oferece menos 

opções de material, mas alguns leitores disseram que o que procuram não é apenas o 

quadrinho, mas a troca de informações sobre os mesmos e outras atividades como oficinas de 

desenho, por exemplo.  

Tais visitações resultaram em um artigo apresentado no XXV CBBD em 2013 sobre o 

comportamento informacional de leitores de quadrinhos. Mas não estávamos satisfeitos e 

resolvemos ampliar nosso olhar sobre os espaços e práticas. Sendo assim expandimos nosso 

recorte geográfico a outras cidades. 

Desta forma para entrevistar os profissionais e observar o espaço fomos à Biblioteca 

Parque da Rocinha (visitação no dia 22/01/2013), instituição que possui o mesmo modelo da 

BPN, porém focada em atender outro perfil de leitor; e em busca novamente de um espaço 

especializado, fomos à Gibiteca Henfil, localizada em São Paulo (SP) 

                                                           
26  Magic: the gathering – Jogo de cartas colecionáveis criado por Richard Gafield. 
27  Role-playing Game – Jogo de interpretação de personagens. 



 131  

Destacamos uma característica da aquisição do acervo que limita as ações dos 

profissionais. Como vimos tanto a Biblioteca de Niterói como a da Rocinha fazem parte do 

conjunto das bibliotecas parque no Rio de Janeiro, e verificamos que por isso suas coleções 

são padronizadas . Como públicos diferentes podem ter o acervo de suas bibliotecas idêntico 

em títulos e forma de tratamento? A especificidade de cada comunidade é ignorada. 

No interior do prédio com equipamentos modernos (computadores, sala multimídia) 

identificamos a mesma proposta espacial de Niterói, o mesmo acervo, o mesmo tratamento 

técnico e nenhuma proposta de atividade com o acervo de quadrinhos...  Eles estão lá, os 

encadernados ocultos pelo misterioso número 741.5 (classificação Dewey para quadrinhos) ou 

os de publicação periódica espalhados estrategicamente sobre o balcão para “fisgar” os 

desavisados com suas cores vibrantes...  

 

 

Imagem 57– Prédio da Biblioteca Parque da Rocinha. Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/rio-de-

janeiro/biblioteca-publica-da-rocinha/. Acesso em: 23/012013 

 

 Nossa busca tinha rendido poucos frutos. Então decidimos ir um pouco mais longe em 

busca de um espaço especializado. Fomos a uma gibiteca, a Henfil na cidade de São Paulo. 

Um espaço no qual o usuário de quadrinhos é o foco e não se questiona a legitimidade das 

HQs. O acervo é desenvolvido a partir da especificidade do material.  

 Sediada atualmente no Centro Cultural São Paulo a Gibiteca surgiu em 1991 como um 

projeto especial da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo (em meio à atuação de 

http://mapadecultura.rj.gov.br/rio-de-janeiro/biblioteca-publica-da-rocinha/
http://mapadecultura.rj.gov.br/rio-de-janeiro/biblioteca-publica-da-rocinha/
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Marilena Chauí como Secretária de cultura do governo de Luisa Erundina). De acordo com o 

bibliotecário Hugo Abud um grupo de bibliotecários e pesquisadores de quadrinhos, 

sobretudo da Universidade de São Paulo, se uniram para a idealização de um espaço que 

privilegiasse a especificidade deste material. Desta forma, as classificações tradicionais foram 

deixadas de lado e optou-se pela utilização de uma classificação mais simples e mais efetiva 

para a recuperação da informação. 

 O bibliotecário nos conta que a princípio a circulação de leitores nos corredores da 

Gibiteca superava em muito a movimentação de todas as outras bibliotecas do sistema 

municipal das bibliotecas públicas de São Paulo. De acordo com Hugo Abud em parte o 

horário diferenciado contribuía para o sucesso (a gibiteca abria todos os dias – sábado, 

domingo e feriado); além de um acervo de quadrinhos de todos os gêneros e formatos que 

incluía itens de colecionador, além de fanzines e livros de RPG, juntamente com um espaço 

dinâmico no qual os leitores compartilhavam seus saberes e afetos. Parecia um espaço 

perfeito em seu contexto de surgimento, mas... Apesar de apresentar uma freqüência boa, não 

se compara ao que foi nos tempos áureos. 

 Um possível motivo pode ser a cristalização das práticas., segundo o entrevistado. O 

acervo em questão, apesar da existência de alguns cânones (autores Neil Gaiman e Alan 

Moore, publicações clássicas como Contos da Kripta e Action Comics e personagens 

consagrados como Batman e Super Homem), atinge a um público cuja maneira de se 

relacionar com a informação se transforma rapidamente. A relação do público com os 

quadrinhos ao longo do tempo agregou determinados elementos que tal instituição deixou de 

lado. As práticas, segundo Hugo, cada vez mais se prendem à um modelo de biblioteca 

tradicional que rejeita, por exemplo, a prática do Cosplay28, as narrativas transmídias e a 

especificidade do mangá. O bibliotecário destaca também que na medida em que a gibiteca 

não atendia as novas demandas o próprio leitor começa a criar espaços e eventos para criar, 

trocar e consumir estas novas formas de expressão dentro do universo dos quadrinhos. 

Adiantamos que esta conversa se realizou no dia 30 de janeiro de 2013, e que depois 

disso vimos em redes sociais como o Facebook a divulgação de alguns eventos  realizados ou 

apoiados pela gibiteca que demonstraram alguma mudança neste sentido como, por exemplo, 

a oficina livre de mangá na semana da cultura japonesa realizada no dia 31 de agosto de 2013. 

No caso das Bibliotecas Parque visitadas até então, verificamos que todas possuíam 

acervo de quadrinhos que eram disponibilizados para empréstimos e consulta local. Embora 

                                                           
28  Prática na qual os indivíduos se fantasiam como personagens das narrativas de sua predileção e muitas vezes 

tentar interpretar tais personagens. 
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saibamos que são Bibliotecas Públicas e não especializadas sentimos falta de um olhar mais 

atento aos quadrinhos, ainda que em ambas as instituições os profissionais entrevistados 

apresentassem uma receptividade bastante simpática às HQs. Mas através de contato pessoal 

com outro pesquisador descobrimos que na Biblioteca Parque de Manguinhos existia um 

trabalho com este acervo. Então, novamente, fomos ao mundo em busca de novas 

informações. 

Em Manguinhos conversamos, sobretudo com os profissionais da área de produção 

cultural e verificamos que a dinâmica com os quadrinhos partiu da observação de que os 

leitores não apenas liam como costumavam copiar e se inspirar nas revistas para desenhar. 

A partir desta constatação foi proposto um evento de desenhos de quadrinhos e 

mangas, para os jovens artistas da comunidade, cujo cartaz de divulgação apresentamos na 

Imagem 58. 

 

Imagem 58 – Cartaz de divulgação de concurso de desenho de quadrinhos e Mangás na Biblioteca de 

Manguinhos. Fonte: Autoria própria. 

 

Ao tomar conhecimento da nossa pesquisa a produtora cultural responsável pelo 

concurso, Mozileide Neri Barbosa, nos convidou para uma fala aos jovens desenhistas na 

abertura da premiação.  

Nossa apresentação foi bem simples apontando o preconceito antigo às HQs, a 

mudança gradativa desta postura e trazendo alguns exemplos de pessoas bem sucedidas que 

eram leitoras de quadrinhos. Destacamos a leitura de HQs e nossa relação afetuosa com 

alguns personagens e histórias como algo positivo e contamos nossa experiência pessoal de 

leitor de quadrinhos.  

No momento das perguntas e comentários houve trocas de impressões sobre alguns 

personagens, falamos da apropriação das HQs pelo cinema e dos quadrinhos que adaptam os 
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clássicos literários, o que se perdia nesta mudança de linguagem e o que poderia ser feito para 

solucionar a questão. Mas a grande inquietação da maioria era o mercado editorial. Todos 

queriam saber se era fácil publicar e trabalhar na área, e também demonstraram desejo de 

divulgação do trabalho em meios mais informais como a internet. 

Foi uma experiência de troca de aprendizado muito rica que evidenciou a grande 

perspicácia destes jovens leitores e desenhistas. Na Imagem 59 temos um momento de nossa 

fala e na imagem 60 as crianças da comunidade “registrando” o evento. 

 

 
Imagem 59 – Conversa em abertura de evento em Manguinhos. Fonte: Autoria própria. 

 

 
Imagem 60 – Crianças de Manguinhos registrando o evento. Fonte: Autoria própria. 

 

 Nas visitas aos três últimos espaços: Biblioteca Parque da Rocinha, Gibiteca Henfil e 

Biblioteca Parque de Manguinhos não aplicamos questionários aos leitores, já que a proposta 

foi mais um ver os espaços e ouvir os profissionais, com exceção de Manguinhos local no 

qual fomos presenteados com a referida conversa com os desenhistas da comunidade. 
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 É importante lembrar que por profissional não entendemos apenas os que lidam com a 

prática, como vimos em Nóbrega um bom suporte teórico é um dos pontos que devemos levar 

em conta na mediação da leitura, e como nosso propósito é a utilização efetiva dos quadrinhos 

como fontes de informação, fizemos um levantamento das pesquisas realizadas na área sobre 

as HQs.  

  

6.2.2    Do outro lado da rua: pesquisas com quadrinhos na CI 

 

Não podemos nos esquecer dos outros fios que buscamos. Perguntamo-nos qual o 

olhar do pesquisador do campo informacional sobre as HQs. Tal elemento é importante para 

que possamos entender a dimensão dos discursos que refletem nas práticas mediadoras. Com 

este objetivo fizemos um levantamento via Lattes de pesquisas e pesquisadores das áreas da 

Biblioteconomia e da CI, cujo resultado foi apresentado sob forma de pôster no XIV 

ENANCIB em 2013. 

A metodologia utilizada em nosso levantamento no Lattes foi busca simples por 

assunto, primeiro com os termos “Biblioteconomia” e “Quadrinhos”, e em seguida “Ciência 

da Informação” e “Quadrinhos”. A utilização do termo isolado “quadrinhos” seguiu o mesmo 

critério das pesquisas anteriores, ou seja, o fato de tal palavra recuperar a expressão completa 

“histórias em quadrinhos”. No filtro, marcamos a opção por pesquisadores brasileiros tanto 

com Doutorado, quanto com outras titulações (Mestres, Graduados, etc.)  

 O resultado bruto das buscas foram 87 currículos encontrados para Biblioteconomia e 

99 para CI. Em seguida apresentamos as tabelas com os resultados líquidos, ou seja, 

excluindo currículos repetidos e de outras áreas do conhecimento, por exemplo. 

 Os resultados deste levantamento (Análises e tabulações) encontram-se no apêndice D. 

Falamos do leitor de quadrinhos de modo geral e dos espaços pelos quais ele transita; 

assim como dos acervos, e alguns exemplos de práticas e pesquisas com HQs. Mas para 

arrematar nossa pesquisa trazemos um último fio: a fala de alguns leitores da Série de 

quadrinhos Fábulas, que estão reproduzidas em anexo, e algumas considerações que fizemos 

dentro de nossa proposta dos quadrinhos como fontes de informações. 

 

6.2.3 Os fiandeiros fabulosos: Conversas com os leitores 

 

Muito falamos das teorias da leitura, da mediação, dos quadrinhos e seus leitores.  

Fizemos nossa análise do quadrinho Fábulas para exemplificar como HQs podem veicular 
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narrativas belas e complexas, repletas de informações sobre a vida e o mundo contemporâneo. 

Fomos ao mundo, observamos espaços informacionais, conversamos com mediadores, 

buscamos as pesquisas sobre quadrinhos na CI. Em resumo: Teoria, texto e mediadores. 

Trazemos agora aqueles que melhor podem falar de Fábulas: seus leitores. 

Mais uma vez enfatizamos que por pretender uma aproximação maior com o leitor 

elaboramos um questionário com linguagem leve. Os leitores que responderam as questões 

são contatos pessoais, conhecidos destes contatos e o idealizador da página do facebook sobre 

Fábulas. 

Vamos primeiro a alguns dados gerais. Nove leitores responderam as questões, dois do 

sexo feminino e sete do masculino. Destes temos um doutor em história, uma mestra em 

Memória Social, um estudante do terceiro ano do Ensino Médio, um técnico em publicidade e 

quatro com graduação completa (dois arquivistas, um bibliotecário e um designer)  e uma com 

graduação incompleta. A média etária é na faixa dos 30 sendo o mais jovem com 18 anos e o 

mais velho com 54 anos. 

Foram poucos questionários respondidos, portanto não podemos dizer que temos 

propriamente um perfil do leitor de Fábulas, mas com base no material coletado entendemos 

que é um publico adulto com escolaridade alta. 

Nossas perguntas objetivaram verificar os gostos pessoais, como conheceram o 

quadrinho, personagens e histórias com quais se identificam, etc.   

Dois dos leitores não leram muitos exemplares, o que limitou um pouco suas opiniões. 

Mas de modo geral o personagem com mais simpatia foi o nosso herói príncipe Ambrose, 

seguido de perto pelo Bigby Lobo Mau.  

O mais interessante que pudemos identificar, no entanto foi que apesar da grande 

maioria não acreditar ter aprendido objetivamente algo com a narrativa, em outros momentos 

demonstram o contrario. Por exemplo, um dos leitores diz não gostar de “coisas com moral 

implícita”, e que acredita que arte “não precisa ensinar”. E em seguida acrescenta que tal 

leitura auxilia a “apurar o olhar e a sensibilidade.” Em outro momento o mesmo leitor diz que 

“o bacana de Fábulas é que todos têm o seu momento de brilhar.” 

 De fato concordamos com o leitor de certo modo, pois o que a arte ensina não é algo 

necessariamente objetivo é mais a forma de “contagio” de que nos fala Read (1986). É este 

apurar o olhar e a sensibilidade sobre mundo citado pelo leitor.  

 E a ideia de que todos têm o seu momento em Fábulas é também de certa forma um 

“ensinamento” sobre a importância de cada membro da sociedade e/ou de que cada indivíduo 
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a seu modo tem algo que o faz único e grandioso. E esta é uma mensagem transformadora que 

pode “impelir” o leitor a um gesto de mudança. 

 Outro leitor diz se identificar com os personagens Menino Azul, Papa Moscas e 

Pinóquio, devido a amizade dos três. Destaca ainda que “eles são tão honestos e do bem que 

você sempre torce por eles.” Os personagens em questão formam o trio de amigos “Nerds” de 

Fábulas que sempre vão juntos à loja de gibis e de doces, e após suas aquisições sentam nas 

escadas para conversar sobre a vida, seus problemas e garotas. 

 Nesta fala temos valores como amizade, bondade e honestidade. E quando o leitor 

“torce” por eles de certa forma evidencia a empatia que sente pelos personagens. 

 Ao longo das entrevistas palavras como emoção, prazer e diversão se fazem sempre 

presentes. Os leitores falam do que gostam e fazem críticas. Algumas bem interessantes como 

a do leitor a seguir em resposta à questão: Se você fosse Bill Willingham daria um rumo 

diferente a algum evento em Fábulas? Conte sua história. 

Na minha versão teria mais bichos de outras culturas, sendo menos 

europocentrico, com Gênios árabes, Dragões de todas as culturas, 

incluindo Boitatá, andarilhos dos sonhos australianos e xamãs inuítes. 

Pelo menos até onde li, muito pouco de outras culturas tinha aparecido, 

acho que só 1001 noites. (Ianomani de Oliveira. Leitor de Fábulas) 

 

 São falas que confirmam nossa hipótese das HQs nos trazerem informações pela via 

da sensibilidade, sobretudo. Uma fonte de informação complexa e contagiante. 

 

6.2.4 Os produtos do tear: propostas de mediação com Fábulas 

 

 Ao falar das perspectivas e filosofias da educação na sociedade brasileira em diversos 

momentos, reflexos de posturas políticas, Freire (1986) delineia as bases de sua visão 

pedagógica crítica e após tecer suas considerações teóricas e estruturar uma metodologia, nos 

apresenta propostas práticas de aplicação de seu método de ensino baseado nas trocas e 

ressignificações de sentidos de elementos do mundo do educando.  

 Acreditamos que dentro da estrutura de nossa pesquisa e a exemplo do que foi feito na 

citada obra de Freire, este é o momento propício para apresentarmos nossas propostas de 

possíveis atividades mediadoras com o acervo de quadrinhos em uma unidade de informação.  

Tendo a série Fábulas sido por nós utilizada como um significativo exemplo de que as HQs 

são tanto objetos culturais e artísticos, como fontes de informação relevantes do mundo 

contemporâneo; optamos por apresentar propostas para mediar a leitura de Fábulas. 
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 Toda a viagem que fizemos em busca de fios: a investigação teórica, o trabalho de 

campo, conversas e entrevistas e a identificação das pesquisas na área, tiveram como objetivo 

compreender a dinâmica da relação entre as HQs e seus leitores, bem como o tipo de 

informação veiculada pelos quadrinhos. Neste percurso vimos que é preciso uma aproximação 

com o leitor, escutá-lo é primordial para mediar a leitura dos acervos; e foi o que procuramos 

fazer. 

 A partir do conceito de leitor-modelo de Eco, das categorizações de Vergueiro (2005), 

da fala do bibliotecário Hugo Abud (Gibiteca Henfil) que revelou que tal prática é muito 

comum no espaço da gibiteca e da verificação, através da conversa com os leitores, que 

grande parte deles jogava RPG; pensamos na criação de uma aventura de RPG utilizando 

as ambientações de Fábulas. Nossa sugestão inicial seria uma aventura simples na qual os 

personagens tentam encontrar um portal mágico para fugir das Terras Natais, mas caberia aos 

leitores criarem outras histórias e personagens29.  

 A segunda sugestão que trazemos foi proposta por uma leitora em resposta a questão: 

Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem Fábulas? 

Ou o que acha que eles deveriam fazer para chamar a atenção tanto do publico que já 

conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 

Sendo bibliotecário, imaginando ter a liberdade de ‘montar’ a biblioteca, 

acredito que para chamar a atenção eu usaria a ideia do mundo duplo 

deles com os personagens mais conhecidos das histórias. Tipo uma porta 

de vai e vem que de um lado tem o Bigby de fábulas, um cara “normal” 

com algum dizer instigante e do outro lado o Lobo Mau na forma clássica 

com vários toques do Bigby. O mesmo para a Branca também dava para 

ser. O Charming... Dava para explorar os problemas maritais da Bella 

como Fera, marcar o chão com as patas dos porquinhos e dos outros 

animais para um lado e as da fera também e os pés da Bela para o outro e 

as imagens dos dois na parede com as plaquinhas das partes das cidades. 

Estas gracinhas em cartazes de ponto de ônibus com vidro davam certo 

também, mas atualmente acho que propaganda de shopping é o que 

atrairia mais. 

(Martha S. Nunes. Leitora de Fábulas) 

 

 Ela propõe uma atividade que explore a duplicidade dos personagens. De um lado a 

imagem do personagem no conto clássico e do outro a sua versão do quadrinho. Acreditamos 

que uma exposição interativa seria interessante para desenvolver esta ideia. A leitora 

                                                           
29 A aventura de Role-playing Game (RPG) pode ser desenvolvida em diversos cenários de campanha e com 

base em diferentes sistemas de regras. Como nossa sugestão é de que os leitores criem suas próprias aventuras 

eles próprios escolheriam o sistema de que mais gostam. No entanto, indicamos como referência o seguinte livro 

para a elaboração da aventura e do cenário de campanha: COOK, Mont. Dungeons & Dragons: Livro do 

Mestre, Livro de regras básicas II, versão 3.5. São Paulo: Devir, 2003. p.43-46 e p.135-146. 
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também traz boas sugestões de divulgação com a brincadeira das duas versões em cartazes no 

transporte público e em locais de grande circulação como shoppings, mas neste caso seria 

necessária a negociação de uma parceria tanto com as empresas de transportes quanto com os 

responsáveis pelo shopping. 

Como podemos ver ninguém melhor que o próprio leitor para dizer o que ele gostaria 

de ver, e apontar possibilidades divertidas de mediação do acervo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  

 Os quadrinhos foram escolhidos como nosso objeto de pesquisa menos pelo fato de ser 

um número que cresce nas estatísticas acadêmicas, e mais por constituir um elemento 

relacionado à memória e aos afetos. Sabemos que quadrinhos podem ser considerados fonte 

de informação por termos aprendido muito com os mesmos.  

Nesta pesquisa vimos a narrativa como um tecido composto por vários fios. É preciso 

se colocar diante do tear e pacientemente entrelaçá-los. Mediar a leitura destas narrativas é 

acrescentar ao tecido outros fios: o leitor, nós mesmos, assim como algumas teorias e 

metodologias para fundamentar nossa ação. Dar um novo colorido ao fio, provocar mudanças, 

enfim. 

 Quem somos nós enquanto sujeitos e profissionais? Trabalhar a informação é possível 

para além dos limites que os discursos e as práticas dominantes parecem nos impor. Ao 

vermos tantas questões filosóficas, políticas e sócio-culturais relacionadas ao nosso fazer com 

a leitura podemos ousar, sim, ir além daquele lugar do burocrata que desinforma e não media. 

 Entendemos os quadrinhos como uma fonte de informação que, através dos afetos que 

desperta, veicula uma cognição integral vinculada à leitura de mundo dos sujeitos.  

Em nossa trajetória de pesquisa investigamos não apenas o conceito, mas os diversos 

itens que fazem parte da estrutura da linguagem quadrinística e de seu processo criativo; 

destacamos também algumas formas de publicação e até mesmo como a distribuição dos 

quadrinhos pela página (diagramação) é importante para determinar o ritmo e o sentido da 

leitura. E é importante lembrar que apesar da diversidade de elementos apresentados não 

esgotamos o assunto, ao contrário. Apenas este material já seria suficiente para evidenciar a 

complexidade da linguagem dos quadrinhos e invalidar argumentações que apresentam as 

HQs como algo “simplista”. 

Mas os quadrinhos estão no mundo para serem lidos. É do contato com o leitor que 

surge a alquimia que transforma a linguagem em algo dinâmico e vivo. A partir dos conceitos 

de Educação pela Arte (READ, 1986), cooperação textual e leitor-modelo (ECO, 2005a; 

2011) e razão/conhecimento sensível (MAFFESOLI, 1998) constatamos que a leitura das 

HQs nos proporciona uma experiência transformadora, e o que aprendemos não nos chega 

através de preceitos ou instruções e sim por contágio, deixando marcas e resíduos no coração 

e na memória. O que defendemos e verificamos em nossas leituras não se trata de um 

processo de aprendizado fatual que veicule as informações de forma didática. É uma relação 

de empatia entre leitor e obra que se cimenta na reação emocional do leitor ao entrar em 



 141  

contato com elementos ou símbolos (EISNER, 2008), com os quais se identifique e/ou que 

remetam à sua própria realidade – palavra-mundo (FREIRE, 2005). 

Os quadrinistas agregam a palavra escrita e imagens aos quadros em sequência. Com 

técnicas e tinta constroem suas narrativas que, apropriadas pelo leitor, ganham novos 

contornos. Autor-narrativa-leitor em um processo de cooperação (ECO 2005a, 2011) que é 

ativado quando o leitor compartilha com o autor os mesmos referenciais simbólicos sendo, 

portanto, capaz de reconhecer os indícios que o conduzem ao “sentido” da obra. 

É preciso entender a importância dessa relação para mediar a leitura dos quadrinhos, 

fazendo com que estes se tornem efetivamente fontes de informação para seus leitores – que,  

como vimos em Vergueiro (2005) possuem múltiplos perfis. Cada vez mais percebemos que a 

imagem de “inocente leitura” “com conteúdo simplista” “para iletrados ou crianças” está 

muito longe da realidade dos quadrinhos. Quanto mais investigamos nos damos conta da 

imensidão de fatores que devemos considerar para trabalhar com acervos de HQs. Como 

vimos com o Pato Donald na Imagem 9 (f.30) fazer um quadrinho é tarefa árdua, e 

constatamos que para o profissional da informação também não é fácil.  

Cada tipo de leitor (eventual, exaustivo, seletivo, fanático e estudioso, em uma 

classificação que não pretende dar conta da totalidade de tipologias) terá uma percepção do 

texto e uma necessidade diferente. Cabe ao profissional conhecer a comunidade com a qual 

trabalha, não apenas através de números em um relatório. Mas, sobretudo, procurar “escutar” 

suas vozes, elaborar projetos, mais do que “para eles”, “com eles”. 

 Em pesquisa anterior do ano de 2005, sobre a qual falamos na Introdução, vimos o 

exemplo da bibliotecária Regina Gaglianone, vinculada à Biblioteca Popular de Olaria e 

Ramos que não apenas disponibilizava para consulta e empréstimo as HQs, como junto aos 

leitores elaborava quadrinhos com temáticas que faziam parte da história e do interesse da 

comunidade. 

Para fortalecer ainda mais nossa argumentação procuramos compreender melhor a 

questão da leitura e seus múltiplos sentidos. Como ela nos afeta, e o porquê de normalmente 

ser associada apenas à palavra escrita. O que, como pudemos ver a partir das falas de Yunes 

(2002) e Freire (2005), é uma ideia que limita o alcance do ato de ler. Lemos cheiros, gestos, 

sons e cores, o mundo enfim. O registro escrito e outras representações podem ampliar as 

possibilidades de ler o mundo, dar novos sentidos e fixar o que se funde (e confunde) nas 

regiões nebulosas da memória. 

Imagem e narrativa são conceitos que trouxemos para nossa argumentação sobre o ato 

de ler, pois estão intimamente ligados ao mundo dos quadrinhos. A imagem em si é um todo 



 142  

complexo que nos chega através dos olhos (percepção visual), possui aspectos simbólicos e 

afetivos. É vista por sujeitos constituídos por contextos sociais, históricos e culturais diversos, 

cujas vivências pessoais afetam também sua maneira de percepção/leitura das imagens. As 

técnicas de elaboração e forma de difusão das imagens também podem ser utilizadas para dar 

uma intenção específica à mensagem. É também uma forma de representar a realidade e uma 

expressão artística. Entendemos a imagem, portanto, como elemento de extrema importância 

para a narrativa quadrinística. 

Para ilustrar nossa afirmação das HQs como fontes de informação procuramos com 

Todorov (2006) e Barthes (2013) compreender a construção estrutural de uma narrativa de 

modo geral; já com Propp (2006) e Jolles (1976) buscamos elementos para nossa análise da 

narrativa do quadrinho Fábulas. Por isto, com estes dois últimos autores verticalizamos nossa 

investigação para a narrativa do conto maravilhoso. Determinamos que a HQ em questão é 

um reconto ou conto artístico por criar personagens com características individuais fortes e ter 

um enredo com situações típicas do mundo real contemporâneo, o que contraria a “moral 

ingênua” dos contos originais e suas atualizações. 

A análise da jornada do herói com o arco o Bom Príncipe traz os elementos arquétipos 

presentes nesta HQ. Jung (2008) nos fala da potencial transformação quando entramos em 

contato com o material dos arquétipos. Ao lermos a história e nos depararmos com este 

elemento, podemos criar fortes laços com a narrativa, sermos contagiados pela trajetória de 

transformação e renascimento do Príncipe Ambrose, e quem sabe, renovar as forças para 

nossas próprias jornadas. Não é à toa que nos questionários respondidos pelos leitores de 

Fábulas, o Bom Príncipe aparece como uma das histórias mais admiradas. 

Percorremos alguns espaços informacionais, conversamos com profissionais e leitores 

de quadrinhos em geral e especificamente de Fábulas e fizemos algumas propostas para 

mediar a informação desta HQ. 

Em nossa trajetória em busca dos diversos fios para entender o mundo dos quadrinhos, 

seus leitores e seu potencial pouco explorado de fonte de informação constatamos que os 

profissionais da informação têm em mãos algo de valor – a informação em vários suportes; e 

não se dão conta e/ou têm suas ações podadas/limitadas por políticas institucionais. Através 

de suas práticas mediadoras reproduzem discursos cristalizados muitas vezes sem refletir 

sobre os mesmos.  

 Muito se fala da função social do profissional da informação. Mas que social?  
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Não pensar o próprio fazer e reproduzir tais discursos ideológicos que limitam o 

acesso dos leitores aos acervos pode resultar em um espaço informacional vazio. Ao qual só 

se recorre em caso de “obrigação” escolar ou de trabalho. 

Na medida em que os preconceitos com a leitura dos quadrinhos vão caindo por terra e 

surge um interesse cada vez maior neste material, inclusive do ponto de vista acadêmico, não 

seria a hora de pensar os quadrinhos como fonte de informação? 

 O que notamos na prática é a existência de posturas engessadas, com ênfase às 

técnicas e exaltação das tecnologias. Porém de nada adianta a ficha ou o metadado 

tecnicamente perfeito se não levamos em conta o usuário; a própria técnica deve refletir o 

interesse do público-alvo (paradigma social), senão resulta em prática estéril. 

O mediador, por preconceito ou ignorância, deixa de explorar outras possibilidades de 

informação dentro do próprio acervo – o conhecimento sério é o que está nos livros. 

 A questão é que este mediador deve estar atento a mudança de mentalidades, a 

sociedade tem alterado seu olhar sobre os quadrinhos. A pesquisa científica, sobre as 

possibilidades de se situar as narrativas quadrinisticas como registro das formas de ver de 

pensar do mundo contemporâneo, traz para Ciência da Informação novas formas de se 

entender a informação e mediar os fluxos para se produzir conhecimento. 

  E, por fim, concluímos tecendo um paralelo com a Misteriosa Chama da Rainha 

Loana, de Umberto Eco. 

 Era uma vez... 

Uma menina espevitada e muito perguntadeira. Tudo queria saber a criatura, e não parava quieta 

nem na hora de dormir. A mãe dela, que era muito sabida, logo arrumou uma maneira, da menina 

satisfazer um pouco de sua curiosidade, e ao mesmo tempo ficar quieta uns instantes. Apresentou-

lhe as historias. Não apenas aquelas de princesas rosadas. Mas lendas e causos de arrepiar. 

Aventuras nas florestas e no centro da terra.  

 Acertou em cheio. A menina arregalava seus olhões de jabuticaba que brilhavam sem parar, e 

durante as narrativas ficava quietinha, pelo menos por fora. Pois por dentro estava mais elétrica do 

que nunca. O mundo parecia tão maior... E as cores que ela já conhecia pareciam cada vez mais 

vivas e interessantes, adquiriram novos tons.  

 Um belo dia a mãe lhe trouxe um presente deliciosamente divertido. Era um gibi do Tio 

Patinhas. As aventuras do velho pão duro, do ranzinza Donald e seus sobrinhos escoteiros eram 

viciantes. De noite não satisfeita com o que leu fazia a pobre mãe inventar novas histórias com seus 

queridos personagens. E não é que a  dona espertinha inventava? 
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 A menina nunca esqueceu as grandes viagens que fez junto com seus queridos patos. E até 

hoje traz no coração o espírito de aventura despertado por este quadrinho. É quase instantâneo, 

quando houve falar de povos exóticos, florestas e minas de pedras preciosas, a imagem dos patos 

desbravadores surge em sua mente. É bem verdade que hoje em dia ela sabe que não era apenas a 

aventura que movia os personagens, mas a leitura crítica não fez com que as histórias perdessem seu 

poder de encantamento. 

 A menina cresceu. Outras histórias vieram em vários formatos. Muitos quadrinhos e 

personagens se juntaram aos patos aventureiros, e até hoje ela arregala os olhões que faíscam de 

contentamento. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO UTILIZADO PARA AS ENTREVISTAS 

 

Perguntas de identificação do usuário. 

1. Idade 

2. Escolaridade 

3. Profissão 

4. Sexo 

 

Perguntas sobre os interesses e os usos que o leitor faz das histórias em quadrinhos 

1. Quais são os títulos de revistas de histórias em quadrinhos que você lê? 

2. Quantas revistas você lê, em média, por mês? 

3. Possui títulos de histórias em quadrinhos em casa? 

4. Quais são os seus personagens e temas prediletos? Por quê? 

5. Como e por que surgiu o interesse em histórias em quadrinhos?  

6. Você já se identificou ou identifica com algum personagem ou situação das histórias? 

7. Já utilizou em algum aspecto da sua vida pessoal? 

 

Perguntas sobre frequência, localidade e aquisição 

1. Com que frequência lê histórias em quadrinhos? 

2. Onde você lê e /ou busca as histórias? (Tipo bancas, livrarias, bibliotecas, internet, 

etc.) 

3. Você compra história em quadrinhos? 

4. Quais os critérios que você utiliza para escolher as histórias em quadrinhos? 

5. Faz alguma pesquisa prévia das novidades? De que forma? (Conversas, rede sociais, 

sites específicos) 

6. Considera-se um leitor de que tipo? Pode ser mais de uma categoria. 

a) Eventuais: Se tiver oportunidade, lê; do contrário, não busca. 

b) Exaustivos: Lê tudo o que aparece. 

c) Seletivos: Lê apenas temas e autores específicos 

d) Fanáticos: Busca tudo sobre aquilo que gosta e defende suas predileções com muita paixão. 

e) Estudiosos: Usa os quadrinhos como objeto de pesquisa acadêmica. 

 

7. Conhece alguma biblioteca ou outro espaço na região no qual leitores de HQs possam 

ir (ou se reunir) para ler e buscar (ou trocar) informações sobre quadrinhos? 
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APÊNDICE B – TABULAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ENTREVISTAS - A 

PESQUISA COM LEITORES DE HQs: reflexões iniciais 

A elaboração do questionário por nós aplicado baseou-se na proposta de Ramos (2008) 

privilegiando dados qualitativos e quantitativos. Trabalhamos com uma amostra de 10 

usuários (os frequentadores da Biblioteca Estadual de Niterói e os da loja Dragão da Torre)  

 O primeiro campo de informações que consideramos foi o que tratava dos dados 

gerais de identificação do usuário expostos nos gráficos abaixo. 
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 A faixa etária predominante entre os usuários entrevistados foi de 20-30 anos, embora 

outras faixas apresentem representação significativa dentro do universo pesquisado. 

 

GRÁFICO 2: Escolaridade 
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 Os entrevistados em sua maioria possuem nível superior, nenhum de ensino 

fundamental e dos três de ensino médio um possui formação técnica.  
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GRÁFICO 3: Profissão 
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Neste campo os resultados se apresentaram muito variados. E apesar de trabalharmos 

com uma amostra pequena para referenciar o que encontramos nas reflexões de Vergueiro 

(2005) e Ramos (2008), ousamos supor que se deve ao fato não apenas das HQs trabalharem 

com temáticas transversais a diversas áreas do conhecimento, como também à diversidade de 

gêneros e títulos disponíveis no mercado. 

 

GRÁFICO 4:  Sexo 
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A maioria dos usuários era do sexo masculino. E na loja comercial, que é ambiente 

mais especializado, o fluxo de indivíduos do sexo masculino era intenso. 

         O segundo campo que trabalhamos no questionário foi o referente aos interesses e usos 

das histórias em quadrinhos.  
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GRÁFICO 5: Quantidade de  revistas lidas por mês: 
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 Neste caso dois dos leitores eventuais disseram apenas folhear algumas revistas lendo 

histórias soltas, nunca de fato parando para ler uma revista inteira. 

 

GRÁFICO 6: Existência de títulos de quadrinhos em casa 
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 Apenas os não eventuais disseram possuir quadrinhos em casa. 

 

          Quanto a regularidade, localidade e aquisição. 

 

GRAFICO  7:  frequência de leitura 
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 Os usuários eventuais não apresentaram constância de leitura. 
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GRAFICO 8; Local em que lê as histórias em quadrinhos 
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 Neste caso, alguns usuários marcaram mais de uma opção. Sendo que muitos 

leem o material na internet em formato digital e posteriormente compram o produto que mais 

gostam. 

 

GRÁFICO 9:  Compra histórias em quadrinhos? 
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 Apenas os usuários eventuais não possuem quadrinhos em casa. 

 

GRAFICO 10: Tipos de leitor 
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Neste caso, muitos entrevistados marcaram mais de uma opção. Sendo que três eram 

apenas eventuais, e um se identificou também como estudioso. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO ESPECÍFICO PARA LEITORES DE FÁBULAS 
 

Questões “fabulosas”: 

 

1. É menino ou menina? Idade, escolaridade e profissão. 

 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

 

 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção científica, 

etc.) Com qual frequencia?  

 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. - de ficção ou não) 

 

 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, culinária, botânica, bola de gude, 

etc.) Quais e por quê? 

 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. Por 

quê? 

 

 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em Fábulas? 

Conte sua história. 

 

 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

 

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem 

Fábulas? Ou o que acha que os bibliotecários deveriam fazer para chamar a atenção 

tanto do publico que já conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 
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APÊNDICE D – TABULAÇÃO DE DADOS SOBRE PESQUISAS E 

PESQUISADORES SOBRE HQS NA CI COM BASE NA ANÁLISE DO LATTES 

(Dados expostos no XIV ENANCIB em 2013) 

 

Análise e resultados 

 

 Além de excluirmos os trabalhos de outras áreas do conhecimento, optamos por 

separar pesquisadores que participaram da pesquisa apenas como orientadores, ou como 

participantes em bancas de avaliação acadêmica, sem nenhuma produção adicional; faz parte 

deste grupo, também, aqueles que participaram de eventos na temática, como ouvintes, mas 

não possuem nenhum trabalho sobre HQs. 

 Na área de Biblioteconomia, obtivemos um total de 87 pesquisadores (Gráfico 1). 

Quanto à tipologia das pesquisas, identificamos uma grande variedade de temáticas (Tabela 1) 

e 2 trabalhos cujo recorte não estava explicito constando apenas “Histórias em quadrinhos” 

como título de pesquisa. Outra constatação é que poucos autores têm de fato as HQs como seu 

objeto de pesquisa. Na maioria dos casos a temática aparece apenas em 1 trabalho do 

pesquisador e ás vezes apenas como exemplo de possibilidade de trabalho com um material 

diferente.  

 

Gráfico 1 - Distribuição dos pesquisadores na busca com os termos “Biblioteconomia” e 

“Quadrinhos” no Brasil, via Currículo Lattes 
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 Verificamos que a questão de um olhar equivocado, isto é, que carrega o antigo 

preconceito das HQs como uma literatura menor, e sua subutilização, ainda se faz presente, 

embora tenhamos encontrado trabalhos que caminham na direção contrária, como a pesquisa 

de Valéria Aparecida Bari30 em parceria com Waldomiro Vergueiro que traz proposta de 

utilização de HQs na formação de leitores críticos. 

                                                           
30  BARI, V. A.; VERGUEIRO, W. C. S.. As histórias em quadrinhos para a formação de leitores ecléticos: 

algumas reflexões com base em depoimentos universitários.. Comunicação e Educação (USP), v. XII, p. 15-

24, 2007. 
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Tabela 1 – Temáticas31 encontradas na busca 

Temáticas 

 

Número pesquisadores 

Incentivo à leitura 3 

Formação de leitores 2 

Leitura (Linguagem/processo) 8 

Processamento técnico 5 

Estudos de usuários/leitores 1 

Fontes de informação 4 

Memória 3 

Educação 3 

Biblioteca pública 1 

Cultura 1 

Semiótica 1 

Gibitecas 2 

Mediação 1 

Análise do discurso 1 

Não explícita 2 

Total 39 

Fonte: Autoria própria 

 

 Cientes de que nossa busca não dá conta dos detalhes das pesquisas, pois se baseia 

apenas nas informações contidas no CVlattes dos pesquisadores, apontamos uma questão 

basilar para a nossa pesquisa: na Tabela 1 verificamos a existência de apenas 1 trabalho sobre 

mediação, apesar de esta nos parecer ser  questão primordial do trabalho com a informação. 

Na busca feita com o termo “Ciência da Informação” recuperamos um total de 99 

currículos. Para a filtragem, além dos critérios adotados anteriormente, também retiramos os 

currículos igualmente recuperados na busca por “Biblioteconomia”, resultando então um total 

líquido de 18 pesquisadores. 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos pesquisadores na busca com os termos “Ciência da Informação” 

e  “Quadrinhos” no Brasil via Currículo Lattes 
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31  Um mesmo autor pode trabalhar com mais de uma temática 
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Tabela 2 - Temáticas encontradas na busca 

Temáticas  

 

Número pesquisadores 

Formação de leitores 1 

Leitura (Linguagem/processo) 5 

Processamento técnico 3 

Estudos de usuários/leitores 1 

Fontes de informação 1 

Memória 3 

Educação 1 

Identidade 1 

Gibitecas 1 

Mediação 1 

Análise do discurso 6 

Dinamização de coleções 1 

Total 25 

Fonte: Autoria própria 

 

 De modo geral os resultados da análise das temáticas são os mesmos da 

Biblioteconomia, ou seja, poucos pesquisadores de fato trabalham verticalmente com a 

temática das HQs na área, já que, como dito anteriormente, as HQs geralmente aparecem em 

apenas 1 trabalho, muitas vezes somente para exemplificar a possibilidade de trabalho em 

bibliotecas com outros materiais que não sejam livros ou periódicos científicos. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS LEITORES DE FÁBULAS  

 

Questões “fabulosas” 1: (B.T.) 

1. É menino ou menina? Idade, escolaridade e profissão. 

Menino. 30 anos, Arquivista com especialização em Preservação do Patrimônio de Ciência e 

Tecnologia. Sou Oficial da Força Aérea Brasileira, e trabalho na área de arquivologia. 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Lendo a Revista da Vertigo, aquela que vêm com várias histórias juntas 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia?  

-Todos. Não com tanta frequência como gostaria, mas eu diria que uma vez a cada duas 

semanas em média. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. - de ficção ou não) 

 Livros. Literatura fantástica e de terror. TambÊm leio muito sobre artes marciais 

japonesas 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

-Gosto de coisas demais. Cinema Música, Esportes (em menor grau, só os estranhos acho) 

RPG... Mas posso dizer que RPG tomou grande parte da minha vida assim como o Kendo 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. Por 

quê? 

 -Li muito pouco e a muito tempo para poder me identificar com um personagem... 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

 -Meu backlog de histórias em quadrinho só cresce... 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

 -Infelizmente não li o suficiente 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

-Sinceramente não. E estou ultrajado por isso! 
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10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem 

Fábulas? Ou o que acha que os bibliotecários deveriam fazer para chamar a atenção 

tanto do publico que já conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 

-Contos de fada sempre fizeram parte do repertório de histórias infantis, mas isso tem 

mudado. As reinterpretações de histórias no cinema e TV tem sido bem populares. Oferecer 

mais essa reinterpretação como opção ativamente, aproveitando a “moda” pode atrair a 

atenção do público. Particularmente acredito nas ideias de Noah J. Goldstein para diretrizes de 

persuasão como descritas no seu livro SIM: 50 verdades da ciência sobre a arte da persuasão. 

 

Questões “fabulosas” 2: (#D.S.) 

 

1. É menino ou menina? Idade. Escolaridade. Profissão. 

Menino. 18 anos, 3 ano EM, desenhista.  

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Sites relacionados a quadrinhos. 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia?  

Fantasia ex: Conan, super heróis ex: O Cavaleiro das trevas , ficção cientifica ex: Watchmen 

também gosto de quadrinhos biográficos ex: Maus, uma que curto muito também é V de 

vingança que não é bem um super herói. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. -  de ficção ou não) 

Livros, Hobbit, As Cronicas do gelo e do fogo, 1984, livros do Stephen king e também 

biografias, O Senhor dos anéis. 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e porquê? 

Musica, toco guitarra e violão. Cinema, sempre que posso estou no cinema e leio muitas 

criticas de filmes. Rpg com os amigos também faço bastante, esporte muito pouco, porem 

gosto de basquete. 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. Por 

que? 

O Menino azul, papa moscas e o pinoquio, gosto muito da amizade dos três e eles são tão 

honestos e do bem que você sempre torce por eles, e a melhor historia foi a ultima saga do 

menino azul. 
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7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

A moral é como se os problemas humanos estivessem invadindo as fabulas que antes eram 

perfeitas nessa versão parece que foram corrompidas pelos nossos pecados. 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

Sim, eu tenho muito carinho com personagens que eu crio e eu dificilmente faria eles 

sofrerem kkkkk acho que isso é um defeito meu. 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

Estou familiarizado com todas as atualizações sobre fabulas, e o jogo da Telltale é muito bom 

assim como o seu antigo baseado em the walking dead eu realmente gosto muito dele é como 

se fosse um prologo das hqs, e o filme é muito subjetivo depende mesmo do diretor e 

roteirista se vai sair um filme decente. 

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecem 

Fábulas? Ou o que acha que eles deveriam fazer para chamar a atenção tanto do 

publico que já conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 

Continuar com o bom roteiro que as pessoas certas vão achar fábulas xD. 

 

Questões “fabulosas” 3: (K.K.) 

 

1. É menino ou menina? Idade, escolaridade e profissão. 

Menino, formação técnica em publicidade, trabalho como programador visual. 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Lí no Omelete (site) quando saiu nos EUA, deixei rolar por um tempo, baixei alguma coisa 

em .cbr e quando saiu pela Panini os encadernados comecei a ler “de verdade”. 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia?  

Geralmente fantasia e heróis, leio quase diariamente (tem sempre alguma coisa à ser lida na 

fila). 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. -  de ficção ou não) 

Livros. 



 162  

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

Filmes, Música, Jogos de Tabuleiro e Futebol 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. 

Porque? 

Sou bastante fã da série, pra separar um arco é difícil, mas acho que “O Bom Príncipe” foi até 

agora um dos melhores arcos. 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

Cara, eu leio o Fábulas (e quadrinhos em geral) para entretenimento, não tento ficar extraindo 

“moral” ou “ensinamentos”, é um passatempo. 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

Talvez mudasse um pouco os rumos da Fazenda antes das Fábulas terem “invadido” o espaço 

deles. 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

Não tinha ouvido falar não, mas vou procurar saber mais à respeito. 

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecem 

Fábulas? Ou o que acha que eles deveriam fazer para chamar a atenção tanto do 

publico que já conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 

Acho que as bibliotecas deveriam chamar mais atenção aos quadrinhos em geral, eles são uma 

forma de leitura muito agradável e criam um vínculo importante com o prazer de ler ao apelo 

visual das histórias. 

 

Questões “fabulosas” 4: (L.G.) 

 

1. É menino ou menina? Idade, escolaridade e profissão. 

Menina, 33 anos, mestrado completo, bibliotecária. 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Na banca de revistas. 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia?  
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Geralmente fantasia, mas com cada vez menos frequência em virtude do tempo para ler e do 

preço; eventualmente super-heróis. Gosto também de álbuns de humor de personagens como 

Calvin, Garfield, Asterix (antigo) e os desenhos de André Dahmer. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. - de ficção ou não) 

Sim, ficção, biografias, livros técnicos nas áreas de ciências sociais, revistas 

técnico/científicas e de interesse geral. 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

Cinema e música, principalmente. Porque sim, ué. 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. Por 

quê? 

Como só li as 1001 noites de neve, minha personagem favorita é a Branca de Neve, 

provavelmente por falta de opções. 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

Diplomacia é tudo. 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

Não. Infelizmente não lembro tão bem assim da história para poder pensar em um final 

alternativo. 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

Não, não conheço. 

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem 

Fábulas? Ou o que acha que os bibliotecários deveriam fazer para chamar a atenção 

tanto do publico que já conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 

Depende da biblioteca onde o profissional trabalha. Em geral, creio que um material como 

esse é melhor divulgado através do boca-a-boca, mas numa biblioteca escolar a inclusão do 

material num display poderia funcionar. 

 

Questões “fabulosas” 5: (I.O.) 

 

1. É menino ou menina? Idade Escolaridade, profissão.  

Omi!32 anos. Arquivista - Superior completo/Técnico em Documentação (Servidor público) 
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2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Dica de amigos! 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia? 

Super-heróis e ficção científica. Muito baixa atualmente, mas tenho uma coleção de 2000 

edições aproximadamente. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. -  de ficção ou não) 

Sim, Livros de ficção. 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

Música, Séries de TV, Desenhos animados, RPG, Chocolate e Uísque. Porque são bem 

bonzinhos! 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. 

Porque? 

Rei Sapo, na história “o Bom Príncipe”. Porque ele é muito bonzinho! E é bom ser bonzinho! 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

Não tá fácil pra ninguém! Tirando a Disney, que faz rios de dinheiro criando marcas 

registradas de histórias populares. 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

Na minha versão teria mais bichos de outras culturas, sendo menos europocentrico, com 

Gênios árabes, Dragões de todas as culturas, incluindo Boitatá, andarilhos dos sonhos 

australianos e xamãs inuítes. Pelo menos até onde li, muito pouco de outras culturas tinha 

aparecido, acho que só 1001 noites. 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas? 

Muito pouco. A Série de TV “Once upon a time” é uma outra versão das fábulas grimm no 

mundo moderno. Séries animadas sempre atraem muito público, e tem grande divulgação 

mercadológica. 
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10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem 

Fábulas? Ou o que acha que eles (bibliotecários) deveriam fazer para chamar a atenção, 

tanto do publico que já conhece este quadrinho, quanto daqueles que não conhecem? 

Os meios imagéticos têm a grande vantagem sobre os apenas escritos de poder transmitir uma 

ideia com pouco ou nenhum referencial. Os quadrinhos por combinar esses dois aspectos, 

podem servir de meio termo na atual polaridade virtual/ação (como videogames e filmes) 

contra leitura/aprendizagem. Por ser ricamente ilustrada e precisar pouco ou nenhum 

conhecimento prévio das histórias originais (que já fazem parte do imaginário popular ou 

podem ser apreendidas com uma rápida visita a Wikipédia), os quadrinhos de Fábulas são 

uma ótima primeira visita a contos clássicos e a prática da leitura. 

 

Questões “fabulosas” 6: (M. S. N.) 

 

1. É menino ou menina? 

Menina de 33 anos, Superior incompleto e atendente de suporte técnico internacional. 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Buscando HQ’s em um canal do Mirc (lá vai tempo nisto Oo) 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia?  

Leio de tudo o que cai na minha mão, mas a maior parte do que tenho é de super-heróis. Mais 

por acesso do que por preferência. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. -  de ficção ou não) 

Sim! Livros! Ficção e não-ficção, mas a maioria é de ficção ou algo sobre história do século 

XIX. Revistas leio raramente, exceto online, aí leio muita coisa de história, psicologia, 

nutrição e biologia. 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

Seriados, Teatro, RPG, trilhas! Seriados são ricos em insights da mente humana! O 

dinamismo de ter zilhares de personagens interagindo em situações diversas é muito 

interessante. As atitudes que tomam de acordo com o que são, aparentam ser e são de verdade 

é fantástico. O teatro tem a graça de ser momento, mas estou fora das comédias. Não curto a 

maioria, não acho graça da maioria,  mas os que vem com propostas diferentes são 

encantadores! Contos, os musicais, é para fazer parte de uma hora de encanto mesmo. RPG é 
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o pode tudo! Ser outro e agir como outro em um lugar imaginado, desenvolver este ser, dar 

personalidade, ver o que é coerente ou não durante a narrativa, é desafiador e encontramos 

emoções diferentes das nossas e emoções que acabam nos lembrando as nossas e nos 

surpreendemos até com as atitudes que não imaginávamos ser nossas, mas que são. E as 

trilhas... Andar na natureza tem cheiro diferente, tem um cansaço gostoso e é ótimo para 

conversar! Nem vou ter outros prazeres pq vou cansar de falar tanto XD 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. Por 

quê? 

Minhas preferidas são Animal Farm e The Good Prince. A Revolta dos Bichos é totalmente 

justificada e as emoções de Flycatcher são muito envolventes e intensas no The Good Prince. 

Dos personagens gosto do jeitão ranzinza do Bigby e sinto a frustração do Fera coitado.  

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

Seres fantásticos também passam aperto XD Na verdade Fables é fantástico, mas as 

discussões são bastante reais. O fato de levar a rotina para um bando de seres ‘encantados’ é a 

grande graça. Acho que a ideia é que a nossa existência boba pode ser tão mágica quanto a 

deles é rotineira. Ponto de vista apenas. 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

 Não iria tão longe e dizer que mudaria, mas gostaria de ver mais histórias, talvez desenvolver 

mais personagens. O mundo é tão grande! Tem também o fato de eu ser louca pela Bella das 

histórias convencionais, mas achar a Bella dele bem chatinha... Eu não faria isto. 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

Sim, ouvi falar e olhei teasers do jogo, não sabia do projeto para filme. Fábulas é perfeito para 

série! Pequenos arcos fechados redondinhos! E livros pela visão de personagens também 

dariam um dinheiro. E RPG seria 10 *_*  

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecem 

Fábulas? Ou o que acha que eles deveriam fazer para chamar a atenção tanto do 

publico que já conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 

Sendo bibliotecário, imaginando ter a liberdade de ‘montar’ a biblioteca, acredito que para 

chamar a atenção eu usaria a ideia do mundo duplo deles com os personagens mais 

conhecidos das histórias. Tipo uma porta de vai e vem que de um lado tem o Bigby de 

fábulas, um cara “normal” com algum dizer instigante e do outro lado o Lobo Mau na forma 
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clássica com vários toques do Bigby. O mesmo para a Branca também dava para ser. O 

Charming... Dava para explorar os problemas maritais da Bella como Fera, marcar o chão 

com as patas dos porquinhos e dos outros animais para um lado e as da fera também e os pés 

da Bela para o outro e as imagens dos dois na parede com as plaquinhas das partes das 

cidades. Estas gracinhas em cartazes de ponto de ônibus com vidro dava certo também, mas 

atualmente acho que propaganda de shopping é o que atrairia mais. 

 

Questões “fabulosas” 7: (P.M.F.) 

 

1. É menino ou menina? Idade Escolaridade, profissão.  

Rapazinho. 38 anos, historiador e professor, doutorado em história . 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Leio as notícias online sobre os quadrinhos que gosto, no caso Vertigo. 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia? 

Alguma coisa de superherois (leio os mutantes para acompanhar a novela, há mais de 25 

anos), vertigo e algumas coisas esparsas de “quadrinhos adultos”. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. -  de ficção ou não) 

Não tenho muito tempo para literatura “adulta” por causa das leituras acadêmicas que leio por 

trabalho, nos momentos de folga gosto de baixa literatura de ficção, tipo lovecraft. 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

Cinema, música, rpg, boardgames... pq? Sei lá... gosto é gosto, não é? 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. 

Porque? 

Não tenho personagens prediletos, acho. O bacana de fábulas é que todos tem os seus 

momentos de brilhar... Desgosto de alguns personagens que acho chatos, tipo o pinóquio, a 

bela e a fera. Talvez eu goste mais da branca e os filhotes, mas é só um chute. 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

Não gosto de coisas que tenham uma moral implícita. Arte não precisa ensinar coisas, na 

minha opinião. Claro que existe a coisa grega lá da história edificante e tal, mas eu prefiro não 

pensar nesses termos. O que eu aprendi com fábulas? Acho que o mesmo que com qualquer 

expressão artística que me interessa, apurar a sensibilidade e o olhar. 
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8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

Pô, eu prefiro não me colocar nesse papel... gosto da história como ela é... Já sei! Eu JAMAIS 

faria o spinoff do João, chato para caralho!!! Personagens malas e metalinguagem de 

botequim! 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

Sim, eu inclusive testaria o jogo. Filme eu acho complicado... talvez uma série de televisão 

fosse melhor, mas já existem outras parecidas. 

 

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem 

Fábulas? Ou o que acha que eles (bibliotecários) deveriam fazer para chamar a atenção, 

tanto do publico que já conhece este quadrinho, quanto daqueles que não conhecem, 

para esta obra? 

Não sei dizer, acho que o quadrinho é bacana para crianças e adolescentes de uma certa idade 

(talvez nessa facha etária seja pedagógico, mas não para adultos). Mas precisa conhecer os 

referenciais, não é? Caso contrário não funciona... 

 

Questões “fabulosas” 8: (S. A.) 

 

1. É menino ou menina? Idade, escolaridade e profissão. 

Menino. 54 anos, superior completo, bibliotecário. 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

       Na banca de jornais. Tenho o hábito de frequentar as bancas não apenas para comprar os    

quadrinhos como para conhecer as novidades. 

3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia?  

Leio de tudo. A principio lia mais sobre super-heróis, mas devido aos fracos roteiros tenho 

dado preferencia aos da Vertigo, como Fábulas.  E possuo uma grande coleção de temáticas 

variadas em casa. Devido a falta de tempo normalmente nos finais de semana e feriados. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. - de ficção ou não) 

Livros de ficção, guias de viagem e revistas teóricas sobre quadrinhos. 
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5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, culinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

Musica, filmes e seriados. Por que são prazerosos e divertidos. 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. Por 

quê? 

Na verdade dois personagens me chamam atenção: Bigby e Ambrose, pois a abordagem feita 

pelo autor acrescentou muito aos personagens. Deu uma nova perspectiva as suas histórias. 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

Não acredito nisso de moral da história, ou que tenha que aprender algo. Leio por diversão, 

mas penso que o diferencial de Fábulas são suas histórias criativas. Através de uma narrativa 

superior o autor reinventou as antigas histórias, aliás normalmente eu tenho resistencia a estas 

atualizações, mas neste caso parece que existe uma  volta ao espirito do original das histórias 

só que com situações de hoje em dia. 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

       Manteria tudo como é. 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

Nunca ouvi falar. Seriado e animação. 

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem 

Fábulas? Ou o que acha que os bibliotecários deveriam fazer para chamar a atenção 

tanto do publico que já conhece este quadrinho quanto daqueles que não conhecem? 

Explorar esta nova visão sobre os antigos contos para a promoção da leitura. Bater na tecla 

deste novo olhar, expor bastante o material. Tirar das estantes, conhecer melhor o leitor. 

 

Questões “fabulosas” 9: (A. P.) 

 

1. É menino ou menina? Idade Escolaridade, profissão.   

Homem! 37 anos. Superior Completo (Designer). Empresário e professor. 

2. Como conheceu Fábulas? (Propaganda em outras revistas, banca, dica de amigos, 

podcasts, redes sociais, etc.) 

Roubei da minha mulher! 
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3. Que tipo de quadrinhos costuma ler? (Terror, fantasia, super-heróis, ficção 

científica, etc.) Com qual frequencia?  

Há muito tempo atrás gostava de heróis, principalmente Batman. Hoje gosto muito de 

qualquer quadrinho da Vertigo mas não compro nenhum, leio sempre quando tem algo novo 

em casa! 

Leio também os quadrinhos do Star Wars mesmo sendo muito ruins eu gosto muito do 

universo. 

4. Gosta de outros tipos de leitura? Quais? (Livros, revistas, etc. -  de ficção ou não) 

Livros, de preferencia digitais. 

5. Outros prazeres. (Cinema, música, esportes, RPG, cúlinária, botânica, bola de 

gude, etc.) Quais e por quê? 

Cinema, seriados e jogos de computador. 

6. Personagens e histórias prediletas e/ou com as quais se identifica em Fábulas. 

Porque? 

Personagem: o lobo pois me identifico com ele. 

História: todo o arco da derrota do adversário porque gosto muito de batalhas épicas. 

7. Qual a moral da história? Ou com Fábulas aprendi que... 

Não gosto de histórias com moral e ignoro sua existência. 

8. Se você fosse Bill Willingham daria um rumo diferente a algum evento em 

Fábulas? Conte sua história. 

Ele explora muito pouco os personagens secundários. 

9. Existe um Game baseado em Fábulas (The wolf among us da Telltale Games)  e 

projeto para um filme. Você já ouviu falar? Que outras linguagens poderiam utilizar as 

tramas de Fábulas?  

O jogo é muito bom, viciante. O filme tenho medo. 

10. Se você fosse um bibliotecário o que faria para que seus leitores conhecessem 

Fábulas? Ou o que acha que eles (bibliotecários) deveriam fazer para chamar a atenção, 

tanto do publico que já conhece este quadrinho, quanto daqueles que não conhecem? 

Muito difícil essa pergunta. Infelizmente Fábulas tem um preconceito de “história infantil” 

muito grande embora seja um quadrinho adulto de ótima qualidade. Acredito que seria muito 

interessante uma exposição de partes dos quadrinhos mostrando não somente sua qualidade 

acima da média mas como pedaços interessantes da história de humor peculiar como a relação 

do lobo com os “porquinhos” 
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ANEXO B – SUMÁRIOS DE VÁRIAS EDIÇÕES DO LIVRO INTRODUÇÃO ÀS 

FONTES DE INFORMAÇÃO ORGANIZADAS POR BERNADETE CAMPELLO 

Versão original 
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Fonte: CAMPELLO, Bernadete Santos; CAMPOS, Carlita Maria (Orgs.). Fontes de Informação 

especializada: características e utilização.  Belo Horizonte: UFMG, 1988. 
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Versão alterada 
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Fonte: CAMPELLO, Bernadete Santos; CENDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette Marguerite. 

(Orgs.). Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000. 
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Versão original com HQs 
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Fonte: CAMPELLO, Bernadete Santos; CALDEIRA, Paulo da Terra; MACEDO, Vera Amália Amarante 

(Orgs.). Formas e expressões do conhecimento: introdução às fontes de informação. Belo Horizonte: UFMG, 

1998. 
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Versão alterada sem as HQs 

 

Fonte: CAMPELLO, Bernadete Santos; CALDEIRA, Paulo da Terra (Orgs). Introdução às fontes de 

informação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 
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ANEXO C – RESULTADO DA COMPILAÇÃO DA BUSCA FEITA NA BRAPCI EM 

13/04/2012 COM O TERMO QUADRINHOS 

No movimento da leitura das historias em quadrinhos: uma proposta discursiva para a 

ciência da informação . Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação v. 

9, n. 1, jul./dez. 2011   (ARTIG)  

  FERRAZ, Angela; CANATO, Daiana Ellen; GASPAR, Nádea Regina 

Este trabalho tem como objetivo expor alguns princípios teóricos da Análise do discurso (AD) 

de linha francesa, quais sejam: quais sejam: “discurso” “enunciado” e “trajeto temático”, 

advindos, respectivamente, de Pêcheux (1997, 2008), Foucault (1997) e Guilhaumou e 

Maldidier (1994), aplicando-os na análise de um acervo composto por 100 exemplares - dos 

quais foram analisados 57 exemplares - de revistas em quadrinhos intitulada “Sesinho”, no 

período de 2001 a 2008. A recorrência aos procedimentos teóricos da AD francesa apontaram 

para os seguintes resultados: a) o encontro de temas inclusos nas histórias em quadrinhos, 

mediante a leitura integral das mesmas; b) a oferta aos leitores/usuários de relações 

pormenorizadas e diversas sobre um mesmo tema, por meio da identificação de enunciados 

discursivos. Conclui-se que a AD pode ser um ferramental teórico metodológico e analítico a 

mais para a Ciência da Informação, por exemplo, em análises das revistas em quadrinhos.  

 

Palavras-chave: análise de discurso. histórias em quadrinhos. Ciência da Informação  

 

 Histórias em quadrinhos: formando leitores . Transinformação v. 23, n. 1, jan./abr. 

2011   (00008)  

  SANTOS, Mariana Oliveira dos; GANZAROLLI, Maria Emilia 

O foco do presente estudo são as histórias em quadrinhos e as possibilidades de incentivo de 

sua leitura na escola e na biblioteca. A pesquisa tem caráter bibliográfico, qualitativo e 

exploratório, resultante de um levantamento de projetos e trabalhos que utilizaram os 

quadrinhos na formação de leitores. Além da trajetória histórica dos quadrinhos no Brasil e de 

suas características de linguagem, buscou-se identificar, nos projetos e trabalhos selecionados, 

a participação do bibliotecário e do professor como mediadores entre os quadrinhos e as 

crianças. A pesquisa confirma a hipótese de que a história em quadrinhoo é um recurso muito 

eficiente como incentivo à leitura, além de um importante auxiliar no ensino, contribuindo 

para a formação de leitores mais competentes.  

 

Palavras-chave: Formation of the user. comics. Comic Libraries. Incentives to reading. 

Formação do usuário. gibitecas. histórias em quadrinhos. incentivo à leitura  

 

 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: BARREIRAS PARA A REPRESENTAÇÃO 

DOCUMENTAL . Ponto de Acesso v. 4, n. 1, jan./jun. 2010   (ARTIG)  

  SOUZA, Edvaldo de; TOUTAIN, Lídia Brandão 

Visa discutir as dificuldades para a representação documental de histórias em quadrinhos 

(HQs), como a presença da imagem e o reconhecimento como meio de comunicação de 

massa, abordando as definições e características das obras em quadrinhos e como se apresenta 

a informação neste contexto imagético-textual. Aponta como o desconhecimento em nível 

iconográfico, de acordo com a proposta de análise da imagem de Panofsky, influencia no 

processo de representação das HQs. Através de revisão de literatura, conclui que há um sub-

aproveitamento deste tipo de coleção nas bibliotecas e unidades de informação, em parte 

devido a carência de estudos sobre o tema na área de Ciência da Informação, o que permitiria 

potencializar o uso dos seus recursos informativos.  
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Palavras-chave: comics. Documentary representation. Information. image. communication. 

histórias em quadrinhos. Representação documental. Informação. imagem. comunicação  

 

 Formação de leitores: um estudo sobre as histórias em quadrinhos . Revista ACB: 

Biblioteconomia em Santa Catarina v. 15, n. 2, jul./dez. 2010   (ARTIG)  

  SANTOS, Mariana Oliveira dos 

RESUMO: O estudo tem como foco as histórias em quadrinhos e sua contribuição para a 

formação de leitores. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, com caráter 

exploratório. Na qual se apresenta a trajetória histórica dos quadrinhos no Brasil, as 

características de linguagem e de estímulo à leitura, assim como a participação do 

bibliotecário e do professor como sujeitos mediadores entre os quadrinhos e as crianças. 

Como resultados finais pode-se perceber que as histórias em quadrinhos são um recurso muito 

eficiente para incentivar a leitura, são muito informativas e diversificadas, além de 

contribuírem na formação de leitores mais competentes.    

 

Palavras-chave: comics. Training of readers. Comic Libraries. Reading Encouragement. 

histórias em quadrinhos. formação de leitores. gibitecas. incentivo à leitura  

 

 Espaços extraordinários: ensaio sobre a representação do espaço geográfico na HQ “A 

Liga Extraordinária” de Alan Moore & Kevin O’neill . ETD - Educação Temática 

Digital v. 11, n. 2, 2010   (TEMAS)  

  FERNANDES, Rodrigo Emanoel 

A HQ “Liga Extraordinária” insere, numa mesma trama, diversos personagens clássicos da 

literatura fantástica inglesa do século XIX, porém procurando preservar o máximo possível as 

características descritas nos livros originais. Isso cria a necessidade da elaboração de um 

único espaço geográfico que seja capaz de justificar a presença simultânea de personagens 

que não foram idealizados para interagir harmoniosamente. Como resultado, a HQ se destaca 

por sua forma singular de representação do espaço geográfico, pouco comum na mídia, 

apresentando uma Londres do século XIX que destoa daquela que a maioria dos leitores está 

habituada, ainda que (ou por isso mesmo) seja mais adequada aos personagens que a habitam. 

Um “espaço extraordinário” tão (in)coerente e (des)harmonizado com seus “extraordinários” 

habitantes quanto o espaço real em relação a nós mesmos, encontrando assim eco nos recentes 

trabalhos da geógrafa americana Doreen Massey.  

 

Palavras-chave: Comic book. Geographical space. Classics of the English literature. images. 

media. histórias em quadrinhos. Espaço geográfico. Clássicos da literatura inglesa. imagens. 

mídia  

 

 A construção de sentido na informação das histórias em quadrinhos . DataGramaZero 

v. 10, n. 2, abr. 2009   ()  

  COSTA, Robson Santos; ORRICO, Evelyn Goyannes Dill 

Discute a construção de sentido na linguagem das histórias em quadrinhos compreendendo-a 

como um meio facilitador de transmissão informacional, fazendo um breve relato de como a 

área da Ciência da Informação trabalha com a informação nas mais diversas formas de 

linguagem, especialmente as específicas da contemporaneidade. Partindo das concepções de 

enunciado e gênero secundário contemporâneo, segundo as orientações de Bakhtin para quem 

os gêneros discursivos são construções sociais, este trabalho examina o conceito de histórias 

em quadrinhos e as especificidades da sua linguagem com vistas a inseri-las no processo de 

transmissão de informações. Por fim, analisa o processo de construção de sentido - e da 

informação - na linguagem e como a informação é ali produzida. A conclusão é de que as 
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histórias em quadrinhos constroem sentido e produzem informação de forma singular, já que 

fazem uso de linguagens, signos e demais elementos que compõem essa forma de gênero 

discursivo .  

 

Palavras-chave: comics. language. construction of meaning. Information. discoursive genres. 

genre memory. histórias em quadrinhos. linguagem. construção de sentido. Informação. 

gêneros discursivos  

 

  Uma nova proposta de classificação de histórias em quadrinhos . Biblionline v. 3, n. 2, 

jul.-dez./2007   (ARTIG)  

  PAJEÚ, Hélio Márcio; MAIA, Christina Marchetti; BASSOLI, Maíra Ester; LIMA, 

Thaís Aparecida 

As Histórias em Quadrinhos, conhecidas por HQs, atualmente são caracterizadas como uma 

ferramenta bem eficiente de difusão de ideologias, com uma imensa importância na área da 

educação e no incentivo à leitura. Esse tipo de obra ultrapassou espaços como bancas de 

jornal e livrarias, conquistando seu lugar próprio; originando então as gibitecas. Ao deparar 

com o acervo da gibiteca da Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) percebeu-se que tais obras que compõem este espaço devem possuir uma 

forma peculiar de classificação, que seja adaptável à situação e ao ambiente, aos quais os 

sistemas tradicionais de classificação como CDD e CDU pela sua complexidade, muitas 

vezes, não são indicados. Por esse motivo a criação de um Sistema de Classificação para 

Histórias em Quadrinhos (CHQ) foi o mote desta pesquisa. O presente trabalho teve por 

objetivo caracterizar a importância de uma classificação para as HQs; conceituar, identificar e 

elaborar um modelo de Classificação de Histórias em Quadrinhos considerando as 

possibilidades de suprir as necessidades de acesso, melhorar a organização física do acervo e 

otimizar o atendimento ao usuário da gibiteca da UFSCar. Tomando-se por base os estudos 

encontrados sobre HQs, os trabalhos desenvolvidos nesses acervos e as análises existentes 

sobre os sistemas de classificação adotados na Biblioteconomia e Ciência da Informação, 

foram elaboradas estratégias para a criação de uma nova proposta de classificação de HQs. A 

aplicação dessa proposta, em parte do acervo da gibiteca da BCo, viabilizou uma comparação 

com o Sistema de Classificação CDU, identificando a validação deste sistema, colocando em 

prática os conceitos apresentados na área de Representação Temática e a importância da 

flexibilidade, utilização e inovação nos processos de recuperação da informação para o 

trabalho na área de Biblioteconomia.  

 

Palavras-chave: histórias em quadrinhos. sistema de classificação. GIBITECA  

 

 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: PERCEPÇÃO E LEITURA DOS ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL . Biblionline v. 3, n. 2, jul.-dez./2007   (ARTIG)  

  SILVA, Antonia Livaneide; AUTRAN, Marynice de Medeiros Matos 

As histórias em quadrinhos (HQ) são, primordialmente, consideradas um meio de 

comunicação visual. Manifestam-se através da narração de palavras e seqüências de imagens. 

Devido sua grande difusão e acesso a baixo custo, ficaram conhecidas universalmente como 

meio de comunicação de massa (MCM). Esta investigação tem como objetivo principal 

investigar o hábito de leitura de histórias em quadrinhos por crianças cursando a 4º série do 

ensino fundamental em duas escolas do município de João Pessoa. Resgata os antecedentes 

históricos das HQ, apresenta um panorama em nível mundial incluindo os seus precursores, 

particularizando a produção nacional, as crises, as controvérsias existentes. Aborda as 

temáticas leitura, leitura de quadrinhos, hábito de leitura e bibliotecas. Para a pesquisa de 

campo, foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário aplicado a 40 
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alunos, estudantes das escolas pública e particular. Os resultados sugerem que as HQ ocupam 

um papel de destaque na vida dos sujeitos, pois incentivam e estimulam o hábito de leitura; 

atuam como uma atividade de lazer, aguçando a criatividade e melhorando a ortografia.  

 

Palavras-chave: histórias em quadrinhos. LEITURA DE QUADRINHOS. hábito de leitura  

 

  Regimes de visibilidade das práticas do profissional bibliotecário . Encontros Bibli: 

Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação v. 11, n. esp., 1º sem. 

2006   (ARTIG)  

  BARBALHO, Célia Regina Simonetti 

Discute a imagem do profissional bibliotecário veiculada nos diversos meios e veículos de 

comunicação de massa. Aborda a questão da representação social como fruto das relações 

efetivadas quando do fazer profissional que compõe uma imagem caricatural e estereotipada 

baseada no perfil do fazer tradicional, tecnicista, que permeou sua ação até o surgimento dos 

mecanismos informatizados de geração, armazenamento e disseminação da informação, que é 

limitada a uma senhora de óculos, cabelos amarrados, trajes reservados, temida pelos usuários 

e sem expectativa de crescimento profissional. Elege como abordagem de pesquisa a 

semiótica, em especial, a sociosemiótica e destaca como corpus de pesquisa as imagens 

expostas nos quadrinhos e nos filmes para compor a análise em tela.  
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  Participação política e debate político-filosófico na era da cultura da virtualidade real: 

um estudo de caso nos quadrinhos de super-heróis . Comunicação & Informação v. 8, n. 

1, jan./jun. 2005   (ARTIG)  

  EUFRASINO, Cláudio Clécio Vidal 

Analisamos neste artigo, como preconceitos herdados do iluminismo, a exemplo da idéia de 

que só há mudança política quando há participação efetiva da maioria e a oposição radical 

diversão/ entretenimento versus manifestação política e reflexão filosófica, representam um 

embotamento da nova forma de debate político- filosófico engendrada na era atual, chamada 

de cultura da virtualidade real Neste período,a sociedade desorganizada, na qual prevalecem 

as ações movidas por vontades individuais, hedonistas, e não mais pelo impulso 

associativista, as pessoas engajam-se pontualmente em ações sociais, não separando política 

de divertimento. Discutimos como, nesse tipo de sociedade, a sensibilização para o agir social 

é sempre mediada pela fantasia e como mobilização política, por meio dos meios de 

comunicação, passa a significar a união entre faz-de-conta e pragmatismo na construção das 

mensagens. Por isso, têm sido mais eficazes que os jornais os quadrinhos, e os fan-zines no 

estímulo do debate sobre questões fundamentais, não só políticas, mas também éticas e 

filosóficas.  

 

Palavras-chave:. ação social. debate político- filosófico. entretenimento. quadrinhos  

 

 Histórias em quadrinhos e serviços de informação: um relacionamento em fase de 

definição . DataGramaZero v. 6, n. 2, abr. 2005   (ARTIG)  

  VERGUEIRO, Waldomiro de Castro Santos 

Existentes como meio de comunicação de massa desde o fim do século 19, as histórias em 

quadrinhos recentemente têm sido mais bem recebidas pela sociedade, adentrando as unidades 

de informação e trazendo novos desafios para os profissionais de informação, que necessitam 

familiarizar-se com elas, informar-se sobre as suas características e conhecer as fontes na 

área. Com base neste contexto, apresenta-se uma definição das histórias em quadrinhos, as 
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características de sua linguagem, seu enfoque como meios de comunicação de massa, relação 

com as bibliotecas e as principais características de seus produtos, consumidores e fontes de 

informação. Sugerem-se algumas fontes na área.  

 

Palavras-chave: histórias em quadrinhos - serviços de informação. histórias em quadrinhos - 

bibliotecas. gibitecas. gibitecas  

 

 

 Fragmentos do discurso quadrinizado: uma leitura crítica da personagem Mônica . 

Informação & Sociedade: Estudos v. 9, n. 2, 1999   (ARTIG)  

 MENDES, Marcilia Luzia Gomes da Costa 

As histórias em quadrinhos, nas últimas décadas, têm se multiplicado de forma surpreendente. 

Como sistema de comunicação universal, surgem, a princípio, com o caráter de divertimento 

que atinge, principalmente, o público infanto-juvenil. Mas, através dessa natureza de 

entretenimento, molda-se uma concepção ideológica que o autor das histórias em quadrinhos 

perpassa sutilmente através das suas personagens e dos enredos dessas histórias. A partir da 

leitura das histórias em quadrinhos da série Mônica, efetiva-se a análise de discurso de 

Mônica para comprovar como a produção/construção do discurso quadrinizado está 

fundamentada por uma concepção ideológica burguesa. Verifica-se também como é elaborada 

a leitura sobre Mônica num grupo de 20 crianças, 10 de escola pública e outras 10, de escola 

particular do Município de João Pessoa, Paraíba. Dentre os resultados, evidencia-se que as 

histórias em quadrinhos da série Mônica não trazem colaboração substancial para o 

desmascaramento de estereótipos e erradicação de preconceitos. Na avaliação da leitura das 

crianças, verifica-se a tendência de reprodução ao que está dito. As crianças assimilam, por 

meio da leitura, a ideologia repassada nas histórias em quadrinhos da Mônica. Assim, conclui-

se que os quadrinhos figuram como poderosos instrumentos educativos nas mãos de 

professores, bibliotecários, comunicólogos, artistas e educadores preocupados com a melhoria 

da qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

 

Palavras-chave: MONICA. histórias em quadrinhos. literatura infanto-juvenil. turma da 
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ANEXO D – O REI SAPO OU HENRIQUE DE FERRO (IRMÃOS GRIMM) 

 

Antigamente, no tempo de dom João Charuto, vivia um rei cujas filhas eram todas 

belas. A mais nova era tão bonita que até o sol, que já vira tanta coisa, ficava maravilhado 

quando seu rosto brilhava. 

Havia uma floresta densa, escura, perto do castelo do rei, e nela, debaixo de uma velha 

tília, tinha uma fonte. Quando fazia muito calor, a filha do rei ia para a mata e se sentava à 

beira da fonte fresca. Para não se entediar, levava sua bola de ouro, para jogá-la no ar e pegá-

la. Era sua brincadeira favorita. 

Um dia, quando a princesa estendeu as mãos para apanhar a bola de ouro, ela escapou, 

caiu no chão e rolou direto para a água. A princesa seguiu a bola com os olhos, mas ela 

desapareceu naquela fonte tão funda que nem se conseguia ver o fundo. Os olhos da princesa 

ficaram marejados de lágrimas, e ela se pôs a chora cada vez mais alto, incapaz de se conter. 

Uma voz interrompeu seu choro e gritou: “O que aconteceu, princesa? Até as pedras 

chorariam, se pudessem ouvi-la.” 

Virando-se para descobrir de onde vinha a voz, ela viu um sapo que pusera sua feia 

cabeçorra fora d´água. 

“Oh, é você, seu velho chapinhador”, cumprimentou ela. “Estou chorando porque 

minha bola de ouro caiu na fonte.” 

“Fique sossegada e pare de chora”, disse o sapo. “Acho que posso ajudá-la, mas o que 

vai me dar se eu apanhar seu brinquedinho?” 

“Tudo que quiser, querido sapo”, ela respondeu. “Meus vestidos, minhas pérolas e 

minhas joias, até a coroa de ouro que estou usando.” 

 

O sapo respondeu: “Não quero seus vestidos, suas pérolas e joias ou sua coroa de 

ouro. Mas se prometer gostar de mim e deixar que eu seja seu companheiro e brinque com 

você, que fique do seu lado na mesa e coma do seu pratinho de ouro, beba do seu copinho e 

durma na sua caminha, se me prometer tudo isto, mergulharei na fonte e trarei de volta sua 

bola de ouro.” 

“Ah, sim”, disse ela. “Darei tudo o que quiser desde que traga aquela bola de volta 

para mim.” Enquanto isso, porém, não parava de pensar: “Que disparates esse sapo estúpido 

está dizendo! Lá está ele na água, coaxando sem parar com todos os outros sapos. Como 

poderia alguém querê-lo como companheiro?” 
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Uma vez que a princesa lhe deu sua palavra, o sapo enfiou a cabeça na água e afundou 

na fonte. Passando algum tempo, apareceu de volta chapinhando com a bola na boca e atirou-

a no capím. Quando a princesa viu o lindo brinquedo na sua frente, ficou radiante. Pegou-o e 

saiu correndo com ele. 

“Espere por mim”, gritou o sapo. “Leve-me com você. Não consigo correr assim.” 

Coaxou o mais alto que pôde, mas não adiantou nada. Sem lhe dar a menor atenção, a 

princesa correu para casa o mais rápido que suas pernas permitiram, e bem depressa se 

esqueceu do pobre sapo, que teve de voltar rastejando para a fonte. 

No dia seguinte, a princesa sentou-se para jantar com o rei e alguns cortesãos. Estava 

entretida, comendo em seu pratinho de ouro, quando ouviu alguma coisa se arrastando pela 

escada de mármore acima, ploc, plac, ploc, plac. Ao chegar no alto da escada, a coisa bateu à 

porta e chamou: “Princesa, princesa caçula, deixe-me entrar!” 

A princesa correu até a porta para ver quem estava ali. Ao abrir, viu o sapo bem na sua 

frente. Apavorada, bateu a porta com toda força e voltou à mesa. O rei, percebendo que o 

coração dela batia forte, disse: “Do que está com medo, minha filha? Será que está aí à porta  

alguma espécie de gigante que veio pegá-la?” 

“Oh, não”, ela respondeu. “Não era um gigante, mas era um sapo repelente.” 

“O que quer um sapo contigo?” 

“Oh, querido pai, ontem quando eu estava brincando junto à fonte minha bolinha de 

ouro caiu na água. Chorei tanto que o sapo foi buscá-la para mim, E, como ele insistiu, 

prometi que poderia se tornar meu companheiro. Nunca pensei que ele seria capaz de sair da 

água. Agora está aí fora e quer entrar para ficar comigo.” 

 Naquele instante ouviu-se uma segunda batida à porta, e uma voz gritou: 

“Princesa, princesinha, 

Deixe-me entrar. 

Acaso esqueceu 

O que lá, junto à fonte fria, 

Chegou a jurar? 

Princesa, princesinha, 

Deixe-me entrar.” 

O rei declarou: “Se fez uma promessa, então tem de cumpri-la. Vá e deixe-o entrar.” 

A princesa foi abrir a porta. O sapo pulou para dentro da sala e segui-a até que ela 

chegou à sua cadeira. Então ele exclamou: “Erga-me e ponha-me do seu lado.” 
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A princesa hesitou, mas o rei ordenou que obedecesse. Uma vez sobre a cadeira, o 

sapo quis ficar sobre a mesa, e uma vez que estava lá, disse: “Empurre seu pratinho de ouro 

para mais perto de mim para podermos comer juntos.” 

A princesa fez o que ele mandou, mas era óbvio que não estava feliz com aquilo. O 

sapo tinha adorado a refeição, mas ela engasgou a quase cada garfada. Finalmente o sapo 

disse: “Já comi bastante e estou cansado. Leve-me para o seu quarto e dobre a colcha de seda 

em sua caminha.” 

A princesa começou a chorar, com medo do sapo viscoso. Não ousava tocá-lo, e agora 

ele ia dormir em sua cama bonita e limpa. O rei zangou e disse: “Não deveria desdenhar 

alguém que a ajudou quando estava em dificuldade.” 

A princesa apanhou o sapo com dois dedos, carregou-o até seu quarto e o pôs num 

canto. Quando ia se deitar, ele veio se arrastando e disse: “Estou cansado e quero dormir, 

tanto quanto você. Erga-me e ponha-me na sua cama, senão vou contar para o seu pai.” 

Exasperada com aquilo, a princesa pegou o sapo e o atirou com toda força contra a 

parede. “Descanse agora, sapo asqueroso!” 

Quando o sapo caiu no chão, não era mais um sapo, mas um príncipe com olhos 

bonitos e brilhantes. Por ordem do pai da princesa, tornou-se o querido companheiro e marido 

dela. Contou-lhe que uma bruxa malvada lançara um feitiço sobre ele e que somente a 

princesa poderia libertá-lo. Planejaram partir no dia seguinte para o reino dele. 

Os dois adormeceram e, de manhã. Depois que o sol os despertou, chegou uma 

carruagem. Era puxada por oito cavalos brancos com arreios dourados e penachos de avestruz 

brancos nas cabeças. Atrás da carruagem vinha o Fiel Henrique, o servo do jovem rei. O Fiel 

Henrique ficara tão entristecido com a transformação de seu senhor em sapo que lhe tinham 

posto três arcos em volta do peito para impedir que seu coração arrebentasse de dor e 

sofrimento. Agora a carruagem chegara para levar o jovem rei de volta ao seu reino, e o Fiel 

Henrique ergueu os dois, ajudando-os a entrar na carruagem, e tomou seu lugar na traseira. 

Estava eufórico com a quebra do feitiço. Depois de percorrerem uma boa distância, o príncipe 

ouviu um estalo atrás de si, como se alguma coisa se tivesse quebrado. Virou-se para trás e 

exclamou: “Henrique, a carruagem está desabando!” 

“Não, meu senhor, não é a carruagem. É um arco cá no meu peito rebentando. 

Retesado que me foi de sofrimento quando na fonte vi o senhor a chapinhar. Tão belo príncipe 

como um sapo a coaxar!” 
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Duas outras vezes o príncipe ouviu o estalo, e achou que a carruagem estava se 

desmantelando, Mas era só o barulho dos arcos em volta do peito do Fiel Henrique a se 

romper, porque seu senhor fora libertado e ele estava feliz.  

 

Fonte: GRIMM, Jacob; GRIMM, Wilhelm. O Rei sapo ou Henrique de Ferro. In:TATAR, Maria (Ed.). Contos 

de fadas. Edição comentada e ilustrada. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 120-126. 
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