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Resumo 

Investigando a questão da identidade judaica no Brasil Colônia, discute a disseminação do 

conhecimento históricos sobre a origem da primeira comunidade judaica das Américas e das suas repercussões 

culturais, assim como os fatores que levaram ao seu estabelecimento em terras brasileiras: a perseguição social e 

política, aculturação e segregação, a prática do criptojudaísmo, a observação de costumes legados e diálogo 

geracional. A observação do bem cultural analisado se refere às possibilidades de leitura literária mediada da obra 

“Passos Perdidos: Histórias Desenhadas”, tratando-se de adaptação de obra monográfica, por meio da utilização 

da linguagem e mídia das histórias em quadrinhos. Apresentada em uma série de quatro álbuns de luxo, a 

publicação abre possibilidades para a acessibilidade de escolares, leitores pouco experientes e de pessoas 

livremente interessadas na cultura judaica no Brasil. A quadrinhização, com suas propriedades de adaptação, sua 

linguagem híbrida de texto e imagem, possibilita a compreensão aprofundada mesmo para leitores novatos, o que 

propicia a mediação literária da obra de Tânia Kaufman “Passos Perdidos, História Recuperada: A Presença 

Judaica em Pernambuco” (2015). Como tutorial que transita na observação dos conteúdos inserida no texto 

adaptado, a figura de uma avó e sua neta estabelece uma dialogia e desenvolve uma linha do tempo, que vai do 

século XVI ao século XX.  As considerações finais indicam que as adaptações em quadrinhos podem realmente 

ser relevantes no debate de conteúdos complexos, assim como na valorização de valores éticos e da dignidade 

humana, colocando-se criticamente acima de discursos hegemônicos e preconceitos discriminatórios com leveza.  

 

Palavras-chave: 1.  Adaptação Literária – Quadrinhos.   2. Judaísmo – Brasil.  3.  Mediação 

de Leitura -- Quadrinhos. 
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A diáspora Judaica pode ser definida como um traço culturalmente único, que somente 

poderia ocorrer devido a identidade judaica. A cultura judaica identifica seus integrantes 

como o “povo escolhido”, cuja missão é povoar a Terra. Desse modo, a identidade não se 

vincula ao local de nascimento, mas aos laços de consanguinidade ou a adesão aos costumes 

judaicos. Assim sendo, podemos considerar que a “nação judaica” se localiza onde os judeus 

estão estabelecidos, desconsiderando as fronteiras políticas, geográficas, culturais ou 

linguísticas.  Essa identidade destoante de sistemas políticos e registros sociais, 

internacionalizados no decorrer dos séculos, colocou a identidade judaica como alvo de 

perseguições políticas e religiosas, ao longo da história.  

Um dos mais importantes fatos emblemáticos em perseguição à identidade judaica foi 

a destruição do Templo de Salomão pelo Rei Nabucodonosor, no séc. 6 a.C. Este fato 

identifica o primeiro registro da diáspora judaica, mas pode ter antecedentes não registrados, 

pois a organização social dos judeus despertou sentimentos de preocupação, medo, repulsa e 

ira de diferentes dirigentes nacionais. Ao forçar a dispersão do povo judeu, Nabucodonosor 

teve o efeito contrário ao esperado, criando “células” de cultura e identidade judaica que se 

disseminaram pela Europa, África e Ásia. Assim, a diáspora iniciada na Antiguidade se 

perpetua até os nossos dias. Desse fenômeno, nasceram as estratégias de proteção identitária e 

de ocultamento dessa identidade, para sua perpetuação e sobrevivência. Esses recursos 

culturalmente compartilhados são tão fortes que resistem à aculturação e se perpetuam nos 

povos, como vestígio da passagem e influência judaica (DIÁSPORA, 2017).  

No século XVI, muitos investimentos nas navegações e descobrimentos de terras 

incultas vieram de famílias judaicas, estabelecidas em Portugal, Espanha e Itália. Ocorre que, 

mediante a imposição do Catolicismo e seus costumes como condição à vida em sociedade, a 

identidade judaica vivia o momento de ocultação. Em especial, o criptojudaísmo em Portugal 

pode ser definido como a obediência ao conjunto de medidas de “conversão” à fé Católica em 

obediência à autoridade Real, sem que os indivíduos abandonassem sua fé e convicção 

identitária judaica. Assim, a alteração na vestimenta, alimentação, assistência à cultos e rituais 

cristãos na esfera pública, se fazia acompanhar das práticas judaicas de língua, cultura e fé, na 

esfera doméstica e privada.  
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Os planos de fuga também faziam parte da resistência à conversão forçada ao 

Catolicismo. Contudo, os reis europeus não pretendiam perder seus súditos. Para manter-se 

sempre prontos para mudanças, os judeus preferiam se dedicar às atividades e profissões 

autônomas, cujos conhecimentos e segredos também eram compartilhados entre os 

descendentes e familiares. A Medicina, a Farmacologia e a Ourivesaria foram muito 

características, além da Panificação e da Costura. Além disso, a alfabetização e a 

aprendizagem poliglota e matemática também faziam parte da cultura das famílias, entre 

ambos os gêneros, diferente do praticado entre os demais povos da Europa.  Mas, pela questão 

do discurso indentitário que apartava os Judeus da “nacionalidade”, o resultado foi a perda 

progressiva dos direitos civis daqueles que se identificavam como Judeus por toda a Europa, 

Ásia e África (KAUFMAN, 2007).   

Em Portugal, a partir do séc. XVI, em coincidência com o florescimento das grandes 

navegações, a corte real portuguesa minou progressivamente os direitos civis dos judeus, ao 

mesmo tempo que impedia a saída de potenciais “cidadãos” e seus recursos econômicos das 

terras portuguesas. A estratégia principal era a incitação à ataques às colônias judaicas, 

boicote aos produtos e mercadorias e, por fim, perda dos direitos pátrios dos menores e 

incapazes e confisco de bens e instrumentos de trabalho. O caso exemplar do médico Garcia 

de Orta1, (figura 1) famoso e respeitado em Portugal a ponto de integrar os relatos históricos e 

literatura médica, teve de fugir para a Índia para evitar a morte pela Inquisição (GARCIA, 

2017). 

Esse desenlace apresenta uma de suas mais importantes culminâncias na colonização 

do Brasil pela Coroa Portuguesa, cujo ato social demarcatório seria a “descoberta do Brasil” 

pela frota de Pedro Álvares Cabral. A partir dos tratados legais que legitimaram a exploração 

colonial portuguesa às terras brasileiras e, posteriormente, indicaram a conversão dos povos 

locais ao Catolicismo, foi possibilitada aos habitantes de Portugal a possibilidade de vir a 

habitar e colonizar esse novo continente. Porém, as condições para a migração intensificaram 

os atos persecutórios e a eliminação de focos aparentes de resistência à identidade judaica, 

para garantir a homogeneidade identitária da nova colônia que se formava e garantir sua 

condição de súditos da Coroa Portuguesa.  

                                                           
1 Garcia de Orta (Castelo de Vide, ca. 1501 — Goa, 1568) foi um médico judeu português que 

viveu na Índia. Foi um autor pioneiro sobre botânica, farmacologia, medicina tropical e antropologia (GARCIA, 
2017).  
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Figura 1: Estátua de Garcia de Orta no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, em Lisboa. 

 
Fonte: Registro fotográfico de Manuel V. Botelho em 2012 (MARTINS CORREIA, 

2017). 

 

Essa narrativa infere que os conteúdos históricos pesquisáveis referentes à condição 

judaica de ingresso no Brasil Colônia foram revestidos de violência de toda a natureza, seja 

simbólica, física, política, religiosa, entre outros tipos de intolerância.  No entanto, é 

importante que a educação brasileira aborde esses conteúdos e sua repercussão na cultura e 

identidade brasileira da atualidade. Porém, a adequação é necessária em sua apresentação à 

Educação Básica, para viabilizar a prática pedagógica, cronologicamente determinada para 

que os estudos sobre o Brasil Colônia ocorram normalmente entre os brasileiros na faixa 

etária entre 11 e 14 anos, a partir da quinta-série do Ensino Fundamental.  

Como iniciativa fomentada pelo Fundo Nacional de Cultura, no período entre os anos 

de 2005 a 2008, foi desenvolvido pelo Arquivo Histórico de Pernambuco o projeto “Passos 

Perdidos: História Desenhada”. A concretização do projeto foi a publicação da adaptação em 

quadrinhos da obra “Passos Perdidos, História Recuperada: A presença judaica em 

Pernambuco”, de autoria da pesquisadora Tânia Neumann Kaufman2 (2000), pesquisadora e 

relevante ativista pela preservação da história e aspectos da cultura judaica no Brasil. Ocorre 

que a referida obra trata de três aspectos relevantes à cultura brasileira da atualidade, que são 

de grande proveito para a formação cultural dos jovens brasileiros:  

                                                           
2 Tânia Neumann Kaufmann é Formada em Sociologia, mestre em Antropologia e com 

doutorado em História dos judeus no Brasil, ela coordena o Museu Sinagoga Kahal Zur Israel, localizada no centro 
do Recife, e preside o Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco, que existe há quase vinte anos e funciona no 
mesmo prédio da referida Sinagoga. 
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Aspectos da cultura brasileira, como alimentos, festejos, vestimentas, que se originam 

dos costumes judaicos e permanecem entre nós brasileiros como demarcatórios da influência 

imagética e identitária;   

Aspectos sociais, econômicos e de empregabilidade por meio de “ofício”, que 

permanecem entre nós brasileiros como demarcatórios de conteúdos intelectuais e 

econômicos; 

Aspectos arquitetônicos e urbanos que integram nossos centros urbanos, determinando 

os espaços públicos, de circulação e os privados de moradia, que permanecem entre nós 

brasileiros como demarcatórios do modo de vida judaico. 

A opção pela adaptação à linguagem e mídia das histórias em quadrinhos é pautada 

nas mais recentes pesquisas acadêmicas, que apontam importantes propriedades leitoras. A 

adaptação literária quadrinhística, ou quadrinhização, consiste na versão, releitura ou 

recriação literária, utilizando parcialmente a tradução da obra inspiradora, com apropriação de 

conteúdo, enredos, discursos, informações, para a conversão ao código visual-verbal que a 

caracteriza. Ou seja, o novo formato de apresentação do texto-fonte se define como uma 

narrativa sequencial de matriz visual-verbal, na qual não se pode separar o texto escrito e 

imagem na produção de sentido.  

Além dos aspectos cognoscitivos, a sua produção já é naturalmente vinculada aos 

hábitos leitores informais das pessoas, especificamente dos jovens, facilitando a adesão à 

leitura, a mediação e a disseminação. Em especial, a quadrinhização permite que a obra 

adquira propriedades de mediação de conteúdos complexos, lazer cultural e também se 

apresente como fonte de informação para leitores novatos em diferentes faixas etárias. 

Segundo Natânia Nogueira: 
As histórias em quadrinhos têm todos os elementos necessários para atingir o 
objetivo da leitura e ainda podem ser utilizadas com alunos de toda a 
educação básica, não apenas nos primeiros anos como normalmente 
acontece. As HQs [histórias em quadrinhos] podem estimular a leitura e o 
interesse dos estudantes pelas abstrações, mantendo o vínculo com o objeto 
formal e abrindo caminho para o desenvolvimento do raciocínio lógico e 
para a criação de instrumentos de compreensão da realidade social em que 
vivem (NOGUEIRA, 2017, p. 64).  

Como motivação intrínseca, determinante na escolha do formato da publicação voltada 

para os jovens pernambucanos e brasileiros, Diógenes Buenos Aires de Carvalho sinaliza que 
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a motivação intrínseca principal seria a busca da identificação do leitor mediante o efeito da 

leitura literária da obra. Segundo Carvalho:  
Na adaptação literária a figura do leitor apresenta-se mais 

determinante ainda para a realização do processo de criação, uma vez que a 

intenção é atingir um público com um perfil bastante delimitado e é essa 

representação que orienta a reescrita de uma obra. (CARVALHO, 2006, p.17) 

A adaptação se configura como um ato de reescrita, no qual procura-se preservar os 

conteúdos formadores, sem deturpação. Contudo, exigirá naturalmente a elipse à 

determinados trechos, a alteração de língua ou linguagem e o enxerto de outros conteúdos, 

significantes e significados pertinentes ao público-alvo a que se destina a adaptação. Então, a 

adaptação literária não se destina ao público original da obra que serve de fonte e tenhamos 

isso em vista, para compreender como as importantes informações sobre a identidade judaica 

no Brasil Colônia será retratada, para o leitor infanto-juvenil do tempo presente.  

Como motivação extrínseca, verifica-se que os especialistas brasileiros em literatura 

infanto-juvenil consideram a “adaptação” na condição de gênero, constitutivo da literatura 

infanto-juvenil (CARVALHO, 2011, p. 159). A adaptação literária, principalmente a 

quadrinhística, muito embora tenha feito parte da cultura editorial brasileira a partir do séc. 

XIX, ainda enfrenta a resistência junto à Academia, pelo fato de ser considerada pelos seus 

detratores como uma alteração e um afastamento da obra-fonte. Porém, os estudos que apoiam 

essa utilização demonstram que a mediação de conteúdos por essa via é essencial na formação 

de leitores ecléticos, já que apresenta alternativas de apropriação da leitura que respeitam o 

momento cognitivo e o gosto pessoal do leitor em formação. Segundo Carvalho:  
Ao se deixar à margem a adaptação literária como objeto de estudo, com 
certeza, estar-se-á marginalizando do ponto de vista histórico um dos eixos 
da história da literatura infantil; do ponto de vista teórico, o conhecimento de 
como se processa uma das formas de criação literária para crianças e jovens; 
e do ponto de vista crítico, deixar-se-á de avaliar essa produção que está 
inserida na formação de novos leitores e de verificar a sua validade. 
(CARVALHO, 2006, p.13) 

Como forma de expressão literária, a adaptação sempre implicará no estudo e 

adequação de uma obra-fonte inicial, com vistas a alterar o seu público-alvo, designada a 

motivação da pouca familiaridade com o tema ou pouca experiência, por meio de supressão, 

simplificação e tradução parcial para outra língua ou linguagem. Leonardo Arroyo (apud 
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CARVALHO, 2006, p. 30), explica que “a adaptação, portanto, têm o papel de higienizar as 

obras, para que possam ser lidas pelos pequenos leitores”.  

Pela natureza dos temas e conteúdo de grande complexidade e pouca transparência no 

cotidiano social dos leitores, o uso da linguagem e da mídia integrantes das histórias em 

quadrinhos se configuram também como recursos motivacionais na formação do leitor e na 

apropriação da leitura literária. Tudo isso com um toque de rebeldia, ludicidade e emoção, 

característicos do momento pessoal da adolescência, que predispõe a rejeição da formalidade 

em suas práticas leitoras. Segundo Bari e Vergueiro: 
Comprovadamente, a leitura de histórias em quadrinhos 

forma leitores que gostam de toda a natureza de obras, com a vantagem de 

gerar uma cultura leitora infanto-juvenil, comunidades leitoras de grande 

abrangência e perenidade por toda a vida. [...] O seu potencial informacional 

também está à disposição da escolarização, e ainda não se explorou o seu 

limite na formação de uma postura proativa do estudante na busca do 

conhecimento, pois as histórias em quadrinhos propiciam a possibilidade de 

conjugação de fontes, capacidade de síntese e formação de discurso próprio, 

inerentes sinais da apropriação e ressignificação de informações e 

conhecimentos. (BARI, VERGUEIRO, 2011, p.4) 

Falando sobre a editoração, a quadrinhização desenvolve um produto literário eclético, 

de grande aceitação em diferentes ambientes sociais e culturais. Além de constituir um 

material de leitura de circulação garantida na esfera pública e na esfera doméstica, os 

quadrinhos também propiciam a integração às práticas pedagógicas, sem que isso seja 

percebido pelos alunos como a superposição de conteúdos formais e tarefas excessivas para o 

período letivo. Além de todas essas vantagens, a editoração de quadrinhizações acrescenta a 

possibilidade de contato dos leitores, sobretudo as crianças e adolescentes, com diferentes 

manifestações artísticas e ampliação do referencial e repertório imagético. Então, a 

manifestação resultante a partir do texto-fonte recria informações, conteúdos e enredos, a 

partir da compreensão da obra e da licença poética que a transformará em uma história em 

quadrinhos. Segundo Mastroberti: 
Longe de se constituir uma traição às origens, reescrituras, filmagens, jogos, 
quadrinhos, ilustrações - entre outros produtos da cultura plurimidiática - são 
versões em que a predominância do caráter recreativo deve torná-las 
reconhecidas por aquilo que são: pós-produções inter ou intrasemióticas que 
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atualizam um original, reinventando-o para a contemporaneidade; ao fazê-lo, 
instigam e seduzem o leitor por si mesmas, sem deixar de excitar a 
curiosidade sobre a obra que lhes é anterior. Pela liberdade com que lidam 
com os dados significativos e estéticos já existentes, satisfazem à leitura e 
emancipam a subjetividade leitora para o narrativo-literário e não através 
dele. (MASTROBERTI, 2011, p. 110) 
 

Com o objetivo de investigar a questão da identidade judaica no Brasil Colônia, essa 

comunicação científica discute a disseminação do conhecimento históricos sobre a origem da 

primeira comunidade judaica das Américas e das suas repercussões culturais, assim como os 

fatores que levaram ao seu estabelecimento em terras brasileiras: a perseguição social e 

política, aculturação e segregação, a prática do criptojudaísmo, a observação de costumes 

legados e diálogo geracional. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICAS DE 
PESQUISA  

 

 

Por meio da utilização de juízos e conceitos oriundos da Ciência da Comunicação, 

Ciência da Informação e Ciência da Religião, assim como metodologias orientadas a partir do 

âmbito das Ciências Sociais Aplicadas, esta comunicação científica relata as constatações 

mais recentemente obtidas no contínuo trabalho investigativo de suas autoras, representando 

um encontro entre a pesquisa sobre História em Quadrinhos, Formação do Leitor e Ciência da 

Religião. O estudo empreendido focaliza questões relativas à apropriação de conteúdos 

religiosos, éticos e morais, assim como de conteúdos culturais e afirmativos sociais, por meio 

da leitura das histórias em quadrinhos, com especial ênfase na observação da quadrinhização 

literária desenvolvida por Tânia Kaufman, Amaro Braga, Danielle Jaimes, Roberta Cirne e 

Pedro Ponzo. 

A pesquisa desenvolvida está inserida no trabalho acadêmico constante e contínuo da 

construção do referencial teórico da investigação científica sobre o “Potencial das Histórias 

em Quadrinhos na Formação de Leitores”, que já derivou na tese de doutorado de Valéria 

Aparecida Bari (2008), assim como na introdução da disciplina “História em Quadrinhos e 

Formação do Leitor” a partir de 2009, no Bacharelado em Biblioteconomia e Documentação, 

oferecido pela Universidade Federal de Sergipe.  
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A Ciência da Comunicação propicia à fundamentação desse estudo o conceito de 

mediação que, segundo Jesus Martin Barbero (1997) caracteriza o compartilhamento da 

cultura, conhecimento e informação que caracteriza a humanidade. Esta mediação foi  

potencializada, segundo Barbero, pela criação humana das mídias e suas linguagens, capazes 

de registrar e disseminar o conhecimento, desde que existam oportunidades de acesso e 

habilidades e competências para a apropriação de seus conteúdos.  O conceito de mediação, 

como utilizado por Barbero, se origina dos estudos de Lev Vygotsky sobre a mente humana, 

sua plasticidade e possibilidades de aprendizagem e compartilhamento dialógico do 

conhecimento (VEER;VALSINER, 1996).  

Como fundamentação referente à área da Ciência da Informação, este trabalho 

apresenta as histórias em quadrinhos como gênero, linguagem, mídia, cuja leitura influencia 

diretamente o fenômeno da formação do leitor, a disponibilização da informação e a mediação 

de leitura. As bases teóricas são dadas pelos estudos de Antonio Luiz Cagnin (2014) e 

Waldomiro Vergueiro (2011). Aprofundando os estudos teóricos sobre a formação do leitor, o 

estudo verifica a aplicação do conceito de “apropriação”, conforme descrito por Roger 

Chartier (1991, p. 80) como fenômeno que “visa uma história social dos usos e das 

interpretações, referidas as suas determinações fundamentais e inscritas nas práticas 

específicas que produzem”.   

Na especialidade dos estudos brasileiros sobre narrativas sequenciais gráficas e sua 

relação com a problematização, discussão e construção de valores, serão utilizadas as 

constatações de Márcia Mendonça (2010, p. 107-114), com relação ao Letramento Situado, ou 

seja, o uso dos gêneros quadrinhísticos em situações específicas: propaganda institucional, 

didatização e divulgação científica.   Para aprofundamento do jogo de palavras na elaboração 

das histórias em quadrinhos, será utilizada a análise de Sebastião Uchoa Leite (1995, p. 77-

85), que desenvolveu estudo específico sobre a clássica obra do quadrinhista George 

Herriman, Krazy Kat. A análise do referencial imagético dos quadrinhos de Marcio Baraldi 

será baseada na descrição paradigmática de Miriam Paula Manini (2010, p. 11-31).     

Do ponto de vista das Ciências da Religião, os binômios mito x realidade; sagrado x 

profano serão fundamentados segundo a obra de Mircea Eliade (2006). Tais conceitos que 

seguem sempre associados se apresentam como recursos analíticos, uma vez que a cultura e 

modo de pensamento judaico situa a sua identidade numa relação deífica, ou seja, consideram 
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seu modo de vida e a sua disseminação como a concretização de um plano do próprio Deus, 

criador do universo e da materialidade da vida humana.   

Assim, dentro dessa concepção analítica, percebe-se que a quadrinhização da obra de 

Tânia Kaufman se revesta da representação de uma realidade presente, onde ocorre o universo 

infanto-juvenil das crianças recifenses, no qual se pode captar uma ressonância da identidade 

e cultura judaica: costumes incorporados ao cotidiano; empregabilidade demarcatória de 

conteúdos intelectuais; arquitetura e urbanismo com adesão ao modo de vida.   Dessa forma, 

será discutida a quadrinhização e também a realidade brasileira que ela busca retratar, 

tratando de forma adaptada aos conteúdos originários de uma vasta pesquisa em 

sistematização.  

 

Figura 2: Tânia Kaufman e Amaro Braga retratados na própria quadrinhização 

 

Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v.4, p. 79). 

A QUADRINHIZAÇÃO DA OBRA DE TÂNIA KAUFMAN  

 

O título Passos Perdidos: História Desenhada , se compõe de uma série formada por cinco 
volumes, em adaptação coordenada pela própria autora do texto-fonte, Tânia  Kaufmann, que 
disponibilizou a possibilidade da adaptação em quadrinhos junto à três importantes atores 
sociais da narrativa sequencial gráfica no Brasil. Amaro Braga, responsável pela 
quadrinhização, roteiro e direção de arte, é pesquisador, docente do ensino superior e tem 
inúmeras publicações especializadas em narrativa gráfica sequencial. Danielle Jaimes, Roberta 
Cirne e Pedro Ponzo, responsáveis pela arte-finalização, são arte-educadores e quadrinhistas 
(figura 2). 
Então, a adaptação se deu por meio de um diálogo que focalizou adequadamente o público 
leitor que se diversificou em relação ao texto-fonte, voltado para pesquisadores, com o 
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objetivo de se tornar uma fonte de informação para crianças e adolescentes em escolarização. 
Como explica Carvalho:  

Dessa forma, a adaptação deve ser trabalhada a partir da adequação do 
assunto, da estrutura da história, da forma, do estilo e do meio aos interesses 
e às condições do leitor infantil, o que não representa a escolha por um 
gênero inferior. Ao aproximar o texto do universo do seu receptor, postula-se 
a possibilidade de se estabelecer o diálogo entre os mesmos e, por 
conseguinte, tornar possível à criança o acesso ao mundo real, organizando 
suas experiências existenciais e ampliando seu domínio linguístico, bem 
como enriquecendo seu imaginário. (CARVALHO, 2006, p. 49) 

 

Figura 3: Capas dos álbuns componentes da coleção Passos Perdidos: Histórias Desenhadas 

 
Fonte: Livraria Cultura3. 

 
Sua produção pode ser classificada no estilo mainstream, de características 

naturalistas e com o mínimo uso de esquematizações ou aspectos caricatos em suas 
personagens. A arte é colorizada e de aspecto bem tradicional, sendo que as vinhetas são 
retangulares e linearmente distribuídas, com uso de calhas e, em poucas ocasiões, sangramento 
da imagem até as bordas em planos gerais. Para recriar aspectos da narrativa histórica, são 
inseridos mapas e, oportunamente, apresentadas obras literárias que serviram como fonte de 
informação da pesquisa desenvolvida por Kaufman. O resultado é seriado em álbuns de 60 
páginas em média, formato “A4”4, com capa em material reforçado e miolo em papel couche5 
brilhante, totalmente colorizado, com exceção de contracapas com efeito de marca d’água em 
escala de cinza, reunindo características que representam a chamada edição de luxo.  

O sistema narrativo, muito embora não utilize plenamente os elementos disponíveis na 
semiologia da história em quadrinhos, ou seja, utilização de balões, requadros separando as 
vinhetas com calhas, recordatórios, onomatopeias, metáforas visuais e linhas cinéticas, os 
inclui em cenas necessárias, com parcimônia. Os elementos mais utilizados para compor as 
vinhetas são os desenhos, de caráter naturalista, e uma exploração bem dimensionada da cor e 
da perspectiva renascentista, o que dá à arte dessa adaptação quadrinhística o caráter pictórico.  

                                                           
3 Disponível em: < http://www.livrariacultura.com.br/p/livros/hqs/passos-perdidos-historia-

desenhada-7013621>. Acesso em 15/06/2017. 
4 O formato A4 de papel é um retângulo áureo, de dimensões 210 milímetros por 297 milímetros.  
5 O papel couché é caracterizado pela espessura, brilho e lisura de suas folhas, indicados para 

impressos em policromia e de alta qualidade. 
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É necessária também a consideração da escolha da linguagem e da mídia da história em 

quadrinhos como sistemática de adaptação da obra de Kaufman, uma vez que a sociedade ainda traz 

como controverso esse recurso como fonte de informação e conhecimento. Com certeza, é muito recente 

o fenômeno da utilização dos quadrinhos como veiculação de conteúdos complexos, disseminação de 

informações de caráter científico ou social relevante. Segundo Márcia Mendonça: 

A grande difusão da quadrinização como recurso de 

textualização que, de certa forma, democratiza o acesso a certas informações, 

também é um fenômeno recente, que tomou impulso a partir da segunda 

metade do século XX. [...] As imagens, geralmente caricaturais, e a narrativa 

de ficção, característicos da maioria das HQs, seriam diferenciais que 

deixariam o “texto” mais leve e mais inteligível. A voz do senso comum já 

nos diz que vivemos a geração da imagem e, portanto, como já destacamos a 

presença de outras semioses, que não exclusivamente a verbal, é uma opção 

cada vez mais comum, seja no domínio da ciência, da publicidade ou do 

jornalismo (2010, p. 27). 

As potencialidades didáticas oferecidas pela história em quadrinhos, segundo Vergueiro (apud 

SANTOS Neto; SILVA, 2011, p. 60-65), são vinculadas à sua ludicidade e as propriedades da linguagem 

visual-verbal como autoexplicativa. Porém, a leitura dos quadrinhos trabalha igualmente com o 

pertencimento e, também a função identitária, que podem deflagrar o posicionamento ou 

reposicionamento do leitor, mediante uma questão social ou mesmo científica, e pelo estabelecimento 

de um diálogo e a exposição de outros fundamentos, pontos de vista, informações etc. 

Neste sentido, a leitura das histórias em quadrinhos, como bens culturais em apropriação, é feita 

de acordo com fatores fora do controle estrito da educação formal, instituições ou esquemas sociais 

estabelecidos, vinculados às experiências de vida, a subjetividade, a formação pessoal da memória 

semântica, a conjuntura da apropriação de bens culturais diversos, a proficiência na linguagem dos 

quadrinhos (BARI, 2008, p. 161), o que torna seu uso complexo para a difusão competente de 

informações e conteúdos específicos. 

A obra Passos Perdidos: Histórias Desenhadas é composta de adaptação por 
quadrinhização de caráter autoral, ou seja, não é produto de equipes ou estúdios, mas de 
indivíduos ou grupos que preservam o estilo de traços e a independência na apropriação, 
recriação e ressignificação do texto-fonte, por meio da linguagem visual-verbal. A publicação 
respeitou a criação do esquema imagético segundo a ótica dos quadrinhistas e arte-finalistas 
que participaram de sua elaboração, muito embora tenha utilizado de forma muito contida de 
recursos de esquematização, movimento e onomatopeias presentes em trabalhos 
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contemporâneos. Apesar dessas características de produção e da sua elaboração a partir de 
verbas de fomento cultural, a adaptação segue uma estrutura que a torna um bem cultural com 
características comerciais. Sua editoração segue um consagrado modelo de negócios 
brasileiro, já que as coleções de adaptações são um produto editorial familiar desde o final do 
séc. XIX. Segundo Carvalho: 

A análise demonstra que a adaptação é um bom negócio para as editoras, 
uma vez que esse processo de mediação é realizado de modo crescente, 
desde o século XIX, uma vez que há cada vez mais empresas interessas 
nesse filão editorial. A escola é o alvo principal dessa agência, pois o 
formato coleção é o mais usado para atrair essa receptora, consequente, os 
seus alunos. Além disso, essa mediação estabelece o perfil da adaptação e 
seus horizontes de expectativas. (CARVALHO, 2006, p.129-130) 

Contudo, a sua leitura predispõe à experiência concomitante ou anterior da leitura de 

outras histórias em quadrinhos. Então, a escolha da linguagem e mídia dos quadrinhos para a 

adaptação também parte de um perfil-leitor previamente pesquisado ou observado, que insere 

o jovem estudante dentro de uma funcionalidade social de mediação de conteúdos. Ou seja, 

supõe-se que as dificuldades na familiarização com a linguagem dos quadrinhos não atingirão 

ao público-alvo pretendido. Para Mastroberti:  
O conceito de adaptação proposto por Carvalho apresenta-se, portanto, 
dentro de uma funcionalidade prática sociocultural; o autor-adaptador esta-
ria, através dos recursos de sua escrita própria, calibrando uma cultura 
escritural consagrada, porém inacessível à compreensão de uma tipologia de 
leitor ainda não plenamente operante dos signos da linguagem. 
(MASTROBERTI, 2011, p. 105) 

Outra das vantagens que a linguagem dos quadrinhos apresenta é a possibilidade de 

disseminação e amplificação dos leitores, a partir do público-alvo pretendido. As histórias em 

quadrinhos possuem propriedades socializantes e desencadeiam ações sociais de leitura 

compartilhada (BARI, 2015, p. 50-51). Assim, os álbuns componentes da coleção Passos 

Perdidos: Histórias Desenhadas serão potencialmente compartilhados entre pessoas de 

diferentes faixas etárias e níveis de formação, na convivência em esfera doméstica ou esfera 

pública. Para efeito social de difusão da informação e conhecimento, isso representa uma 

concretização expandida dos objetivos representados pelo texto-fonte. É um efeito muito 

positivo, que a história em quadrinhos pode proporcionar.  

A MEDIAÇÃO DE LEITURA PROPORCIONADA PELA 
ADAPTAÇÃO EM QUADRINHOS EM ANÁLISE 

 
Compreendemos que as possibilidades de mediação de conteúdos complexos, 

principalmente quando organizados originalmente para constituir conteúdo literário, estarão 
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vinculadas às características da mídia e linguagem eleitas para a adaptação. Por outro lado, a 
adaptação em quadrinhos favorece o acesso de uma gama muito maior de leitores, cujo tempo 
e espaço social de leitura se apresenta diferencial à formalidade das atividades escolares, 
assim como não possui caráter estritamente utilitário. A leitura de lazer e seu 
compartilhamento representam a melhor possibilidade de disseminação social de cultura, 
conhecimento e informação. Segundo Barbero: 

Não apenas à leitura culta, à leitura erudita, mas também à qualquer leitura, 
às leituras populares com seu prazer de repetição e do reconhecimento. Nas 
quais falam tanto o gozo quanto a resistência: a obstinação do gosto popular 
por uma narrativa que é ao mesmo tempo matéria-prima de formatos 
comerciais e dispositivo ativador de uma competência cultural [...] 
(BARBERO, 1997, p. 291). 

Se distinguem duas linhas de tempo, caracterizadas diferencialmente na arte dos 
quadrinhos. Temos o tempo passado, que ilustra a narrativa de Tânia, organiza a visualização 
na imaginação de Sofia, auxiliada pelas descrições e visualização de obras pictórias e 
documentos de época. Desse passado, podemos distinguir aspectos de roupagem, costumes e 
situações que ilustram a condição da identidade judaica em Portugal e no Brasil Colonial (p. 
ex. figuras 8, 11, 16). Quanto ao tempo presente, se caracteriza como o encontro de Tânia com 
sua neta Sofia na cidade de Recife, na primeira década do séc. XX, quando se desenrola a ação 
principal do enredo: a elaboração da pesquisa escolar de Sofia cria a situação de depoimento 
de sua avó Tânia, especialista em judaísmo no Brasil, sendo ambas descendentes dos judeus 
migrados (figura 4).   

As personagens especialmente criadas e dimensionadas para viabilizar a adaptação e 
estabelecer a dialogia com os jovens recifenses, avó e neta, inserem a própria autora do texto-
fonte, Tânia Kaufman, e sua neta Sofia como interlocutoras (figura 4). Tânia contará a Sofia 
sobre a migração judaica de Portugal para Recife, com o estabelecimento da primeira 
comunidade Sefardim no Brasil, e as repercussões culturais, históricas, sociais, econômicas, 
de modo a que a criança compreenda. A própria cidade de Recife, por sua vez, se configura 
como ambiente informacional, no qual avó e neta explorarão ruas e prédios, visualizando os 
vestígios do passado e as vivências do presente pernambucano.  

Figura 4: Narrativa oral de Tânia para Sofia 

 
Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v.4, p. 24). 

 
A personagem Tânia se caracteriza como uma avó, com toda a sua afetividade e laços 

de família, que está confidenciando uma história de vida para sua descendência, por meio do 



 
  

ANAIS ELETRÔNICOS 
2ª EDIÇÃO DO SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS CRIPTOJUDAICOS 

CRIPTOJUDAÍSMO TARDIO E IDENTIDADE JUDAICA 

ISSN: 2447-8113 Grupo de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas –CNPq/UFS 

depoimento oralizado (figura 4). A exemplo do que teorizou Eclea Bosi (1987, p. 329), a 
“substância social da memória” promove a interação entre esta personagem e seu próprio 
reflexo futuro, a neta que perpetuará os conhecimentos e os transformará em algo novo, uma 
contribuição restaurada para a sociedade. Segundo Bosi:  

O encontro com os velhos parentes faz o passado reviver com um frescor 
que não encontraríamos na evocação solitária. Mesmo porque muitas 
recordações que incorporamos ao nosso passado não são nossas: 
simplesmente nos foram relatadas por nossos parentes e depois lembradas 
para nós. [...] De uma vibração em uníssono com as ideias de um meio 
passamos a ter, por elaboração nossa, certos valores que derivam 
naturalmente de uma práxis coletiva. E reflexões, que escutamos e que 
calharam bem com nosso estado de alma, estão a um passo da assimilação, e 
do esquecimento da verdadeira fonte (BOSI, 1987, p. 331).   

Figura 5: Voz da personagem Tânia nos quadros recordatórios, em vinheta do tempo passado 

 
Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v.2, p. 6). 

 
Dessa forma, a avó Tânia protagoniza uma função narrativa que, na linguagem dos 

quadrinhos, normalmente pertence a um observador externo e se configura como o conteúdo 
do elemento chamado recordatório. Essa função de narradora traz o a centralidade da ação na 
personagem Sofia, o que cria um efeito de protagonismo na criança e favorece a identificação 
dos leitores mais jovens com o enredo e seus conteúdos. Quando a vinheta se insere no tempo 
passado, a voz da personagem Tânia sempre assume a função do recordatório, confirmando a 
hipótese de sua função narradora (figura 5). 

Para retratar as cenas históricas, apresentação de peças geográficas e fontes de 
incunábulos que integram as narrativas da personagem Tânia, os artistas contaram com a 
pesquisa prévia de Kaufman aos documentos primários que lhe serviram para a elaboração do 
texto-fonte e outras obras regulares sobre o tema do judaísmo nas Américas (figura 6). 

 

Figura 6: Mapa do séc. XVI reproduzido em vinheta, para referencia histórico-geográfica 
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Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 2, p.4). 

 
A própria cidade de Recife se constitui como fonte informacional de relevância, por 

meio da preservação histórica de sítios de interesse e o cuidado na apresentação da informação 
e conhecimento básico em painéis e infográficos instalados em pontos estratégicos de 
apreciação histórica. Todo esse capital imagético é aproveitado na quadrinhização e se revela 
como um recurso de identificação do leitor recifense, pernambucano, ou mesmo de pessoas 
que conhecem e reconhecem a cidade de Recife durante a leitura. Então, como outra 
característica relevante, a apropriação dos conteúdos se dá claramente por camadas de 
significantes, estabelecendo diferentes significados para habitantes ou frequentadores de 
Recife, que poderão ser igualmente protagonistas de usos, costumes e conhecimentos de 
matriz judaica (figura 7). 

 

Figura 7: Recriação dos Painéis Informativos da Porta do Bom Jesus, em Recife 

 

Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 4, p. 42). 

O cotidiano judaico e a própria construção do diálogo e da linguagem é permeado pela 

interlocução com o “sagrado”. A representação dos judeus no tempo passado da quadrinhização 

analisada assim os distingue, como outro marco identidário apresentado. Frequentemente, o Deus 

criador é chamado para comentar os fatos, ou mesmo suas palavras são introduzidas na língua falada e 
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escrita, por meio do resgate da memória dos registros contidos nas obras sagradas do Judaísmo. Assim, 

a voz deífica sempre se apresenta na fala dos judeus, e sua expressão oral difere significativamente de 

outros grupos sociais em que convivem, em Portugal ou no Brasil.  

Em outras ocasiões, Deus se apresenta na cultura judaica como um ouvinte perpétuo, que 

acompanha o cotidiano do povo escolhido de seu posto de observação, individualmente. O pensar, na 

cultura dos judeus praticantes, não é um ato solitário, e não há privacidade diante da figura divina, como 

demonstrado na quadrinhização (figura 8).  

 

Figura 8: A presença de Deus nos pensamentos pelos Judeus 

 

Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 4, p. 46). 

 

Apesar da diversidade de pratos apresentados regionalmente, por conta dos alimentos 

disponíveis e comercializados em cada localidade, a cozinha judaica possui características 

próprias. Assim, o modo de sacrifício dos animais (por sangramento), o cozimento e fritura, 

além da interdição da carne de porco eram pistas óbvias de cripto-judaísmo (figura 9).  

Como demonstrado na quadrinhização, a observação dos hábitos alimentares era 

fundamental para a confirmação da identidade judaica pelos possíveis detratores. Por outro 

lado, o leitor também pode constatar que essa culinária foi de grande influência na cultura 

alimentar do Brasil, pela mera identificação dos pratos descritos, que são de consumo regular 

nos lares brasileiros, principalmente da atual Região Nordeste.  



 
  

ANAIS ELETRÔNICOS 
2ª EDIÇÃO DO SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS CRIPTOJUDAICOS 

CRIPTOJUDAÍSMO TARDIO E IDENTIDADE JUDAICA 

ISSN: 2447-8113 Grupo de Pesquisa Diáspora Atlântica dos Sefarditas –CNPq/UFS 

Figura 9: A alimentação como indício herético: culinária judaica 

 

Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v.2, p. 29). 

 

Do ponto de vista econômico, a cultura judaica demonstra a visão de negócios das 

mais requintadas. Sua comercialização se concretiza sob o uso de moedas comerciais, muitas 

vezes cunhadas com o apoio de artífices judaicos ou criptojudaicos. A impressão de livros e 

outros materiais bibliográficos também se torna ofício de judeus em Portugal e posteriormente 

em suas colônias, a partir do séc. XVI. A quadrinhização recupera a origem desse ofício, por 

meio da citação do registro histórico da impressão da primeira Bíblia em Portugal, em 1487 

(figura 10). 

Outra característica retratada na adaptação quadrinhística é a adaptação da 

comercialização às necessidades de uso, desvinculada da questão da posse. O aluguel de joias, 

roupas, objetos e instrumentos de trabalho é exemplificado ao longo da quadrinhização, como 

uma prática da cultura judaica (figura 11). Isso acaba por potencializar o valor comercial e a 

vida útil de objetos, ao mesmo tempo proporcionando acesso às pessoas com menor valor 

aquisitivo. 
Figura 10: Impressão da primeira Bíblia em Portugal por Samuel, o Porteiro 
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Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v.2, p. 37). 

Figura 11: Aluguel de roupas, joias, objetos e instrumentos de trabalho 

 

Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v.4, p. 39). 

 

A discussão sobre as motivações que levaram, ao longo da história, ao fomento das 

práticas anti-judaicas, é desenvolvida por avó e neta, caminhando nas ruas de Recife. A 

identidade cultural judaica, ao se distinguir dos costumes e das convicções da população em 

geral, propiciavam motivações e oportunidades para organização anti-judaica de grupos 

sociais interessados em seus bens ou em seus negócios. Atribuir aos Judeus a morte de Jesus 

Cristo, desprezando a informação de que o mesmo também era Judeu praticante, foi um 

recurso ideológico largamente utilizado para essa finalidade, como exemplificado na 

adaptação quadrinhística analisada (figura 12). 

 

Figura 12: Avó e neta discutem sobre as práticas anti-judaicas 
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Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 2, p. 14). 

 

O uso de insígnias e os impostos diferenciados também foram demonstrados, como 

formas de exercer pressão social e forçar a conversão de Judeus. Para que esse conteúdo 

ficasse claro, é apresentado ao longo de toda a coleção, sempre atualizando a forma de tributo 

e insígnia, de modo que o leitor possa acompanhar e verificar a origem de determinadas 

práticas já identificáveis nos conteúdos escolares, como a segregação e o extermínio 

promovido pelos Nazistas na Segunda Guerra Mundial (figura 13).  
 

Figura 13: O imposto sobre o ar respirado, cobrado ente os Judeus ibéricos no séc. XIV 

 

                                 Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 2, p. 16). 

 

Aprofundando a questão do extermínio judaico em Portugal, a quadrinhização revela 

que frequentemente as populações de identidade judaica, eram submetidas à ocupação de 

bairros e regiões específicas das cidades, os chamados guetos. Ainda assim, eram frequentes 

alvos de ações militares ou de ataques da população em geral, até o final do séc. XV. Essas 

condições teriam contribuído como fatores de migração judaica, preferencialmente voltada 
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para o continente sul-americano, antecipando as medidas legais que indicaram aos judeus 

portugueses o caminho do Brasil como rota migratória (figura 14). 
 

Figura 14: Matança de judeus em Lisboa, na década de 1590 

 

                                        Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 2, p. 46). 

 

 

Num momento histórico onde a presença de súditos, sobretudo instruídos, 

representava um capital nitidamente importante, a coroa portuguesa recorria a diferentes 

subterfúgios para evitar a diáspora e forçar a conversão no séc. XV. Porém, a resistência ao 

abandono da identidade judaica demonstrava maior valor do que o modo de vida possível em 

terras portuguesas. A depreciação dos bens móveis e imóveis também contribuía para o 

empobrecimento do estado português, além da perda de súditos trabalhadores e produtivos. 

Assim, como recurso de pressão social, a corte portuguesa optou pela perda do pátrio poder. 

A quadrinhização apresenta de forma reducionista a questão, mas esclarece ao leitor infanto-

juvenil como o decreto real português era aplicado às famílias judaicas. 

Figura 15: Perda do pátrio poder das famílias judias, por decreto da coroa portuguesa 
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Fonte:  (KAUFMAN et al., 2007, v. 2, p. 41). 

 

A apropriação e construção do enredo se concretiza por meio da exploração do 

conflito entre a ocultação da identidade judaica (criptojudaísmo), o abandono da mesma por 

meio da força ou por pulverização das comunidades de prática (aculturação) e o legado 

cultural que se reflete na vida brasileira atual, sem clareza da identidade de suas origens. 

Além da questão da necessidade do ocultamento, Tânia revela à neta diferentes estratégias de 

ocultamento desenvolvidas no séc. XVI, que garantiram aos judeus no Brasil a perpetuação de 

sua identidade, mesmo sob a constante vigilância e perseguição.  

O período de tolerância vivido pelos judeus no Brasil nos séculos XVI e XVII, 

principalmente na atual região do Nordeste, cessaria com o retorno de Maurício de Nassau e a 

posterior capitulação da colônia holandesa. Com a capitulação holandesa, muitos judeus 

resolveram permanecer no Brasil, aprofundando as práticas cripto-judaicas preventivamente 

desenvolvidas pelos melhor precavidos. A alteração dos nomes de família foi um recurso 

frequentemente empregado e é exemplificado na quadrinhização (figura X), com uma 

explicação singela e adequada do processo adotado. 

 

Figura 16: Processo de ocultamento da identidade judaica por alteração de nome de família no 
Brasil Colônia 
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Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 4, p. 67). 

 

Frequentemente, ao analisarmos as quadrinhizações, também nos dedicamos a 

observação de conteúdos sub-reptícios, que se inscrevem na obra literária inspiradora, mas 

são de difícil percepção ao leitor iniciante. A transparência dos referidos elementos é muito 

dificultosa, quando da exclusiva utilização da linguagem escrita, pois requer a utilização de 

referencial anterior sobre o assunto, o que justamente os jovens estudantes não possuem. 

Nessa situação, a transformação de elementos importantes do texto em imagens colabora para 

o aprofundamento do entendimento de fatores como o cenário social, as condições de vida, e 

sobretudo o olhar, ou seja, o contraste ou aceitação do “diferente”.  

Na quadrinhização analisada, temos a frequente apresentação de dois pontos de vista 

diversificados, de duas culturas distintas, cujos princípios religiosos propugnavam a 

superioridade mediante a identidade religiosa. Tanto os católicos como os judeus acabam 

apresentando essa característica comum, ou seja, a crença na superioridade sobre os demais, 

determinada por uma “escolha divina”. Assim, as razões de sobrevivência, dignidade, 

liberdade de expressão, vida e trabalho acabam sendo alvo de duas visões de mundo, muito 

diversas, ocupando o mesmo espaço e tempo social (figura 17).  
 

Figura 17: Dois pontos de vista em contraste: judeus e cristãos no cenário português do séc. XVI 
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Fonte: (KAUFMAN et al., 2007, v. 2, p. 11). 

Portugal e Brasil no século XVI foram dois espaços histórico-geográficos em 

continuidade, nos quais judeus e cristãos conviveram em conflito tácito ou explícito. As 

razões pelas quais os judeus eram interditados em funções sociais, moradia e frequência à 

espaços públicos, poderiam ser igualmente aplicadas aos cristãos, caso fossem eles as 

minorias socialmente apontadas. A lógica de ambas as religiões, ou mesmo suas origens 

históricas, cerimônias, rituais e práticas, são exatamente as mesmas.  

Assim, a resistência da identidade judaica e a prática do cripto-judaísmo se deram 

como mecanismos sociais de ocultamento dentro de uma cultura com muitos traços em 

comum. É necessário salientar que as soluções econômicas e pesquisas científicas 

desenvolvidas pelos grupos sociais de identidade judaica foram essenciais à sobrevivência e 

modo de vida dos demais grupos sociais. Mas, o status quo se configurava de modo 

diferenciado, num esquema de dominação ideológica, sem que fosse interessante eliminar 

essa complexa relação de interdependência para ambos os lados. O conflito serviu, nesse 

momento histórico, para a fortificação da inquebrantável identidade judaica, assim como na 

perpetuação da sua influência cultural na cultura portuguesa e brasileira, mesmo que de forma 

aculturada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As observações metodologicamente desenvolvidas indicam que as adaptações em 

quadrinhos podem realmente ser relevantes no debate de conteúdos complexos, assim como 

na valorização de valores éticos e da dignidade humana, colocando-se criticamente acima de 

discursos hegemônicos e preconceitos discriminatórios com leveza.  
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Ao considerar a relevância de hábitos e gostos leitores de crianças e adolescentes, 

Tânia Kaufman superou barreiras na disseminação de conteúdos relevantes sobre as práticas 

criptojudaicas e sobre a identidade judaica no contexto brasileiro, para crianças e 

adolescentes pernambucanos e brasileiros. Como efeito suplementar, a quadrinhização torna 

a leitura igualmente agradável e atrativa à diversas faixas etárias, em situação de lazer 

cultural.  

A pesquisa e análise da série de histórias em quadrinhos produzida à partir da 

adaptação da obra de Kaufman mantém o caráter de fonte de informação científica, muito 

embora a informação tenha sito “tratada” e adaptada para o acesso de segmentos sociais com 

diferentes necessidades informacionais, como crianças e leitores leigos, sem evidente perfil 

de pesquisador. Assim, ao atender outros perfis leitores, a quadrinhização prevê a 

disseminação da informação e o fomento à leitura como mediação da informação, do 

conhecimento, mas também do lazer cultural, oferendo uma opção artística, de bom gosto e 

efetivamente acessível e atraente, para o contato com a literatura e com a narrativa histórica.  
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