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O que é uma história em quadrinhOs

História em quadrinhos (HQ) é 
uma mídia impressa ou digital que 
combina imagem e texto em forma 
de arte sequencial. 

Gibi, que significava “moleque”, 
“negrinho”, era o nome de uma 
revista brasileira de quadrinhos  
lançada em 1939. 

Com o tempo, “gibi” se tornou 
sinônimo, no Brasil, de revista  
de história em quadrinhos.  



tipOs de história em quadrinhOs

As histórias em quadrinhos podem comportar diversos 
eixos temáticos: literatura, manuais técnicos, infantis, 
adultos, educacionais, etc. 

Técnico educacional Adulto erótico Histórico Infantil 



`

tipOs de quadrinhOs    

super-heróis, ou comics, em inglês; HQ underground ou comix.História em QuadrinHos

novelas gráficas; publicação única; formato livro; e temas adultos.GrapHic novels 

quadrinho japonês criado por um mangaká, cuja leitura é em sentido inverso. manGá 

quadrinho sul-coreano, estilo mangá, mas com fluxo de leitura ocidental. manHwas

HQ europeu, comumente sobre aventura e temáticas adultas. Banda desenHada

HQ produzido pela indústria italiana. Fumetti

qualquer HQ estático em formato digital.QuadrinHos diGitais (SCANS)

publicações veiculadas exclusivamente pela internet. weB comics

experiência recente, que mistura animações simples com HQ. motion comics



tipOs de quadrinhOs impressOs  

Formato americano ou livro

Papel de melhor qualidade,  
em geral colorido

Retrata um história completa ou 
dividida em poucos volumes

Custo maior, melhor qualidade, 
histórias consagradas

São revistas mensais de baixo  
custo, média de 7 reais

Impressos em papel simples

Formato variado (“formatinho”  
ou formato americano)

Publicação contínua, em arcos  
através de várias revistas

Conhecidos popularmente como gibis

GrapHic novels ou “encadernados”  
(MAuS, CoNtrAto CoM DeuS, 100 bAlAS, etC) 

QuadrinHos “de linHa” 
 (MôNiCA, Super-heróiS, DiSNey, MANgáS vAriADoS)



destaque

Dois destaques importantes sobre os gibis mais conhecidos 
pelos leitores brasileiros:

turma da mônica 

É o gibi mais popular do País. Seu criador, 

Mauricio de Sousa, é o mais famoso e 

premiado autor brasileiro de quadrinhos e 

membro da Academia Paulista de Letras. 

Além da Turma da Mônica e da Turma 

da Mônica Jovem, seus maiores 

sucessos, Mauricio de Sousa criou 

outros personagens, como a Turma do 

Penadinho, a Turma do Chico Bento, 

Piteco, Bidu, Horácio, entre outros.  

publicações disney  

Walt Disney foi produtor cinematográfico, 

cineasta, diretor, roteirista, dublador,  

animador e filantropo. 

Tornou-se conhecido nas décadas de 

1920 e 1930 por seus personagens de 

desenho animado: Mickey, Pato Donald, 

Tio Patinhas e Zé Carioca. Suas criações 

também se estenderam pelo mundo dos 

quadrinhos, que ainda são relativamente 

procurados pelos leitores.



pOr que ler quadrinhOs?

Por meio de sua iconicidade, a história em quadrinhos  
pode oferecer ao leitor elementos que o texto literário 
apenas descreve ou não apresenta. (SANTOS, R. E.; VERGUEIRO, W., 2012) 

Das 10 maiores bilheterias da história do cinema, três 
filmes foram baseados em HQs: 3º lugar - Vingadores; 
6º. lugar - Homem de Ferro; e 10º lugar - Batman, o que 
aponta um interesse genuíno nesse tipo de publicação. 

Nas últimas décadas, as bibliotecas disponibilizavam 
seções especiais, com coleções específicas, mobiliário e 
decoração adequadas para o funcionamento do espaço e 
atendimento ao público a que se destina. (GONZALO, Oyarzún, 2010)



O que é uma Gibiteca?

É um espaço alternativo de leitura e lazer. Nesse 

ambiente é possível manter diversas atividades 

relacionadas a quadrinhos, tais como: exposições, 

cursos e oficinas para crianças, jovens e adultos. 

Um ponto a ser destacado é que a iniciativa 

favorece a mediação de leitura. 

A primeira gibiteca inaugurada no 

Brasil foi a Gibiteca de Curitiba, em 

1982. Já no Centro Cultural São Paulo 

é possível encontrar a maior gibiteca 

brasileira. Inaugurada em 1991, conta 

com o maior acervo do país: são mais 

10 mil títulos com mais de 100 mil 

exemplares.   
Gibiteca Henfil – Foto: Sossô Parma



principais eventOs de quadrinhOs 



dicas e infOrmações sObre quadrinhOs 

Anime.com.br 

Banca de Quadrinhos 

Bigorna 

Central Comics 

Depósito do Calvin 

Euroquadrinhos

GHQ 

Gibiteca de Curitiba 

Hq Maniacs 

 Impulso HQ 

 Mafalda.net 

 Mais Quadrinhos 

  Marca Fantasia 

Menino Caranguejo 

Mundo HQ 

Nona Arte 

Núcleo de Pesquisa em  
Histórias em Quadrinhos 

O Silêncio dos Carneiros 

Oficina de Educação  
através das HQs 

Omelete 

Pixton 

Planeta Gibi 

Pop Balões 

Quadrinho.com 

Quadrinhofilia 

Quadrinhos antigos 

Quadrinhos de Física 

Revista Ilustrar 

Shoujo Café 

Sonhar Net 

Super HQ 

Tezuka Osamu 

Tiras Snoopy 

Toka di Rato 

 Universo HQ 

Zine Brasil 

http://www.anime.com.br/
http://bancadequadrinhos.wordpress.com/
http://www.bigorna.net/ http://
http://www.centralcomics.com/
http://depositodocalvin.blogspot.com/
http://euroquadrinhos.wordpress.com/
http://www.ghq.com.br/
http://www.gibitecadecuritiba.hpg.ig.com.br/
http://www.hqmaniacs.com/
http://www.impulsohq.com.br/
http://www.mafalda.net/pt/index.php
http://maisquadrinhos.blogspot.com/
http://www.marcadefantasia.com/
http://www.meninocaranguejo.com/blog/
http://hq.cosmo.com.br/default.shtm
http://www.nonaarte.com.br/
http://www.eca.usp.br/gibiusp/home.asp
http://www.eca.usp.br/gibiusp/home.asp
http://osilenciodoscarneiros.blogspot.com/
http://www.cbpf.br/~eduhq/
http://www.cbpf.br/~eduhq/
http://www.omelete.com.br/
http://pixton.com/br/
http://planetagibi.blogspot.com/
http://www.popbaloes.com/
http://www.quadrinho.com/
http://joseaguiar.com.br/blog/
http://quadrinhosantigos.blogspot.com/
http://www.fisica.unifei.edu.br/quadrinhosdefisica/inicio.htm
http://www.revistailustrar.com/
http://www.shoujo-cafe.blogspot.com/
http://www.sonhar.net/php/index.php
http://www.superhq.com.br/
http://ja-f.tezuka.co.jp/
http://tiras-snoopy.blogspot.com/
http://www.tokadirato.blogspot.com/
http://http://www.universohq.com/
http://zinebrasil.wordpress.com/
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http://aprendersempre.org.br/


GiBiteCa  na BiBlioteCa de são paulo 

Material de apoio

Acervo 

1º módulo  – Piso infantojuvenil 

2º módulo  – Piso adulto

3º módulo  – Sala +18

Classificação de quadrinhos na BSP

Programação cultural

Números da Gibiteca BSP



material de apOiO 

Quando se pensou em criar uma gibiteca 
na BSP, imediatamente o interesse foi 
resgatar e aplicar as potencialidades da 
mediação de leitura provocadas por esse 
tipo de publicação, buscando atrair o 
público infantojuvenil. 

Além de pesquisas sobre o tema, foi 
utilizado como norte e inspiração o livro 
El cómic invitado a la biblioteca pública, 
material que retrata exatamente o papel 
dos quadrinhos em bibliotecas públicas. 



acervO

O acervo da Biblioteca de São Paulo já contemplava alguns 
quadrinhos, distribuídos em três espaços distintos: 

piso inFantojuvenil   /  piso adulto   /  sala +18.

Internamente, tentou-se entender se seria melhor instalar a 
gibiteca em um espaço único ou manter a disposição existente. 
A opção escolhida foi manter o espaço e dividi-lo em módulos, 
pois assim a BSP poderia redirecionar a leitura para cada público, 
considerando o eixo temático e a classificação indicativa. 

A proposta é que os módulos da gibiteca estejam próximos a 
ambientes onde seja possível desenvolver atividades, como oficinas 
e exposições, valorizando assim os espaços de leitura. 



1º módulO: pisO infantOjuvenil

7 a 11 anos
Para essa faixa etária, os principais indicados são: 

Quadrinhos do Sítio do Pica Pau Amarelo, Asterix, 
Menino Maluquinho, Boule e Bill, Calvin e Haroldo, 
Club Penguin, Pequeno Príncipe e gibis da Turma da 
Mônica, Disney e Jornal do Joca. 



1º módulO: pisO infantOjuvenil

puBlicaÇÕes periódicas (7 a 11 anos)



Para essa faixa etária, os principais  
indicados são:  adaptações literárias, mangás, 
super-heróis e quadrinhos históricos.

1º módulO: pisO infantOjuvenil

12 a 17 anos



puBlicaÇÕes periódicas (12 a 17 anos)

1º módulO: pisO infantOjuvenil



2º módulO: pisO adultO

 Reúne HQs recomendadas ao público 
adulto. Os principais assuntos são: 
drama, históricos e humor.



3º módulO: sala +18

Essa é uma sala temática e, dentre os 
assuntos propostos, a arte sequencial 
tem destaque. Nesse módulo estão as 
publicações de quadrinhos com indicação 
adulta, obras cujo assunto central é o 
erotismo, o terror e a violência. 

Vale lembrar que a classificação etária da 
sala, assim como no restante da biblioteca, 
é indicativa e não restritiva.



classificaçãO de quadrinhOs na bsp

A BSP adotou uma classificação 
de quadrinhos diferenciada, que 
agrupa esse acervo separado 
dos demais e facilita a guarda 
e o entendimento rápido do 
conteúdo de cada título. 

 

Quadrinhos Adultos

Quadrinhos Gerais

Qad

Q

Quadrinhos de AventuraQav

Quadrinhos BiográficosQB

Quadrinhos DramáticosQd

Quadrinhos de Histórias FantásticasQHF

Quadrinhos de HumorQHu

Quadrinhos HistóricosQHi

Quadrinhos LiteráriosQl

Quadrinhos MangáQm

Quadrinhos de Super-heróisQs

Quadrinhos UndergroundQu



prOGramaçãO cultural 

Com relação à programação cultural, uma gibiteca não é apenas um 

espaço de acesso aos quadrinhos, mas também local de troca de 

experiências relacionadas à arte sequencial. Por isso, é importante 

manter uma agenda que impulsione a fidelização dos leitores.

Tirinhas na webjaneiro

proGramaÇão

Confecção de HQaBril

Oficina de desenho para quadrinhosmaio

Pintando o 7: explorando o acervo de HQjunHo/julHo

Curso de mangásetemBro

Curso de ilustraçãooutuBro

Brincando e Aprendendo: produção de 
narrativas em quadrinhos no computador

dezemBro

A programação cultural de 2014 

da BSP tem oferecido aos sócios 

minicursos e oficinas relacionados 

aos quadrinhos. Veja ao lado:



prOGramaçãO cultural 

Fotos



númerOs da Gibiteca bsp

1.287 itens

total de acervo

total de assinaturas e Fanzines

uso do acervo em 2014

37

3.166EMPRéSTIMOS

1.504CONSUlTA



cOnclusãO

Sendo a Gibiteca um espaço que deve ser explorado com 
potencial atrativo para o público, é necessário criar um 
ambiente que seja sinalizado, com acervo atualizado e 
revitalizado constantemente por meio de programação cultural.  

Os números apontados na Biblioteca de São Paulo em relação 
a empréstimo desse tipo de publicação, ratifica o interesse do 
público e aponta oportunidade de crescimento de circulação 
para esse acervo, utilizando recursos de divulgação de serviços, 
mediação de leitura e programação cultural. 

O desafio da Biblioteca é manter e fundamentar o uso desse 
tipo de publicação para atrair novos públicos. 
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