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apresentação

Promovido pela Associação Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial (ASPAS) em parceria 
com o Grupo de pesquisa Criação e Ciberarte (UFG),  contando com o apoio do Programa de Pós 
Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goi-
ás, o III Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial (III FNPAS) terá como tema “A Arte 
dos Quadrinhos”.  Nos três dias de sua realização o fórum envolve a apresentação de comunicações, 
exposição de quadrinhos, mesas redondas, lançamentos, performance e oficinas. 

A UFG é a primeira universidade da região centro-oeste a sediar o fórum, resultando na vinda de 
pesquisadores brasileiros de referência e outros emergentes que apresentarão suas comunicações 
durante o III FNPAS, participarão de mesas redondas e ministrarão oficinas. As abordagens concei-
tuais do fórum passam pela relação do artista com a obra e /ou mercado; criações de artistas que se 
apropriam da linguagem dos quadrinhos; o quadrinho como arte; processos de criação em quadri-
nhos; história dos quadrinhos; interseções entre HQs e outras mídias e/ou formas artísticas e temas 
correlatos que tenham no escopo a arte e as múltiplas visualidades.

O evento objetiva integrar  e estabelecer relações entre os pesquisadores de histórias em quadrinhos, 
alunos de graduação e pós-graduação da UFG e de outras universidades da cidade e região com os 
participantes de todo o país que virão à Goiânia para o III FNPAS. O programa envolve atividades 
abertas para alunos de graduação e pós-graduação da UFG e de outras universidades da região, vi-
sando ampliar a percepção do universo de pesquisa e de criação de histórias em quadrinhos, incluin-
do duas oficinas de criação, mais de 60 comunicações aprovadas para serem apresentadas em grupos 
de trabalho, 2 mesas redondas com a participação de pesquisadores de respaldo nacional e interna-
cional, lançamentos de livros e quadrinhos, e uma performance do grupo Posthuman Tantra (FAV/
UFG) - que utiliza a linguagem visual e narrativa das HQs em suas apresentações. Incluirá também 
uma exposição de quadrinhos fruto de pesquisa sobre a linguagem experimental dos HQforismos de-
senvolvida no grupo de pesquisa Criação e Ciberarte, a exposição objetiva promover a reflexão sobre 
a importância da criação artística para os pesquisadores da área de artes e afins. 

O III FNPAS é uma ação visando consolidar ainda mais a pesquisa acadêmica na área das histórias 
em quadrinhos no Brasil, na região centro-oeste e na UFG. Sejam todos bem vindos à Faculdade de 
Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás.

Prof. Dr. Edgar Franco (Ciberpajé)
(Coordenador geral do III FNPAS)
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programação geral do III Fnpas 2016

Dia 21/10 - sexta – ABERTURA

18:30 – Abertura da exposição HQforismos, com curadoria de Edgar Franco, Cátia Ana Baldoino da 
Silva e Danielle Barros Fortuna.

19:00 - 21:00 – Mesa  de Abertura: “Quadrinhos, Cinema e Games”, com os convidados Prof. Dr. 
Dominic Arsenault (Universidade de Montreal) e Prof. Dr. Iuri Andréas Reblin (Faculdades EST & 
USP), e terá como mediadora a Profa. Dra. Rosa Berardo (UFG)

Dia 22/10 - sábado: GTS, OFICINAS, LANÇAMENTOS E PERFORMANCE

8:30 às 12:00 - 14:00 às 17:30 - GTS com apresentação de trabalhos.

8:00 às 12:00 - Oficina de HQforismos - Ministrada pela Prof. Msc. 
Danielle Barros (Doutoranda da Fiocruz/RJ) 

14:00 às 18:00 - Oficina de Fanzines - Ministrada pelo Prof. Alberto de Souza (IFF - Instituto 
Federal Fluminense, Macaé)

17:30 às 20:00 - Lançamentos de livros, revistas e fanzines.

20:00 - Performance do grupo Posthuman Tantra.

Dia 23 - domingo - ENCERRAMENTO

10:00 às 12:00 - Mesa de Fechamento: “HQ Autoral & HQ comercial: Tangenciamentos”, com os 
convidados Prof. Dr. Gazy Andraus, (FIG-UNIMESP) e Prof. Dr. Amaro Braga (UFAL) e como me-
diador o Prof. Dr. Ademir Luiz da Silva(UEG)
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grupos de traBalHo do III Fnpas 

sáBado, 21 de outuBro de 2016

SALA 1 – MANhã 

Sessão A Coordenação de Matheus Moura Silva (UFG)

8:30 às 
8:45

QUADRINhOS VISIONÁRIOS 
Matheus Moura Silva – UFG

8:45 às 
9:00

O PROCESSO CRIATIVO EM QUADRINhOS hUMORÍSTICOS:  
UM ESTUDO DE CASO DO DESENVOLVIMENTO DA SÉRIE “hELLPETS”
Hermes Renato Hildebrand – Unicamp
Tatiane Colevati dos Santos – FMU

9:00 às 
9:15

AS 7 SEREIAS: PROCESSO CRIATIVO DE UMA hQ AUTORAL  
COLETIVA COMO TRABALhO DE CONCLUSãO DE GRADUAÇãO  
EM ARTES VISUAIS NA FAV-UFG
Kethryn Evelyn Elias de Souza — UFG
Izadora Souza Graciano – UFG

9:15 às 
9:30

RESPIRAÇãO hOLOTRÓPICA E PROCESSOS CRIATIVOS  
EXPERIMENTAIS DE QUADRINhOS
Edgar Franco – UFG

9:30 às 
10:00 

DEBATE

10:00 às 
10:30

COFFEE BREAK

Sessão B  
 

Coordenação de Gazy Andraus (FIG-UNIMESP)

10:30 às 
10:45 ASSIM COMO É FORA DE NÓS, É DENTRO: UM LAUDO AUTORAL  

QUADRINhÍSTICO ACERCA DA VIDA DE YEShUAh (JESUS, O CRIS-
TO) E O IMPACTO DE TAL OBRA, TANTO A SEU AUTOR, COMO AO(S) 
LEITOR(ES)
Gazy Andraus– FIG-UNIMESP

10:45 às 
11:00 O MITO BÁRBARO NA OBRA DE ROBERT E. hOWARD, UMA ANÁLISE 

DE A FILhA DO GIGANTE DO GELO
Rubens César Baquião- UNESP 
Fábio Campelo Teixeira - UFF
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11:00 às 
11:15

QUANDO A OBRA CONTINUA VIVA – LEONARDINhO: MEMÓRIAS  
DO PRIMEIRO MALANDRO BRASILEIRO
Camila Santin Calçada Silva – UFG-RC

11:15 às 
11:30

OS ZELADORES DO TEMPO: UMA hISTÓRIA EM QUADRINhOS COM 
NARRATIVA TRANSMÍDIA
Cora Ottoni (UFRJ)

11:30 às 
12:00 

DEBATE

12:00 às 
14:00 INTERVALO PARA ALMOÇO

SALA 1 – TARDE

Sessão C Coordenação de Fábio Purper Machado(UFG)

14:00 às 14:15 A LEITURA DE QUADRINhOS COMO UM EXERCÍCIO DE PER-
FORMATIVIDADE: AS MÚLTIPLAS POTENCIALIDADES DAS hIS-
TÓRIAS EM QUADRINhOS 
Lucas de Sousa Medeiros – E. E. Jerônimo Arantes

14:15 às 14:30 NADANDO CONTRA A CORRENTE: INTERNET, WEBCOMICS E 
CAMINhOS ALTERNATIVOS 
Maiara Alvim de Almeida – IFRJ

14:30 às 14:45 ENTRE REALIDADE E FICCÇãO, UMA MISTERIOSA ChAMA. 
UMBERTO ECO, O TESOURO DE CLARABELA E A EXPERIÊNCIA 
AUTOFORMATIVA 
Sabrina da Paixão Brésio - USP

14:45 às 15:00 VIDEOhQESCULTURAS DE UM TERGIVERSO FICCIONAL 
Fábio Purper Machado – UFG

15:00 às 15:30 DEBATE

15:30 às 16:00 COFFEE BREAK

Sessão D Coordenação de Alysson Plínio Estevo (UFG)

16:00 às 16:15
SCI-FI PUNK PROJECTS: UMA APROXIMAÇãO ENTRE QUADRI-
NhOS E MODA 
Oscar William Simões Costa – UFCG

16:15 às 16:30 PERCURSOS NARRATIVOS NO PROCESSO DE TRADUÇãO IN-
TERSEMIÓTICA ENTRE QUADRINhOS, LITERATURA E CINEMA: 
O CASO DE “GUERRA CIVIL”
Bruno Fernandes Alves – UFRPE 
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16:30 às 16:45 FOTOGRAFIA COMO RECURSO NARRATIVO PARA PRODUÇãO DE 
hISTÓRIAS EM QUADRINhOS: ALÉM DA REFERÊNCIA VISUAL 
Havane Melo - UNB

16:45 às 17:00 ADAPTAÇÕES DOS QUADRINhOS NOS CLIPES DE hEAVY ME-
TAL: UMA INTERAÇãO COM O CINEMA E SEUS ATRAVESSA-
MENTOS AUDIOVISUAIS
Alysson Plínio Estevo - UFG

17:00 às 17:30 DEBATE

17:30 às 20:00 LANÇAMENTO DE LIVROS

SALA 2 – MANhã

Sessão A Coordenação de Alberto Carlos Paula de Souza (IFF)

8:30 às 8:45 COLEÇãO MALDITO SEJA – DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE ROCK 
E QUADRINhOS UNDERGROUNDS NO BRASIL 
Jairo Macedo Júnior – UnB

8:45 às 9:00 ‘VIVER ATÉ MORRER’: A REPRESENTAÇãO POÉTICA GROTESCA 
TRANSMIDIÁTICA DA BANDA CICUTA
Frederico Carvalho Felipe – Faculdade Estácio

9:00 às 9:15 PEIBÊ - ZINE E QUADRINhOS NA EXTENSãO DO INSTITUTO  
FEDERAL FLUMINENSE 
Alberto Carlos Paula de Souza – Especialista em Artes com ênfase em Educa-
ção – IFF

9:15 às 9:30 TRANSPOSIÇãO ESTÉTICA EM PENADINHO – VIDA 
Maristela Carneiro – UFG

9:30 às 10:00 DEBATE

10:00 às 10:30 COFFEE BREAK

Sessão B Coordenação de Márcio Mário da Paixão Júnior (UFG)

10:30 às 10:45 O RETRATO DO MAL: AS DUAS VERSÕES DE UM CLÁSSICO DOS 
QUADRINhOS BRASILEIROS
Márcio Mário da Paixão Júnior – UFG

10:45 às 11:00 COMPARANDO A ARTE DAS hQS VEgANA E VEgAN SIDEkIck E 
SUA COMUNICAÇãO DO VEGANISMO 
Maurício de Paula Kanno —USP



9

Faculdade de Artes Visuais - UFG - GOIÂNIA-GO | 21 a 23 de outubro de 2016

11:00 às 11:15 OS ShMOOS E O CAPITALISMO 
Nildo Viana – UFG

11:15 às 11:30 O IMPÉRIO DA TIRA CÔMICA NOS JORNAIS DO SÉCULO 21 
Paulo Ramos – Doutor em Letras – UNIFESP 

11:30 às 12:00 DEBATE

12:00 às 14:00 INTERVALO PARA ALMOÇO

SALA 2 – TARDE

Sessão C Coordenação de Carlos de Brito Lacerda

14:00 às 14:15 FORMAÇãO PARA NOVOS COOPERADOS: APRESENTAÇãO
Daryellen Ramos Arantes  - UFG
Carlos Henrique - UFG

14:15 às 14:30 O USO DAS hISTÓRIAS EM QUADRINhOS NO ENSINO DA hIS-
TÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NOS PRIMEIROS ANOS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Kevin Juan da Silva Pontes –Departamento de Educação da UFRPE

14:30 às 14:45 OS SUPER-hERÓIS DAS hISTÓRIAS EM QUADRINhOS E A EDU-
CAÇãO
Fábio da Silva Paiva – UFPE
Lucas Lins Muniz Pimenta - UNEB

14:45 às 15:00 MACACOS ME MORDAM! USOS DE hISTÓRIAS EM QUADRI-
NhOS NO  ENSINO DE GEOGRAFIA GEOPOLÍTICA? Ah, PARA, 
NEh!
Carlos de Brito Lacerda – Geógrafo Especialista – Professor(GO)

15:00 às 15:30 DEBATE

15:30 às 16:00 COFFEE BREAK

Sessão D Coordenação de Danielle Barros Silva Fortuna – Fundação Oswal-
do Cruz/RJ

16:00 às 16:15 DISCUTINDO CTS NO ENSINO ATRAVÉS DA CRIAÇãO DE hISTÓ-
RIAS EM QUADRINhOS E FANZINES 
Danielle Barros Silva Fortuna – Fundação Oswaldo Cruz/RJ

16:15 às 16:30 CRIAÇÕES: SOBRE COISAS E SERES QUE CRIAM VIDA
Dustan Oeven – UFG
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16:30 às 16:45 MEMÓRIA EM QUADRINhOS: UMA APROXIMAÇãO ENTRE hIS-
TÓRIA, hISTORIOGRAFIA, MEMÓRIA E ARTE SEQUENCIAL 
Gustavo Oliveira Brito dos Santos -  UFG

16:45 às 17:00 O IMAGINÁRIO DO SERTãO NA hQ BRASILEIRA: UM OLhAR 
SOBRE ESTÓRIAS GERAIS E BANDO DE DOIS
Paulo Ricardo Ferreira Floro Costa - UFPB

17:00 às 17:30 DEBATE

17:30 às 20:00 LANÇAMENTOS

SALA 3 – MANhã

Sessão A Coordenação Ivanilson de Melo Mendes (SEEDUC/RJ)

8:30 às 8:45 A INVASãO DO ALEMãO NOS QUADRINhOS DO JORNAL EXTRA 
Ivanilson de Melo Mendes – SEEDUC/RJ

8:45 às 9:00 RELEITURAS DA hISTÓRIA NAS hISTÓRIAS EM QUADRINhOS: 
UMA ANÁLISE DE UMA hISTÓRIA DE SARAJEVO, DE JOE SACCO 
Ingrid Oliveira Martins – UEMS 
Alexandre Dronov Alves – Graduando em Letras da UEMS

9:00 às 9:15 OBORÉ E A IMPRENSA SINDICAL BRASILEIRA (1975-1985) 
Alberto Carlos Paula de Souza - SEEDUC/RJ

9:15 às 9:30 ANhANGUERA: DIABO VELhO 
Santiago Lemos – UFG

9:30 às 10:00 DEBATE

10:00 às 10:30 COFFEE BREAK

Sessão B Coordenação de Lígia Maria de Carvalho (UFG)

10:30 às 10:45 PATETA, UM REPRESENTANTE DO AMERIcAN WAY OF LIFE  
Lígia Maria de Carvalho – UFG

10:45 às 11:00 hAGIOGRAFIA EM QUADRINhOS: O ENCONTRO DE DOIS GÊNE-
ROS POPULARES
Valéria Fernandes da Silva – Professora do Colégio Militar de Brasília

11:00 às 11:15 A FOTONOVELA E A LITERATURA: INTER-RELAÇÕES
Dennys Silva-Reis – UnB/POSLIT

11:15 às 11:30 DEBATE
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11:30 às 12:00 DEBATE

12:00 às 14:00 INTERVALO PARA ALMOÇO

SALA 3 – TARDE

Sessão C Coordenação de Valéria Aparecida Bari (UFS)

14:00 às 14:15 ERA DE BRONZE DAS hQS: ENTRE O TEMPO E O INFINITO
Mariana da Silva Rio – UFRJ

14:15 às 14:30 RECONTAR PARA REPENSAR O PASSADO: O “BREVE SÉCULO 
XX” SOB O PRISMA DE SUPERMAN, ENTRE A FOIcE E O MARTE-
LO 
José Fábio da Silva – Mestre em História – Técnico admistrativo na UEG

14:30 às 14:45 CORES, MÚSCULOS E BRASÕES: OBSERVAÇÕES SOBRE A ESTÉ-
TICA DO SUPER-hERÓI NOS QUADRINhOS DA LIGA DA JUSTIÇA 
Vilson André Moreira Gonçalves  – Universidade Tuiuti do Paraná

14:45 às 15:00 A GARRA CINZENTA ATACA! A ARTE DOS QUADRINhOS BRASI-
LEIROS DE FRANCISCO ARMOND E RENATO SILVA NOS ANOS 
1930 
Valéria Aparecida Bari – UFS

15:00 às 15:30 DEBATE

15:30 às 16:00 COFFEE BREAK

Sessão D Coordenação de Ivan Carlo Andrade de Oliveira (UFG)

16:00 às 16:15 PERSPECTIVAS CONSERVADORAS NO CENÁRIO DOS QUADRI-
NhOS DE SUPER-hERÓIS BRASILEIROS: APONTAMENTOS SO-
BRE UM TEMA EMERGENTE
Márcio dos Santos Rodrigues – UFMG

16:15 às 16:30 hIPER-REALIDADE E SIMULACRO EM 1963, DE ALAN MOORE
Ivan Carlo Andrade de Oliveira - UFG

16:30 às 16:45 A IDENTIDADE DISCURSIVA DE LANA LANG EM ‘SUPERMAN: AS 
QUATRO ESTAÇOES’ 
Alex Caldas Simões – IFES

16:45 às 17:00 QUADRINhOS X STORYBOARD: AS LINGUAGENS VISUAIS QUE 
SE COMUNICAM ENTRE SI 
Guilherme Araújo  - UFG
Itamar Pires Ribeiro - UFG
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17:00 às 17:30 DEBATE

17:30 às 20:00 LANÇAMENTOS

SALA 4 – MANhã

Sessão A Coordenação de Natania A. Silva 

8:30 às 8:45 PERSÉPOLIS, DE MARJANE SATRAPI: LUGAR DE FALA, RECEP-
ÇãO, RELEITURAS E A RELAÇãO DA ARTISTA IRANIANA COM 
SUA NOVELA GRÁFICA
Janaynne C. do Amaral - UFG

8:45 às 9:00 ChANTAL MONTELLIER E AS MULhERES NOS QUADRINhOS 
FRANCO-BELGAS
Natania A. Silva Nogueira – Professora da Educação Básica no município de 
Leopoldina

9:00 às 9:15 TECENDO A RESISTÊNCIA: AS MULhERES E O ISLã EM DUAS 
NARRATIVAS GRÁFICAS
Mariana Souza Paim – Professora da Rede Estadual de Educação Básica

9:15 às 9:30 RÊ BORDOSA E OS DISCURSOS SOBRE A MULhER NA DÉCADA 
DE 1980
Ana Tamiris Gonçalves Reis — UEFS

9:30 às 10:00
 

DEBATE

10:00 às 10:30 COFFEE BREAK

Sessão B Coordenação de Amaro Xavier Braga Junior (UFAL)

10:30 às 10:45 ARTE, CORPO E SUBVERSãO EM ThE MAXX DE SAM KIETh
Jaqueline dos Santos Cunha – UFG

10:45 às 11:00 O hUMOR DOS MANGÁS E A EDUCAÇãO PARA A DIVERSIDADE 
SEXUAL E DE GÊNERO: PERSPECTIVAS DE USO NA SALA DE 
AULA
Amaro Xavier Braga Junior – UFAL

11:00 às 11:15 QUADRINhOS AUTORAIS E REPRESENTAÇãO TRANSGÊNERO: 
RETRATANDO A REALIDADE NAS MEMÓRIAS DE MALU
Raul Felipe Silva Rodrigues – UFS

11:15 às 11:30 LIBERDADE DE EXPRESSãO E hISTÓRIAS EM QUADRINhOS 
FRENTE ÀS NOVAS FORMAS DE RECEPÇãO CULTURAL
Daniela Marino – ECA/USP
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11:30 às 12:00 DEBATE

12:00 às 14:00 INTERVALO PARA ALMOÇO

SALA 4 – TARDE

Sessão C Coordenação de Attila Piovesan (UFES)

14:00 às 14:15 EM TEMPOS DE DÉcOUPAgE DO REAL: LÓGICA CORAL E ESTÉ-
TICA DE ALMANAQUE NA LITERATURA DE VALÊNCIO XAVIER
Gilson Vedoin – UFG

14:15 às 14:30 SIGNIFICADO NA ARTE SEQUENCIAL - DIÁLOGO ENTRE O MÉ-
TODO ICONOLÓGICO E O SEMIÓTICO
Márjorie Garrido Severo – UFS

14:30 às 14:45 LA NOUVELLE PORNOgRAPHIE E AS POSSIBILIDADES DO QUA-
DRINhO ABSTRATO
Guilherme Lima Bruno E Silveira – IFPR

14:45 às 15:00 SOBRE A CONSTRUÇãO DA ÉTICA MIDIÁTICA QUADRINÍSTICA: 
UMA PROPOSTA ANALÍTICA COMPLEXO-SEMIÓTICA
Attila Piovesan – UFES

15:00 às 15:30 DEBATE

15:30 às 16:00 COFFEE BREAK

Sessão D Coordenação de Iuri Andréas Reblin (Faculdades EST)

16:00 às 16:15 A QUESTãO DA ARTE NOS QUADRINhOS
Fabio Mourilhe – EBA/UFRJ

16:15 às 16:30 O FENÔMENO RELIGIOSO NAS hISTÓRIAS EM QUADRINhOS: 
GARIMPAGEM DE PENSAMENTOS
Iuri Andréas Reblin – Faculdades EST

16:30 às 16:45 A METÁFORA VISUAL COMO RECURSO NARRATIVO NA hQ 
“QUANDO A NOITE FEChA OS OLhOS”
Cátia Ana Baldoino da Silva – FAV/UFG

16:45 às 17:00 EXISTE UMA PREGAÇãO PARA OS NOSSOS DIAS, EM PREA-
ChER?
Paulo Felipe Teixeira Almeida – Faculdades EST

17:00 às 17:30 DEBATE

17:30 às 20:00 LANÇAMENTOS
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resumos
por ordem de apresentação
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QUADRINhOS VISIONÁRIOS 

Matheus Moura Silva
Mestre em Arte e Cultura Visual 
Doutorando na Faculdade de Artes Visuais da UFG
Goiânia, Brasil
saruom@gmail.com 

O trabalho aqui exposto visa identificar quadrinhos que possam ser denominados como visionários. 
Nele verso a respeito da interseção entre o conceito de Arte Visionária, desenvolvido por Laurence Ca-
ruana, no Primeiro Manifesto da Arte Visionária (2001), com o de histórias em quadrinhos. Para tanto, 
são feitas aproximações e distanciamentos entre autores de HQs como Alan Moore, Grant Morrison, 
Rick Veitch, Robert Crumb, dentre outros, com os paramentos propostos pelo artista, dividindo-os em 
três categorias: visionários verdadeiros; quase visionários; e falsos visionários. O intuito foi determinar 
quais autores de quadrinhos podem ou não ser tidos como pertencentes ao movimento. Apesar de usar 
critérios estanques nas definições de Caruana, a tabela criada não é determinante, sendo passível de 
ajustes baseados em novas informações a respeito dos processos criativos dos autores selecionados. No 
artigo a pergunta básica foi: quais obras de quadrinhos (e seus autores) podem ser tidas como visioná-
rias (dentro do crivo de Caruana)? Para responder a esta pergunta, foi necessário seguir a estrutura de 
análise apresentada por Caruana e submeter obras e artistas ao mesmos padrões de análises, dividindo
-os nas três categorias citadas. Como resultado cheguei a uma lista preliminar com 21 artistas visioná-
rios, 18 quase visionários e 15 falsos visionários – na maioria estrangeiros, mas com significativa par-
ticipação de autores brasileiros. O estrato de análise, inicialmente foi determinado dentre 1970 e 2015, 
uma vez que não existem muitos autores de quadrinhos visionários. Porém, um criador fugiu a regra, 
Winsor McCay (1871-1934), com o trabalho Little Nemo, publicado entre 1905 e 1913, nos EUA. Nas 
considerações saliento o quão importante é aglutinar os autores de histórias em quadrinhos que utili-
zam de estados não ordinários de consciência (ENOC) para criarem. Sendo esta mais uma possibilidade 
aberta de interpretação sobre as obras e processos dos próprios artistas destacados e de outros por vir. 

Palavras-chave: Processo criativo. Estado não ordinário de consciência. Quadrinhos.

sala 1 
8:30 às 8:45 
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O PROCESSO CRIATIVO EM QUADRINhOS  
hUMORÍSTICOS: UM ESTUDO DE CASO DO 
DESENVOLVIMENTO DA SÉRIE “hELLPETS” 

hermes Renato hildebrand 
Doutor em Comunicação e Semiótica (PUCSP) 
Professor no Instituto de Artes da Unicamp
Campinas, São Paulo, Brasil
hrenatoh@gmail.com

Tatiane Colevati dos Santos 
Mestre em Artes Visuais (Unicamp)
Professora no Curso Superior em Tecnologia da FMU
São Paulo, São Paulo, Brasil
tcolevati@hotmail.com

O seguinte artigo pretende analisar o processo criativo em tiras humorísticas, utilizando como ob-
jeto de estudo a concepção da série de tirinhas de quadrinhos humorísticos (HQ) “Hellpets”de au-
toria da própria pesquisadora (artista plástica e ilustradora Tatiane Colevati dos Santos). Este estu-
do foi realizado por meio da análise dos “documentos de processo” utilizados para a criação destes 
roteiros e personagens que foram divulgados nas redes sociais. Também pretende-se realizar refle-
xões sobre o processo criador destas HQ com base na Teoria da Crítica Genética que deve culminar 
com um levantamento da relevância dos estudos sobre o processo de criação de uma obra artística 
para sua completa compreensão. A observação das etapas de desenvolvimento, seus aspectos sintá-
ticos, semânticos e pragmáticos (figurativos, visuais, subjetivos, pessoais, sentimentais, psicológicos, 
etc.) podem revelar não só o íntimo da obra, mas também o próprio íntimo e a concepção criativa 
do artista. Nas HQ produzidas encontramos outro objeto de reflexão e problematização que é a for-
mulação da narrativa humorística (a piada), os motivos que despertam a atenção para sua elabora-
ção, a concretização do humor ou sua frustração. O desenvolvimento teórico desta pesquisa centrou-
se nos textos escritos por Fayga Ostrower e Cecília Almeida Salles, objetivando compreender o ato 
criador com uma característica no trabalho artístico. Assim, este estudo que analisa a elaboração dos 
personagens da série e seus roteiros pretende demonstrar a evolução da criação desta obra artísti-
ca e humorística, além de observar seu resultado final, possibilitando realizar uma reflexão sobre 
ela, explicitando um outro olhar para as pessoas que se interessam por esta forma de comunicação.

Palavras-chave: Processos criativos; Histórias em quadrinhos; Crítica genética. 

sala 1 
8:45 às 9:00
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AS 7 SEREIAS: PROCESSO CRIATIVO DE UMA  
hQ AUTORAL COLETIVA COMO TRABALhO DE  
CONCLUSãO DE GRADUAÇãO EM ARTES VISUAIS 
NA FAV-UFG 

Kethryn Evelyn Elias de Souza 
Bacharel em Artes Plásticas pela Faculdade de Artes Visuais da UFG
kethryn.evelyn@gmail.com

Izadora Souza Graciano 
Estudante de Artes Plásticas pela Faculdade de Artes Visuais da UFG
Representante do Coletivo Aoi Hikari 
Goiânia, Goiás, Brasil 

Esse artigo trata da experiência de criação em grupo de uma história em quadrinhos autoral como 
trabalho de conclusão de curso, no bacharelado em artes da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Na 
pesquisa, orientada pelo Dr. Edgar Franco, nos aprofundamos no contexto das histórias em quadri-
nhos autorais e na estética do mangá com o intuito de produzir uma graphic novel denominada ‘’As 7 
sereias’’. Este título - bem como a narrativa proposta - são na verdade desdobramentos de um fanzine 
produzido pelo coletivo artístico Aoi Hikari cujo objetivo é a pesquisa e produção de HQs. O coletivo 
é formado por Isabela Pistelli, Izadora S. Graciano, Kethryn Evelyn e Rachel Cosme, também inte-
grantes do grupo de TCC tratado aqui. O roteiro da HQ foi estruturado em uma fantasia colegial, com 
elementos cômicos baseados na vivencia das quatro integrantes do grupo durante seus três primeiros 
anos de estudos na Faculdade de Artes Visuais da UFG. A elaboração do trabalho em grupo foi esque-
matizada a partir de uma divisão de tarefas para a pesquisa e criação do álbum. Coube a cada inte-
grante uma determinada tarefa, apesar de todas estarem envolvidas no processo geral. Detalharemos 
aqui a participação de cada uma das integrantes nesse processo criativo, e também as opções estéticas, 
conceituais e de linguagem quadrinhística que nortearam a criação da obra em quadrinhos. A nossa 
produção de um álbum de HQ como TCC final em artes foi uma das pioneiras na FAV-UFG o que tor-
na ainda mais emblemático e importante esse relato para incentivar novos graduandos das artes que 
tenham interesse em criar quadrinhos autorais em seus TCCs. O texto conclui com os desdobramentos 
da pesquisa criativa para o coletivo que continua ativo e com muitos novos projetos de quadrinhos. 

Palavras-chave: Quadrinhos Autorais. Coletivos Artísticos. Artes Visuais. 

sala 1 
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RESPIRAÇãO hOLOTRÓPICA E PROCESSOS  
CRIATIVOS EXPERIMENTAIS DE QUADRINhOS 

Edgar Franco 
Doutor em Artes 
Professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG
Goiânia, Brasil
ciberpaje@gmail.com

Stanislav Grof (2008) é um dos criadores da psicologia transpessoal, ele foi um dos primeiros psiquia-
tras do mundo a experimentar estados ampliados de consciência utilizando LSD, isso ainda na época 
da cortina de ferro na antiga Tchecoeslováquia. Essa experiência significou para ele, até então um ateu 
materialista, uma profunda mudança na compreensão do ser humano e da amplitude dos aspectos que 
forjam o ser, envolvendo a possibilidade de outras vidas, ou experiências arquetípicas entremeados na 
essência de nossa existência; assim como a grande influência do período uterino e do parto na vida fu-
tura do ser humano - uma experiência fundante que Grof chama de “perinatal”. O psiquiatra migrou 
para os EUA e continuou suas pesquisas por lá, mas teve que interrompê-las por causa do governo 
estadunidense ter proibido o uso do LSD. Diante disso, Grof buscou outras alternativas para a ascensão 
a estados ampliados de consciência e com a ajuda de sua esposa, a também pesquisadora Christina 
Grof - que era estudiosa da Yoga e dos Pranayamas - desenvolveram uma técnica de ampliação da 
consciência através de hiperoxigenação cerebral e indução musical, a chamada “Respiração Holotrópi-
ca”(GROF, 2011). Um método patenteado por eles e que possui representantes em todo o planeta. Esse 
artigo trata especificamente da utilização da técnica de ampliação da consciência da Respiração Holo-
trópica e processos criativos experimentais de histórias em quadrinhos poético-filosóficas (SANTOS 
NETO, 2013) sob a influência de duas experiências realizadas em Goiânia com o acompanhamento 
de psicólogos cadastrados e treinados pelo Grof Transpersonal Training Institute, dos Estados Uni-
dos. No texto relato as experiências e apresento as narrativas visuais quadrinhizadas resultantes dela.
 
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Respiração Holotrópica. Processo Criativo. 
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mailto:ciberpaje@gmail.com


19

Faculdade de Artes Visuais - UFG - GOIÂNIA-GO | 21 a 23 de outubro de 2016     

ASSIM COMO É FORA DE NÓS, É DENTRO:  
UM LAUDO AUTORAL QUADRINhÍSTICO  
ACERCA DA VIDA DE YEShUAh (JESUS, O CRISTO) 
E O IMPACTO DE TAL OBRA, TANTO A SEU AUTOR, 
COMO AO(S) LEITOR(ES) 

Gazy Andraus 
Doutor em Ciências da Comunicação 
Professor da FIG-UNIMESP
Guarulhos, SP
yzagandraus@gmail.com

A vida de Jesus Cristo tem sido uma amálgama de crença na leitura bíblica e pesquisa intensa na área 
religiosa e/ou científica (e até descrença de que ele existiu ou se portou como descrito na bíblia). A bio-
grafia literária (no caso, de Jesus) tem sido uma área rica na literatura, e também na das histórias em 
quadrinhos. Nesta linguagem artística, tem sido cada vez mais conhecida (e reconhecida) a autoria em 
contrapartida à manufatura industrial dos quadrinhos mainstream (comerciais). Nesse ponto, o autor 
nacional Laudo Ferreira trouxe uma obra autoral escrita e desenhada (arte-finalizada por Omar Viñole) 
com uma pesquisa intensa de fonte bibliográfica rica e de posições internalizadas que atravessou 13 anos 
de amadurecimento e produção. Nessa obra Yeshuah (em três volumes e agora encadernada), o autor 
traçou sua visão (aliada à suas pesquisas) do que foi a vida de Yeshu (Jesus) com apuro tanto no roteiro 
como na arte, mas mais do que isso, fundamentou a obra em uma inverstigação acurada e metódica 
aliada à sua maneira de vivenciar e ver a histórica figura do maior expoente religioso cristão da humani-
dade. Este artigo tece acerca dessa obra, do autor e de sua elaboração, e como este trabalhou modificou 
o próprio Laudo, conforme ele mesmo expõe nos relatos na obra e em entrevistas publicadas. E aliado a 
isso, a intenção desse texto é mostrar a pungência e importância que tem uma obra autoral artística (no 
caso, esta em HQ) para seu próprio idealizador, e que obviamente impacta, ainda que de maneira distin-
ta provavelmente, em cada um dos seus leitores, tendo a mim mesmo como testemunho de tal leitura.   

Palavras-chave: Quadrinhos. Autoria. Biografia.
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O MITO BÁRBARO NA OBRA DE ROBERT E. hOWARD, 
UMA ANÁLISE DE A FILhA DO GIGANTE DO GELO 

Rubens César Baquião
Doutor e Mestre em Linguística pela UNESP de Araraquara 
Tradutor de textos em inglês/francês/português. 
baquiaor@yahoo.com.br 

Fábio Campelo Teixeira
Bacharel/licenciado em História pela UFRJ
Especialista em diversidade cultural pela UFF
Professor da rede estadual do Rio de Janeiro e da rede municipal de Angra dos Reis. 
campelo_teixeira@hotmail.com

A comunicação analisa a história A Filha do Gigante do Gelo, o conto original de R. E. Howard e a 
adaptação em quadrinhos roteirizada por Roy Thomas e desenhada por B. W. Smith. Os elementos da 
mitologia nórdica que influenciaram a composição da história serão discutidos, já que mitos e lendas 
da cultura setentrional européia são a base para a criação do conto. A manifestação do conto em his-
tória em quadrinhos, a diagramação das páginas e a criação do universo de Howard em imagens, será 
analisada com fundamentação teórica na semiótica, principalmente a vertente que estuda textos visu-
ais. Em paralelo a isso, o presente trabalho também se propõe a analisar como, dentro tanto do conto 
original quanto de suas adaptações para os comics, estão presentes os mecanismos de construção/ 
fortalecimento dos estereótipos eurocêntricos e racistas, presentes em uma porção bastante expressiva 
da chamada cultura de distribuição em massa em geral e na produção da arte sequencial comercial em 
especial. Além disso, discutiremos como duas ideias antagônicas (o mito da superioridade dos povos 
leucodérmicos e a exaltação ao barbarismo não ocidental) coexistem dentro da Narrativa de Robert E. 
Howard, tornando-a mais complexa do que as leituras superficiais do seu trabalho nos levam a crer. 

Palavras-chave: Mitologia; cultura popular; etnocentrismo.
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QUANDO A OBRA CONTINUA VIVA – LEONARDINhO: 
MEMÓRIAS DO PRIMEIRO MALANDRO BRASILEIRO 

Camila Santin Calçada Silva 
Mestranda do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu Mestrado em Estudos da Linguagem 
UFG-RC
Catalão – Goiás
Orientadora: Silvana Augusta Barbosa Carrijo
mikascs@hotmail.com

O costume de transpor obras clássicas da Literatura para o gênero quadrinhos teve seu início ainda 
na metade do século XX e vem se fortalecendo como possibilidade de leitura para os clássicos, não 
como mero facilitador de leitura, mas principalmente como uma releitura de uma obra que ainda não 
esgotou seus significados. Nesse sentido a obra Leonardinho: Memórias do primeiro malandro bra-
sileiro de Walter Pax (2011) estabelece um diálogo profícuo com a obra Memórias de um sargento de 
milícias de Manuel Antonio de Macedo (1853) em que narra as peripécias de Leonardinho um boa vida 
“filho de uma piscadela e de um beliscão” que vive aprontando nas ruas do Rio de Janeiro do Segun-
do Império tecendo uma critica aos valores e costumes deste período. A obra que ora nos propomos 
a analisar é um diálogo aberto com a obra de Manuel Antonio de Macedo continuando as aventuras 
do herói, agora casado e empregado na milícia carioca, porém ainda boa vida e dado as mesmas “pa-
tuscadas” de outrora. O objetivo desta análise é perceber como se dá o processo de continuação de 
uma obra por novos autores em um novo gênero. Servirão de suporte ao nosso estudo autores da área 
da análise dos quadrinhos tais como Eisner (2005), McCloud (2006), Ramos (1985), Feijó (2010). 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Clássicos Literários revisitados. 
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OS ZELADORES DO TEMPO: UMA hISTÓRIA EM  
QUADRINhOS COM NARRATIVA TRANSMÍDIA 

Cora Ottoni 
UFRJ
cora.ottoni@gmail.com

Este artigo visa relatar a pesquisa e o processo de se criar o projeto de história em quadrinhos com 
uso de narrativa transmídia chamado “Os Zeladores do Tempo”, onde foi criado um universo narra-
tivo amplo e complexo capaz de exploração através de diferentes pontos de vista – e, consequente-
mente, mídias - levando ao leitor uma maior imersão. A franquia “The Walking Dead”, que se ori-
ginou nos quadrinhos e atualmente é mais popular como série de televisão, servirá como estudo de 
caso para ilustrar as diferenças entre adaptações e transmídia, além de oferecer uma vasta gama de 
suportes midiáticos para ilustrar diferentes modos de exploração de um universo narrativo. Os prin-
cipais teóricos que influenciaram a investigação acerca de quadrinhos e transmídia foram Scott Mc-
Cloud e Henry Jenkins, respectivamente. Como objetivo do trabalho a ser relatado neste artigo, ob-
serva-se a necessidade de ir além dos quadrinhos em formatos tradicionais para conseguir apresentar 
um universo vasto de potenciais personagens e pontos de vista a serem explorados. O processo da 
produção da parte de narrativa transmídia de “Os Zeladores do Tempo” será descrito em suas dife-
rentes etapas e, por fim, em seu resultado final. Como conclusão, são descritos os resultados alcança-
dos e são apresentados possíveis desdobramentos futuros relativos à exploração da narrativa através 
de diferentes mídias - com o objetivo de ultrapassar o suporte dos livros de histórias em quadrinhos. 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Narrativa Transmídia. Novas mídias. 
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A LEITURA DE QUADRINhOS COMO UM EXERCÍCIO 
DE PERFORMATIVIDADE: AS MÚLTIPLAS POTEN-
CIALIDADES DAS hISTÓRIAS EM QUADRINhOS 

Lucas de Sousa Medeiros 
Mestre em História 
Professor da Escola Estadual Jerônimo Arantes
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
lsousamedeiros@hotmail.com 

Compreender a relação entre fã de quadrinhos e seu objeto de interesse através da análise dos pro-
cessos de leitura empreendidos pelos consumidores de quadrinhos, respeitando suas particularidades 
e atentando para as múltiplas potencialidades inerentes a esse processo. Para tanto recuperamos al-
guns elementos das teorias de leitura aplicadas à literatura, mas que podem ser adaptados à análise 
das histórias em quadrinhos. A teoria da resposta do autor, a teoria semiótica da multimodalidade, 
assim como análises específicas dos elementos constituintes das histórias em quadrinhos, compõem 
um mosaico de instrumentais com uma ampla gama de chaves de acesso aos procedimentos mentais e 
materiais dos leitores. Entendendo que a leitura é uma experiência que pressupõe participação ativa do 
leitor, interessa-nos compreender em que condições uma história em quadrinhos tem sentido para o 
leitor e, para tanto rejeitamos a perspectiva de que o “sentido” é um objeto a ser definido ou encontrado 
pelo leitor. Partindo da preocupação expressa por Groensteen (2004) de que ler quadrinhos é diferente 
do que ler imagens ou textos em separado, ou mesmo de ler imagens com legenda e que, portanto, 
necessitaria de uma alfabetização própria, procuramos entender a leitura das histórias em quadri-
nhos como uma performatividade, um conjunto de atividades que compõem uma identidade pessoal 
e grupal e não pode ser entendido a não ser no estudo do que os fãs fazem com seus objetos de culto. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Processos de Leitura. Performatividade. 
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NADANDO CONTRA A CORRENTE: INTERNET,  
WEBCOMICS E CAMINhOS ALTERNATIVOS 

Maiara Alvim de Almeida 
Doutoranda em Letras 
Professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro
Campus Avançado Resende, Resende, Brasil
maiaralvim@gmail.com

No presente trabalho, iremos discutir o papel que a internet e as novas tecnologias vêm desempenhan-
do no âmbito da indústria das histórias em quadrinhos. Nossa abordagem irá dar destaque para dois 
pontos em especial: as alterações nos papéis de autores e leitores diante das novas possibilidades apre-
sentadas pelas novas tecnologias; e a democratização promovida pelas novas tecnologias em relação ao 
acesso e publicação de obras no meio virtual. Iremos recorrer a considerações de Walter Benjamin em 
relação aos meios de reprodutibilidade da obra de arte e ao autor como produtor a fim de compreender 
esse fenômeno. Também pretendemos analisar o caso da webcomic Homestuck, pois a mesma pode ser 
vista enquanto um exemplo dessas mudança de paradigmas. 

Palavras-chave: Webcomics. Papel Do Leitor. Autor Como Produtor. 
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ENTRE REALIDADE E FICCÇãO, UMA MISTERIOSA 
ChAMA. UMBERTO ECO, O TESOURO DE CLARABE-
LA E A EXPERIÊNCIA AUTOFORMATIVA

Sabrina da Paixão Brésio 
Mestranda em Educação
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
São Paulo, Brasil
sapaixao.hq@gmail.com

Reconhecidamente um dos principais estudiosos das mass media, literato e bibliófilo, Umberto Eco 
é um dos primeiros intelectuais a inserir as histórias em quadrinhos (HQs) na discussão acerca de 
processos formativos na sociedade, destacando a correlação da criação artística com o consumo e a 
apropriação simbólica das narrativas em quadrinhos. Contudo, o que proponho é tornar o olhar não 
para a obra teórica, e sim para um de seus romances, A Misteriosa Chama da rainha Loana (2005) e 
a presença dos quadrinhos no processo autoformativo do protagonista. Definido pelo autor como um 
romance ilustrado, esta obra mescla a ficção e a autobiografia intencionalmente mal disfarçada, no 
qual acompanhamos o narrador, um senhor de mais de sessenta anos, em busca de suas memórias 
afetivas, perdidas após um coma. Retornando a casa da infância, remexendo baús e armários cerrados 
há mais de 40 anos, compondo um panorama que vai da década de 1930 ao final da década de 1940. O 
inicio desta jornada se dá quando ele se depara com O tesouro de Clarabela, história presente na revis-
ta em quadrinhos do Mickey Mouse, que lhe fornece o fio de Ariadne, e reaviva uma misteriosa chama 
no labirinto nebuloso de suas memórias. Seguimos com Mickey, Donald, Flash Gordon e o Dick Tracy 
pela juventude vivida em meio à ascensão fascista na Itália, na qual o protagonista Yambo encarna um 
duplo do caminho autoformativo do próprio autor. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Narrativa ficcional. Itinerário autoformativo. 
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VIDEOhQESCULTURAS DE UM  
TERGIVERSO FICCIONAL

Fábio Purper Machado 
Mestre em Artes Visuais 
Doutorando em Arte e Cultura Visual na Faculdade de Artes Visuais da UFG
Goiânia, Brasil
fabiopurper@gmail.com

Este texto se relaciona a uma pesquisa em arte que se movimenta entre as linguagens artísticas da es-
cultura, da história em quadrinhos e do vídeo, ora resultando em peças únicas tridimensionais ora em 
produções no domínio do audiovisual. Chamadas videoHQesculturas, as narrativas resultantes destes 
movimentos são criadas tendo como prioridade, em vez de uma comunicação unívoca de ideias, uma 
proposição de blocos de sensações materiais no tempo, dialogando assim com o conceito de imagem-
tempo, desenvolvido pelo filósofo francês Gilles Deleuze (2005) em relação a experiências que partem 
de princípios semelhantes dentro da linguagem do cinema. Elementos característicos de algumas des-
tas narrativas são atos de tergiversar realizados por esculturas em ferro e papel, rodeios discursivos 
com palavras abstratas ou inventadas em seus balões de fala, que se constituem por vezes como filacte-
ras, por outras como projeções digitais, telas de vídeo ou mesmo elementos animados. Estes discursos 
sem forma nem mensagem definidas se constituem então como bases para um universo ficcional em 
construção, denominado “Tergiverso Ficcional”. Entre as interlocuções desta investigação com seus 
referenciais práticos, são aqui abordadas obras também em movimento entre linguagens. Uma é o ga-
nime “H.P. Lovecraft’s Dunwich Horror and Other Stories”, dirigido por Ryo Shinagawa e esculpido 
por Shohei Yamashita (Toei, 2007), onde esculturas em argila atuam em sua estaticidade como perso-
nagens de contos de horror. Outra são os vídeos da série “Formas de Água”, da artista chilena Patricia 
Claro (2015), onde figuram caligrafias por ela extraídas de reflexos de água corrente, num diálogo entre 
uma linguagem escrita intraduzível e durações de tempo videográficas. 

Palavras-chave: Vídeo. História em Quadrinhos. Escultura. 

sala 1 
14:45 às 15:00

mailto:fabiopurper@gmail.com
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SCI-FI PUNK PROJECTS: UMA APROXIMAÇãO  
ENTRE QUADRINhOS E MODA 

Oscar William Simões Costa
Artista Visual Autoral
Mestrando em Ciências Sociais 
Linha de pesquisa de Mídia, Cultura e Política 
Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da (PPGCS) 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
Campina Grande, Paraíba, Brasil
oscar.william@gmail.com

Sci-Fi Punk Projects (Vol.1) é o primeiro volume de uma trilogia híbrida composta de arte sequencial 
(EISNER 1989, MACCLOUD 2005), doravante Histórias em Quadrinhos ou HQs, e Moda, baseada na 
série homônima que o designer brasileiro Martielo Toledo criou em 2003 para estampar sua coleção de 
camisetas comercializada em Londres e Tóquio.  O roteiro original que envolve vanguarda tecnológica, 
teorias da conspiração e xamanismo amazônico, e cujo o visual estético é inspirado nas bandas de rock 
dos anos 1970, é da autoria do próprio Martielo Toledo, que contou com a colaboração de João Camilo 
Torres e dos ilustradores Sandro Penha, Fábio Cerqueira e Cristiano Bolson para finalizar esta graphic 
novel. A história em quadrinhos que precede o ensaio fotográfico de Moda, ambos presentes na mesma 
obra, situam o leitor dentro do universo criativo de Martielo Toledo, cuja a inspiração estética transita 
entre diversos universos, incluindo HQs e Moda, por vezes originando uma retroalimentação contínua 
de ambas as temáticas. Este artigo busca apresentar a referida obra como corpus de um estudo de caso 
(GOLDENDERG, 2015), cuja a experiência de uso da linguagem imagética textual sequencial (EISNER 
1989, MACCLOUD 2005, CAGNIN 2014), presente nas HQs (LUYTEN 1985, RAMOS 2009), dialoga 
com outras formas narrativas e suportes (FRANCO, 2008), visando assim contribuir para expandir o 
escopo dos processos criativos e teóricos referenciais de artistas e pesquisadores de Arte Sequencial. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Moda. Processo Criativo. 

sala 1 
16:00 às 16:15
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PERCURSOS NARRATIVOS NO PROCESSO DE  
TRADUÇãO INTERSEMIÓTICA ENTRE QUADRINhOS,  
LITERATURA E CINEMA: O CASO DE “GUERRA CIVIL”

Bruno Fernandes Alves 
Mestre em Comunicação 
Professor do Departamento de Educação da UFRPE
Pernambuco, Brasil
brunoalves65@gmail.com

A publicação de histórias em quadrinhos nos jornais norte-americanos do final do século 19 permitiu 
que a linguagem se tornasse popular. Com essa popularidade, a indústria do entretenimento, perceben-
do o potencial comercial daquelas narrativas sequenciais, começou a produzir as suas primeiras adap-
tações para outras linguagens, como o espetáculo McFadden’s Row of Flats, do produtor teatral norte
-americano Gus Hill, que ainda em 1896 adaptou a história em quadrinhos The Yellow Kid, de Robert 
Fenton Outcault (WINCHESTER, 1995), lançada no mesmo ano. Essa adaptação pode ser considerada 
a primeira manifestação de Tradução Intersemiótica dos quadrinhos para outra linguagem – no caso, 
o teatro. Segundo Jakobson (2001, p. 65), a Tradução Intersemiótica “consiste na interpretação dos 
signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais”. A tradução também pode ser caracteriza-
da como uma forma de transcodificação criativa, onde “há um incessante refluxo entre as duas, uma 
contínua e mútua fecundação” (PAZ, 1971, p. 10-11, apud PLAZA, 2008, p. 26). Com o surgimento dos 
quadrinhos de aventuras e de super-heróis nos anos 1930, o gênero se tornou uma permanente e rentá-
vel fonte de idéias para a indústria midiática norte-americana. Além de ter gerado produções animadas 
e em live-action, os heróis dos quadrinhos também foram traduzidos para romances literários. Flash 
Gordon nas Cavernas de Mongo, publicado em 1936, foi a primeira intersemiose entre quadrinhos e 
literatura, adaptando a HQ criada por Alex Raymond em 1934. Desde então, romances literários prota-
gonizados por super-heróis tornaram-se comuns. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo ana-
lisar os percursos narrativos utilizados no processo de tradução intersemiótica da saga em quadrinhos 
“Guerra Civil”, escrita por Mark Millar e publicada entre 2006-2007, para a literatura e para o cinema. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Cinema. Tradução Intersemiótica. 

sala 1 
16:15 às 16:30
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FOTOGRAFIA COMO RECURSO NARRATIVO PARA 
PRODUÇãO DE hISTÓRIAS EM QUADRINhOS: 
ALÉM DA REFERÊNCIA VISUAL

havane Melo 
Mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília
Brasília, Brasil
linoaoleu@gmail.com

A fotografia tem aparecido como mais um recurso narrativo para produção de histórias em quadrinhos. 
Esse artigo pretende analisar a posição da fotografia na narrativa em quadrinhos e as implicâncias da 
utilização desse recurso. Diferente de como ocorreu com as publicações conhecidas como fotonovelas, a 
fotografia atual ocupa um lugar diversificado em temas e abordagens, servindo como paradigma, regis-
tro, vetor, ferramenta, material (ROUILLÉ, 2009) e documento. Ademais, a fotografia atua também no 
terreno da arte contemporânea, e como tal consiste no ato artístico de direcionar um evento especial-
mente para a câmera (COTTON, 2010, p.21) a fim de, assim como as HQs, transmitir informações e/ou 
produzir uma resposta no espectador. Com essa comunicação, pretendemos enriquecer os caminhos 
do processo criativo da produção de HQs, levantando e discutindo diferentes possibilidades visuais. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Fotografia. Narrativa. 

sala 1 
16:30 às 16:45
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ADAPTAÇÕES DOS QUADRINhOS NOS CLIPES DE 
hEAVY METAL: UMA INTERAÇãO COM O CINEMA  
E SEUS ATRAVESSAMENTOS AUDIOVISUAIS

Alysson Plínio Estevo
Mestrando em Arte e Cultura Visual na Faculdade de Artes Visuais da UFG
Goiânia. Goiás, Brasil
alyssondrakkar2@hotmail.com

Os clipes de heavy metal nos últimos 20 anos serviram de inspiração para muitos artistas e autores 
de quadrinhos, ilustradores, roteiristas, músicos e artistas gráficos para construção de suas narrativas, 
que tiveram oportunidade de identificar em suas poéticas visuais, as adaptações dos quadrinhos em 
diversos vídeos clipes de bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Mercyful Fate e ainda em seus 
subgêneros, tais como: speed metal, thrash metal, death metal e black metal. O objetivo deste estudo 
foi realizar uma investigação acerca da adaptação dos quadrinhos para os clipes musicais, tais como: 
Mark Rudolph (2013) ao adaptar as músicas de Mercyful Fate em seu tributo a banda, diversos quadri-
nhos adaptados por artistas como: Kim Holm (2012) e Benjamin Marra (2012). E ainda, pesquisar na 
literatura a importância dos quadrinhos para produção de clipes temáticos e subjetivos nos ambientes 
virtuais. Trata-se de um estudo pós-qualitativo reflexivo acerca das adaptações dos quadrinhos para os 
clipes musicais no gênero heavy metal e seus subgêneros. Desenvolveu-se aqui uma revisão da litera-
tura com análise de obras que utilizam os quadrinhos para contextualizar a importância destas adap-
tações nos novos dispositivos digitais utilizados nas redes sociais e sua interação com seus diversos 
públicos. Os artigos pesquisados foram encontrados em revistas científicas publicadas entre os anos de 
2005 a 2016 com os seguintes descritores: adaptações, quadrinhos, clipes e heavy metal. Os resultados 
da investigação mostram que os quadrinhos não somente invadiram o cenário do metal e suas verten-
tes, como também, difundiram inúmeras publicações relacionadas aos diversos dispositivos e seus cru-
zamentos, nos quais, os quadrinistas se apropriaram de inúmeras obras musicais para contextualizar 
seus gibis, e ainda, experimentaram dos quadrinhos nas produções audiovisuais de inúmeras bandas 
de heavy metal. Conclui-se que os quadrinhos podem transmitir em suas narrativas visuais, a poética 
das bandas para valorização de suas performances e maior aproximação com seus diversos públicos. 

Palavras-chave: adaptações, quadrinhos, clipes e heavy metal. 

sala 1 
16:45 às 17:00
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COLEÇãO MALDITO SEJA – DIÁLOGOS  
POSSÍVEIS ENTRE ROCK E QUADRINhOS  
UNDERGROUNDS NO BRASIL 

Jairo Macedo Júnior 
Mestre
Brasília, Brasil
jairomacedojr@gmail.com

Lançada em 2013, a coleção Maldito Seja resgata a produção quadrinística de três autores brasileiros 
– Law Tissot, Henry Jaepelt e Alberto Monteiro - cujas obras circularam massivamente em fanzines 
dos anos 1990 e início dos anos 2000. Embora sejam artistas com estética e discursos diversos, os três 
trazem em comum o diálogo com o punk rock, pós-punk e rock alternativo em geral daquele e outros 
períodos. Compartilham com esta música o gosto pela arte subterrânea, provocativa e contracultural. 
Mais que isso, criam junto a ela interfaces reais que unem quadrinhos e rock’n’roll, reafirmando e ex-
pandindo a concepção das histórias em quadrinhos como uma linguagem híbrida e heteroglássica. Na 
escolha e recorte de tais obras, o artigo analisa as possibilidades de relação que os autores abrem entre 
os discursos escrito, oral, sonoro e visual ao trazer para as HQs a estética das capas de discos, videocli-
pes, apresentações ao vivo e comportamento de tribos urbanas jovens. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Rock. Fanzines. 

sala 2
8:30 às 8:45
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‘VIVER ATÉ MORRER’: A REPRESENTAÇãO POÉTICA 
GROTESCA TRANSMIDIÁTICA DA BANDA CICUTA

Frederico Carvalho Felipe 
Mestre em Arte e Cultura Visual 
Professor da Faculdade Araguaia e da Faculdade Estácio
Goiânia. Goiás. Brasil
fredcfelipe@hotmail.com

A obra Viver até Morrer, da banda goianiense Cicuta, foi produzida em formato transmidiático e utili-
za de meios diversos como forma de articulação narrativa dentro de um mesmo universo ficcional. As 
moldagens grotescas enquanto representação visual das angústias e contradições de uma era repleta 
de estímulos sensoriais e choques cotidianos constantes aos quais o indivíduo é exposto questionam 
modelos sociais institucionalizados por meio da estética. A articulação transmidiática produzida aqui 
sob esse viés proporciona uma expansão do imaginário ficcional por meio de interconexões narrativas 
construídas em diálogo com o cinema de animação, o videoclipe, as histórias em quadrinhos e a músi-
ca. Esse trabalho visa contribuir com os estudos relativos à estética do grotesco presente no rock’n’roll 
e à utilização de diferentes plataformas midiáticas como forma de estilização poética e criação de nar-
rativas convergentes à obra Viver até Morrer.  Esse artigo esmiúça o processo de criação dessa obra em 
todas as extensões narrativas – a música, o videoclipe e as histórias em quadrinhos –, e apresenta os 
seus desdobramentos criativos e relações com o rock’n’roll produzido em Goiás. 

Palavras-chave: estética. narrativa transmídia. rock’n’roll. 

sala 2 
8:45 às 9:00



33

Faculdade de Artes Visuais - UFG - GOIÂNIA-GO | 21 a 23 de outubro de 2016     

PEIBÊ - ZINE E QUADRINhOS NA EXTENSãO 
DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE 

Alberto Carlos Paula de Souza 
Especialista em Artes com ênfase em Educação 
Programador Visual do Instituto Federal Fluminense campus Macaé
Rio de Janeiro, Brasil
asouza@iff.edu.br

O zine PEIBÊ é editado pelo projeto de extensão IFanzine, conduzido no IFFluminense campus Macaé 
(RJ), instituição de ensino da rede pública federal de ensino profissionalizante. O referido projeto pro-
move continuamente oficinas de criação de zines e HQs em instituições de ensino e eventos culturais há 
mais de três anos. O envolvimento da comunidade externa e contínuo intercâmbio com artistas, fanzi-
neiros, pesquisadores e educadores de diversas partes do país, vêm resultando numa publicação ecléti-
ca, que traz em seu conteúdo quadrinhos, cartuns, ilustrações, artigos, entrevistas e relatos de educado-
res que empregam zines e quadrinhos na sala de aula. No início de 2016 a publicação foi contemplada 
com o Troféu Ângelo Agostini na categoria fanzine, representando o reconhecimento do alcance do 
projeto, que amplia horizontes enquanto proposta extensionista de disseminação da cultura dos fan-
zines em uma interação entre escola e sociedade. Os zines editados pelo projeto são disponibilizados 
em versão online e distribuídos em versão impressa entre os estudantes, docentes e colaboradores. O 
lançamento das publicações são realizadas com sessão de autógrafos nos quais os estudantes assumem 
e celebram seu protagonismo. O indivíduo através da confecção de um fanzine torna-se o autor de sua 
obra e amplia sua expressão individual, indo no caminho inverso aos padrões criados pela sociedade 
industrial(Andraus, 2009). Outros zines derivados do PEIBÊ, entre eles, Traços de Memória, Afroindi 
e Café Filosófico atestam o estímulo à autoralidade e protagonismo oportunizado pelo mecanismo cria-
tivo dos fanzines, produzidos em parceria com projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Palavras-chave: Fanzines. Histórias em Quadrinhos. Educação. 

sala 2
9:00 às 9:15
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TRANSPOSIÇãO ESTÉTICA EM PENADINHO – VIDA 

Maristela Carneiro 
Doutora em História 
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Goiás, Brasil
maristelacarneiro86@gmail.com

O tema da transposição estética é de grande relevância para a cultura visual contemporânea, posto que, 
dada a amplitude dos meios de produção à disposição dos desenvolvedores, uma mesma narrativa pode 
ser desdobrada em outras mídias, na forma de adaptações, ou mesmo receber releituras dentro da pró-
pria mídia que a gerou, de modo a atingir novos públicos e permitir novas leituras e significações. Pena-
dinho – Vida é a sétima edição do projeto Graphic MSP, da Mauricio de Sousa Produções, uma inicia-
tiva dedicada à criação de histórias do universo ficcional do quadrinista Mauricio de Sousa por outros 
artistas, com diferentes estilos gráficos e abordagens narrativas, dentro de um modelo graphic novel, 
com tramas mais extensas e mais complexas que as histórias periódicas regulares. Vida, de Paulo Cru-
bim e Cristina Eiko, gira em torno do núcleo da Turma do Penadinho, um grupo de personagens que pa-
rodia as narrativas do terror clássico, incorporando como personagens fantasmas, a Morte (Dona Morte, 
nos quadrinhos) e criaturas como o vampiro, o lobisomem, a múmia e o monstro de Frankenstein. Na 
narrativa de Crubim e Eiko, argumentamos que é possível encontrar discursos visuais que concatenam 
este elemento de paródia com novas sensibilidades, através das possibilidades estéticas do meio da gra-
phic novel, pela dimensão da narrativa e pelas mudanças no estilo pasteurizado de ilustração adotado 
nas narrativas periódicas. Buscamos aqui analisar Vida como uma releitura repleta de transposições 
estéticas, discorrendo sobre a extensão e o efeito das novas visualidades empregadas pelos autores. 

Palavras-chave: Penadinho. Transposição Estética. Morte. 

sala 2 
9:15 às 9:30
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O RETRATO DO MAL: AS DUAS VERSÕES DE UM 
CLÁSSICO DOS QUADRINhOS BRASILEIROS 

Márcio Mário da Paixão Júnior
Mestre em Comunicação pela UnB 
Doutorando em Arte e Cultura Visual pela UFG
Goiânia – GO, Brasil
marciomechanics@hotmail.com

Nascido em Portugal, Jayme Cortez (1926 – 1987) chega ao Brasil em 1947, onde desenvolve uma profí-
cua e influente carreira nos campos da ilustração, publicidade e histórias em quadrinhos. Até 1987, ano 
de sua morte, foi figura ativa e emblemática dos quadrinhos brasileiros, desempenhando as funções 
de editor, diretor de arte, capista e quadrinista em diversas casas editorais, tais como La Selva, Taika 
e Outubro. O período compreendido entre as décadas de 1950 e 1980 é marcado pela popularidade do 
gênero terror nas histórias em quadrinhos nacionais – gênero este que tem em Cortez uma de suas 
maiores expressões. É de sua autoria a HQ O Retrato do Mal, que possui duas versões, uma publicada 
nos anos 50 e outra, mais conhecida, nos anos 70. Clássico absoluto dos quadrinhos brasileiros, esta 
segunda versão de O Retrato do Mal é tida por alguns pesquisadores como a obra-prima do autor e 
uma das HQs laminares do terror nacional. O artigo tem como proposta analisar profundamente as 
duas versões de O Retrato do Mal, suas diferentes abordagens, opções narrativas, pontos em comum e 
o impacto provocado no campo dos quadrinhos brasileiros. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Terror. Jayme Cortez. 

sala 2 
10:30 às 10:45
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COMPARANDO A ARTE DAS hQS VEgANA E VEgAN 
SIDEkIck E SUA COMUNICAÇãO DO VEGANISMO 

Maurício de Paula Kanno 
Graduado em jornalismo 
Mestrando no Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte (PGEHA) 
Universidade de São Paulo (USP), Brasil
mauricio.kanno@gmail.com

O trabalho busca analisar comparativamente como a arte dos quadrinhos Vegan Sidekick e Vegana 
reflete questões de fato vivenciadas pela comunidade vegana em sua defesa dos direitos animais no 
Brasil, durante interações com não veganos ou não vegetarianos. Para o primeiro título, publicado on-
line, serão utilizadas as tiras traduzidas ao português, também se checando repercussão em rede social. 
Vegan Sidekick utiliza desenhos extremamente minimalistas, frequentemente repetindo o desenho de 
cada personagem na mesma pose nos quadros seguintes e sem cenário. Assim, a comunicação dá ên-
fase ao texto, ainda que o desenho seja emocionalmente expressivo. Os textos valem-se da ironia e 
sarcasmo, reaproveitando discursos em defesa da manutenção do modo de vida não vegetariano ver-
sus os em defesa do veganismo de maneira cômica e escrachada, sem argumentar diretamente, mas 
buscando convencer por meio da justaposição de situações e argumentos em diálogo de personagens. 
Já o título Vegana, publicado em edição impressa de 143 páginas, é voltado ao público infantojuvenil 
e tem tom comportado e didático. As ironias somem e as situações criticadas pela comunidade vegana 
são mostradas em narrativas curtas mas elaboradas. O desenho é claro e não há tanta concentração 
de texto em comparação com a imagem como no outro título, de modo mais equilibrado, com cená-
rios mais consistentes, apesar de simples. Um ponto que incomoda é que a filosofia vegana parece ser 
aceita de modo aparentemente muito fácil pelos personagens. Entre os autores utilizados para a dis-
cussão, estão Erwin Panofsky, com a discussão sobre motivação/intenção na criação da obra de arte, 
além de autores próprios da área de quadrinhos, como Scott McCloud. Temos também Aracy Ama-
ral, com sua obra “Arte pra quê?”, discutindo o comprometimento social da arte, aqui reinterpretado 
como o respeito aos animais, levando em consideração teóricos de ética animal como Gary Francione. 

Palavras-chave: Quadrinhos. Veganismo. Movimentos sociais. 

sala 2 
10:45 às 11:00
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OS ShMOOS E O CAPITALISMO 

Nildo Viana
Doutor em Sociologia
Professor da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-graduação em Sociologia da 
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Goiás, Brasil
nildo@nildoviana.com

A obra de Al Capp, que ficou conhecida sob o título de Ferdinando e os Shmoos, uma das edições mais 
famosas das revistas em quadrinhos de Ferdinando (Li’l Abner), mostra uma forte crítica social do ca-
pitalismo. A história dos seres chamados Shmoos e seu contato com a humanidade é reveladora não 
somente da criatividade de Al Capp, mas também de uma profunda crítica social. A crítica social de Al 
Capp passou por duas fases, a primeira caracterizada pela crítica radical e a segunda pela crítica mora-
lista (VIANA, 2012). Ferdinando e os Shmoos pertence à primeira fase. A percepção da crítica social fica 
mais apurada através de uma análise dialética do seu enredo. A análise dialética do enredo é uma apli-
cação particular da análise dialética das histórias em quadrinhos (VIANA, 2012), sendo seu foco teórico 
o enredo, que, no caso, se expressa em apenas uma revista. A reconstituição da totalidade do enredo 
aponta para a percepção dos nexos e do processo de composição do mesmo, gerando não apenas uma se-
quência narrativa como também uma sequência significativa. Os quadros compõem significados e estes, 
no conjunto, enviam uma mensagem. A mensagem, no caso, é sobre a sociedade moderna. No enredo 
há a contraposição entre o extraordinário, os Shmoos, e os representantes da conservação, os empresá-
rios. A irrupção do extraordinário provoca a reação dos conservadores, que decretam a necessidade de 
extermínio das pequenas criaturas que fornecem alimentos gratuitos, entre milhares de outras coisas. 
Essa contraposição ficcional expressa uma contradição real, tal como se pode observar na questão da 
oposição de interesses entre a população, que teria suas necessidades básicas satisfeitas, e os interesses 
dos capitalistas, que é o lucro. O suicídio dos capitalistas foi substituído pelo extermínio dos Shmoos. A 
análise mostra a percepção negativa do capitalismo e de alguns de seus valores fundamentais. 

Palavras-chave: Enredo. Capitalismo. Shmoos. 

sala 2
11:00 às 11:15
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O IMPÉRIO DA TIRA CÔMICA NOS JORNAIS  
DO SÉCULO 21 

Paulo Ramos 
Doutor em Letras 
Professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo
Guarulhos, São Paulo, Brasil
contatopauloramos@gmail.com 

Esta comunicação tem por objetivo registrar o predomínio contemporâneo de tiras cômicas entre os qua-
drinhos publicados nos jornais. Pretende-se demonstrar que a predominância desse gênero é um com-
portamento presente em diários de diferentes partes do mundo. A análise irá observar diários impres-
sos nos dois últimos anos nas capitais da França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Argentina e Brasil. Pelo 
fato de os Estados Unidos ainda serem os maiores produtores dessa forma de história em quadrinhos, 
a seleção será mais ampla nesse país, de modo a tornar mais representativa a amostragem. Uma das 
constatações da exposição é que as tiras cômicas passaram a ofuscar outro gênero dos quadrinhos, ou-
trora bastante presente nos jornais, as tiras seriadas. Parece haver, portanto, uma inclinação maior para 
as narrativas ancoradas no humor em detrimento das de aventura, em particular nas últimas décadas. 

Palavras-chave: Tiras cômicas. Jornais. Gênero. 

sala 2
11:15 às 11:30

mailto:contatopauloramos@gmail.com
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FORMAÇãO PARA NOVOS COOPERADOS:  
APRESENTAÇãO 

Daryellen Ramos Arantes 
Licenciada em Artes Visuais 
Bolsista da Incubadora/CNPQ
Goiânia, Brasil
daryellen@hotmail.com 

Carlos henrique Segato 
Estudante de Ciências Sociais 
Bolsista da Incubadora Social UFG
Goiânia, Brasil
casesegato@hotmail.com

Trata-se de um projeto gráfico pedagógico em formato de história em quadrinhos. O conteúdo foi ela-
borado a partir de oficinas de educação popular nas cooperativas de materiais recicláveis vinculadas à 
Incubadora Social UFG; leitura de quadrinhos de conteúdos adultos com atenção aos jogos de sombra e 
volume como Quino (1970) e Mutarelli (1991). A distribuição será gratuita, pois tem apoio financeiro de 
órgãos públicos e federais. Os desenhos remontam ao cotidiano das pessoas envolvidas nas cooperati-
vas de materiais recicláveis e apresentam características de personalidades reais do Movimento Nacio-
nal de Catadores de Materiais recicláveis (MNCR), inspirados nos ideais de cidadania e emancipação 
para o trabalho do catador-cooperado, expressando o entendimento de que o trabalho dos catadores, 
organizados em cooperativa, é exigente e necessita de muitos conhecimentos e habilidades para lidar 
com os desafios do dia a dia. Esta cartilha é a primeira edição de uma coleção de material didático da 
Incubadora Social UFG que luta para consolidar e estimular o cooperativismo solidário em Goiás. 

Palavras-chave: Cooperativismo. Economia Solidária. Histórias em Quadrinhos, Trabalho. 

sala 2
14:00 às 14:15

mailto:daryellen@hotmail.com
mailto:casesegato@hotmail.com
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O USO DAS hISTÓRIAS EM QUADRINhOS NO EN-
SINO DA hISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 
NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Kevin Juan da Silva Pontes 
Licenciando em Pedagogia
Departamento de Educação da UFRPE
Pernambuco, Brasil. 
kevinjpontes@hotmail.com   

O uso das revistas em quadrinhos como recurso no processo de aprendizagem vem sendo realizado no 
ocidente desde os anos 1940, quando o cartunista Will Eisner passou a produzir quadrinhos educativos 
e institucionais (CARVALHO, 2006 pág. 32), principalmente para o exército americano. Na Europa, 
o uso dos quadrinhos como ferramenta de ensino começou a ser explorado mais acentuadamente a 
partir da década de 1970 (RAMA e VERGUEIRO, 2012 p. 19). No Brasil, o potencial educativo dos qua-
drinhos começou a ser evidenciado na década de 1980, mas foi a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (BRASIL, 1996) que as relações entre a educação escolarizada e as histórias em quadrinhos 
foram reestabelecidas, segundo Rama e Vergueiro (2012, p. 21). Com a implementação da lei 10.639 
(BRASIL, 2003), estabelecendo como obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira no en-
sino fundamental e médio em instituições públicas e privadas, abriu-se amplo espaço para a utilização 
de quadrinhos com conteúdos que visam valorizar a etnia negra e a diversidade étnico-racial. Publicado 
em 2015, o álbum em quadrinhos “Preto que nem Carvão!”, produzido por Amaro Xavier Braga Junior, 
Mariana Petróvana e Janaína Araújo, traz pequenas narrativas que visam apresentar a perspectiva das 
crianças sobre o preconceito, a segregação racial, e outras formas de discriminação (BRAGA JR, 2015). 
Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo, a partir da realização de uma intervenção pedagógica 
em uma escola pública utilizando o referido álbum, analisar as contribuições resultantes do uso das his-
tórias em quadrinhos como recurso para se trabalhar as questões envolvendo as relações étnico-raciais 
com estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Afro-brasileiro. Lei 10.639/03.

sala 2 
14:15 às 14:30
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OS SUPER-hERÓIS DAS hISTÓRIAS  
EM QUADRINhOS E A EDUCAÇãO 

Fábio da Silva Paiva 
Doutor em Educação 
Professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco 
Pernambuco, Brasil. 
fabiosilvapaiva@hotmail.com 

Lucas Lins Muniz Pimenta 
Mestrando em Gestão de Tecnologias Aplicadas à Educação 
Universidade do Estado da Bahia 
Bahia, Brasil. 
lucaspimenta.aps@gmail.com 

Com o desenvolvimento das Histórias em Quadrinhos (HQs) como forma de linguagem, arte e comuni-
cação, há a segmentação de estilos e públicos. Surgiram os Quadrinhos específicos para idades e gostos, 
como os infantis, os de terror, os de faroeste, os de ficção científica, os pornográficos etc. Um dos seg-
mentos que mais fez/faz sucesso entre os (as) leitores (as) foi o das HQs de ação. Nelas começou haver 
um elemento diferenciado, o herói. A ação era cadenciada e focada nas aventuras de um personagem 
principal geralmente em conflito com um personagem secundário antagônico, o vilão. O super-herói 
representa um herói dedicado a uma causa, mas que possui determinadas habilidades superiores às 
demais pessoas (sejam poderes sobre-humanos, determinação, motivação, ou qualquer outra caracte-
rística que o torne diferente e que garanta as condições de exercer seus objetivos). O desenvolvimen-
to desse segmento das HQs e a presença no cotidiano das pessoas desde os primeiros personagens, 
produzem fascínio e provocam inspiração, através dos exemplos de sacrifício, altruísmo, dedicação, 
autocontrole, disciplina entre outros valores. O trabalho apresenta uma revisão do tema, trabalhado 
anteriormente em 2013, com atualização e aprofundamento. O surgimento e estabelecimento dos qua-
drinhos de super-heróis e sua importância e influência na educação através de seus exemplos, a história 
das HQs de super-heróis e o depoimento de leitores. 

Palavras Chaves: Histórias em Quadrinhos. Educação. Super-Heróis. 

sala 2
14:30 às 14:45

mailto:fabiosilvapaiva@hotmail.com
mailto:lucaspimenta.aps@gmail.com
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MACACOS ME MORDAM! USOS DE hISTÓRIAS  
EM QUADRINhOS NO  ENSINO DE GEOGRAFIA  
GEOPOLÍTICA? Ah, PARA, NEh! 

Carlos de Brito Lacerda 
Geógrafo Especialista 
Professor da SEDUC-GO/SME
Senador Canedo, Brasil
carlosbritolacerda@yahoo.com.br

Promover atividades de ensino-aprendizagem com conteúdos curriculares de Geografia Geopolítica em 
turmas regulares do Ensino Fundamental e Médio é um desafio, tanto pela escassez de livros didáticos 
e paradidáticos que abordem temas relacionados, como também pela indigesta abordagem dos mesmos 
e  (des) interesse dos estudantes por essa proposta, pois o conceito de letramento escolar é o vigente no 
tratamento desses conteúdos, sendo pouco atraente pelo método tradicional e seu instrumental, caben-
do buscar alternativas , como utilizar o letramento social para que ocorra a apropriação dos conteúdos, 
discursos e mensagens (SOARES, 2003 apud BARI, 2015). A utilização de Histórias em Quadrinhos 
(HQs) e sua leitura potencialmente habilitaria os estudantes a articularem leitura escolar e social para 
exercitarem a interpretação iconográfica que as HQs possibilitam, no amálgama complexo de textos, 
ícones, cores, luz-sombra, o audível e visível em suportes analógicos/digitais, contribuindo para a cog-
nição complexa e necessária para nossa realidade, criando um vínculo de amadurecimento emocional 
do leitor e a leitura de HQs (BARI, 2015). Uma dificuldade instrumental e econômica é a ausência de 
gibitecas (NOGUEIRA, 2015), daí a proposta em atuar com gibis comprados em grupo (vaquinha) junto 
à Ed. Júpiter II, a publicação Romance em Quadrinhos - No amor e na guerra, de autoria de José Salles 
e Adauto Silva (2012), trabalhados inicialmente em relação aos elementos constituintes das HQs, a pers-
pectiva didática, seus signos visuais gráficos e o tempo narrativo (CAGNIN, 2014) em articulação com 
categorias da Geografia Geopolítica, como Nação, fronteira, território e análise da paisagem. 

Palavras chave: Geografia Geopolítica. Histórias em Quadrinhos. Ensino-aprendizagem. 

sala 2 
14:45 às 15:00

mailto:carlosbritolacerda@yahoo.com.br
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DISCUTINDO CTS NO ENSINO ATRAVÉS DA CRIAÇãO 
DE hISTÓRIAS EM QUADRINhOS E FANZINES 

Danielle Barros Silva Fortuna 
Mestre em ciências
Doutoranda em Ensino de Biociências e Saúde na Fundação Oswaldo Cruz
Teixeira de Freitas, BA, Brasil
danbiologa@gmail.com

O movimento educacional Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) surgiu no Brasil nos anos 1960 com 
o objetivo de preparar os alunos para o exercício da cidadania e caracteriza-se por abordar conteúdos 
científicos em um contexto social (KRASILCHIK, 2000). De acordo com Borges (2002) os estudantes 
deveriam ter conhecimento acerca dos principais produtos da ciência, ter noção sobre os métodos que os 
cientistas utilizam e como a ciência funciona. Entretanto, o que ocorre de fato é que a ciência ensinada nas 
escolas ostenta uma imagem idealizada e distante da realidade do trabalho dos cientistas, o que contribui 
para construção de uma visão ingênua de uma ciência neutra, com leis “comprovadas” e imutáveis. Wal-
dhelm (2007) nos alerta que a ciência não é uma atividade neutra e o seu desenvolvimento está direta-
mente relacionado com os aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais. Nesse sentido, 
as adequações curriculares devem acompanhar as mudanças das realidades sociais para responder as 
demandas da vida (AIKENHEAD, 2005). Alves (2000) e Caniato (1989) problematizam metodologias 
tradicionais de ensino e a escassez de metodologias diversificadas e lúdicas que estimulem o interesse 
e criatividade do educando. Uma das formas atrativas de abordar conteúdos no ensino é a utilização de 
HQs (LOVRETO, 2011; CARVALHO, 2006; VERGUEIRO, 2007; FRANCO, SANTOS NETO, 2011) e uso 
de HQ no Ensino de Ciências (FORTUNA, 2012; CARUSO; SILVEIRA, 2009; LINSINGEN, 2005; KA-
MEL; LA ROCQUE, 2005). O artigo apresenta a proposta das oficinas criativas de HQs e fanzines sobre 
CTS e analisa o potencial educacional de seu conteúdo para reflexões e discussão sobre temas interdis-
ciplinares ligados à CTS, que além de mediar conhecimentos científicos amplifica um debate pertinente 
sobre o papel da ciência e suas reais implicações socioculturais e políticas na sociedade. 

Palavras-chave: Ensino CTS. Quadrinhos. Fanzine. 

sala 2
16:00 às 16:15
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CRIAÇÕES: SOBRE COISAS E SERES  
QUE CRIAM VIDA 

Dustan Oeven
Produtor audiovisual 
Graduando em Artes Visuais na UFG
Goiânia, Goiás, Brasil
dustanoeven@gmail.com

Criações é um projeto de curta metragem de animação em stop motion, que Dustan Oeven desenvolve 
com previsão de finalização em novembro de 2016. O filme, que se encontra em processo de produção, 
faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso de Dustan Oeven, com orientação do Prof.Dr. Edgar 
Franco. O curta metragem trata do mito da criação e queda de Lúcifer. Nesse trabalho será exposto o 
processo criativo do filme. Dustan parte de referência do Paraíso Perdido, de Milton e passa pela ima-
gem do diabo formulada por artistas desde o Século XV ao século XX, para construir a própria visão da 
queda de Lúcifer. O cinema de animação consiste basicamente em atribuir vida (animar) objetos que 
não a tem. Porém, o filme de animação não se reduz apenas a uma técnica cinematográfica, ele tem 
sua própria linguagem. Para Halas(1979), não há sentido em se fazer uma animação que apenas recrie 
o movimento dos objetos ou seres da realidade. A animação permite que se trabalhe com o exagero, o 
impossível fisicamente, a distorção da matéria, enfim, aquilo que passa na cabeça do criador e que suas 
possibilidades técnicas consigam materializar. O filme de animação possibilita que universos e seres 
fantasiosos possam ser visualizados e existirem no mundo da tela. Nessa apresentação também são 
abordados os processos de criação de personagens, desenvolvimento de roteiro, pesquisa de material, 
construção de bonecos e ambientação do filme. 

Palavras-chave: Animação. Mito de Lúcifer. Processo Criativo. 

sala 2 
16:15 às 16:30

mailto:dustanoeven@gmail.com
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MEMÓRIA EM QUADRINhOS: UMA APROXIMAÇãO 
ENTRE hISTÓRIA, hISTORIOGRAFIA, MEMÓRIA  
E ARTE SEQUENCIAL

Gustavo Oliveira Brito dos Santos
Graduando
Faculdade de História, UFG
Goiânia, Goiás
gustavoliveira_b_s@yahoo.com.br 

O saber histórico tem sido problematizado sob várias perspectivas, especialmente nas mudanças con-
ceituais trazidas na década de 1960, época em que eclode fenômenos de comunicação audiovisual de 
massa e posteriores experiências que tornaram ainda mais complexa a cultura visual da modernidade. 
Nesse sentido abre-se para o historiador o campo de análise e produção no campo das artes.Seguindo 
os passos do cinema (onde há uma crescente produção de trabalhos historiográficos sobre sua aproxi-
mação com a história enquanto disciplina) a aproximação das chamadas histórias em quadrinhos com 
o saber histórico tem se estabelecido com obras icônicas como Maus (de Art Spiegelman, 1980), Pales-
tina (Joe Sacco, 1996). Nesse sentido as HQ’s não só podem ser analisadas como objeto de um discurso 
histórico como um instrumento de narrativa histórica ou memorialística. Analisaremos o processo de 
produção de duas obras autorais em andamento: Memória em Quadrinhos (título provisório) e Diário 
de Guerra, ambos roteirizados pelo auto da comunicação mas baseado nas memórias de dois narrado-
res que viram de perto momentos ímpares da história no século passado: O golpe militar no Brasil e a 
Guerra do Vietnã respectivamente. 

Palavras-chave: História. Memória. História em Quadrinhos. 

sala 2
16:30 às 16:45

mailto:gustavoliveira_b_s@yahoo.com.br
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O IMAGINÁRIO DO SERTãO NA hQ BRASILEIRA: UM 
OLhAR SOBRE ESTÓRIAS GERAIS E BANDO DE DOIS 

Paulo Ricardo Ferreira Floro Costa
Mestrando do programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Midiáticas Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB)
Recife – Pernambuco, Brasil
paulofloro@gmail.com

Este artigo tem como objetivo analisar a memória das representações da figura do sertanejo dentro da 
produção autoral dos quadrinhos nacionais a partir de estudos sobre o Imaginário de Bachelard e Du-
rant. Serão utilizadas duas HQs para trabalhar o assunto: Estórias Gerais, com roteiros de Wellington 
Srbek e arte de Flávio Colin, e Bando de dois, com texto e arte de Danilo Beyruth. As duas obras trazem 
elementos caros às tradições imagéticas do Semi-Árido, como a imposição do meio como determinante 
dos atos, as tradições orais como formadoras de caráter e as rígidas estratificações de classes e funções 
sociais. No primeiro vemos o uso do legado de obras como Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, 
que reinventou o Sertão e trouxe novos significados estéticos, para criar uma HQ atemporal e que busca 
trazer para a linguagem dos quadrinhos todos os elementos que formaram a base para a representação 
do homem do Sertão. O segundo transporta a memória sertaneja para uma abordagem mais contem-
porânea e realista. Ainda que utilize da imagética do cangaço, Beyruth usa técnicas narrativas empres-
tadas do western e dos comics norte-americanos para compor sua representação do Sertão. Este artigo 
é parte de uma dissertação de mestrado que busca compreender, através dessas duas novelas gráficas, 
como o homem e o cotidiano sertanejos foram apresentados ao público leitor de quadrinhos e como 
esta arte e sua linguagem influenciou nesta representação. Como referencial teórico, além dos teóricos 
sobre o imaginário foram usados ainda estudos de Vergueiro (2009), McCloud (1994) e Eisner (1989) 
como forma de buscar um entendimento à luz das estéticas particulares das Histórias em Quadrinhos. 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, Imaginário, Sertão. 

sala 2 
16:45 às 17:00

mailto:paulofloro@gmail.com
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A INVASãO DO ALEMãO NOS QUADRINhOS  
DO JORNAL EXTRA 

Ivanilson de Melo Mendes
Especialista em História do Brasil pós 1930, UFF/RJ 
Professor l História/Sociologia da Secretaria Estadual de Educação
Rio de Janeiro, RJ. Brasil
vpourvendetta@hotmail.com

Ao longo da História, os quadrinhos como linguagem de comunicação de massa são usados para entreter, 
comunicar, informar, representar, justificar e estereotipar de diversas formas os mais variados assuntos e 
temas. Em novembro de 2011 o Jornal Extra do Rio de Janeiro lançou um suplemento especial em quadri-
nhos de uma reportagem sobre o um ano da retomada do complexo do Alemão pelas forças de segurança 
do Estado do Rio de Janeiro, em um esforço conjunto para “restabelecer a ordem” depois de uma escalada 
de violência e de afronta ao Estado e a sociedade fluminense. Com base na análise deste quadrinho/ repor-
tagem, se busca compreender como se dá a apropriação da linguagem dos quadrinhos pelo jornalismo e 
como uma linguagem interfere na outra, a partir de suas especificidades, potencialidades e distanciamen-
tos, com isso objetiva-se discutir como o jornal a partir de sua prática usa outra linguagem de mídia para 
contar uma história, buscaremos apontar se esta reportagem em quadrinhos consegue legitimidade para 
reivindicar para si a “verdade” da prática jornalística e/ou “verdade histórica”. 

Palavras-chave: Quadrinhos. Jornalismo. Linguagem. 

sala 3
8:30 às 8:45
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RELEITURAS DA hISTÓRIA NAS hISTÓRIAS EM 
QUADRINhOS: UMA ANÁLISE DE UMA hISTÓRIA 
DE SARAJEVO, DE JOE SACCO 

Ingrid Oliveira Martins
Graduanda em Letras da UEMS
Bolsista da CAPES/PIBID
Cassilândia – Ms, Brasil
ingriid.martins@gmail.com

Alexandre Dronov Alves
Graduando em Letras da UEMS
Cassilândia – Ms, Brasil
alexandredronov2010@gmail.com

Este trabalho faz uma releitura dos últimos dias do conflito dos Balcãs através da obra Uma história 
de Sarajevo, de Joe Sacco utilizando as graphic novels. Apresentando os quadrinhos como objeto para 
transmitir informações omitidas pelos meios de informações, retratado os crimes cometidos por ge-
nerais corruptos que comandavam a região no tempo de guerra. Através da arte sequencial, reunindo 
literatura, jornalismo e arte visual, Sacco realça a “história por trás da História” de forma marcante, 
deixando um espaço para um enredo que se debruça sobre o passado para nele colher material que será 
reciclado, reprocessado, como um laboratório, gerando novas versões. O trabalho busca estabelecer 
um elo entre ficção e história, desde o mundo grego até ao século XX, através de Aristóteles, Roland 
Barthes,Hayden White, entre outros, de maneira a entender como ocorre a representação literária dos 
acontecimentos históricos dentro da narrativa de Joe Sacco. E elaborar um esquema sobre o surgimen-
to dos comic books até o desenvolvimento em graphic novels e como a releitura dos fatos históricos 
influenciam nos valores culturais.   Desta maneira, a narrativa preocupa-se não com a realidade dos 
fatos, mas a possível realidade. Rompendo a imagem da história imutável, o que implica na possibili-
dade daquilo que poderia ser. 

Palavras-chave: Graphic novels. Conflito dos Balcãs. Joe Sacco. 

sala 3 
8:45 às 9:00
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OBORÉ E A IMPRENSA SINDICAL BRASILEIRA 
(1975-1985) 

Aline Martins dos Santos 
Mestre em História Social/ UFF 
Professora da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC)
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
aline_rural@yahoo.com.br

A imprensa sindical vai viver um período de bastante criatividade e importantes experimentações, como 
resposta à falta de liberdade de expressão imposta pelo regime civil-militar (1964-1985) e acaba por sub-
sidiar a consolidação de um novo paradigma para esta imprensa, chamado por Valdeci Verdelho em “A 
Nova Imprensa Sindical” de 1986, de nova imprensa sindical. A frequência com que os recursos visuais 
(ilustrações, charges, cartuns, criação de personagens) foram empregados, bem como o estabelecimento 
de algumas inovações na forma e na linguagem da comunicação sindical, marcaram significativamente 
este período. O artigo visa demonstrar a possibilidade de analisar os quadrinhos enquanto documentos 
históricos capazes de revelar expressões da verdadeira imagem das lutas, valores e concepções que um 
sindicato tem em relação a cada um dos assuntos de interesse da categoria ou da classe social, principal-
mente num período conturbado pelo qual passava o país com a ditadura civil-militar. Para tal empreitada, 
realizaremos a apreciação das charges e cartuns políticos produzidos e utilizados por essa nova imprensa 
sindical que passou a fazer uso deste elemento através da assessoria dada pela empresa de comunicação 
Oboré, que foi um marco na imprensa sindical do período (final dos anos 1970 e início dos anos 1980). 

Palavras- chave: Quadrinhos. Imprensa sindical. Ditadura civil-militar. 

sala 3
9:00 às 9:15
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ANhANGUERA: DIABO VELhO

Santiago Lemos 
Graduado em Artes Visuais, Licenciatura
Mestrando em Ensino na Educação Básica Cepae/UFG
Goiânia, Brasil
santiago.ufg@gmail.com

Insere-se no gênero de Charge, refletindo sobre o mundo da vida corriqueira contemporânea, onde a 
violência, assalto, assédio estão se tornando comuns na sociedade, chegando ao ponto em que o cidadão 
goianiense precise de alguma imagem que possa combater essa criminalidade. Ganhando vida, o Mo-
numento ao Bandeirante, figura localizada na Avenida Goiás na cidade de Goiânia recebe a alma de sua 
representação, Bartolomeu Bueno, também conhecido como Diabo Velho, ganha o título de vigilante e 
busca impor a ordem social de uma maneira cruel com os infratores. O anti-herói Bartolomeu Bueno pai 
e filho foram responsáveis em explorar o estado de Goiás onde encontraram ouro e riquezas, oprimiram 
os índios, é uma figura importante da cultura goiana, com a falta de tempo e estudos sobre a própria 
cultura, a sociedade esquece quem ele era, o qual se tornou uma figura invisível no cotidiano de muitas 
pessoas. Outro objeto que some é a cultura, que é tudo aquilo produzido por uma sociedade, são concei-
tos, significados, crenças e valores. O artigo discute questões do invisível da cultura goiana que acaba de-
senvolvendo no cidadão a necessidade de um senso de justiça que no caso é o personagem Anhanguera. 

Palavras-chave: Cultura goiana. História em Quadrinhos. Anti-Herói. 

sala 3 
9:15 às 9:30
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PATETA, UM REPRESENTANTE DO 
AMERIcAN WAY OF LIFE  

Lígia Maria de Carvalho 
Mestre em História 
Doutoranda em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG
Goiânia, Brasil
ligiasun2@gmail.com  

A data de 25 de maio de 1932, não somente marcou a primeira aparição do Pateta no curta-metragem: 
A Revista Teatral do Mickey (Mickeys’s Revue), como também reforçou a opção do estúdio de se ade-
quar à política austera e moralista do Presidente Herbert Hoover. A pressão exercida pelas inúmeras 
reclamações do público e o veto impetrado pelo Motion Pictures Producers & Distributors of América, 
obrigaram Walt a criar personagens mais ingênuas, o que fez com que o desastrado cão passasse por 
inúmeras modificações após sua criação. Na medida em que a sociedade tomava consciência do im-
pacto exercido pelas imagens nos meios de comunicação, influenciando, portanto, gostos, hábitos e 
consumo, a figura do Pateta foi sendo utilizada, com fins pedagógicos. A isto se deve o fato de a persona-
gem retratar, de forma bem humorada, a ascendente classe média urbana que, conquanto enriquecida 
pelo butim da II Guerra, ainda se encontrava inapta a utilizar os bens de consumo recém-adquiridos, 
necessitando a intermediação de uma figura icônica que “ensinasse” o “como fazer”. Assim, a partir da 
segunda metade dos anos 1940, o Pateta se consagrou como o protagonista de um “sitcom” de anima-
ção que brincava com o american way of life, servindo de recurso didático para se inserir novas formas 
de comportamentos considerados mais saudáveis. Diante do exposto, a presente proposta de trabalho 
pretende de utilizar a construção da personagem Pateta como instrumento de analise da sociedade 
estadunidense e, para tanto, será utilizada a filmografia produzida nas décadas de 1930 a 1960, bem 
como, suas aparições nas histórias em quadrinhos. 

Palavras-chave: Historias em Quadrinhos. Disney. Pateta. 

sala 3
10:30 às 10:45

mailto:ligiasun2@gmail.com
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hAGIOGRAFIA EM QUADRINhOS: O ENCONTRO DE 
DOIS GÊNEROS POPULARES 

Valéria Fernandes da Silva 
Doutora em História 
Professora do Colégio Militar de Brasília
Brasília, DF, Brasil
shoujofan@gmail.com

Durante séculos, os santos e santas foram os heróis e heroínas do mundo cristão.  A hagiografia ou vida 
de santo são textos literários típicos da Cristandade Medieval, estabelecendo-se no decorrer dos séculos 
como um gênero literário eminentemente propagandístico, pois visava difundir o culto a um santo ou 
uma santa, e pedagógico, porque dentro do texto hagiográfico os autores disseminavam princípios e 
modelos de comportamento desejáveis ou indesejáveis aos seus leitores e ouvintes.  Durante o século 
XX, a despeito da crítica que muitas vezes os religiosos faziam aos quadrinhos, tidos como perniciosos 
para a juventude, as vidas de santo passaram a ser convertidas para este outro formato popular possi-
bilitando a publicação de coleções inteiras de vidas de santo, como a Série Sagrada da EBAL.  Assim, 
editoras laicas, caso da EBAL, ou religiosas, passaram a investir produção de quadrinhos com o fim de 
divulgar especialmente entre os mais jovens a vida dos santos católicos, exaltando as virtudes sancio-
nadas pela religião e pela sociedade.  Nesta comunicação discutiremos alguns aspectos deste diálogo 
entre duas formas literárias populares, uma de fundo religioso e outra, os quadrinhos, prioritariamente 
voltada para a diversão, focando especialmente nos dois volumes publicados pela Editora Vozes das 
biografias dos santos franciscanos fundadores, Francisco e Clara de Assis. 

Palavras-chave: Hagiografia. Quadrinhos.  História.  

sala 3 
10:45 às 11:00

mailto:shoujofan@gmail.com
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A FOTONOVELA E A LITERATURA: INTER-RELAÇÕES 

Dennys Silva-Reis 
Doutorando em Literatura 
Universidade de Brasília (UnB/POSLIT)
Brasília, Brasil
reisdennys@gmail.com

A fotonovela, arte sequencial que se compõe basicamente de texto e foto, foi, inicialmente, um fenô-
meno da indústria cultural mundial que fez sucesso no Brasil por mais de quatro décadas. Inspirada 
nos gêneros história em quadrinhos, cinerromance e série fotográfica, foi vista, de um lado, como sub-
cultura/subliteratura e, de outro, como força motriz da ideologia das classes dominantes. Apesar dos 
indícios da importância desta arte sequencial, poucos ainda são os trabalhos acadêmicos a se ocuparem 
da fotonovela como arte ou como artefato cultural. Somado a isso, sabe-se que esta modalidade da 
arte sequencial evoluiu e vem ganhando novos espaços nos domínios da arte e da educação. Por isso, o 
presente trabalho pretende fazer um rápido levantamento da fotonovela no Brasil, bem como mostrar 
a relação da fotonovela com a Literatura em cinco pontos: na busca pela literariedade, na vulgarização 
de obras literárias, na aproximação com a literatura oral, na busca de uma narratividade própria – a 
fundação do gênero fotorromance –, e no ensino de literatura. Almeja-se tencionar as relações da foto-
novela “com” e “como” Literatura a fim indagar o lugar da fotonovela como arte do literário e enquanto 
fonte fecunda para a Literatura nas mais diversas instâncias. 

Palavras-chave: Fotonovela. Literatura. Ensino. 

sala 3
11:00 às 11:15
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ERA DE BRONZE DAS hQS:  
ENTRE O TEMPO E O INFINITO 

Mariana da Silva Rio 
Estudante  em Ciências Sociais  
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, Brasil
mariana.s.rio@gmail.com

As histórias em quadrinhos vêm provador ao logo das décadas, que são uma forma de arte e literatura 
muito popular no mundo, à história das HQs como também podemos chama os quadrinhos ao logo das 
décadas ser conectaram com às mudanças de seus países de origem. Des da criação das Comics ame-
ricanas, passado pelas HQs europeias e mangas japonesas. Essa forma de conta  histórica através de 
textos curtos e ilustrações sequenciadas vêm influenciados gerações de sujeitos. Com as recentes trans-
formações das famosas editoras americanas que produzem HQS é grandes produtoras de adaptações 
cinematográficas de heróis já consagrados, o mercado ser transformar, mas uma vez, a ainda quem, 
não considere esse tipo de narrativa, como uma forma de arte, no Brasil ainda existe poucas produções 
acadêmicas sobre o tema. O presente artigo tem como proposta e metodologia, analise histórica  de um 
momento, da vasta historia dos HQs do mundo, que os estudiosos do tema chama de  Era de Bronze 
dos Quadrinhos americanos. 

Palavras-chave: História. Comics. Narrativa. 

sala 3 
14:00 às 14:15
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RECONTAR PARA REPENSAR O PASSADO:  
O “BREVE SÉCULO XX” SOB O PRISMA DE  
SUPERMAN, ENTRE A FOIcE E O MARTELO 

José Fábio da Silva 
Mestre em História 
Técnico Admistrativo na UEG
Anápolis, Brasil
fabiojfs_@hotmail.com

Lançada em 2003, nos EUA, e em 2004, no Brasil, a Grafic Novel, Superman: entre a foice e o martelo 
trouxe uma versão diferente e ousada para a história do famoso herói kriptoniano. Ao mesmo tempo 
em que concebe outra narrativa para a história do “Homem de Aço”, a revista nos apresenta também 
outra reflexão possível para a história vivenciada no século XX, na qual a URSS supera os EUA nos qua-
dros da disputa territorial no contexto da Guerra Fria. Apesar de estar situada em um mundo fictício, 
os fatos narrados na história idealizada originalmente na década de 1970 por Mark Millar, possibilita 
uma reflexão sobre os moldes em que a história contemporrânea foi concebida. Simultaneamente, nos 
permite pensar conceitos históricos chaves para compreensão da história do século XX como Guerra 
Fria, Utopia, Ditadura e/ou Terrorismo. Nesta perspectiva, este trabalho tem por objetivo fazer uso da 
supracitada HQ para pensar o imaginário construído em torno da bipolarização mundial que marcou o 
que Hobsbawn chamou de “o breve século XX”. 

Palavras-chave: Superman, entre a foice e o martelo. Historiografia contemporânea. Guerra Fria. 

sala 3
14:15 às 14:30
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CORES, MÚSCULOS E BRASÕES: OBSERVAÇÕES  
SOBRE A ESTÉTICA DO SUPER-hERÓI NOS  
QUADRINhOS DA LIGA DA JUSTIÇA 

Vilson André Moreira Gonçalves 
Doutorando em Comunicação e Linguagens 
Universidade Tuiuti do Paraná
Curitiba, Paraná, Brasil. 
vilson21st@hotmail.com

O objetivo do presente trabalho é analisar a configuração estética dos personagens que compõem o 
elenco da Liga da Justiça, de sua concepção, em 1960, até os dias atuais. A Liga da Justiça é um conjun-
to de super-heróis criado pelo roteirista Gardner Fox durante a chamada Era de Prata dos quadrinhos 
estadunidenses, a partir de uma superequipe anterior, também criada por Fox, na década de 1940: a 
Sociedade da Justiça da América. Embora outros heróis tenham sido incorporados ao grupo posterior-
mente, a formação da Liga concebida pelo autor incluía originalmente sete membros: Superman, Bat-
man, Aquaman, Flash, Lanterna Verde, Caçador de Marte e Mulher Maravilha. Estes sete super-heróis 
serão o foco de nossas considerações. Cada um dos personagens citados possui uma caracterização, 
composta por elementos fundamentais: 1) estética/caracteres corporais; 2) vestimenta; e 3) acessórios. 
Embora sujeitas a modificações ocasionais ditadas por diferentes conjunturas criativas, como as ne-
cessidades narrativas de arcos narrativos específicos, estas configurações mantiveram-se amplamente 
preservadas, guardando o que compreendemos como uma identidade nuclear para cada personagem, 
fundamental para o reconhecimento e para a situação de cada um no universo narrativo em que se 
encontra situado. Impressas nos corpos dos personagens, essas estéticas discorrem sobre o tom e os 
temas das tramas que os circundam. Buscamos estudar os componentes fundamentais dessa caracteri-
zação, a fim de desdobrar, as implicações de sentido destes discursos visuais. 

Palavras-chave: Liga da Justiça. Super-heróis. Estética. 

sala 3 
14:30 às 14:45

mailto:vilson21st@hotmail.com
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A GARRA CINZENTA ATACA! A ARTE DOS  
QUADRINhOS BRASILEIROS DE FRANCISCO  
ARMOND E RENATO SILVA NOS ANOS 1930 

Valéria Aparecida Bari 
Doutora em Ciência da Informação pela ECA/USP
Docente da Universidade Federal de Sergipe 
Pesquisadora Líder do PLENA: Grupo de Pesquisa em Leitura, Escrita e Narrativa: Cultura, Media-
ção, Apresentação Gráfica, Editoração e Manifestações
Aracaju, Sergipe, Brasil
valbari@gmail.com

Analisa a “A Garra Cinzenta”, título de história em quadrinhos brasileira, publicada em mídia jornalística 
entre os anos 1937 e 1939, cujas qualificações da Arte (novidade, recursos semiológicos, narrativos e es-
téticos) levou à publicação internacional e gerou influências que se perpetuam no universo de produção 
internacional mainstream. Como características de criação, tem a particularidade de ser supostamente 
uma das mais importantes produções femininas do gênero, pois as pesquisas indicam que a autoria de 
Francisco Armond é pseudônimo da jornalista e poetisa Helena Ferraz, que se utilizava de forma contumaz 
deste recurso, para contornar os problemas de segregação e misoginia da imprensa da época. Quanto ao 
quadrinhista Renato Silva, foi considerado um profissional eclético e também já era conhecido à época 
da publicação. Com utilização estética da linha clara, características naturalistas e uma ambientação te-
atralizada, “A Garra Cinzenta” cria personagens redondos de ambos os sexos, utilizando os recursos da 
linguagem dos quadrinhos para literalmente mascarar o protagonismo dos crimes e criar um clima de 
mistério onde todos são prováveis criminosos. O enredo tem caráter inédito e personifica a figura do serial 
killer, que posteriormente ganhará caráter hegemônico nas narrativas de ficção detetivesca e de terror, 
sobretudo nos Estados Unidos da América. O referencial teórico principal é composto pelas obras de Bari 
(2008), Cagnin (2014), Souza (2011), Rovin (1987), Eisner (2010), Gombrich (1986). Por meio da análise 
inicial, será elaborado estudo contrastivo, verificando as principais influências do esquema corporal e ali-
nhamento vilânico da personagem Garra Cinzenta, na produção de histórias em quadrinhos mainstream 
nos setenta anos posteriores à publicação que objetiva o estudo. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos no Brasil. Arte – Histórias em Quadrinhos. 

sala 3
14:45 às 15:00
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PERSPECTIVAS CONSERVADORAS NO  
CENÁRIO DOS QUADRINhOS DE SUPER-hERÓIS 
BRASILEIROS: APONTAMENTOS SOBRE  
UM TEMA EMERGENTE 

Márcio dos Santos Rodrigues 
Mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais 
Diretor de Comunicação da Associação de Pesquisadores em Arte Sequencial, Brasil
marcio.strodrigues@gmail.com

Nesta apresentação discuto as relações entre quadrinhos de super-heróis nacionais e movimentos de 
viés conservador no Brasil atual. Trata-se de um esforço de refletir sobre as condições históricas que 
possibilitaram alguns quadrinistas brasileiros encamparem por meio de suas produções temas como 
o combate às questões de gênero, defesa do endurecimento penal e até mesmo intervenção armada 
contra a ordem democrática vigente no país, a exemplo da ditadura civil-militar instaurada em 1964. 
Busco elementos de compreensão sobre como visões de mundo tidas como conservadoras e/ou liberais 
também contribuem para o engajamento desses artistas em uma luta simbólica para definir o lugar 
dos quadrinhos brasileiros como “isento de ideologias”, apesar de alguns desses quadrinistas se com-
prometerem com ideais político-morais de setores da direita e da extrema-direita. Ao alegarem que se 
deve eliminar a política dos quadrinhos, tais quadrinistas e seus seguidores se opõem, por exemplo, 
às produções cujo enfoque classificam como “politicamente correto”, em particular àquelas produzi-
das por mulheres e que questionam representações objetificantes do feminino. Apesar de defenderem 
boicote ao material estrangeiro, recorrem, contraditoriamente, a um gênero importado, o dos super
-herói, para validar seus posicionamentos. Há de se interpretar dentro de premissas acadêmicas tais 
oposições. A pesquisa toma como objeto de análise não apenas produções quadrinistas, mas discursos 
proferidos em redes sociais, fóruns de discussão e blogs; discursos que contribuem para inscrever tais 
autores ditos conservadores em um campo ou terreno de disputas e negociação que reproduz em nível 
cultural os dilemas e paradoxos do cenário político atual. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Super-Heróis brasileiros. Conservadorismo político. 

sala 3 
16:00 às 16:15
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hIPER-REALIDADE E SIMULACRO EM 1963,  
DE ALAN MOORE 

Ivan Carlo Andrade de Oliveira 
Doutorando em Artes pela UFG 
Professor do Curso de Comunicação da UNIFAP
Curitiba, Brasil
profivancarlo@gmail.com 

1963 é uma série em quadrinhos criada por Alan Moore e publicada em 1993 pela editora Image. Nela, 
Moore e uma equipe de desenhistas simula revistas em quadrinhos de uma suposta editora da década 
de 1960, fazendo um pastiche e um simulacro detalhado dos gibis da Marvel da era de prata, tão fieis 
que usavam o mesmo tipo de papel e impressão, e simulavam tudo que se fazia na época, das propa-
gandas até da sessão de cartas. Com isso, Alan Moore criou uma obra metalinguística e hiper-real, 
absolutamente verossímil e refletiu sobre a realidade, a ficção e própria linguagem dos quadrinhos. O 
objetivo do artigo é analisar o processo criativo do roteirista e discutir a obra a partir dos conceitos de 
hiper-realidade e simulacro, usando como principais referências Eco (1984) e Baudrillard (1991). 

Palavra-chaves: Alan Moore. Hiper-realidade. Simulacro. sala 3
16:15 às 16:30
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A IDENTIDADE DISCURSIVA DE LANA LANG EM 
‘SUPERMAN: AS QUATRO ESTAÇOES’ 

Alex Caldas Simões 
Doutorando em Língua Portuguesa 
Professor do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)
Venda Nova, Espírito Santo, Brasil. 
axbr1@yahoo.com.br

Não é difícil perceber que hoje as pesquisas em Arte Sequencial tem se voltado, já há algum tempo, 
para estudos interdisciplinares que conjugam os Quadrinhos e sua linguagem com outras ciências, 
tais como a Linguística Aplicada e a Análise do Discurso. Nesse contexto, é emergente os estudos so-
bre as Identidades Discursivas (ethos) de heróis e vilões nas Histórias em Quadrinhos, visto que tais 
objetos carecem de teorizações, apesar de sua expressiva representação na mídia pós-moderna, como 
o cinema, os games e as séries de TV. Pautados nessa demanda de pesquisa, apresentaremos em nossa 
exposição a identidade discursiva de Lana Lang, primeira namorada de Clark Kent (Superman), em 
‘Superman: As quatro estações’. Afinal, qual a sua identidade discursiva? Como corpus de pesquisa 
utilizaremos a mídia supracitadas. Como referencial teórico-metodológico utilizaremos as pesquisas 
sobre ethos discursivo e cenografia de Maingueneau (2005) e Amossy (2005), bem como postulações 
relacionadas à linguagem dos quadrinhos (RAMOS, 2009; VERGUEIRO, 2009). De nossa pesquisa, 
defendemos que os estudos sobre a identidade discursiva colaboraram para o entendimento de perso-
nagens, suas origens, perspectivas e peculiaridades. Entender uma identidade discursiva, portanto, é 
saber identificar ou prever movimentos ou ações de personagens, de modo a torná-las coerentes dentro 
de sua concepção inicial e construção narrativa. Ao analisarmos Lana Lang, descobrimos uma jovem 
órfã, provinciana, que sonha em se casar, e que busca se encontrar no mundo. Ao que nos parece, estas 
construções discursivas definem a personagem e tenderão a se repetir em outras produções midiáticas 
que tem como foco a personagem, independente da aventura narrada ou roteirista convidado. 

Palavras-chave: Identidade discursivas; Ethos; Quadrinhos. 

sala 3 
16:30 às 16:45
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QUADRINhOS X STORYBOARD: AS LINGUAGENS 
VISUAIS QUE SE COMUNICAM ENTRE SI 

Guilherme Araújo 
Mestrando em PPACV-FAV - UFG
Goiânia, Goiás, Brasil
guimagact@gmail.com

Itamar Pires Ribeiro 
Mestrando em PPACV-FAV - UFG
Goiânia, Goiás, Brasil
itamar.pires@gmail.com

Dentro de um processo criativo e produtivo do cinema existe uma etapa visual que dialoga com a Arte 
Sequencial chamada storyboard. Esta pautada por sequencializar fatos e ações das personagens na 
história, propor a planificação inicial da imagem, detalhando o que esteja previsto no roteiro, assim 
o storyboard traz uma semelhança bastante peculiar com os quadrinhos. Trabalhando com reflexões 
de grandes quadrinistas como Will Eisner e Scott McCloud e de grandes pesquisadores de storyboard 
como Francis Glebas, Wendy Tumminello, Karen Sullivan dentre outros, reuniremos características 
e parâmetros de cada campo visual. Veremos também como algumas escolas e tradições do cinema 
trataram, de formas muitas vezes opostas, o planejamento do storyboard e sua relação com o roteiro. 
É tão recorrente o fato dessas duas áreas serem confundidas que muitas pessoas na área para tentar 
descrever o storyboard chegam a comentar: “São iguais aos quadrinhos”. Mas será verdade? Quais 
são as diferenças e semelhanças? Um fato bastante evidente que podemos notar de imediato é que o 
storyboard faz parte de um processo, se torna apenas uma etapa de várias outras para se fazer cinema, 
em contrapartida os quadrinhos já são o resultado final do processo. Dentro dessa atmosfera visual 
ressaltada pela sequencialidade traremos questões pertinentes a essas linguagens tão ricas. 

Palavras-chaves: Quadrinhos. Storyboard. Processo Criativo. 

sala 3
16:45 às 17:00
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PERSÉPOLIS, DE MARJANE SATRAPI: LUGAR DE 
FALA, RECEPÇãO, RELEITURAS E A RELAÇãO DA 
ARTISTA IRANIANA COM SUA NOVELA GRÁFICA 

Janaynne C. do Amaral 
Mestranda em Antropologia Social na UFG - Bolsista Capes
Goiânia, Brasil 
menequete@gmail.com

Marjane Satrapi, 46 anos, é uma ilustradora, novelista gráfica, escritora infantojuvenil, atriz e direto-
ra de cinema. A artista iraniana ganhou fama após a publicação de sua primeira novela gráfica, com 
desenhos em preto e branco, Persépolis. Nessa autobiografia, ela narra a derrubada do regime do Xá 
Mohammad Reza Pahlevi, a vitória da Revolução Islâmica sob a liderança do aiatolá Khomeini, os 
primeiros anos da Guerra Irã-Iraque, o tempo que passou na Europa e seu retorno ao Irã até partir 
para Paris, onde mora atualmente. O quadrinista francês David Beauchard menciona na introdução da 
de Persépolis (2007), que Satrapi produziu “o primeiro álbum de histórias em quadrinhos iraniano” 
. Neste artigo situo o lugar de fala de Satrapi na história dos quadrinhos no Irã,   sua participação no 
L’Atelier des Vosges, ponto de encontro de muitos escritores da celebrada “nova onda” francesa de ar-
tistas de quadrinhos e o contexto de publicação de seu livro no Brasil. Persépolis teve os seus direitos de 
publicação vendidos para mais de 40 países e agradou e desagradou ao mesmo tempo. Desse modo, por 
meio de uma pesquisa em jornais internacionais,  este trabalho também apresentará a relação da artis-
ta com sua novela gráfica, as polêmicas em que o livro esteve envolvido e a trajetória de Persépolis que 
tornou-se um sucesso editorial levando inesperadamente a editora francesa L’Association ao mundo 
do best-seller (MAZUR; DANNER, 2014). E, por último, serão mostradas duas releituras de Persépolis: 
Persépolis 2.0 e Persépolis 2 (Trailer) Safeguard the inocent. 

Palavras-chave: Marjane Satrapi. Recepção. Novelas Gráficas. 

sala 4 
8:30 às 8:45
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ChANTAL MONTELLIER E AS MULhERES  
NOS QUADRINhOS FRANCO-BELGAS  

Natania A. Silva Nogueira 
Mestra em História 
Professora da Educação Básica no município de Leopoldina (MG)
nogueira.natania@gmail.com

A presente comunicação faz uma análise da participação da quadrinista francesa Chantal Montellier na 
indústria de quadrinhos franco belga e sua influência em movimentos que objetivam dar maior visibili-
dade às mulheres quadrinistas. Chantal Montellier pode ser considerada uma das pioneiras na produção 
de quadrinhos na França e uma das autoras mais influentes em atividade. Sua participação na criação 
da Fundação Artemísia e na revista AH! Nana! são exemplos da sua militância em prol da conquista de 
uma espaço maior para a produção feminina nos quadrinhos. Tendo sua carreira inserida em um amplo 
contexto de lutas sociais, iniciada nos anos de 1960, sua obra e sua vida tornam-se objeto de estudo para 
melhor compreender a História das Mulheres e a História dos Quadrinhos no século XX. 

Palavras-chave: História das Mulheres, Histórias em Quadrinhos, Feminismo. 
sala 4
8:45 às 9:00

mailto:nogueira.natania@gmail.com
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TECENDO A RESISTÊNCIA: AS MULhERES  
E O ISLã EM DUAS NARRATIVAS GRÁFICAS  

Mariana Souza Paim 
Mestra em Estudos Literários (UEFS, 2014) 
Professora da Rede Estadual de Educação Básica
Tanquinho, Bahia, Brasil
marianaspaim@gmail.com

A proposta do presente trabalho é analisar a relação entre as mulheres e o islamismo em duas Hq’s: 
Bordados (2010) e O mundo de Aisha (2015). De autoria da iraniana Marjane Satrapi, Bordados é uma 
narrativa biográfica, uma espécie de colcha de retalhos, composta pelas muitas vozes femininas que 
compõem a família Satrapi e que se voltam a rememorar e contar suas experiências. Já O mundo de 
Aisha é uma narrativa gráfica de Ugo Bertotti que resultou da adaptação dos relatos de viagem da foto-
jornalista Agnes Montanari, também biográfica, a narrativa, a partir de relatos de diferentes mulheres, 
se volta para a representação das condições de vida das mulheres iemenitas. Interessa-nos assim, en-
tender como a dinâmica política/religiosa das duas regiões, que se constituem enquanto pano de fundo 
das histórias que são narradas nessas duas Hq’s, se reflete nas experiências das mulheres que ali vivem 
e de que maneira esse contexto afeta/interfere na construção de suas identidades, buscando compre-
ender dessa maneira, os conflitos e negociações que permeiam esse processo, discutimos aqui questões 
relacionadas a autonomia, corpo, sexualidade, sororidade, dentre outras. Salientamos por fim, que am-
bas as narrativas gráficas subvertem em grande medida os estereótipos que o ocidente construiu sobre 
o oriente e que são veiculados pela mass media, onde os femininos encontram-se tão somente relacio-
nados a opressão e a violência, já que através desse mosaico de histórias conseguimos vislumbrar uma 
resistência que é construída e articulada cotidianamente, para além de toda a opressão. 

Palavras-chave: História em Quadrinhos. Mulheres. Islamismo. 

sala 4 
9:00 às 9:15
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sala 4
9:15 às 9:30

RÊ BORDOSA E OS DISCURSOS SOBRE  
A MULhER NA DÉCADA DE 1980 

Ana Tamiris Gonçalves Reis 
Especialista em História e Humanidades pela Universidade Estadual de Maringá 
Mestranda em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana 
Bahia, Brasil
ana.t.g.reis@gmail.com

O presente artigo tem como objetivo analisar como se articulam os discursos associados à mulher da 
década de 1980 por meio da personagem Rê Bordosa do cartunista Arnaldo Angeli. Publicada entre 
os anos de 1984 até 1987 no Jornal Folha de S.Paulo era caracterizada como uma mulher na faixa de 
30 anos, solteira, visual punk, alcoólatra, drogada, viciada em sexo e não se enquadrava no padrão 
hetenormativo. No início da década de 1980 uma rearticulação do movimento feminista estava em 
curso, ocorrendo algumas mudanças nos discursos sobre a mulher, principalmente no que se referia ao 
padrão mãe/esposa/dona-de-casa, mudança que pode ser notada pela veiculação na imprensa de te-
mas como sexualidade, orientação sexual, aborto, assédio e violência doméstica. Assuntos que também 
apareciam através do humor das tiras da Rê Bordosa. 

Palavras-chaves: Rê Bordosa. Mulher. Feminismo. 
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ARTE, CORPO E SUBVERSãO  
EM THE MAXX DE SAM KIETh 

Jaqueline dos Santos Cunha 
Mestre em Estudos da Linguagem/UFG 
Iporá, Goiás, Brasil
jqln.cunha@gmail.com

A ideia de corpo feminino quando atrelado à produção de histórias em quadrinhos (HQs) é, quase 
sempre, concebida de forma dicotômica e estereotipada; de um lado encontramos o modelo de mulher 
fraca, sensível e indefesa e do outro, a mulher atraente, sexualizada e perigosa, a típica femme fatale 
encarnada por (super) heroínas ou vilãs. Esse recurso se faz presente mesmo se tratando de traba-
lhos produzidos inteiramente por mulheres, como é o caso de Miss Fury (MILLS, 1941), por exemplo. 
Considerando esses aspectos, o presente trabalho tem como objetivo analisar o (re) engendramento 
do corpo feminino a partir da construção textual e do traço artístico em The Maxx (1993), do dese-
nhista e escritor estadunidense Sam Kieth. Para desenvolver a reflexão a que nos propusemos, foi feita 
uma pesquisa teórica em obras que tratam acerca da teoria dos quadrinhos tais como McCloud (1995; 
2006), Eisner (2005) e do nos trabalho sobre o corpo Foucault (1984; 1988), Butler (1994; 2007), 
Louro (1997). Em seguida, empreendemos a análise dos seis volumes de The Maxx à luz dos menciona-
dos referencias teóricos. Nessa obra, criada no mesmo contexto da terceira onda feminista (década de 
noventa aos dias atuais), a apresentação do corpo da mulher, bem como os problemas sociais por ela 
enfrentados, tais como a agressão, o estupro, o trauma pós estrupo e o descontentamento com a forma 
física, são tratados de forma crítica a partir dos traços e do desenvolvimento dos conflitos vivenciados 
pela personagem principal, Julia, e por outras mulheres próximas a ela. O enfoque sobre o corpo femi-
nino violentado e fora de forma até então raramente abordado em uma HQ nos revela que a fórmula 
dos binarismos pode ser subvertida por este tipo de expressão artística. 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos. Mulheres. Corpo. 

sala 4 
10:30 às 10:45



67

Faculdade de Artes Visuais - UFG - GOIÂNIA-GO | 21 a 23 de outubro de 2016     

O hUMOR DOS MANGÁS E A EDUCAÇãO  
PARA A DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO: 
PERSPECTIVAS DE USO NA SALA DE AULA 

Amaro Xavier Braga Junior 
Doutor em Sociologia 
Professor do Instituto de Ciências Sociais da UFAL
Alagoas, Brasil
axbraga@gmail.com

O artigo visa identificar a aplicabilidade prática de diversas publicações de HQs japonesas publicadas 
no Brasil, através do uso do humor, no desenvolvimento potencial de planos de ação pedagógicos que 
trabalhem as questões de gênero na sala de aula. Mapeia como os mangás são ótimos instrumentos para 
discutir os papeis de gênero (a caracterização dos comportamentos femininos e masculinos construídos 
socialmente) através de suas representações visuais. Nosso objetivo é discorrer sobre um panorama de 
situações que discutem/apresentam personagens ou enredos que envolvem os principais temas descri-
tos nos PCNS em torno da educação sexual e de gênero. Desta forma, nosso artigo se organiza em três 
blocos de conteúdo: (1) o corpo como matriz da sexualidade, (2) as relações de gênero e (3) a prevenção 
das DSTs. O mapeamento faz um paralelo da representação visual dos elementos da HQ junto a esti-
lística de comicidade muito recorrente nos mangás. É pelo constrangimento que o riso se processa e a 
questão das identidades divergentes aparece. Apesar da comicidade levar ao ridículo, é por meio dela, 
que a naturalização se processa. Esta naturalização decorre da presença constante destas situações onde 
a diversidade de gênero e sexualidade se apresenta. É através da metalinguagem de tendência cômica 
que a diversidade de personalidades se instaura entre os personagens e conquista a leitura da audiência, 
permitindo que os temas polêmicos se apresentem sem problematização, mas como instrumento cômi-
co que alivia a tensão do enredo ou da dissidência da personagem. Professores cientes disso terão em 
mãos um recurso didático fantástico para trabalhar com as questões de educação sexual na sala de aula. 

Palavras-chave: Educação Sexual. Representações. Mangás. 

sala 4
10:45 às 11:00
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QUADRINhOS AUTORAIS E REPRESENTAÇãO 
TRANSGÊNERO: RETRATANDO A REALIDADE  
NAS MEMÓRIAS DE MALU 

Raul Felipe Silva Rodrigues 
Graduando em Artes Visuais pela Universidade Federal de Sergipe 
Pesquisador/Graduando do PLENA: Grupo de Pesquisa em Leitura, Escrita e Narrativa: Cultura, 
Mediação, Apresentação Gráfica, Editoração e Manifestações
Aracaju, Sergipe, Brasil
rauldolago1@gmail.com

Este artigo apresenta uma análise da arte do álbum em quadrinhos autoral Malu: memórias de uma 
trans, de Cordeiro de Sá. Obra tipificada no gênero underground, autoral, com estilo de linha suja, isto 
é, sem arte final, em preto e branco. Construída a partir da tradução de relatos para o formato de vinhe-
tas, com utilização de desenhos em primeiro plano e de fotografias em segundo plano, na elaboração 
do enredo e composição dos cenários. O autor, Cordeiro de Sá, é quadrinhísta e ativista de Direitos Hu-
manos, contemplado com o Prêmio PNBE de Responsabilidade Social em 2005. Lança Malu, no ano 
de 2013, motivado pelo reencontro com um amigo de infância, em expressão de sua identidade como 
mulher transgênero, a qual pôde compartilhar com o autor suas experiências como cidadã pertencente 
a uma comunidade trans. Além dos relatos, a HQ analisada ratifica sua função de observação social e 
registro jornalístico, por meio das fotos das cidades de Sacramento/MG e Ribeirão Preto/SP, que com-
põem o cenário da história. Sendo assim, no presente artigo, é analisada a Arte na história em quadri-
nhos, com foco nas características visuais que aproximam a produção de uma representação verossímil 
das relações sociais transgênero na sociedade brasileira. E evidencia, por meio de construção visual da 
história em quadrinhos Malu: memórias de uma tran, os elementos desta linguagem híbrida – ima-
gem e texto – associados às observações sociais realizadas pelo autor sobre indivíduos transitórios ou 
pertencentes ao segmento social trans, a fim de estabelecer nessa análise uma relação entre os estudos 
sobre Arte, narrativa sequencial gráfica e os estudos de gênero. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos Autorais. Estudos Transgênero. 

sala 4 
11:00 às 11:15
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LIBERDADE DE EXPRESSãO E hISTÓRIAS  
EM QUADRINhOS FRENTE ÀS NOVAS FORMAS  
DE RECEPÇãO CULTURAL 

Daniela Marino 
Mestranda em Comunicação 
Linha de Pesquisa: Interfaces Sociais da Comunicação, ECA/USP
dsdomingues@hotmail.com

Diante dos avanços tecnológicos aos quais temos sido expostos nas últimas décadas, não só a produção 
de histórias em quadrinhos sofreu alterações como também sua recepção. Muitos estudos têm focado 
nas novas formas de produção de quadrinhos e seus novos suportes, no entanto, no que tange aos 
estudos culturais e de comunicação é preciso atentar para o fato de que nem sempre as teorias conse-
guem acompanhar todas essas mudanças. Teóricos como Manuel Castells (2013), Jesús Martin-Bar-
bero (2003) e Massimo di Felice (2013) são alguns dos estudiosos de comunicação que se dedicam a 
pesquisar os efeitos das novas formas de recepção cultural considerando a onipresença da mediação 
digital. Pensando no alcance que uma obra pode obter através das mídias sociais, este artigo busca ofe-
recer alguns pontos de vista sobre mediação digital, liberdade de expressão e responsabilidade a partir 
do atentado aos cartunistas do jornal francês Charlie Hebdo, em 2015. Por meio da revisão bibliográfica 
dos autores Eric Barendt (2009) e Ashuman A. Mondal (2014), ainda não publicados no Brasil, esses 
pontos de vista serão expandidos com as considerações acerca dos benefícios e consequências do apelo 
à liberdade de expressão como um direito inalienável previsto na Declaração Internacional de Direitos 
Humanos e na primeira emenda da constituição americana, duas das principais fontes sobre o tema no 
ocidente, no intuito de responder à seguinte pergunta: Quando se trata da cultura de massa, difundida 
amplamente através de meios de comunicação e redes sociais, será que os conceitos tão solidamente 
estabelecidos e que nos garantem nossa liberdade de expressão são capazes de justificar as consequên-
cias nocivas de muitas de nossas manifestações? 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Recepção Cultural. Liberdade de expressão. 

sala 4
11:15 às 11:30
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EM TEMPOS DE DÉcOUPAgE DO REAL:  
LÓGICA CORAL E ESTÉTICA DE ALMANAQUE  
NA LITERATURA DE VALÊNCIO XAVIER 

Gilson Vedoin 
Doutorando em Letras e Linguística da UFG – Bolsista da Fapeg 
Professor da Fundação Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul
Campus de Jardim, Brasil
gilson.vedoin@gmail.com

Conforme atestam Mikhail Bakhtin (1988) e Marthe Robert (2007), se o gênero romanesco nunca atin-
ge seu limite, pode-se vislumbrar novas formas de representação na contemporaneidade, uma época 
em que a cultura perdeu seu caráter elevado e monolítico, sendo atravessada pelo pluralismo das for-
mas multimidiáticas inerentes ao universo do consumo, outrora relegadas pelo alto modernismo. Des-
se modo, certa modalidade de narrativas contemporâneas, e aqui se insere a produção do curitibano 
Valêncio Xavier – mais especificamente a narração Mulheres em Amores – ao invés de representar a 
materialidade do real, acaba por absorver alguns modos discursivos da cultura midiática e massiva, 
produzindo uma prosa pautada por uma “lógica coral”, para usar uma designação de Flora Süssekind, 
espécie de découpage do real, ancorando-se no que Angela Maria Dias define como “estética de al-
manaque”, e que coloca em xeque os paradigmas analíticos utilizados pela modernidade no tocante a 
forma romanesca e o sentido hermenêutico suscitado pela obra no receptor. 

Palavras-chave: Representação. Forma romanesca. Valêncio Xavier. 

sala 4 
14:00 às 14:15
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SIGNIFICADO NA ARTE SEQUENCIAL - DIÁLOGO 
ENTRE O MÉTODO ICONOLÓGICO E O SEMIÓTICO

Márjorie Garrido Severo
Mestre em Educação 
Professora do Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Sergipe
São Cristóvão, Sergipe, Brasil
garridosevero@yahoo.com.br

A partir das concepções de Charles Sanders Peirce, cuja teoria provém de um modelo triádico de 
pensamento, onde as etapas de produção sígnica podem ser determinadas por três níveis: abdução, 
dedução e indução, propomos um diálogo com o método iconológico sistematizado por Erwin Pano-
fsky. Panofsky apreende que a obra de arte pode ser entendida em função da base intelectual e dos 
condicionalismos culturais, próprios do contexto no qual a obra foi criada. Busca classificar, identi-
ficar e interpretar as formas e expressões de uma imagem a partir de três níveis: pré-iconográfico, 
iconográfico e iconológico. A iconologia interpreta, buscando compreender a obra a um nível mais 
profundo, investigando explicações em elementos exteriores a própria obra. Neste artigo as ba-
ses conceituais do método proposto por Panofsky e da semiótica de Peirce são aplicadas a interpre-
tações de vinhetas. Configurando em uma abordagem de interpretação da arte sequencial a fim de 
extrair os significados intrínsecos ou conteúdo. Assim a abordagem apresenta um experimento em 
seu processo e as contribuições de ambas as concepções que integram-se num diálogo onde as repre-
sentações interagem para a interpretação da arte sequencial. A semiótica e a iconologia oferecem um 
campo conceitual importante para compreendermos os mecanismos de construção dos significados. 

Palavras-chave:  Arte Sequencial. Método Iconológico. Semiótica Peirceana. 

sala 4
14:15 às 14:30
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LA NOUVELLE PORNOgRAPHIE E AS  
POSSIBILIDADES DO QUADRINhO ABSTRATO 

Guilherme Lima Bruno E Silveira 
Mestre – IFPR-Londrina
Londrina/PR, Brasil
guilhermepwcca@hotmail.com

A história em quadrinhos contemporânea se mostra cada vez mais aberta ao múltiplo e ao indefinido, 
tendo grande espaço para experimentações de todo tipo, o que reafirma a posição dos quadrinhos en-
quanto linguagem expressiva autoral e deixa para trás algumas definições redutoras que enxergavam 
nos quadrinhos apenas uma forma de comunicação de massa e divertimento ingênuo. Essas expe-
rimentações acabam por nos levar aos limites dessa linguagem sincrética explorando a narrativa, a 
figuração, os gêneros e os personagens, enfim, tudo o que muitas vezes se mostrou como constante 
nos quadrinhos. Tais novos caminhos explorados mostram a possibilidade de desenvolvimento desses 
aspectos ou mesmo da possibilidade de eliminação de alguns deles. A ideia de uma história em quadri-
nhos abstrata é desenvolvida por vários autores de maneira esparsa, seja pelo abandono da referencia-
lidade no desenho, ou pelo abandono da narrativa. Nesse sentido ao quadrinho abstrato não bastaria, 
como nas artes visuais, romper com a figuração, mas também a narrativa precisa ser repensada. Tais 
questões serão discutidas nesse primeiro momento a partir da análise da HQ La nouvelle pornogra-
phie, de Lewis Trondheim, refletindo sobre as possibilidades e relações entre figuração e não-figuração, 
narrativa e não narrativa nos quadrinhos abstratos. 

Palavras-chave: Narrativa. Figuração. História em quadrinhos abstrata. 

sala 4 
14:30 às 14:45

mailto:guilhermepwcca@hotmail.com
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SOBRE A CONSTRUÇãO DA ÉTICA MIDIÁTICA  
QUADRINÍSTICA: UMA PROPOSTA ANALÍTICA  
COMPLEXO-SEMIÓTICA

Attila Piovesan 
Doutorando em Letras 
Professor do Departamento de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Vitória, ES, Brasil
attilapiovesan@gmail.com

Entendendo que a cultura midiática propaga valores morais das mais variadas naturezas, e que suas 
manifestações muitas vezes se constroem de forma coletiva, na qual a eticidade pessoal dos criado-
res dialoga com a perspectiva ética das instituições que publicam as histórias em quadrinhos e da so-
ciedade na qual estão inseridos, pretende-se discutir as formas de analisar a construção do discurso 
moral nos quadrinhos de super-heróis, visto que o conceito de heroísmo pode ir para muito além da 
focalização nas ações dos personagens sob a dicotomia intencionalista (como a ética kantiana) e conse-
quencialista (como o utilitarismo) comumente vista nas investigações filosóficas dos quadrinhos, para 
apresentar uma proposta de abordagem ética que atue nas esferas individual, intersubjetiva, institu-
cional e social, a partir de elementos da Teoria da Complexidade e da semiótica de Charles S. Peirce. 

Palavras-chave: Quadrinhos de super-heróis. Semiótica. Complexidade. 

sala 4
14:45 às 15:00
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A QUESTãO DA ARTE NOS QUADRINhOS 

Fabio Mourilhe 
Doutor em filosofia 
Pesquisador da EBA/UFRJ
Rio de Janeiro, Brasil
funkstroke@yahoo.com

Este trabalho tem por objetivo pensar a questão da arte nos quadrinhos em sua especificidade, que con-
sidera a possibilidade da presença de aspectos de uma arte erudita e uma arte popular, misturadas nos 
quadrinhos. Flertes com a vanguarda nos quadrinhos parecem apontar não para “ansiedades adoles-
centes” (CARROLL, 2001), mas ansiedades estéticas e uma impureza plena que se apresentam, aparen-
temente, como forma de resistência contra tentativas de uma purificação estética, onde os quadrinhos 
são julgados em função da utilização de aspectos inovadores e sofisticados. Uma expressão artística 
para além de uma simples inovação formal parece apontar para a experiência estética, quando não se 
exige mais uma referência externa de arte erudita aos quadrinhos, apesar desta referência não ter de 
ser excluída. Quanto à participação em uma história da arte, a presença dos quadrinhos é possível e 
até determinante de novas correntes e tendências, porém para que os quadrinhos sejam considerados 
obra de arte (ou mesmo serem assim categorizados) não há obrigatoriedade de um diálogo com uma 
história da arte qualquer. 

Palavras-chave: Arte popular, Estética, Histórias em quadrinhos. 

sala 4 
16:00 às 16:15
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O FENÔMENO RELIGIOSO NAS hISTÓRIAS EM 
QUADRINhOS: GARIMPAGEM DE PENSAMENTOS 

Iuri Andréas Reblin
Doutor em Teologia
Professor da Faculdades EST
São Leopoldo, Brasil
reblin_iar@yahoo.com.br

A pesquisa se ocupa em compreender, sistematizar e apresentar as abordagens de teóricos de diferen-
tes áreas do saber, que se ocupam com os estudos de quadrinhos, sobre o retrato do fenômeno religio-
so nessas narrativas. Por meio de uma investigação bibliográfica exploratória, o estudo apresenta as 
abordagens de Ben Saunders, Christopher Knowles, Aaron David Lewis, Greg Garrett, Grant Morrison, 
estabelecendo um diálogo com o percurso do próprio autor da investigação. Este exercício tem o intuito 
de delinear um quadro epistemológico acerca do estudo da religião nas histórias em quadrinhos, indi-
cando possíveis direcionamentos. A proposta da pesquisa visa compreender as vicissitudes e as tessitu-
ras que sustentam as diferentes intersecções entre religião e histórias em quadrinhos, e a repercussão 
para o estudo das histórias em quadrinhos enquanto fenômeno cultural. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Religião. Pesquisa. 

sala 4
16:15 às 16:30
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A METÁFORA VISUAL COMO RECURSO NARRATIVO 
NA hQ “QUANDO A NOITE FEChA OS OLhOS”

Cátia Ana Baldoino da Silva
Programadora Visual - FAV/UFG
santanarev@gmail.com

Nas histórias em quadrinhos as imagens trazem em si vários níveis de leituras e sentidos. Esta maneira 
de comunicar ideias através de imagens pode ser traduzida no conceito da metáfora visual, como afir-
ma o pesquisador Paulo Ramos em seu livro “A leitura dos quadrinhos”. Para compreender tal fenô-
meno, neste trabalho, teremos como objeto de estudo a HQ intitulada “Quando a noite fecha os olhos”, 
de André Diniz e Mário Cau. Nela, podemos perceber que as imagens cumprem mais que a função de 
ilustrar ou narrar as cenas, elas contêm significados extras que acrescentam vida e emoção à história. 

Palavras-chave: Metáfora Visual. Histórias em quadrinhos. Narrativas gráficas. sala 4 
16:30 às 16:45
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EXISTE UMA PREGAÇãO PARA OS NOSSOS  
DIAS, EM PREAChER? 

Paulo Felipe Teixeira Almeida 
Mestre em Teologia/EST 
Doutorando em Teologia (bolsista Capes), Faculdades EST
São Leopoldo, Brasil
felipe.doutorado@outlook.com

Lidar com a ficção e desta abstrair alocuções para o cotidiano é sempre um exercício fascinante. E não 
o é – de certo modo – o exercício da pregação da Palavra de Deus? Na condição de quem prega, não 
estaria aí, seu fundamental exercício: olhar para um documento com diversos elementos que poderiam 
fazê-lo, facilmente, ficcional e deste trazer subsídios de sobrevivência para a rotina do dia a dia, em 
seu próprio tempo e lugar? Penso que tanto a realidade nua e crua, quanto a leitura de ficção, possam 
trazer incremento para uma visão de mundo. A “tentação” (curiosidade) de “ler” (perceber) Preacher, 
pastoralmente, provocou esta inquietação a conjecturar sobre possibilidades adjacentes entre o real e 
representações/traços do real; ou mesmo acerca de questões subjacentes para com as crises de quem 
prega, bem como da própria pregação. Como adepto de alternativos meios de pregação, em especial, 
através de recursos andragógicos, penso que vale o esforço – em nível de academia, pelo menos; onde 
os preconceitos soam, em tese, diminutos – de agregar saberes oriundos de tão distintas fontes: his-
tórias em quadrinhos e o cotidiano atrelado a uma igreja urbana, cosmopolita e, não raro, em crise de 
identidade. O método de pesquisa utilizado é bibliográfico. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Religião. Espiritualidade. 

sala 4
16:45 às 17:00

mailto:felipe.doutorado@outlook.com
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