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Caro professor,

Este material foi desenvolvido para a visita 

educativa à exposição QUADRINHOS, em cartaz no 

Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

Serão apresentados conceitos da linguagem dos 

quadrinhos, alguns gêneros das HQs, além de dicas 

de conteúdo on-line e de atividades.

Esperamos que seja útil em seu trabalho!



O Museu da Imagem e do Som de São Paulo,      
o MIS, é uma instituição da Secretaria de   
Estado da Cultura e foi inaugurado em 29 de 
maio de 1970. 

O acervo do MIS conta com uma coleção 
de mais de 200 mil itens, como fotografias, 
películas, negativos, câmeras, rádios 
e televisões. Por conta de questões de 
preservação, não é possível visitar o acervo 
com grandes grupos; parte dele, porém, está 
digitalizada e disponível para consulta na 
Midiateca e no site do Museu (www.mis-sp.org.br).

SOBRE O MIS



Para pensarmos o início das histórias em quadrinhos, 
precisamos voltar bastante no tempo. Mais precisamente 
para uma época em que a imagem ocupava uma parte 
essencial da vida humana. No período conhecido como 
PALEOLÍTICO (650.000 – 10.000 a.C.), ou Idade da Pedra 
Antiga, surgiram as primeiras manifestações artísticas, 
conhecidas hoje como ARTE RUPESTRE. Essas figurações, 
encontradas nas paredes e abóbadas das cavernas, 
revelavam a imagem que o homem do Paleolítico tinha do 
mundo e de sua presença nele. Tinham também um caráter 
mágico e uma finalidade prática, uma vez que representavam 
e prefiguravam o encontro entre os caçadores e os animais. 
Uma operação mágica realizava-se para o homem das 
cavernas ao registrar aquelas figuras, garantindo o sucesso 
da caçada – e sua existência. Através do desenho, ele 
também acreditava estar recebendo os atributos do animal, 
sua força, rapidez, agilidade e coragem.

ORIGENS E
DESENVOLVIMENTO
DAS HQs



Pablo PICASSO, pintor e escultor espanhol e um dos mais 
importantes artistas do século XX, considerava a pintura 
rupestre o modelo da mais absoluta e autêntica expressão 
artística. É possível perceber essa influência em seus 
trabalhos?  

Pintura na caverna de Lascaux, Salão dos Touros Pablo Picasso
Guernica, 1937 

Pablo Picasso,
The Bull, 1945



Outro artista que constrói uma imagética semelhante é o 
suíço Paul KLEE.
Observe os seguintes trabalhos e tente criar conexões entre eles. 

Paul Klee
The Angler, 1921

Paul Klee
Angelus Novus, 1920

Paul Klee
Ghost of a Genius, 1922



Os homens do Paleolítico utilizavam preparados de terra, 
carvão, diversas ervas, plantas, sangue e gordura como 
TINTA, que era aplicada com os dedos ou com PINCÉIS 
improvisados com pele de animais, penas ou musgos. 
Era comum, também, o pigmento ser soprado através de  
canudos de cana ou osso.

Você já tentou utilizar outros tipos de MATERIAIS e      
SUPORTES para pintar e desenhar?

Quais elementos usados na pré-história e que estão       
presentes no nosso dia a dia podemos utilizar para            
fabricar tintas e pincéis?

Como é a experiência de trabalhar com esses            
outros materiais?



As primeiras pinturas rupestres foram encontradas em 
Altamira, na Espanha, no século XIX. No Brasil, o PARQUE 
NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA, no Piauí, possui 
cerca de setecentos sítios arqueológicos que contam com 
pinturas e gravuras, além de outros aspectos da vida pré-
histórica. Presente na lista da Unesco como Patrimônio 
Mundial, você pode encontrar mais informações sobre o 
parque neste site: http://www.fumdham.org.br/?lang=en.

Estes desenhos foram encontrados no Parque da Serra 
da Capivara.

Se você tivesse que adivinhar, através destes desenhos, 
quem são essas pessoas, o que você diria?

Como você acha que era a vida deles, o que gostavam   
de fazer? 



A Mauricio de Sousa Produções tem um projeto chamado 
Graphic MSP, onde diversos artistas brasileiros criam novas 
histórias para os personagens consagrados por Mauricio. 
Diferentemente das revistinhas que conhecemos, nesse 
projeto, os artistas podem desenvolver seu traço e estilo 
particulares.

Em 2013, o artista paraibano Shiko lançou PITECO – INGÁ, 
que homenageia o pré-histórico personagem criado em 1961. 

O site Universo HQ fez uma crítica ao trabalho, ressaltando 
as características históricas do período retratado e 
explicando a referência à Pedra do Ingá, feita no título. Você 
pode encontrar a resenha aqui: 

http://www.universohq.com/reviews/piteco-inga/ 

Shiko
Piteco – Ingá, 2013



Durante muito tempo, poucas pessoas sabiam ler. Somente 
as classes mais ricas tinham acesso à educação. A melhor 
maneira de se comunicar, além da fala, era através de 
imagens. Assim, alguns artistas, pintores e religiosos 
apoiaram-se nessa linguagem para espalhar suas ideias. 
De alguma maneira, podemos dizer que as histórias em 
quadrinhos já estavam nascendo nessa época. 

A seguir, apresentamos algumas dessas imagens e 
convidamos você a pensar:

Existe alguma relação delas com as histórias em 
quadrinhos?

Como podemos perceber a passagem do tempo?

Retábulo, c. 1380-90, Catedral deNorwich 

Pieter Bruegel II (1564-1638)



Coluna de Trajano
A Coluna de Trajano é um monumento em Roma 
construído sob a ordem do imperador Trajano (113 d.C.), em 
comemoração às vitórias das campanhas militares contra   
os dácios.

Tem aproximadamente 308 metros de altura e, ao longo 
dela, figuras em baixo-relevo contam a história dessa guerra, 
repetidas vezes. Nessa coluna foram usados meios artísticos 
revolucionários para a época, como a utilização de uma 
árvore para separar uma cena da outra. Olhando a coluna 
de certa perspectiva, é possível observar, na vertical, um 
“trailer” do assunto que é abordado na coluna.

A Coluna conta uma história apenas com imagens. Isso 
não lembra alguma coisa? 



Árvore separando cena



Tapeçaria de Bayeux
“A tapeçaria de Bayeux é um imenso tapete bordado, datado 
do século XI, que descreve os eventos-chave de parte da 
Inglaterra por Guilherme II da Normandia. Quase a metade 
das cenas, no entanto, descreve fatos anteriores à própria 
batalha. Embora muito favorável a Guilherme, o Conquistador 
(a ponto de ser considerada uma obra de propaganda), a 
tapeçaria tem um inestimável valor documental acerca do 
século XI na Inglaterra e na Normandia, incluindo vestuário, 
castelos, navios e condições de vida da época. Nesse sentido, 
constitui um raro exemplo da arte românica profana.”

É possível ver toda a tapeçaria por meio deste link: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tape%C3%A7aria_de_Bayeux 

Tapeçaria de Bayeux 



Em cada lugar do mundo, essa linguagem recebeu um nome:

Estados Unidos: comics – quando as histórias em 
quadrinhos apareceram, elas eram quase sempre 
engraçadas, tinham por finalidade fazer o leitor rir, e a 
palavra inglesa “comic” significa cômico, engraçado. 

Itália: fumetti, que quer dizer pequenos balões ou fumacinha, 
fazendo referência aos balões de fala.

França: bandes, que significa tiras.

Espanha: tebeo, nome de uma revista infantil.

Japão: mangá, quer dizer desenhos involuntários.

QUADRINHOS

História em quadrinhos, quadrinhos, gibi, HQ, 
revistinha, é uma forma de arte que conjuga texto 
e imagens com o objetivo de narrar histórias dos 
mais variados gêneros e estilos. São, em geral, 
publicadas no formato de revistas, livros ou em 
tiras publicadas em revistas e jornais. Também é 
conhecida por arte sequencial, narrativa gráfica e 
narrativa figurada.

Disponível na Wikipedia. Acesso em 27/11/2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_desenhada



No Brasil, um dos nomes usados é Gibi. 

Gibi era o nome de uma revista em quadrinhos, lançada 
em 1939. Por causa dela, o termo gibi tornou-se sinônimo de 
“revista em quadrinhos”. 

Na época, gibi significava moleque, mas, com o passar do 
tempo, a palavra passou a ser associada a revistas em 
quadrinhos. 



Os primeiros Quadrinhos
Este quadrinho foi produzido pelo alemão Wilhelm Busch, em 
1865, e contava as travessuras de dois irmãos ainda crianças. 
Os balões de diálogos ainda não eram usados, e muitas 
dessas histórias não apresentam nenhum texto. 

Wilhelm Busch (Wiedensahl, Alemanha) 
Max und Moritz, 1865



Criado pelo escritor e artista gráfico suíço Rodolphe Töpffer 
em 1827, o quadrinho conta, através do humor, a história de 
ascensão social de um homem no século XIX. Os balões ainda 
não eram usados e, geralmente, o texto aparecia na parte 
inferior do quadro. A maneira como o quadrinista explora o 
uso dos quadros pode parecer muito ousada para quem está 
habituado aos gibis mais populares.

Rodolphe Töpffer (Genebra, Suíça)
Histoire de M. Jabot, 1833 



The Yellow Kid é geralmente reconhecida como a primeira 
história em quadrinhos a usar balões de diálogo. 
Anteriormente, as frases eram escritas na camisa amarela 
da personagem principal; um pouco mais tarde, os balões 
foram usados para conter as frases.

Richard Felton Outcault
The Yellow Kid, 1896



A origem da palavra caricatura vem do italiano caricare que, 
de um modo geral, significa carregar, exagerar, aumentar 
a proporção de algo. Geralmente em forma de desenho, 
a caricatura busca enfatizar e exagerar alguma(s) 
característica(s) de uma pessoa, animal ou objeto. Tais 
exageros podem ressaltar, além de aspectos físicos, os 
psicológicos ou comportamentais de quem é ilustrado. 

Quem deseja fazer uma boa caricatura deve criar uma 
relação de observação com o objeto a ser retratado, 
compondo o desenho a partir da distorção dos traços 
reais e privilegiando as principais características físicas e 
comportamentais do objeto.

CARICATURA



Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies, no 
qual defendia a tese de que as formas atuais das espécies 
existentes descendem de outras formas primitivas. A 
caricatura acima foi publicada na revista Hornet (1871). 
O intuito da caricatura era o de ridicularizar sua teoria, 
propondo ao leitor que o cientista poderia ter falado que os 
homens haviam surgido a partir dos macacos. 

Caricatura de Charles Darwin, 1871



Parte 1
– Divida a sala em grupos. Peça a um participante do 
grupo que seja a pessoa a ser retratada e, a outro, que seja 
o desenhista. O restante do grupo deve auxiliar o aluno 
que irá confeccionar o desenho, observando o retratado e 
apontando características que poderiam ser ressaltadas. 

– Posteriormente, o professor pode reunir todos os 
retratos feitos na sala e apresentar ao restante do 
grupo que, por sua vez, deverá adivinhar qual foi o aluno 
retratado, apontando quais foram as características 
físicas/comportamentais que auxiliaram na descoberta. 

Parte 2
– Como tarefa de casa, peça aos alunos que procurem 
charges com viés político. Peça que, por meio de recortes 
de revistas, jornais ou impressão, tragam caricaturas de 
figuras políticas atuais. 

– Já em sala de aula, faça um mural com todas as 
caricaturas reunidas; peça aos alunos que apontem as 
principais mudanças físicas de cada caricatura. 

– Posteriormente, proponha uma análise das ilustrações, 
perguntando se existe uma caricatura do comportamento 
e qual é ela. 

ATIVIDADE



Charges e tirinhas são conhecidas por fazerem críticas 
políticas e sociais ao momento atual. Nesse formato, o 
desenhista mostra sua opinião sobre acontecimentos do 
cotidiano e, algumas vezes, usa o humor para se expressar.

Um dos primeiros desenhistas a desenvolver esse trabalho 
no Brasil foi Angelo Agostini. Italiano, radicado no nosso 
país, criou imagens com o objetivo de expor as brutalidades 
sofridas pelos negros durante a escravidão.

CHARGES E TIRINHAS



André Dahmer nasceu no Rio de Janeiro e produz tirinhas 
com críticas ao nosso dia a dia. Seu trabalho é publicado em 
jornais e é bastante divulgado nas redes sociais:

Escolha uma das tirinhas e responda: 

1 – Qual a crítica que o cartunista André Dahmer está 
fazendo?

2 – Você concorda com ele? Converse com um colega 
sobre sua opinião.



Quadrinhos nos Jornais
Sempre que pensamos em quadrinhos, nós nos lembramos 
dos gibis vendidos nas bancas de jornal ou em livrarias, 
mas muitos quadrinistas ou cartunistas também fizeram 
trabalhos voltados para os jornais. Grandes brasileiros 
como Laerte Coutinho, Arnaldo Angeli Filho e Glauco Villas 
Boas ficaram conhecidos pelo sucesso de seus trabalhos 
publicados no jornal Folha de S.Paulo, onde retratavam a 
realidade de uma forma crítica e bem-humorada. 

Arnaldo Angeli Filho 



COMO FAZER UMA 
HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS?

Ainda que possa variar muito de um artista para outro, ou 
mesmo em função do tipo de produção – independente ou 
para alguma grande editora –, o processo de criação de HQs 
segue algumas etapas essenciais: 

1. Ideia 

2. Roteiro 

3. Design de personagens 

4. Esboços 

5. Desenho

6. Arte-final 

7. Cores 

8. Letreiramento 

9. Impressão

10. Capa

Tudo se inicia com uma pequena ideia para uma 
história e, então, você começa a se envolver mais com 
os personagens, de uma forma que você não espera, 
e tudo ganha vida. 

Grant Morrison



1. Ideia 
É onde tudo começa. Que história contar, com quais personagens, 
com quais desdobramentos. Muitas vezes ela é apresentada a uma 
editora como proposta (pitch) ou pode significar as linhas gerais que 
serão seguidas pelo quadrinista autoral no desenvolvimento das etapas 
seguintes. 

2. Roteiro 
Uma vez aprovada a história, é hora de detalhar quadros, páginas, 
diálogos. O roteiro pode ser extremamente detalhado ou apenas um guia 
deIineando os elementos básicos da história, deixando a interpretação 
por conta do desenhista. 

3. Design de personagens 
Ao assumir uma revista ou criar um personagem novo, é comum o 
artista definir o design desse personagem – trabalho esse realizado 
muitas vezes em parceria com os demais envolvidos no projeto. Essa 
imagem será, então, utilizada por ele como referência para seu trabalho 
e também servirá para os artistas que eventualmente venham a sucedê-
lo. Isso dá unidade à arte e garante que o personagem será reconhecido 
pelo leitor ao longo da história. 

4. Esboços 
Ao receber um roteiro, muitos desenhistas começam seu trabalho 
pela diagramação geral da página, seguindo as instruções – 
detalhadas ou não – que o escritor enviou.
Esses esboços bastante soltos – também chamados thumbnails 
ou simplesmente thumbs – são normalmente feitos em tamanho 
bastante reduzido e servem para o desenhista colocar no papel suas 
ideias iniciais para a composição da página.

5. Desenho
Cabe ao desenhista investir seus conhecimentos de anatomia, 
perspectiva, narrativa, luz e sombra e toda sua experiência e 
repertório para transformar o roteiro em imagens e dar forma e 
vida à história em quadrinhos, não raro adicionando detalhes e 
informações além daquelas imaginadas pelo roteirista. As técnicas 
e as plataformas utilizadas são as mais variadas – do lápis à pintura, 
do papel aos tablets – normalmente dependendo da preferência do 
artista ou das necessidades para a criação da história.



6. Arte-final 
Cabe ao arte-finalista dar clareza, profundidade e contraste ao 
desenho. Muitas vezes, ele também contribui de forma mais direta na 
sua composição da página, adicionando ou definindo detalhes e dando 
forma à imagem quando o desenhista trabalha com o traço bastante 
solto. Atualmente, muitos arte-finalistas trabalham exclusivamente em 
plataformas digitais, abrindo mão da arte-final em papel.

7. Cores 
O colorista adiciona não apenas cor, mas também luz, sombra e 
tridimensionalidade ao desenho, dando vida às páginas da revista e 
contribuindo para o entendimento da história. A atenção especial ao 
detalhe é essencial, pois seu trabalho dá consistência visual à história – se 
um personagem tem um uniforme, cabelos ou pele de uma determinada 
cor ou tom, não respeitar isso pode levar a um ruído no fluxo de leitura 
da história. Em alguns casos, o trabalho de colorização cabe ao próprio 
artista, destacadamente nas histórias em quadrinhos pintadas.

8. Letreiramento 
Títulos, balões, onomatopeias, recordatórios e outros elementos e textos, 
além da escolha minuciosa do formato e da tipologia a ser usada, contribuem 
para a história e mesmo para a caracterização do personagem. Pode ser feito 
à mão, na própria página, ou aplicado digitalmente.

9. Impressão
A qualidade da impressão também contribui para a história. Um 
exemplo disso é que, originalmente, o Incrível Hulk tinha a cor cinza, 
porém, as dificuldades para a gráfica chegar a esse tom levaram a 
Marvel Comics a alterar a cor do personagem para verde, como o 
conhecemos até hoje.

10. Capa
A capa de uma revista em quadrinhos é criada para que o leitor se 
interesse em conhecer a história por trás daquela imagem. Ela é o 
rótulo e, ao mesmo tempo, o anúncio publicitário daquele produto, 
que compete ao lado de centenas de outros pela atenção de quem 
entra em uma banca de revistas, livraria ou loja de quadrinhos.
Os artistas investem todo o seu talento para criar uma imagem de 
impacto que sintetize a história ou que esteja conectada a ela de 
alguma forma – tema, personagem, estilo etc. – e, nessa busca, 
também estão envolvidos os editores, escritores, coloristas, letristas 
e outros profissionais. Existem, inclusive, capistas, que são artistas 
especializados e que trabalham quase exclusivamente na criação de 
capas.



ONOMATOPEIA 

A Onomatopeia é uma palavra que imita os sons de objetos, 
pessoas, eventos naturais ou animais.

Esse recurso aumenta a expressividade da história, por isso é 
muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos.



Crie um desenho a partir
de uma onomatopeia: 

ATIVIDADE

C	A	B	U	M	!	 P	O	W	!	

GLUB		
GLUB	

Nhac! 

ZZZzzzz
zz	

Grrrrrr	!	



A CULTURA NACIONAL

Ziraldo Alves Pinto é conhecido por ser escritor, ilustrador, 
quadrinista e chargista. Criou grandes personagens que 
marcaram a literatura brasileira, como em Flicts e O menino 
maluquinho. Sua primeira publicação a repercutir no Brasil 
foi a revista A turma do Pererê, na década de 1960. A revista 
trazia a história de seis amigos, personagens pertencentes ao 
folclore nacional. Durante o tempo em que foi publicada, fez 
grande sucesso, mostrando contos originais e valorizando a 
cultura brasileira. 



Qual personagem do folclore brasileiro é seu favorito?

Você conseguiria criar uma história para ela?



MARVEL E A 
REPRESENTAÇÃO 
DAS MINORIAS Quando os X-Men foram criados, em 1963, os Estados Unidos 

passavam por uma série de revoluções sociais. Para lidar 
com a questão do preconceito contra as minorias, Stan Lee e 
Jack Kirby criaram o conceito dos “mutantes”.

O grupo era uma alegoria que representava todas as minorias 
– negros, homossexuais, imigrantes, judeus etc.

Os autores usaram as revistinhas para retratar a luta 
daqueles que defendem uma convivência pacífica entre 
minorias e maiorias. O grupo é liderado pelo professor 
Charles Xavier, uma referência a Martin Luther King, e o 
grupo que defende a guerra aberta é personificado por 
Magneto, alusão a Malcolm X.

Aqui você pode ver um vídeo de Stan Lee falando 
sobre os super-heróis: https://www.youtube.com/
watch?v=gfML3PqrB-o





MANGÁ

Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos de origem 
japonesa. A palavra surgiu da junção de dois vocábulos: 
“man” (involuntário) e “gá” (desenho, imagem). Ou seja, 
mangá significa, literalmente, “desenhos involuntários”.

O gênero popularizou-se no Japão no período pós-guerra 
com o mangaká (nome para quadrinista no Japão) Osamu 
Tezuka. A partir daí, tornou-se o maior exportador da cultura 
japonesa no mundo.

Hoje em dia, 40% do papel produzido no Japão é destinado 
para a impressão de mangás.  

Osamu Tezuka
Astro Boy, 1952 



No Japão, os mangás são produzidos para diversos públicos e 
recebem nomes diferentes, dependendo do público-alvo:

Mangá Kodomo: voltado 
para o público infantil. 
Em geral, possuem 
páginas para colorir e 
jogos. As histórias são 
curtas, com desenhos e 
narrativas simples.

Exemplo: Pokémon

Satoshi Tajiri,
Pokémon, 1996 

Mangá Gekiga: mangá 
para adultos, com 
histórias mais maduras. 

Exemplos: Lobo Solitário 
e Gen 

Kazuo Koike, Goseki Kojima
Lobo Solitário, 1970 



Mangá Shonem: direcionado 
para o público jovem, entre doze 
e dezoito anos. É o mangá mais 
popular e, apesar de ser direcionado 
para meninos, muitas meninas se 
interessam por esse segmento. São 
os que também mais geram animês.

Exemplos: Naruto, One Piece e 
Dragon Ball 

Masashi Kishimoto
Naruto, 1997 



Os mangás são lidos de trás para a frente, no Japão, porque 
o sentido de leitura utilizado nada mais é que um reflexo da 
escrita e leitura do idioma japonês, que vai da direita para a 
esquerda, de cima para baixo, assim como os livros de lá.

ATIVIDADE

1 – Convide os alunos a fazer uma pesquisa sobre os 
tipos de mangá que existem no Japão. Depois, sugira 
que compartilhem o que descobriram com o restante 
da sala. 

2 – Proponha que o grupo crie uma história em 
quadrinhos que tenha a mesma orientação na leitura 
que um mangá.



QUADRINHO COMO REFERÊNCIA

A Pop Art é um movimento artístico que surgiu na década de 
1950, na Inglaterra, e que ganhou força na década seguinte 
nos Estados Unidos. 

Suas principais características são o uso de cores vibrantes e 
a busca por referências na publicidade e na cultura de massa. 
Por esses motivos, os quadrinhos acabaram servindo de 
inspiração para importantes artistas desse movimento. 

Roy Lichtenstein 
Sunrise, c. 1965



Roy Lichtenstein
Whaam!, 1963 

Andy Warhol
Mickey Mouse, 1981 

Antonio Dias
Passeata de Protesto, 1963



GIBITECA
Algumas indicações de quadrinhos



Art Spiegelman
Maus, 1991 

Neste gibi, o judeu norte-americano Art Spiegelman conta a 
história de seu pai, Vladek Spiegelman, que foi enviado para 
um campo de concentração.

Nesta história, os judeus são retratados como ratos; os 
nazistas, como gatos; os poloneses, como porcos; e os norte-
americanos, como cachorros.

Foi o único quadrinho a ganhar o Pulitzer, importante prêmio 
destinado a obras literárias. 

O autor Art Spiegelman faz seu autorretrato com uma 
máscara de rato

Art Spiegelman
Maus, 1991



Marcelo D’Salete 
Angola Janga – Uma História de Palmares, 2017

Minha tentativa é falar sobre o Brasil a partir de algumas 
experiências marcantes e da perspectiva da população negra 

e da periferia. 

                            Marcelo D’Salete

Nesta obra, o paulistano Marcelo D’Salete mostra uma nova 
perspectiva sobre os acontecimentos de Palmares. O livro 
traz trechos de documentos, mapas e glossário que ajudam o 
leitor no entendimento da narrativa.

Neste vídeo, o quadrinista fala um pouco sobre o processo de 
produção do livro: 

https://www.youtube.com/watch?v=A7AFdpaHyL0&t=241s



Marjane Satrapi
Persépolis, 2000

Persépolis é um quadrinho autobiográfico no qual a autora 
iraniana Marjane Satrapi conta sua história, desde a infância 
até o começo da vida adulta. A revolução iraniana serve 
como pano de fundo para que Marjane fale de sua relação 
com o véu, com a música pop, e de como esse acontecimento 
transformou sua vida, e a de sua família e amigos. 



Em 2018, três quadrinhos entraram no Programa Nacional 
do Livro e do Material Didático. 

“O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 
é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, 
pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à 
prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, 
às escolas públicas de educação básica das redes federal, 
estadual, municipal e distrital, e também às instituições de 
educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público.”

Portal do MEC 

PARA SABER MAIS



Os três quadrinhos selecionados foram: 

Marcelo D’Salete
Cumbe 
História em quadrinhos, 192 páginas, 
ISBN 9788595710313

Marcelo D’Salete
Angola Janga
História em quadrinhos, 432 páginas, 
ISBN 9788595710283

João Pinheiro e Sirlene Barbosa
Carolina
História em quadrinhos, 128 páginas, 
ISBN 9788595710290



MAIS INFORMAÇÕES

Caverna dos Sonhos Esquecidos
https://youtu.be/kKRe6kMuKM8 (trailer)
Documentário de 2010, do cineasta alemão Werner Herzog, que 
investiga a Caverna Chauvet, no sul da França, onde os mais antigos 
desenhos rupestres foram descobertos. São cerca de quatrocentos 
desenhos e pinturas, que datam de cerca de 30 mil anos atrás.

Pipoca e Nanquim
https://www.youtube.com/user/pipocaenanquim
Vídeos sobre cinema e histórias em quadrinhos, apresentados por 
Alexandre Callari, Bruno Zago e Daniel Lopes desde 2009. Em 2017, 
o canal também tornou-se uma editora de quadrinhos, graças à 
experiência do trio editando materiais da Panini/Planet Mangá desde 
2011. TAGs do canal (temas): canal de cinema, quadrinhos marvel, 
quadrinhos dc comics, vertigo, dicas de filmes, canal de quadrinhos, 
canal de mangás, como começar a ler quadrinhos, filmes da marvel, 
filmes da dc, quadrinhos europeus, filmes de terror, dicas leitura, 
canal literário, canal de livros, dicas de livros, dicas de quadrinhos, 
dicas de mangás, hq, história em quadrinhos, hqs marvel, revista 
em quadrinhos, gibis, comprar quadrinhos, gibis da marvel, ler 
quadrinhos, ler gibis, quadrinhos comics, gibis dc comics.

Museu dos Quadrinhos
https://www.comicscenter.net/en/home
A Bélgica é um país muito destacado na produção europeia de 
quadrinhos; várias das historinhas que conhecemos vieram de 

lá, entre elas, Tintim, quadrinho publicado entre 1929 e 1983, e 
Os Smurfs, quadrinho tão famoso que deu origem a uma série de 
filmes. Para destacar a importância da Bélgica no mundo da HQ, eles 
construíram um museu situado na capital, Bruxelas, o Musée de la BD.

 
Marvel e a representação das minorias:o preconceito, Martin 
Luther King, Malcolm X e os X-Men
https://judao.com.br/o-preconceito-martin-luther-king-malcolm-x-e-
os-x-men/#.W_8IfttKiUk

‘Mr. Jabot’, considerada a primeira HQ do mundo, vai ganhar 
edição no Brasil
Jornal O Estado de S. Paulo, 9 de abril de 2016
https://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,mr-jabot--
considerada-a-primeira-hq-do-mundo--vai-ganhar-edicao-no-
brasil,10000025669

Por que todo mundo deveria ler “Maus”?
Site Historiazine https://historiazine.com/por-que-todo-mundo-
deveria-ler-maus-a-hq-de-art-spiegelman-4e9815f0133c

Stan Lee explica por que “criou problemas” para os super-heróis
https://www.youtube.com/watch?v=gfML3PqrB-o 

Conheça um pouco sobre o acervo do MIS
http://www.mis-sp.org.br/acervo



FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE

Em parceria com o Fab Lab Livre SP, o Núcleo de Acessibilidade 
do Museu da Imagem e do Som de São Paulo desenvolveu 
materiais voltados para o público com deficiência visual para 
compor a exposição Quadrinhos.

O Núcleo participou durante meses de reuniões de formação 
e prática no Fab Lab da Chácara do Jockey, criando peças 
impressas em 3D e replicando-as em moldes de silicone. Esse 
material está disponível na exposição para que pessoas com 
deficiência visual toquem e reconheçam os personagens das 
histórias em quadrinhos. Páginas táteis também foram criadas 
através de máquina de corte a laser. 



Núcleo Educativo Mis

Coordenação
Guilherme Pacheco

Assistentes de Coordenação 
Liana Das Neves
Yule Barbosa

Educadores 
Carolina Pelizzuda
Elisabeth Costa
Ícaro San Carlo
Jéssica Silva
Lais Garcia Rocha

O Núcleo Educativo do MIS atua no segmento da 
educação não formal, desenvolvendo projetos de 
formação crítica para alunos, professores e público 
geral através de visitas mediadas, oficinas, cursos e 
diversas outras ações.
Para saber mais: 
educativo@mis-sp.org.br 
2117-4777 ramal 220
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