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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo pesquisar o uso das histórias em quadrinhos como mídia 

customizada nos processos de comunicação organizacional. Com linguagem dinâmica, 

os quadrinhos podem alcançar os mais diversos públicos-alvo, apresentando diferentes 

temas de maneira simples e lúdica. São aqui apresentadas a importância da 

personalização de mídias no mundo midiatizado atual e as diversas características 

relevantes da linguagem singular dos quadrinhos. Em seguida, é apresentado o caso da 

série “MPT em Quadrinhos”, criada pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito 

Santo (MPT-ES), seu processo de produção e uma pesquisa avaliativa do material, feita 

com parte de seu público de interesse, para verificar a eficácia desse tipo de mídia. 

 

Palavras-chave: Midiatização; Comunicação Organizacional; Mídias customizadas; 

Quadrinhos. 

 

 

Introdução 

 

As ferramentas da comunicação organizacional são indispensáveis na gestão 

estratégica de imagem e identidade de uma empresa, instituição ou personalidade, 

buscando criar e promover uma boa reputação, percepção e diálogo junto aos públicos-

alvo. Entretanto, ainda hoje essas ferramentas são desvalorizadas e subestimadas por 

alguns. Com os avanços da tecnologia e as mudanças no cotidiano da população dos 

grandes e pequenos centros urbanos, o uso da comunicação precisa ser constantemente 

reinventado, adequando-se a novas realidades, para manter o interesse de um público e 

alcançar novos horizontes. Assim, dentre as muitas possibilidades no campo da 
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comunicação organizacional, o estudo das mídias customizadas como instrumento de 

comunicação, interna e externa, coloca-se como relevante.  

Este trabalho irá analisar o uso das histórias em quadrinhos como mídia 

customizada, estudando o caso MPT em Quadrinhos, produzida pelo Ministério Público 

do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES). A série trata de diversos temas relacionados à 

Justiça do Trabalho brasileira, abordando assuntos considerados relevantes para o 

conhecimento de todo trabalhador, como irregularidades trabalhistas, discriminações, 

assédios, órgãos de defesa, descontos e contribuições legais, trabalho infantil, trabalho 

análogo ao escravo, estágio, aprendizagem, acidentes, meios de proteção e prevenção, 

entre outros.  

Com um mercado cada vez mais segmentado e com a tecnologia possibilitando 

cada vez mais uma procura personalizada e específica a cada gosto, desejo e interesse, o 

uso de mídias customizadas na comunicação é diferenciado, criando conteúdos de 

relevância, causando impacto e chamando a atenção do público-alvo de maneira 

inovadora.  

As histórias em quadrinhos são parte do universo infantil há quase dois séculos, 

e há décadas passaram também a fazer parte do universo adulto e da comunicação em 

massa, narrando de maneira lúdica acontecimentos do cotidiano. Por criarem uma 

conexão com o leitor, agora também são utilizadas como instrumento de comunicação 

interna e externa, seja para apresentar de maneira mais compreensível dados e 

informações complexas, seja para fazer propagandas de produtos diversos, ou 

simplesmente chamar a atenção para assuntos corriqueiros, porém extremamente 

importantes. 

 

Midiatização, mídias customizadas e revistas em quadrinhos 

O avanço tecnológico a partir da metade do século XX tornou notória a inserção 

de várias mídias no dia a dia das pessoas, gerando mudanças econômicas, culturais e 

sociais, e influenciando diretamente os processos e práticas comunicacionais. E falar de 

tecnologia e de processos comunicacionais contemporâneos é falar de midiatização. É 

preciso, portanto, compreender o significado e o alcance do termo “midiatização”, 

fenômeno transformador da realidade vivida – uma espécie de prótese ou extensão da 

realidade; um mundo novo, com características particulares e de natureza informacional 

–, como ressalta Sodré (2006) em seu texto: 
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É preciso esclarecer o alcance do termo “midiatização”, devido à sua 

diferença com “mediação”, que, por sua vez, distingue-se sutilmente 

de “interação”, forma operativa do processo mediador. Com efeito, 

toda e qualquer cultura implica mediações simbólicas, que são 

linguagens, leis, artes, etc. Está presente na palavra mediação o 

significado da ação de fazer ponte ou fazer comunicarem-se duas 

partes (o que implica diferentes tipos de interação), mas isto é na 

verdade decorrência de um poder originário de descriminar, de fazer 

distinções, portanto de um lugar simbólico, fundador de todo 

conhecimento. A linguagem é por isso considerada mediação 

universal. Já midiatização é uma ordem de mediações socialmente 

realizadas – um tipo particular de interação, portanto, a que 

poderíamos chamar de tecnomediações – caracterizadas por uma 

espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível 

(p. 20). 

 

Com a lógica do excesso de informações, a midiatização atua diretamente e de 

forma acelerada na construção da realidade social, modificando os padrões da sociedade 

contemporânea, como seus hábitos, crenças, valores, éticas e relacionamentos, ou seja, 

mudando a maneira de as pessoas enxergarem, pensarem e experimentarem a vida. Com 

o desenvolvimento da internet, a criação de novas mídias e de redes sociais, é possível 

notar uma tendência crescente a virtualização das relações humanas. Essa realidade 

virtualizada não segue as mesmas ordens de tempo e espaço do mundo real, e é possível 

notar as influências exercidas por esse novo mundo informacional na percepção do 

público, em aspecto normativo, emocional e sensorial (ibid., p. 23). 

Além das mudanças instrumentais e estruturais à sociedade, e ao comportamento 

do homem, também geraram alterações aos paradigmas em toda área da comunicação 

social. Atualmente, “os campos da comunicação social se mostram mais sensoriais que 

racionais” (GÓMEZ, 2006, p. 83). O público hoje não é mais tão passivo, não se 

satisfaz mais com a informação dada de maneira crua e automatizada, por exemplo. O 

público quer ler, ganhar conhecimento e interagir – opinar, curtir, compartilhar, ter um 

papel mais ativo no processo comunicacional. 

A gestão da comunicação se tornou uma área bastante estratégica para as 

organizações que são ou desejam ser protagonistas nesse mundo midiatizado. Falar de 

comunicação organizacional – também conhecida como comunicação institucional ou 

comunicação empresarial –, suas ferramentas e possibilidades, portanto, é necessário. 

Como destaca Martinuzzo, o termo “comunicação organizacional” será adotado aqui 

propositalmente, “tendo em vista sua abrangência conceitual, incluindo ações 
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comunicativas no âmbito das organizações privadas, públicas e não governamentais” 

(2013, p. 13). 

A comunicação organizacional, como o próprio nome diz, nada mais é que a 

comunicação realizada no âmbito de qualquer organização, interna e externamente, 

respeitando as características, valores e éticas dessa mesma organização e também o 

público-alvo ao qual a mensagem é direcionada.  

O processo de comunicação organizacional necessita de planejamentos, a partir 

da análise da identidade e do posicionamento da organização, de qual é a imagem 

passada e qual é a reputação almejada por ela. Assim, poderão ser traçados planos de 

ações, com a utilização de ferramentas específicas para cada situação, evento e público-

alvo. Uma organização bem estruturada entende a importância da manutenção de 

imagem e reputação positivas junto aos seus interlocutores de interesse. 

Numa sociedade midiatizada, as identidades – pessoais e organizacionais – estão 

em constante mudança e não se caracterizam somente por essa volatilidade, mas 

também por “sua centralidade no reconhecimento e, consequentemente, sua cada vez 

maior dependência dele” (GÓMEZ, 2006, p. 93). É importante ser reconhecido, ou seja, 

é importante ter uma boa imagem no imaginário do público. A tecnologia midiática, 

junto do uso crescente da internet, possibilita uma maior visibilidade, por meios das 

telas. E essa visibilidade é traduzida, hoje, em um maior reconhecimento. 

Entretanto, conseguir esse reconhecimento não é tarefa fácil. A sociedade 

midiatizada, com todas suas possibilidades geradas pelo mundo digital virtual e pelas 

diversas mídias, sofre com a chamada “economia de atenção”.  

Como a atenção humana é um recurso limitado e escasso, pode-se 

dizer que ela está imersa numa economia específica, entendendo-se 

por economia um modo de distribuição, acesso, uso e apropriação de 

bens e recursos finitos (MARTINUZZO, 2014, p. 8). 

 

Apesar das mais variadas formas de comunicação, da emissão instantânea de 

informações, das atualizações constantes e da facilidade do público para ter acesso a 

essas informações, o tempo não é suficiente para tudo o que se quer ver. Atualmente as 

opções são muitas e o público vive num eterno processo de escolha. Por isso, os 

emissores das mensagens, os comunicadores, precisam entender quais meios utilizar 

para captar e, principalmente, para manter a atenção de seu público-alvo.  

Com todos esses conceitos em mente e tendo em vista que este trabalho mostrará 

uma mídia customizada produzida por um órgão público brasileiro, pensar na 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

comunicação organizacional aqui é pensar também na comunicação pública. E o que é 

comunicação pública? O termo tem diversos significados no Brasil e no exterior. 

Segundo Elizabeth Brandão, a comunicação pública pode ser caracterizada de diversas 

maneiras. O conceito de comunicação pública é amplo e não está especificamente 

ligado aos governos, e sim ao interesse coletivo e público. No Brasil, entretanto, existe a 

tendência de se associar a comunicação pública à comunicação governamental – 

podendo esta ser federal, estadual ou municipal, estabelecendo um fluxo informativo e 

comunicativo entre o governo e os cidadãos, para a construção da cidadania. Sobre esse 

modelo, a autora comenta: 

A comunicação governamental pode ser entendida como comunicação 

pública, na medida em que ela é um instrumento de construção da 

agenda pública e direciona seu trabalho para a prestação de contas, o 

estímulo para o engajamento da população nas políticas adotadas, o 

reconhecimento das ações promovida nos campos políticos, 

econômico e social, em suma, provoca debate público. Trata-se de 

uma forma legítima de um governo prestar contas e levar ao 

conhecimento da opinião pública projetos, ações e políticas que 

realiza e que são de interesse público. [...] Pela característica de seus 

conteúdos e da grande parcela de público que pretende alcançar – a 

população de um país, de um Estado, de um município ou cidade –, a 

maioria dos instrumentos utilizados pela comunicação feita pelo 

Estado ou por um governo faz parte da chamada “grande mídia” – 

televisão, rádio, web, impressos – e o método mais utilizado é a 

campanha publicitária. Só recentemente começa a ser reconhecida a 

necessidade de utilizar outros instrumentos próprios da comunicação 

comunitária e corporativa (BRANDÃO, 2009, p. 5). 

 

Atualmente, a comunicação governamental deixou de ser simplesmente 

publicitária e utilizada para difusão políticas e campanhas, e passou a ser também 

educativa, difundindo informações de interesse coletivo e essenciais ao exercício da 

cidadania, de maneira dinâmica, transparente e compreensível. Além disso, os governos 

não querem mais tão somente um relacionamento com a imprensa, mas também um 

relacionamento direto com o cidadão.  

Como comenta o estudioso Jorge Duarte (2009, p. 66), a comunicação pública 

pode ser feita de três formas: massiva, segmentada e direta. As mídias tradicionais 

favorecem o contato massivo com a população, mas difunde conteúdos de maneira 

limitada, muitas vezes mais superficial, e sem muita interação com o público de 

interesse. Já a comunicação segmentada é destinada a “grupos de interesse específicos” 

e abre a possiblidade de interação, conexão e diálogo, como vemos em mídias 

alternativas e customizadas. A terceira maneira citada pelo estudioso pode ser 
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considerada a mais eficaz, ainda que muitas vezes subestimada por instituições: a 

comunicação direta. Essa forma é muito eficiente, por exemplo, para lidar com o 

público interno, pessoalmente ou via intranet.  

Destacaremos aqui a comunicação segmentada, mais especificamente as mídias 

customizadas, que nada mais são do que resultados de processos comunicacionais feitos 

sob medida. Entendendo-se por mídia tanto o veículo ou canal escolhido para a 

comunicação quanto os conteúdos divulgados nele, as mídias customizadas, como o 

próprio nome diz, são criadas, adaptadas e personalizadas para atender a cada tipo de 

público (MARTINUZZO, 2014). Para isso, as assessorias de comunicação precisam ter 

uma ideia muito clara da identidade da organização assessorada, além de saber o mais 

detalhadamente possível quem são os públicos de interesse e qual imagem eles têm da 

instituição, assim como quais mídias eles utilizam no dia a dia.  

Identificar e conhecer os públicos de interesse é um trabalho primordial. Para 

sintonizar a identidade e a imagem de uma organização, criar conteúdos adequados e 

captar a atenção dos destinatários, é necessário entender os mais diversos aspectos do 

público-alvo – não só informações básicas como gênero, idade, renda e localização 

geográfica, mas também suas mídias preferidas, ideias, interesses, hábitos e muito mais 

(MARTINUZZO, 2014). 

O objeto de estudo deste trabalho atualmente é publicado tanto como conteúdo 

multimídia – por meio de site e rede social – quanto impresso, como foi originalmente 

criado: revistas de histórias em quadrinhos. Veremos, portanto, um pouco sobre o 

surgimento das HQs, sua linguagem e por que essa pode ser uma boa escolha de mídia 

customizada. Vale lembrar que este trabalho irá focar na visão de quadrinhos do 

Ocidente, que por vezes difere da visão oriental. 

As histórias em quadrinhos, também conhecidas como novelas gráficas ou nona 

arte, são uma forma de arte sequencial, ou seja, arte que se faz a partir do encadeamento 

de imagens em sequência, a fim de se contar uma história ou transmitir uma informação.  

Pouco se fala sobre o uso de histórias em quadrinhos para além do 

entretenimento, de maneira educativa e instrutiva. E muitas são as possibilidades 

geradas por essa mídia, graças à sua linguagem dinâmica e formato acessível, como será 

mostrado a seguir. O renomado quadrinista norte-americano Harvey Pekar, criador das 

histórias em quadrinhos autobiográficas American Splendor, certa vez citou numa de 
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suas histórias que “quadrinhos são palavras e imagens: você pode fazer qualquer coisa 

com palavras e imagens!”.  

Diversos estudiosos da área, como o jornalista e cartunista José Alberto Lovreto 

(2011), apontam que, no Ocidente, foi apenas no século XIX que desenhistas 

começaram, de fato, a contar histórias utilizando-se do formato de histórias em 

quadrinhos, com a publicação de um romance caricaturado do suíço Rudolph Topffer, 

em 1827. Ao falar da arte no Brasil, o autor ressalta que o país: 

tornou-se um dos pioneiros na criação da linguagem moderna dos 

quadrinhos com o italiano radicado no país, Angelo Agostini. Esse 

anarquista de formação começou a publicar quadrinizações de fatos 

jornalísticos em Diabo Coxo (1864) e O Cabrião(1866) – revistas 

paulistas. Depois, em 1869, esse autor entrou para a história criando o 

que seria a primeira novela gráfica em capítulos do mundo, na revista 

semanal Vida Fluminense (p.12). 

 

Considera-se que o primeiro quadrinho moderno – seguindo o padrão que vemos 

hoje nas bancas, com balões de texto e personagem fixo, por exemplo – foi criado pelo 

norte-americano Richard Outcault em 1895, com a série de tirinhas The Yellow Kid 

(MOYA, 1986).  A partir da metade do século XX a produção e o consumo de 

quadrinhos aumentaram por todo o mundo, com o surgimento e a popularização das 

HQs da Disney, os super-heróis da DC Comics, os mangás japoneses, a argentina 

Mafalda, os brasileiros Menino Maluquinho e a Turma da Mônica, entre outros. 

Desde a produção inicial, em formato de tirinhas e charges – muito comuns até 

hoje –, até a criação das revistas especializadas em quadrinhos, o gênero textual foi 

visto majoritariamente como entretenimento e, com o passar dos anos, as revistas em 

quadrinhos foram amplamente destinadas ao público infantil. Esse se tornou o 

estereótipo em torno das histórias em quadrinhos, e talvez seja uma das maiores 

barreiras para a expansão da utilização do gênero ainda hoje.  

As histórias em quadrinhos fazem uso dos mais diversos ícones em sua 

linguagem. Usaremos a definição de ícone do quadrinista norte-americano McCloud 

(2005), que diz que um ícone é “qualquer imagem que represente uma pessoa, local, 

coisa ou ideia”. O autor menciona a existência ícones pictóricos, como as figuras, que 

têm significados variáveis; e “não-pictóricos”, como as letras e números, que têm 

significados fixos e absolutos (p. 27-29). McCloud também explica, a partir de sua 

experiência como quadrinista, que o envolvimento do público está diretamente ligado ao 

“grau em que este se identifica com os personagens da história”, e muitas vezes certo 
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nível de abstração – menos detalhes, por exemplo, culturais ou fisionômicos – no 

desenho é necessário para conseguir uma maior de identificação. 

A construção da narrativa dinâmica dos quadrinhos faz uso dos mais diversos 

artifícios e técnicas que vão além dos desenhos, como uso de linhas, pontos, cores e 

contraste. O formato e a disposição dos próprios quadros e o modo como eles são 

pensados em sequência durante a narrativa também comunica, dando, por exemplo, a 

noção de tempo ao leitor. A linguagem dos quadrinhos é ampla e detalhada, por isso os 

leitores têm grande facilidade de identificação com o que estão lendo, com as 

personagens e as situações ilustradas. 

Uma das técnicas utilizadas nas HQs é o espaço em branco deixado entre os 

quadros. Ele – ou a falta dele – é proposital, e é chamado de “sarjeta”. O intervalo em 

branco entre uma cena e outra é o que ajuda o leitor a tirar conclusões dos 

acontecimentos, através do raciocínio dedutivo, dando à história as noções de tempo, de 

movimento e de mudança, e formando uma espécie de movimento cinematográfico, 

uma “realidade contínua e unificada”, como relata o autor (ibid., p. 62-67). 

As transições quadro a quadro também podem passar outras impressões ao 

leitor. Num encadeamento de fragmentos diversos é possível fazer com que a mente do 

leitor, ao olhar, associe as imagens a outros sentidos e sinta cheiros, ouça variados sons 

e também consiga formar uma imagem completa do ambiente, por estar familiarizado 

com os objetos mostrados. O autor declara que dentro dos quadros, como sabemos, 

todas as informações são transmitidas visualmente, entretanto “o quadrinho é um meio 

monossensorial que depende de um só sentido para transmitir um mundo de 

experiências”. 

Os balões também têm um enorme papel na reprodução de sentido, sensações e 

na tentativa de se alcançar a essência do som nos quadrinhos, além de ajudarem no 

entendimento da comunicação nas cenas – emissor e receptor. Eles também poderem 

relatar pensamentos ou sonhos, por exemplo. Hoje talvez seja o ícone mais utilizado nas 

HQS e, por meio de diversificações de forma, de tamanho e da tipografia do texto que 

abriga, se junta aos traços, figuras e palavras no desafio de, através do visível, dar ao 

leitor uma experiência completa, cheia de sensações e emoções. Como diz Ramos 

(2009) em seu livro sobre o tema, a linguagem dos quadrinhos é única, ampla, 

autônoma – ou seja, utiliza-se de mecanismos próprios. É repleta de elementos 

narrativos visuais e verbais. Legendas e notas de rodapé também funcionam como 
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espécies de balão – ou complemento de balão –, e têm função essencial para detalhar 

situações e explicar termos, por exemplo. 

Por fim, pensar na parte verbal da linguagem dos quadrinhos também é 

essencial. Ela é claramente diferente da linguagem de outros tipos de arte. Por terem o 

apoio das linhas e imagens, as falas e narrações nos quadrinhos comumente são mais 

breves, com o uso frequente de onomatopeias e um vocabulário mais dinâmico e 

acessível aos diversos públicos da sociedade. Essa simplicidade já foi e ainda é 

controversa entre educadores de todo o mundo. Mas os quadrinhos podem ser utilizados 

de maneira muito eficaz e educativa, ainda que existam certas ideias contrárias a isso. 

A linguagem facilitada dos quadrinhos foi por muito tempo alvo de críticas de 

intelectuais, sendo considerada de “nível inferior”. Havia a preocupação com as 

narrativas e suas temáticas, que poderiam “afetar” o desenvolvimento intelectual e o 

aprendizado moral dos jovens (VERGUEIRO, 2014, p. 13). Esse tipo de preconceito só 

começou a ser superado no final do século XX, quando as HQs começaram a ser aceitas 

em todo o mundo, inclusive no Brasil, tornando-se parte da rotina em salas de aula. 

 Vergueiro (2014) cita em seu livro algumas razões pelas quais os quadrinhos, na 

verdade, auxiliam no ensino e na aprendizagem: as revistas são populares e os 

estudantes querem ler os quadrinhos; palavras e imagens, juntos, ensinam de maneira 

mais eficaz; os quadrinhos podem ser muito informativos; as pessoas se conectam e se 

identificam com as histórias; as HQs estimulam o desenvolvimento do hábito de leitura 

e de concentração; enriquecem o vocabulário; “o caráter elíptico da linguagem 

quadrinhística obriga o leitor a pensar e imaginar”, ou seja, estimula o imaginário; os 

quadrinhos “têm um caráter globalizador”, ou seja, são distribuídas por todo o mundo e, 

ainda assim, trazem familiaridade e compreensão a todos que leem, mesmo ilustrando 

diferentes culturas e valores; e eles podem ser utilizados em qualquer nível escolar e 

com qualquer tema (p. 21-25). Isso tudo, além da óbvia facilidade de acesso ao material, 

seja nas escolas com os professores e bibliotecas, pelos próprios familiares em casa ou 

comprando por conta própria em bancas, supermercados, farmácias, papelarias etc.  

 Por essas diversas razões de dinamicidade, didática, ensino e aprendizado, 

segundo apuramos na pesquisa, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo 

(MPT-ES) decidiu fazer a série MPT em Quadrinhos. 
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O MPT em Quadrinhos 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é um dos ramos do Ministério Público 

da União (MPU), que é composto também pelo Ministério Público Federal (MPF), pelo 

Ministério Público Militar (MPM) e pelo Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). O MPT tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da 

legislação trabalhista brasileira, sanando irregularidades e defendendo os direitos da 

coletividade de trabalhadores, quando houver interesse público. Para isso, ele tem como 

papel regularizar e mediar relações entre empregadores e empregados.  

 Ainda que o MPT tenha papel relevante na defesa e na garantia dos direitos dos 

trabalhadores brasileiros, muitos desconhecem seu papel ou simplesmente não 

entendem seu funcionamento. Mesmo nas mídias de comunicação em massa, diversos 

órgãos públicos têm pouca visibilidade, portanto, as informações não chegam às 

camadas da sociedade, especialmente àquelas mais pobres, que dependem mais da 

mídia e não têm alto grau de escolaridade. No Brasil, ainda é preciso familiarizar-se 

com o poder público e suas marcas, sendo, para isso, relevante um bom trabalho de 

assessorias de comunicação pública, com o bom uso de mídias – tradicionais e 

customizadas. 

Em 2011, o Ministério Público do Trabalho, por meio da Coordenadoria 

Nacional de Estágio, criou o projeto “O MPT, a Sociedade e o Cidadão”. O objetivo era 

fazer com que a população conhecesse o órgão, seu cotidiano e seu papel. A partir daí, 

as Procuradorias Geral e Regionais do Trabalho passaram a desenvolver diversas 

propostas ligadas ao objetivo. O público-alvo era toda a população, em especial as 

universidades, as faculdades e os veículos de imprensa – que levariam, então, a 

informação ao resto da sociedade. Foi então que o projeto "MPT em Quadrinhos" 

nasceu no Espírito Santo.  

Foi necessário pensar no amplo e despreparado público-alvo, e nos temas 

complexos que precisariam ser abordados. A assessoria de comunicação do MPT-ES 

percebeu a importância de um material educativo, porém dinâmico e didático, com 

linguagem facilitada, e com o qual as mais diferentes pessoas pudessem se identificar.  

Labuto e Táboas (2015) acrescentam que: 

A princípio, a equipe alertou que o primeiro contato com a informação 

não poderia ser desgastante, pois as pessoas já possuem suas próprias 

obrigações e dificilmente abrem mão delas para ler um texto que não 

seja de seu interesse. [...] A publicação deveria ser aberta a todos, 

permitindo assim que fosse estimulada a participação do cidadão e 
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que, ao mesmo tempo, respeitasse as diferentes experiências humanas, 

reconhecesse o potencial de todo cidadão e, principalmente, 

oferecesse oportunidade para que cada pessoa se tornasse autônoma, 

autodeterminada e conhecedora dos seus direitos (p. 46). 

 

Os prós da revista em quadrinhos eram claros, entretanto, os contras também, 

como a falta de visibilidade do órgão, que poderia prejudicar na distribuição das revistas 

e, principalmente, a questão financeira. Ainda que fosse possível conseguir recursos 

para pagar pelo alto custo de todo o processo de criação, produção e impressão de uma 

HQ, não era possível saber se seria dada continuidade ao projeto. Essa é uma questão 

que perdura até os dias de hoje. Em resumo, os recursos financeiros necessários para a 

produção das revistas são provenientes de Termos de Ajuste de Conduta (TACs) ou 

multas provenientes de descumprimentos de acordos judiciais. 

A publicação dos quadrinhos era para ser feita numa edição única, lançada em 

2012, mas acabou sendo tão eficiente e bem recebida pelo público, que se tornou uma 

ferramenta do órgão para divulgação do trabalho do MPT – ensinando, por exemplo, 

como e quando fazer uma denúncia – , abordando temas importantes para conhecimento 

de todo cidadão. Só a primeira edição teve uma tiragem de 150 mil revistas, distribuída 

por todo país e, principalmente, pelo Espírito Santo (TÁBOAS, 2016, p. 146-147). 

Atualmente a série já  conta com 31 revistas publicadas.  

O gerente do projeto, Wendell Táboas, informou para este trabalho que já foram 

mais de 1,7 milhão de revistas impressas, todas distribuídas gratuitamente. Além disso, 

foi criado um “super almanaque”, compilando as 20 primeiras edições. A distribuição é 

gratuita, feita de acordo com demandas. Sempre são enviadas revistas para as 

Procuradorias Regionais do MPT no país, para as Procuradorias do Trabalho Municipais 

(PTMs) do Estado do Espírito Santo, para outros órgãos públicos, instituições e 

entidades sindicais, escolas públicas, empresas, bibliotecas públicas – como as 

bibliotecas dos terminais metropolitanos de ônibus (Transcol), na Grande Vitória –, 

entre outros. Alguns pedidos pontuais de estudantes, paróquias, entre outros, também 

são atendidos.  

As revistas hoje também são disponibilizadas digitalmente para download ou 

leitura online no site da série
4
 e na página dos quadrinhos no Facebook 

(@quadrinhosmpt)
5
 – uma das redes sociais mais utilizadas no país, sendo permitido e 

                                                 
4 Site da série MPT em Quadrinhos: https://www.quadrinhos.mpt.mp.br 
5 Página no Facebook da série MPT em Quadrinhos: https://www.facebook.com/quadrinhosmpt 
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estimulado o compartilhamento. Segundo Táboas, algumas edições já alcançaram 

100.000 visualizações, e a intenção da disponibilização online é justamente alcançar o 

maior número possível de pessoas. 

O gerente de projetos do MPT-ES, Wendell Táboas, também explicou
6
 para este 

trabalho que diversas pessoas estão envolvidas na produção dos quadrinhos. E também 

é necessário certo investimento – financeiro e de tempo – para a elaboração de produtos 

de qualidade. O órgão conta com a contratação de empresas para roteiro, para desenho e 

gráficas para impressão. Além disso, são realizadas muitas revisões por diversos grupos 

de pessoas, incluindo a assessoria de comunicação, procuradores do Trabalho e 

terceiros.  

A primeira decisão a ser tomada para iniciar a construção de uma HQ é a 

definição do tema da edição que será produzida. Então, tanto a assessoria de 

comunicação quanto o roteirista fazem uma extensa pesquisa acerca do assunto 

escolhido. Após a pesquisa de tema, com a reunião e análise dos dados encontrados, o 

roteirista faz o primeiro rascunho, dando vida à história. São feitas diversas revisões de 

texto, inclusive, neste caso, com ajuda dos procuradores do Trabalho. Com o texto 

finalizado, ele é enviado ao desenhista. O desenhista, por sua vez, faz o esboço do que 

foi escrito no roteiro e envia para revisão, seguindo os mesmos passos do roteirista. 

Estando tudo certo, o desenhista coloca cor nos quadrinhos, e os remete novamente para 

verificação. O próximo passo, então, é colocar os balões em cada cena, e ajustá-los para 

que não passem a ideia errada, para que não sejam grandes demais, pequenos demais e 

para que não cubram algo essencial da arte.  

Estando todos os aspectos pictóricos em seus devidos lugares na edição, 

conforme revisões e correções, o próximo passo é encaixar todo texto que faltava do 

roteiro, ou seja, falas, legendas e notas de rodapé. Esse momento é muito importante, 

ressaltou Táboas, pois nem sempre o que está bem no texto corrido fica bem ao entrar 

nos quadrinhos. Diversos ajustes geralmente são necessários, seja em tamanho do texto 

ou na própria linguagem verbal, para se adequar ao gênero discursivo. Na produção de 

quadrinhos, é preciso se atentar aos detalhes. Todas as etapas da produção são 

essenciais para um resultado final satisfatório e coerente com o gênero textual e também 

com a proposta da mídia. A impressão finaliza o processo de produção do produto, que 

segue, agora, para divulgação e distribuição. 

                                                 
6Todas as informações sobre o processo de criação foram obtidos por meio de entrevistas, com a colaboração do 

gerente de projetos do MPT-ES, Wendell Luis Táboas. 
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A assessoria de comunicação, além de participar das revisões em todas as etapas 

de produção, faz a divulgação dos lançamentos das revistas, através de releases, 

publicando na intranet e no site do órgão. Além disso, fica por conta de fazer a 

publicação no site dos próprios quadrinhos e na página da série no Facebook. Sempre 

que possível, a assessoria cita os quadrinhos em outros releases que são enviados para a 

mídia, e também produz kits com as revistas impressas para entregar em variadas 

situações – seja numa divulgação para a própria mídia, em reuniões e solenidades ou em 

audiências realizadas no órgão. O gerente de projetos também fica encarregado de fazer 

um controle quantitativo de impressão e de saída das revistas.  

Com o projeto em andamento há quatro anos e diversas edições publicadas, 

impressas e distribuídas, no final de 2016 o MPT-ES resolveu fazer uma pesquisa de 

público com alunos de escolas públicas da Educação para Jovens e Adultos (EJA). 

Foram pouco mais de 10 mil questionários respondidos por alunos (95% das pessoas) e 

professores, de 74 escolas do Estado, das seguintes cidades: Anchieta, Cariacica, 

Fundão, Guarapari, Piúma, Santa Leopoldina, Viana, Vila Velha e Vitória.  

O questionário foi composto de vinte perguntas sobre: quem era o público, se já 

conheciam os quadrinhos do MPT, como conheceram o projeto, o que acharam do 

material, se a formulação do material era clara, se as temáticas abordadas eram 

coerentes com ações praticadas na história, se puderam discutir os temas em sala de 

aula, se puderam se identificar com algum tema ou personagem (se viveram o descrito 

na história), se o material correspondeu às expectativas, se as revistas ampliaram os 

conhecimentos sobre os direitos do trabalhador, entre outras. Neste trabalho, nos cabe 

visualizar alguns resultados gerais, a fim de entender a aceitação do material pelo 

público-alvo. A aceitação é de extrema importância, visto que aqui se problematiza o 

uso do formato de histórias em quadrinhos como mídia customizada no âmbito da 

comunicação organizacional. 

Das 10 mil pessoas que responderam os questionários, 51,62% considerou o 

material “ótimo”, 41,09% “bom”, 6,1% “regular” e 1,19% o considerou “ruim”. Ainda 

do total de participantes, 95% achou que ficaram claros os objetivos e finalidades do 

material; 65,99% pôde se identificar com as situações narradas nas histórias; 93,76% 

achou que o material correspondeu às expectativas (sendo 54,11% por aprenderem mais 

sobre os direitos, 18,81% porque poderão compartilhar esse aprendizado com os 

familiares, 16,17% porque consideram a leitura importante, 12,91% porque ter materiais 
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paradidáticos auxiliam no aprendizado e 12,03% porque gostam do formato de histórias 

em quadrinhos).  

Além disso, 96,63% declarou ter ficado satisfeito por ter tido a oportunidade de 

conhecer o material do MPT em Quadrinhos e 95,76% achou importante ver os temas 

abordados em quadrinhos e utilizados no aprendizado. Ademais, 85,52% declarou 

gostar da ideia do professor utilizar o material em sala de aula, ou seja, consideraram as 

revistas boas ferramentas pedagógicas
7
. 

Tendo em vista os resultados gerais da pesquisa, pode-se entende que as revistas 

da série MPT em Quadrinhos são bem recebidas e aprovadas pelo público. Com a 

abordagem de temas difíceis, ligados à área do Direito, as revistas conseguem, de 

maneira dinâmica, didática e lúdica, estabelecer uma interface com o leitor e transmitir 

informações valiosas para um melhor exercício da cidadania. 

 

Conclusão 

Na sociedade midiatizada atual, pensar em uma comunicação eficiente significa 

planejar estrategicamente uma comunicação customizada, feita sob medida para cada 

público de interesse. É preciso captar e manter a atenção do público de interesse, 

transmitindo de maneira eficaz a informação pretendida. 

Quando pensamos em possibilidades de mídias customizadas, as histórias em 

quadrinhos ainda fazem parte de um campo pouco explorado e um tanto ousado. Apesar 

de sua linguagem dinâmica e didática, as HQs ainda são estigmatizadas por seu 

estereótipo de entretenimento. Mas, muito além da diversão, elas têm um forte caráter 

pedagógico e um grande potencial educativo. 

É necessário quebrar algumas barreiras, a fim de adentrar o mundo de 

criatividade e infinitas possibilidades no qual as histórias em quadrinhos se encontram. 

É preciso também ter uma noção bem clara de todo o esforço laboral e investimento 

financeiro necessário para a criação de uma revista desse gênero. Entretanto, a empresa, 

órgão ou instituição que se aventura nesse caminho, pode encontrar resultados muito 

positivos, como mostra o caso do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo 

(MPT-ES), com sua série MPT em Quadrinhos. 

 

 

                                                 
7 Pesquisa feita pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, no final de 2016. Compilada, organizada e 

montada em gráficos pela empresa Ativo Assessoria & Consultoria LTDA. Entregue ao órgão em junho de 2017.  

Ainda não publicado. 
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