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6 GÊNEROS DOS QUADRINHOS 

 As histórias em quadrinhos em si mesmas já constituem um "gênero", seja textual, seja de 

entretenimento, e por isso talvez este capítulo devesse enfocar "tipos" ou "subgêneros" de quadrinhos. 

Provisoriamente, ficaremos com este título, mas reforçando que os quadrinhos já são um gênero artístico 

independente. 

 

6.1 Caricatura, Charge e Cartum 

 As histórias em quadrinhos, além de divertir e ensinar, representam um fenômeno de vendas desde 

a década de 1930. Para se ter uma ideia, embora as vendas de quadrinhos nos Estados Unidos venham 

caindo nos últimos dez anos, o site americano Comichron (Disponível em: 

<http://www.comichron.com/monthlycomicssales/2008/2008-12.html>. Acesso em: 27 maio 2014.), que 

apresenta estatísticas de vendas de três das maiores distribuidoras de quadrinhos nos Estados Unidos – o 

que não é representativo de tudo que se vende por lá – registrou, para o ano de 2008, os seguintes dados: 

 
Número de exemplares (somente dos 300 títulos mais vendidos): 81,34 milhões 

[em queda de 5% em relação a 2007] 

 

Total arrecadado (somente em relação aos 300 títulos mais vendidos): US$ 263 milhões 

[em queda de 3% em relação a 2007] 

 

 Para efeitos de comparação, nos Estados Unidos, em 1948, as vendas totalizavam 14 milhões de 

exemplares por mês, ou seja, 168 milhões de exemplares por ano (somente considerando 14 das 31 

maiores editoras do país). (GONÇALO JUNIOR, 2004) No Brasil, em 1951, as vendas totalizavam, por 

ano, 50 milhões de exemplares, e, em 1963, 240 milhões de exemplares. (GONÇALO JUNIOR, 2004) 

Embora ligeiramente discrepantes e não muito confiáveis, tais dados dão uma ideia do volume de revistas 

em quadrinhos vendidas somente nos Estados Unidos e no Brasil. 

 Talvez em seus primórdios, as histórias em quadrinhos fossem leitura de um público 

marcadamente infanto-juvenil, mas hoje em dia o mercado está bastante segmentado, atingindo diversas 

faixas etárias e satisfazendo diversos gostos. Um exemplo disso é o crescimento das publicações 

chamadas graphic novels (em português novelas gráficas, romances gráficos ou álbuns de quadrinhos). A 

Editora Pixel (Disponível em: <http://pixelquadrinhos.com.br/?page_id=390>. Acesso em: 10 jan. 2009 – 

site fora do ar atualmente), em seu site, traça o perfil do consumidor de álbuns de quadrinhos: 

 
O leitor de álbuns de quadrinhos tem entre 15 e 45 anos, tem bom poder aquisitivo e está atrás de 
histórias de qualidade com arte bem-feita. Este leitor diferencia-se porque enxerga nos álbuns uma 

opção de lazer compatível com o cinema, seriados de TV, literatura ou música. Para ele, esse tipo 

de HQ é algo para ler, guardar e reler posteriormente. 

 

 Por tudo isso, é interessante conhecer um pouco da variedade das histórias em quadrinhos. 

 

 Em princípio, em termos bem gerais, hoje em dia pode-se, generalizadamente, utilizar um critério 

geográfico e falar da história em quadrinhos ocidental e da história em quadrinhos oriental, mais 

http://www.comichron.com/monthlycomicssales/2008/2008-12.html
http://pixelquadrinhos.com.br/?page_id=390
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conhecida como mangá (de origem japonesa). Dentro de cada grupo, obviamente, há subdivisões, de 

acordo com os temas abordados, o público a que se destina, o formato, a periodicidade ou outros aspectos 

inerentes à criatividade de seus autores e ao seu uso. 

 Embora não exatamente arte sequencial, mas por serem basicamente desenhos e conterem muitas 

vezes textos, é preciso antes de mais nada tecer alguns comentários sobre a caricatura, a charge e o 

cartum. 

 Nascida nos jornais, a caricatura “não tinha uma função ilustrativa”. Servia para expressar a 

posição política do jornal. “A crítica consistia em um texto que procura ridicularizar personagens reais e 

atos verdadeiros contrários aos interesses do jornal; também em um desenho que deformava 

personalidades famosas e conhecidas conferindo-lhes conotações negativas.” (KLAWA; COHEN, 1977, 

p. 108) A caricatura é o desenho de uma personagem da vida real, como políticos e artistas, porém com 

ênfase exagerada nas características da pessoa, de maneira humorística. A caricatura pode explorar 

também o que o autor sabe da vida e obra do caricaturado e, neste caso, contará com o conhecimento de 

mundo e enciclopédico de quem vê para sua decodificação. 

 

 
Figura 1 – Caricatura de Darwin (autor desconhecido) 

(Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Caricatura>. Acesso em: 14 jan. 2010.) 

 

 No exemplo da Figura 1, a caricatura explora não exatamente os traços físicos de Darwin, mas 

principalmente sua teoria, segundo a qual o homem descende do macaco. 

 A caricatura da Figura 2 leva em conta o tipo de pintura que Van Gogh costumava utilizar, com 

pinceladas curvas; um exemplo bem enfático deste tipo de pincelada está no quadro Noite Estrelada, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Caricatura
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apresentado na Figura 3. Note-se ainda na caricatura (figura 2) a referência à automutilação de Van 

Gogh, que cortou sua própria orelha (tesoura e diagrama do canal auditivo). 

   
       Figura 2 – Caricatura de Van Gogh,       Figura 3 – Noite Estrelada (Van Gogh) 

            por Ulisses José de Araújo     
 

Figura 2: Disponível em: <http://www.sergeicartoons.com/Ficha-autores/ulisses.htm>. Acesso em: 10 jan. 2009. 

Figura 3: Disponível em: <http://www.vangoghgallery.com/painting/starryindex.html>. Acesso em: 14 jan. 2010. 
 

 A caricatura da Figura 4 exacerba os traços do cineasta Steven Spielberg e ainda tem como traço 

fundamental o dedo brilhante de E. T. O Extraterrestre, personagem do filme de mesmo nome (Figura 5). 

 

   
  Figura 4 – Caricatura de Steven Spielberg,           Figura 5 – E. T. O Extraterrestre 

   por Ulisses José de Araújo            (filme de Steven Spielberg, 1982) 

 

Figura 4: Disponível em: <http://www.sergeicartoons.com/Ficha-autores/ulisses.htm>. Acesso em: 10 jan. 2009. 

Figura 5: Disponível em: <http://www.adorocinema.com.br/filmes/et/et-poster02.jpg>. Acesso em: 14 jan. 2010. 
 

 A caricatura da Figura 6 apresenta um traço recorrente em algumas obras de Dalí, as estacas, que 

pode ser visto também nas figuras 7, 8, 9 e 10. 

http://www.sergeicartoons.com/Ficha-autores/ulisses.htm
http://www.adorocinema.com.br/filmes/et/et-poster02.jpg
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Figura 6 – Caricatura de Salvador Dalí, por Ulisses José de Araújo 

(Disponível em: <http://www.sergeicartoons.com/Ficha-autores/ulisses.htm>. Acesso em: 14 jan. 2010.) 

 

 
Figura 7 – Salvador Dalí – Desmame do Móvel Alimento, 1934 

(<http://www.virtualdali.com/>. Acesso: 14 jan. 2010.) 

 

  
    Figura 8 – Salvador Dalí – Auto-retrato mole      Figura 9 – Salvador Dalí – O Sono, 1937 

    com bacon frito, 1941       

 

Figura 8: Disponível em: <http://www.virtualdali.com/>. Acesso em: 14 jan. 2010. 

Figura 9: Disponível em: <http://www.virtualdali.com/>. Acesso em: 14 jan. 2010. 

 

http://www.sergeicartoons.com/Ficha-autores/ulisses.htm
http://www.virtualdali.com/
http://www.virtualdali.com/
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Figura 10 – Salvador Dalí – Girafa em Chamas, 1936 

(Disponível em: <http://www.virtualdali.com/>. Acesso em: 14 jan. 2010.) 

 

 A charge normalmente é definida como “desenho ou caricatura que satiriza um fato específico, 

em geral político, que é do conhecimento público (do francês, charge)”. (Dicionário Enciclopédico Veja 

Larousse. Vol. 6. São Paulo: Editora Abril, 2006) Em alguns compêndios, a charge é dada como 

sinônimo de caricatura, como por exemplo na Enciclopédia e Dicionário Ilustrado Koogan/Houaiss (Rio 

de Janeiro: Edições Delta, 1994). Quando não é apresentada como sinônimo de caricatura, os dois termos 

aparecem como aproximados na definição: “Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade 

satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens 

envolvidas.” (Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge>. Acesso em: 14 jan. 2010) De 

qualquer modo, provém de charge, em francês carga, peso, fardo; no próprio francês, charge, talvez por 

influência de outra acepção da palavra, “ataque impetuoso”, tem também o significado de “aquilo que 

exagera a característica de uma pessoa para torná-la ridícula”. (Micro Robert: Dictionnaire du Français 

Primordial. Paris: Le Robert, 1971.) Talvez por isso seja muito usada na crítica política e social. A charge 

exige de quem a observa um conhecimento razoável da sociedade em que ela é publicada, pois sua base é 

a sátira, a crítica, a ironia de fundo sociopolítico. 

 A Figura 11 apresenta uma charge de jornal, de conteúdo político. Note-se que na charge podem 

conviver texto e imagem. Note-se ainda que a charge faz referência a um momento político do Brasil 

(2009), com dois possíveis “presidenciáveis”, José Serra e Aécio Neves; é necessário que quem a vê/lê 

saiba o que ocorre na política brasileira atual, pois do contrário não conseguirá entender a ironia com a 

palavra “estilos”, que dá título à charge. Além disso, é preciso que este indivíduo saiba quem são Serra e 

Aécio, não só de nome, mas também para identificá-los pela aparência. Outro fato importante é que de 

agora a, por exemplo, 20 anos, somente quem tiver vivido esta época ou for um estudioso dela poderá 

entender do que se trata; por isso, as charges são “datadas”, ou seja, fazem mais sentido quando são 

criadas. 

http://www.virtualdali.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge
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Figura 11 – Charge política 
(O Globo, 18 mar. 2009.) 

 

 Como já foi ressaltado, para o pleno entendimento da charge, é necessário estar a par do que 

acontece no mundo ou no local onde a charge é criada. No caso dos jornais, que têm edições diárias, a 

charge muitas vezes remete a uma notícia publicada naquele exemplar, ou seja, um acontecimento bem 

atual com relação direta a fatos, pessoas e lugares. Portanto, sem o conhecimento desta notícia, a charge 

provavelmente muitas vezes ficará invalidada. Seguem alguns exemplos (figuras 12 e 13). 

 
Figura 12 – Charge política 

(O Globo, 23 out. 2009.) 
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Figura 13 – Fotografia-base para charge 

(O Globo, 26 out. 2010, seção Imagens da Semana.) 

 

 A ironia contida na charge da Figura 12 só pode ser compreendida se se tiver conhecimento do 

episódio em que um homem assassinado foi colocado num carrinho de supermercado, dias antes de a 

charge ser criada. [A foto da Figura 13 tem data de 26 de outubro, mas faz parte de um resumo da 

semana; na verdade, a imagem original foi publicada antes do dia 23 de outubro, quando a charge da 

Figura 12 foi criada.] A rigor, a charge da Figura 12 trata de dois eventos: (1) o assassinato propriamente 

dito, e (2) o fato de o Brasil ter sido escolhido como sede das Olimpíadas de 2016 (cf. anéis do símbolo 

do Comitê Olímpico Internacional) – daí a ironia da charge. 

 Ainda com o tema da escolha do Brasil para sediar as Olimpíadas de 2016, vinculado à onda de 

violência no Rio de Janeiro, foram criadas as charges das figuras 14 e 15. 

 
Figura 14 – Charge (Olimpíadas) 

(O Globo, 25 out. 2010.) 
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Figura 15 – Charge (Olimpíadas) 

(O Globo, 26 out. 2010.) 

 

 Obviamente, a charge da Figura 14 faz menção aos tiroteios constantes do Rio de Janeiro. A 

charge da Figura 15, no entanto, constitui-se num resumo de algumas notícias publicadas anteriormente 

no jornal, incluindo a derrubada de um helicóptero da polícia por bandidos (Tirocóptero), a proibição de 

urinar em local público (Latroxixínio Múltiplo) e a violência urbana (Martelo fraterno); no caso to 

Latroxixínio Múltiplo, ainda vemos o ladrão que assalta quem está "fazendo xixi" na rua (revólver e mão 

no bolso da vítima), que, por sua vez, é assaltado por um policial (mão no bolso do ladrão), uma 

referência à corrupção policial que grassa na cidade do Rio de Janeiro. Ambas as charges têm como pano 

de fundo as Olimpíadas de 2016, com a ironia estampada nos anéis do símbolo do Comitê Olímpico 

Internacional. 

 Vejamos mais exemplos. As figuras 16 e 17 apresentam duas visões da fome no Brasil. A Figura 

16 faz alusão aos Jogos Pan-Americanos de 2007, sediados pelo Brasil; a Figura 17 faz alusão à coleta 

seletiva de lixo, em fase de implantação no Brasil neste momento (2010). 
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Figura 16 – Charge (fome) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 
Figura 17 – Charge (fome) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 As figuras 18 e 19 estão baseadas no bafômetro (tecnicamente, etilômetro), instrumento usado 

para medir o teor alcoólico nos motoristas; recentemente teve sua obrigatoriedade instituída no país e vem 

sendo motivo de discussão. A Figura 18 tenta retratar a falta de recursos da polícia, e a Figura 19 faz 

alusão à Santa Ceia, quando, supostamente, se bebeu vinho, o que faz a ligação com o bafômetro. 
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Figura 18 – Charge (bafômetro) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 
Figura 19 – Charge (bafômetro) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 A Figura 20 faz alusão a tema frequentemente em discussão no Brasil no ano de 2008, em que 

principalmente a música funk falava de “mulher-melancia”, “mulher-jaca”, “mulher-moranguinho”, 

sendo a mulher-melancia conhecida por suas nádegas grandes e exuberantes; além disso, retoma uma 

personagem de Maurício de Sousa, a Magali, cuja característica principal era a gula. 
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Figura 20 – Charge (Mulher-Melancia) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 A Figura 21, por meio de uma onomatopeia, faz alusão ao PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento), lançado pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva em 2010. Notem-se as caricaturas de 

Lula e de Dilma Rousseff. 

 

 
Figura 21 – Charge (PAC) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 
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 A Figura 22, com um simples jogo de basquete, alude ao Movimento dos Sem-Terra, por meio de 

uma brincadeira morfológica com a palavra “enterra”, do vocabulário técnico deste tipo de jogo , e com 

"terra", objeto da luta do Movimento. 

 

Figura 22 – Charge (Sem-Terra) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 A charge da Figura 23 é híbrida em termos geográficos: internacionalmente remete ao incidente 

ocorrido na Praça da Paz Celestial (Tiananmen), na China, em 1989, e provavelmente à tensão entre 

China e Tibet (este representado pela roupa da pessoa sentada na frente dos tanques). A ironia se 

completa com os anéis do símbolo do Comitê Olímpico Internacional, e provavelmente uma referência às 

crianças de rua em algumas cidades brasileiras, que fazem malabarismos nos sinais de trânsito fechados 

em troca de algum dinheiro. 

 

 
Figura 23 – Charge (China) 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 
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 Como se vê pelas imagens acima, a caricatura é bem diferente da charge, e em ambos os casos o 

conhecimento enciclopédico e o conhecimento de mundo de quem as vê/lê serão cruciais para seu 

entendimento. 

 O termo inglês cartoon tem duas acepções: (1) [em desenho] um desenho, principalmente em 

jornal ou revista, que conta uma piada ou faz uma crítica política humorística; (2) [em cinema] também 

chamado de animated cartoon [desenho animado], um filme criado por meio de personagens e imagens 

que são fantasiosos e não reais, normalmente cômicas. (Cambridge International Dictionary of English. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1995.) Em português, a segunda acepção acima é sempre 

traduzida por “desenho animado”; a primeira entrou no português como cartum. O cartum, segundo 

Klawa e Cohen (1977, p. 108), também exerce uma função crítica; seu tema são os costumes, as classes 

sociais, a instituição familiar. “O cartoon era um desenho acompanhado pelo texto (quase sempre um 

diálogo), ou somente o desenho, muitas vezes batizado como nome de „história sem palavras‟ deixando 

claro que os fatos se bastavam desde que visíveis.” (KLAWA; COHEN, 1977, p. 108) 

 Assim como a charge é confundida com a caricatura, o cartum é confundido com a charge. 

“Apesar de ser confundida com cartoon (ou cartum), que é uma palavra de origem inglesa, [o cartum] é 

considerado como algo totalmente diferente, pois ao contrário da charge, que sempre é uma crítica 

contundente, o cartoon retrata situações mais corriqueiras do dia a dia da sociedade.” (Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge>. Acesso em: 14 jan. 2010.) Em outras palavras, o cartum é mais 

genérico, enquanto que a charge é mais específica, mais datada, e mais centrada em fatos e personagens 

de uma determinada comunidade. 

 Vejamos um exemplo para ilustrar diferenças e semelhanças entre charge e cartum. 

 

   
Figura 24 – Cartum ou Charge? (Moisés)         Figura 25 – Cartum ou Charge? (Moisés) 

     (SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008)             (SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge
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 As figuras 24 e 25 parecem idênticas em termos de ideias. Na Figura 24, temos um componente 

mais intenso em relação aos passantes, desenhados como pobres, carentes, e Moisés abre passagem para 

eles em meio à selva automobilística da cidade grande, representando os ricos, os poderosos; na Figura 

25, a mesma ideia é apresentada, com Moisés abrindo caminho para uma mãe e seu filho em meio à selva 

de veículos, representativa de uma cidade grande. Em princípio, as duas figuras são cartuns, devido a seu 

caráter abrangente. Por outro lado, na Figura 24, vemos bem no topo um táxi com o que poderia ser a cor 

amarela e o desenho em preto dos táxis de Nova Iorque(?); os passantes aparentam trajar roupas do 

Oriente Médio, o que pode torná-los habitantes de Nova Iorque(?). Assim, a Figura 24 pode ser 

interpretada como uma charge. Na Figura 25, os dois caminhões ao centro, um de cada lado, têm logos de 

suas empresas; se forem empresas existentes em algum local, isso faz do desenho uma charge. Em outras 

palavras, muitas vezes a diferença entre charge (mais específica) e cartum (mais geral) é clara; outras 

vezes, não. 

 Mais alguns exemplos de cartuns. 

 

 
Figura 26 – Cartum 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 
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Figura 27 – Cartum 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 
Figura 28 – Cartum 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 Note-se, nas figuras 26, 27 e 28, preocupações universais, o que caracteriza as imagens como 

cartuns e não como charges. A Figura 26 apresenta o problema existencial da leitura versus a tecnologia, 

o livro versus o computador, o livro em papel que derruba árvores em sua confecção, ou qualquer 

preocupação semelhante. A Figura 27 ironiza o futebol – em qualquer país em que se pratique este 

esporte – e a influência da televisão no desejo do goleiro. Finalmente, a Figura 28 ilustra a preocupação 

com o avanço da tecnologia; no futuro, a auscultação cardíaca será por meio de um pino (tecnologia 

exacerbada) e não somente pelo contado do estetoscópio no peito do paciente (situação atual). 

 Note-se na Figura 29, a seguir, o caráter estereotipado do homem mais velho, casado com uma 

mulher mais ou menos de sua idade, que tem fantasias eróticas com mulheres mais jovens, celebridades, 

no caso, Gisele Bündchen. Note-se ainda o caráter universal da beleza e da sensualidade da modelo e atriz 

brasileira. 
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Figura 29 – Cartum 

(SÃO PAULO/PIRACICABA, 2008) 

 

 Uma curiosidade: no Brasil, o termo "cartunista" (de cartum, pelo inglês, cartoon) é utilizado 

genericamente para se referir a um escritor/desenhista de histórias em quadrinhos, seja ele ou não criador 

de cartuns, charges, caricaturas ou outras formas. 

 

6.2 Critérios de Classificação 

 Já vimos que uma possível classificação para os quadrinhos seria pelo critério geográfico: 

quadrinhos ocidentais e quadrinhos orientais. Ainda pelo critério geográfico, é comum falar-se dos 

quadrinhos de um dado país, pois determinadas regiões geográfica e/ou politicamente delimitadas acabam 

por produzir um tipo de história em quadrinhos bem característico. Em termos de quadrinhos ocidentais, 

pode-se falar de quadrinhos americanos, europeus e sul-americanos (brasileiros, argentinos, uruguaios). 

Os europeus ainda se subdividem em belgas, ingleses, franceses e italianos, para citar os mais conhecidos 

e talvez mais vendidos em todo o mundo. Os quadrinhos orientais mais conhecidos são os japoneses 

(chamados de mangá), talvez em maior número, os coreanos (chamados de manhwá) e os chineses 

(chamados de lianhuanhuá). Esta é uma divisão bastante grosseira e não dá conta de tudo que é produzido 
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com relação às histórias em quadrinhos pelo mundo afora, mas dá uma noção do que há de mais 

difundido nesta arte. 

 O site Universo HQ (Disponível em: <http://www.universohq.com>. Acesso em: 14 jan. 2010.), 

um dos maiores sites sobre quadrinhos na Internet brasileira, possui uma sessão escrita por Sonia M. Bibe 

Luyten, autora de livros importantes sobre histórias em quadrinhos, que fala dos quadrinhos em algumas 

partes do mundo. A visita é obrigatória para quem deseja ter uma ideia do que acontece pelo mundo dos 

quadrinhos. O índice para os textos se encontra em 

(<http://www.universohq.com/quadrinhos/sonia_indice.cfm>. Acesso em: 14 jan. 2010.). Há informações 

sobre os quadrinhos da África, Coreia, Holanda, Argentina, Portugal, Filipinas, Escandinávia, China e 

Índia. É uma leitura imperdível. [A autora mantém um blog em <http://sonialuyten.blogspot.com.br/>. 

Acesso em: 29 maio 2014.] 

 Outro critério para classificar as histórias em quadrinhos passa pela temática utilizada e pela faixa 

etária a que se destinam, na verdade dois elementos interdependentes. Por isso, podemos falar 

simplificadamente em critério temático. Assim, poderíamos falar em quadrinhos infantis, infanto-

juvenis, adultos, de humor, eróticos, jornalísticos, históricos, biográficos, para citar alguns. Na verdade, 

podem-se combinar o critério geográfico e o critério temático, pois cada país ou região, devido a 

características sociopolíticas peculiares, acaba desenvolvendo um determinado tipo de quadrinho para 

cada tema e faixa etária, às vezes bem diferente de um país para outro. 

 Apenas a título de curiosidade, vejamos alguns dos tipos mais divulgados de histórias em 

quadrinhos, mesclando os dois critérios acima referidos, para termos uma ideia superficial da enorme 

variedade de quadrinhos a que se pode ter acesso. 

 

6.2.1 Quadrinhos Ocidentais 

 Super-heróis Quando se fala em histórias em quadrinhos, talvez a primeira associação que se faz 

seja com as chamadas “revistas de super-heróis”, mormente os super-heróis de origem norte-americana: 

Super-Homem, Batman, Capitão América, Homem de Ferro (estes três últimos não possuem o que se 

poderia chamar de superpoderes), Mulher-Maravilha, Thor, X-Men, Quarteto Fantástico, Hulk, Homem-

Aranha, dentre uma legião de “fantasiados”. Quem investiga um pouco mais chega a outros tipos de 

super-heróis, não necessariamente com superpoderes nem necessariamente com fantasias: Fantasma, 

Tarzan, Jim das Selvas, The Spirit (O Espírito). Muitos super-heróis originalmente mais obscuros, 

coadjuvantes e/ou pertencentes a equipes, recebem suas revistas individuais: Mulher-Hulk, Painkiller 

Jane, Wild Thing (ou Rina, filha de Wolverine e Elektra), Wolverine (originalmente membro dos X-Men), 

Loki (originalmente associado ao Thor), Elektra (originalmente associada ao Demolidor), Mulher-Gato 

(originalmente associada ao Batman). Por fim, existem as equipes de super-heróis, com seus membros 

fixos ou variáveis através dos anos: Sociedade da Justiça da América (Justice Society of America, ou 

http://www.universohq.com/
http://www.universohq.com/quadrinhos/sonia_indice.cfm
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JSA), Liga da Justiça da América (Justice League of America, ou JLA), Novos Titãs (New Teen 

Titans), Renegados (Outsiders), Aves de Rapina (Birds of Prey). 

 Quadrinhos Americanos e Ingleses Ambos originalmente escritos em língua inglesa, 

confundem-se muito os quadrinhos americanos e os ingleses. Se por um lado Super-Homem, X-Men e 

Homem-Aranha são de origem norte-americana, Hellblazer (John Constantine), Promethea, ambos de 

Alan Moore, e Juiz Dredd (Judge Dredd), de John Wagner e Carlos Ezquerra, são ingleses. Embora 

muitos autores escrevam para revistas americanas, alguns têm outras nacionalidades: por exemplo, Neil 

Gaiman (criador de Orquídia Negra e Sandman) é inglês e Tood McFarlane (criador de Spawn, O 

Soldado do Inferno) é canadense. 

 Eras das HQs Por convenção, as histórias em quadrinhos contemporâneas, de origem 

principalmente americana, são divididas em “eras”. Em Del Manto (2007) e Del Manto (2008) 

encontramos um breve resumo dessas eras e do que apresentaram de mais importante. 

 ● Era de Ouro – Começa com a publicação da revista Action Comics # 1, em 1938, em que houve 

a estreia do Superman, o primeiro super-herói dos quadrinhos, criado pelo escritor americano Jerome 

“Jerry” Siegel (1914-1996) e pelo desenhista canadense Joseph “Joe” Shuster (1914-1992). Quase todos 

os super-heróis mais importantes foram criados neste período. As vendas eram excelentes, assim como o 

interesse dos leitores. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, cai o interesse pelos quadrinhos de 

super-heróis, não só pela ingenuidade das histórias, mas também devido à perseguição deslanchada contra 

as HQs pelo psiquiatra alemão radicado nos EUA Fredric Wortham em 1954; contribuiu também para a 

queda das vendas o sentimento anticomunista liderado pelo senador americano Joseph McCarthy. Tudo 

isso culminaria em campanhas de “moralização” da juventude e no chamado Código de Ética dos 

Quadrinhos (Comics Code Authority) em todo o mundo, causando o fechamento de diversas editoras 

devido ao declínio drástico das vendas e às histórias cada vez mais banais. O ano de 1954, por isso, é 

apontado como o final da Era de Ouro dos quadrinhos. 

 ● Era de Prata – Tem início em 1956, com a publicação da revista Showcase # 4, que trazia uma 

nova versão de Flash Gordon (Barry Allen), criada pelos escritores Gardner Fox (1911-1986) e Robert 

Kanigher (1915-2002), e o desenhista Carmine Infantino (1925-). A partir daí ocorre uma série de 

“renascimentos” e novas versões de super-heróis, encabeçados pela DC Comics. É nessa época que surge, 

também na DC, por inspiração do editor Julius Schwartz, a concepção do Multiverso, ou diversos 

universos paralelos. É nessa época também que desponta a Marvel Comics como grande ameaça ao 

poderio da DC, graças à dupla Stan Lee (1922-) e Jack Kirby (1917-1994), criadores de diversos super-

heróis. Neste período, as histórias ficam mais “humanas”, as personagens mais “problemáticas”, no 

sentido de terem sua personalidade mais explorada pelos escritores; os temas abordados também passam a 

ser mais reais, abordando, dentre outros, drogas e racismo. A Era de Prata termina em 1973, com a 

história A Noite em que Gwen Stacy Morreu, quando morre tragicamente a namorada do Homem-Aranha; 

a história foi publicada na revista The Amazing Spider-Man #s 121 e 122. 
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 ● Era de Bronze – Inicia-se exatamente com a morte de Gwen Stacy, em 1973. O período foi 

marcado pelas parcerias entre personagens (team-ups, em inglês) e pelas supersagas. Aqui também têm 

início as edições chamadas de crossover, com personagens de uma editora interagindo com personagens 

de outra, geralmente DC e Marvel. Uma dessas edições crossover apresentou os Novos X-Men (Marvel) 

juntamente com os Novos Titãs (DC), em 1982, na revista Marvel and DC present The Uncanny X-Men 

and The New Teen Titans # 1. O primeiro crossover oficial entre a Marvel e a DC foi a história Superman 

vs. The Amazing Spider-Man (1976). A Era de Bronze, para a maioria dos estudiosos, chega ao fim com a 

publicação das maxisséries Guerras Secretas (Secret Wars – Marvel) e Crise nas Infinitas Terras (Crisis 

on Infinite Earths – DC), respectivamente publicadas entre maio de 1984 e abril de 1985, e entre abril de 

1985 e março de 1986. 

 ● Era Moderna – Tem seu início com o encerramento da maxissérie Crise nas Infinitas Terras 

(DC), em 1986, e com o lançamento de duas obras que marcariam fortemente as HQs: Watchmen, de 

Alan Moore (1953-) e Dave Gibbons (1949-), e Batman: O Cavaleiro das Trevas (Batman: The Dark 

Knight Returns), de Frank Miller (1957-). Esta era é marcada também pelo crescimento das editoras 

independentes – com maiores possibilidades de lucro para os autores das HQs, abrindo assim caminho 

para que grandes editoras como Marvel e DC mudassem sua postura editorial –, com a publicação de 

quadrinhos mais adultos e sem censura. 

 É importante destacar que esta divisão envolve majoritariamente os comics americanos, sem levar 

em consideração as criações publicadas em outras partes do mundo, certamente influenciadas pelas HQs 

americanas, mas com expoentes próprios de cada país, principalmente da Europa, e que merecem 

categorização à parte. Note-se ainda que a classificação em eras acima engloba maciçamente a linha de 

histórias de super-heróis, além de criaturas fantásticas criadas na Era Moderna, estas em grande parte 

publicadas pela Vertigo (DC) e pela Image (editora criada por ex-colaboradores da Marvel). 

 Há outras abordagens possíveis para a categorização das HQs em “eras”. Uma delas é mais ou 

menos cronológica. Assim, teríamos a era dos pioneiros (1895-1928), com o Yellow Kid 

convencionalmente aceito como a primeira personagem das HQs; a era do apogeu dos comics (1929-

1939), caracterizada pela introdução de uma “mitologia aventureira”; a era de crise (1939-1948), com 

todos os problemas trazidos pela Segunda Guerra Mundial; e a era dos comics contemporâneos (1950 

até os nossos dias). Esta divisão leva em conta não somente os quadrinhos americanos, mas também 

alguns de outras partes do mundo, estando mais baseada na cronologia do aparecimento de personagens e 

nas temáticas envolvidas em cada “era”. (GUBERN, 1979) 

 A Tira As tirinhas, como são conhecidas, historicamente são a primeira manifestação das histórias 

em quadrinhos como as conhecemos hoje. Apareceu com o boom da imprensa americana, a luta "Pulitzer 

vs. Randolph Hearst”, com o surgimento dos suplementos dominicais coloridos, mais precisamente com o 

Yellow Kid (O Menino Amarelo). Embora desde 1823 já se documentem algumas histórias cômicas, e, em 
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1846, uma revista de Nova Iorque, a Yankee Doodle, já publicasse algumas destas histórias, foi na 

virada do século, entre 1865 e 1900, que surgiram as primeiras tiras com personagens de HQ nos jornais. 

 
Um dos primeiros personagens que obteve sucesso foi o Yellow Kid, de Richard Outcault, 

publicado em 1896 no jornal New York Sunday World. Anos depois, Rudolph Dirks começava a 

produzir Katzenjammer Kids [Os Sobrinhos do Capitão], um dos primeiros títulos que usava as 

características dos quadrinhos como os conhecemos hoje. O emprego de balões, elenco 

permanente e a história era contada em quadros. O Japão e a Europa se mostraram terrenos férteis 

para material de HQs e surgiram muitos cartunistas célebres no início do Século XX. A revolução 

estética ficou a cargo de Little Nemo in the Slumberland, lançado em 1905 por Winsor McCay, 

que usava pela primeira vez a perspectiva em seus desenhos. (ARASHIRO, 2009) 

 

 Vergueiro (2006, p. 10) aponta outros dados sobre o início das tirinhas nos jornais. 

 
Despontando inicialmente nas páginas dominicais dos jornais norte-americanos e voltados para as 

populações de migrantes, os quadrinhos eram predominantemente cômicos, com desenhos 

satíricos e personagens caricaturais. Alguns anos depois, passaram a ter publicação diária nos 

jornais – as célebres “tiras” –, e a diversificar suas temáticas, abrindo espaço para histórias que 

enfocavam núcleos familiares, animais antropomorfizados e protagonistas femininas, embora 

ainda conservando os traços estilizados e o enfoque predominantemente cômico. Levados [sic] a 
todo o mundo pelos syndicates, grandes organizações distribuidoras de notícias e material de 

entretenimento para jornais de todo o planeta, essas histórias disseminaram a visão de mundo 

norte-americana, colaborando, juntamente com o cinema, para a globalização dos valores e cultura 

daquele país. 

 

 No início, os quadrinhos eram voltados para o público infanto-juvenil, mas “logo passaram a ter 

forte apelo popular, inclusive entre os adultos. Tratava-se de uma linguagem nova, sem dúvida”. (CIRNE, 

2005) Hoje em dia, embora em menor número, as tirinhas continuam a circular nos jornais do mundo 

inteiro, com títulos que atendem tanto ao público infanto-juvenil quanto aos leitores adultos. Em inglês, 

as tiras são chamadas strips, ou comic strips; já foram chamadas de comics ou funnies. As tiras podem ter 

um, dois, três e no máximo quatro quadros (há exceções com mais quadros, mas não é tão comum). 

Podem ser seriadas ou não. As tiras não seriadas exigem que no último quadro haja o “final da história” 

ou a “moral da história”; as tiras seriadas exigem, no último quadro, algo que prenda a atenção do leitor 

(cliff hanger), para que tenha vontade de ler a continuação no dia seguinte ou na semana seguinte. 

Vejamos a seguir alguns exemplos de tiras. 

 
Figura 30 – Homem-Aranha (Stan Lee & John Romita Sr.) – Tiras diárias e dominicais 

(As tiras do Homem-Aranha, Panini, 2007) 
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Figura 31 – Homem-Aranha (Stan Lee & John Romita Sr.) – Tiras diárias e dominicais 

(As tiras do Homem-Aranha, Panini, 2007) 

 

 
Figura 32 – Homem-Aranha (Stan Lee & John Romita Sr.) – Tiras diárias e dominicais 

(As tiras do Homem-Aranha, Panini, 2007) 

 

 As figuras 30, 31 e 32 mostram as três primeiras tirinhas do Homem-Aranha, de 1977, contra um 

de seus famosos inimigos, o Doutor Destino. Às vezes, por edição, saíam mais de uma tira por vez, em 

outras somente uma, dependendo da tira, da periodicidade e da publicação. 

 

   
Figura 33 – Peanuts (Charles M. Schulz) 

(Here Comes Snoopy, Coronet Books, 1976) 
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 A Figura 33 apresenta a conhecida turma de Snoopy e Charlie Brown. Embora seja uma leitura 

para todas as idades, muitos conteúdos são de cunho mais filosófico, existencial. Como se trata de um 

álbum, os quadros são colocados um abaixo do outro, mas nos jornais a série saía (e ainda sai) em tiras 

horizontais. 

 

 
Figura 34 – Gatão de Meia Idade (Miguel Paiva) 

(Gatão de Meia Idade, Vol. 1, Editora Objetiva, 1995) 

 

 A Figura 34 apresenta duas tirinhas do Gatão de Meia Idade, um homem separado, às voltas com 

suas conquistas amorosas e sua filha adolescente. Já se trata de uma leitura mais adulta. 

 A Figura 35 mostra uma página de Mujeres Alteradas, de Maitena, que descreve o dia a dia de 

uma mulher moderna. Aqui, por se tratar de um álbum, cada página esgota uma história, com diversas 

tirinhas de diversos quadros cada uma. Muitas vezes, mesmo nos jornais e revistas, as tirinhas saem em 

blocos e não num único painel horizontal. 
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Figura 35 – Mujeres Alteradas (Maitena) 

(Mujeres Alteradas, Vol. 1, Sudamericana, 2005) 

 

 Revistas em Quadrinhos Também são chamadas de revistinhas ou de gibis no Brasil. São 

comercializadas em diversos formatos, normalmente grampeadas, e podem ou não conter histórias 

seriadas, sendo o tipo mais antigo de história em quadrinhos. Em espanhol são chamadas historietas ou 

tebeos (TBO era o título de uma revista espanhola que publicava HQs), em francês bande dessinée, ou 

simplesmente BD, em italiano fumetti (“fumacinhas”, por analogia aos balões que, para os italianos, 

parecem nuvens de fumaça saindo da boca das personagens), e em português de Portugal banda 
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desenhada. Em Portugal, o termo banda desenhada é claramente uma tradução literal do termo 

francês. Em inglês são conhecidas como funny books, funnies, comic books, ou simplesmente comics 

(embora o termo comics também se refira genericamente a “quadrinhos”). O termo comics não deve ser 

confundido com o termo também inglês comix, underground comix, ou underground comics, que 

originalmente eram revistas em quadrinhos independentes publicadas nos Estados Unidos no final dos 

anos 1960; sua temática englobava estados alterados de consciência pelas drogas, rejeição de tabus 

sexuais e a ridicularização do “sistema”, ou seja, uma leitura essencialmente adulta. Utilizava-se a forma 

comix para diferenciar estas publicações dos comics tradicionais. (Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Comix>. Acesso em: 30 jan. 2011.) 

 Graphic Novel Em português brasileiro usa-se o termo graphic novel, em inglês mesmo, ao lado 

de novela gráfica, romance gráfico, ou álbum de quadrinhos para designar um tipo de publicação 

normalmente encadernada, com mais páginas e melhor acabamento do que as revistas em quadrinhos 

tradicionais. O termo encadernado também é usado, embora um encadernado possa significar uma 

graphic novel ou a reunião de tiras ou de revistas em um só volume. Em geral não são publicações 

seriadas como as revistas em quadrinhos (embora estas últimas também possam ter histórias fechadas e 

não seriadas), mas podem ter continuação, dependendo da resposta do público. Algumas histórias em 

quadrinhos publicadas na forma de revistas seriadas são posteriormente reunidas em álbuns e vendidas 

separadamente, em especial para colecionadores (são também chamados de encadernados). O mesmo 

acontece com as tiras, que podem ser agrupadas e depois vendidas em forma de álbum (de novo, os 

encadernados). No entanto, a novela gráfica por excelência é uma publicação isolada, um “livro em 

quadrinhos”, e pode vir em preto e branco ou em cores. 

 A Figura 36 apresenta a capa e uma página interna de Sin City, novela gráfica de Frank Miller. A 

rigor, Sin City não é uma novela seriada, ou seja, cada livro contém uma história fechada. No entanto, já 

há vários livros de Sin City, não com uma continuidade das histórias, mas aqui e ali uma personagem ou 

fato de um livro anterior aparece para dar uma ideia de coesão na série. Todos os livros são em preto e 

branco, mas algumas páginas apresentam cores, embora poucas, como no exemplo da Figura 36. 

 Na Figura 37 vemos a capa e uma página interna de V de Vingança. Pelo subtítulo “minissérie 

completa”, vemos que algumas novelas gráficas podem ser publicadas primeiramente em série, em 

formato de revista, e depois em formato álbum com a história completa (encadernados), como já foi dito 

acima. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comix


 138 

 
Capa 

 
Página interna 

Figura 36 – Sin City – Booze, Broads & Bullets (Frank Miller) 

(Sin City: Booze, Broads & Bullets, Dark Horse Books, 2005) 

 

 
Capa 

 
Página interna 

Figura 37 – V de Vingança (Alan Moore & David Lloyd) 

(V de Vingança, Editora Globo) 
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 Ainda analisando os quadrinhos ocidentais, podemos classificá-los de acordo com a faixa 

etária a que se destinam e a temática utilizada, o que, em última análise, constitui dois elementos 

interdependentes. 

 Quadrinhos Infantis Aqui se encontram os quadrinhos destinados diretamente às crianças. 

Embora muitos apareçam em preto e branco, a grande maioria é colorida, o que já confere a este tipo de 

leitura um grande apelo visual, pois em geral utilizam-se cores vibrantes e variadas. Os desenhos 

normalmente possuem contornos definidos, a linguagem é acessível ao mundo infantil e as temáticas 

abordadas, embora bastante diversificadas, têm a ver com o universo concreto e com o imaginário das 

crianças. As histórias possuem pouca complexidade, normalmente são curtas e via de regra contêm algum 

ensinamento moral. Os exemplos mais conhecidos ficam por conta das personagens Disney – Pato 

Donald, Tio Patinhas, Huguinho, Zezinho e Luizinho, Irmãos Metralha, Pateta, Margarida, Pluto e 

diversas outras que fazem a alegria das crianças mundo afora. No Brasil, a Turma da Mônica, de 

Maurício de Sousa, talvez seja a galeria de personagens mais conhecida – Mônica, Cebolinha, Cascão e 

Chico Bento, dentre outros personagens coadjuvantes, alguns dos quais às vezes ganham histórias e 

revistas próprias. 

 As personagens Disney continuam sendo lidas por crianças (e adultos) do mundo inteiro, mas nem 

sempre foram uma unanimidade entre alguns intelectuais, especialmente de esquerda. No passado as 

críticas eram maiores, com muitos criticando a veiculação do modo de vida americano, principalmente, ao 

lado da ideologia político-econômica dos Estados Unidos. Embora muitas das histórias sejam adaptadas à 

realidade do país em que são veiculadas, por vezes desenhadas por profissionais nativos do país, a 

temática gira em torno de um mundo perfeito e ilusório, como em grande parte das histórias infantis, mas 

com o viés capitalista de se interpretar o mundo. Os chilenos Ariel Dorfman e Armand Mattelart, na 

década de 1970, escreveram o que viria a ser talvez o estudo mais crítico que se conhece das personagens 

Disney, embora com o viés oposto, qual seja o do pensamento marxista. Uma das críticas era a possível 

alienação das crianças leitoras destas revistas, “adultos em miniatura”, e o mundo excessivamente idílico 

em que seriam obrigadas a viver: 

Antes de tudo, a criança – para estas publicações – deve ser um adulto em miniatura. Por 
intermédio destes textos, os maiores projetam uma imagem ideal da dourada infância, que, com 

efeito, não é outra coisa que sua própria necessidade de fundar um espaço mágico alijado das 

asperezas e conflitos diários. Arquitetam sua própria salvação, pressupondo uma primeira etapa 

vital dentro de cada existência, à margem das contradições que quiseram apagar por intermédio da 

imaginação evasiva. A literatura infantil, a imaculada espontaneidade, a bondade natural, a 

ausência de sexo e de violência, a uterina terra de mina garantem a sua própria redenção adulta: 

enquanto existirem crianças, existirá o pretexto e meios para auto-satisfazer-se com o espetáculo 

de seus auto-sonhos. Nos textos destinados aos filhos, se teatraliza e se repete até a saciedade um 

refúgio interior supostamente sem problemas.  Ao se deleitarem com a sua própria lenda, caem na 

tautologia: olham-se a si mesmos num espelho crendo que é uma janela. Essa criança que brinca aí 

abaixo no jardim é o adulto que a está olhando, que se está purificando. (DORFMAN; 
MATTELART, 1978) 

 

 No mundo idealizado de Disney, segundo os autores citados, falta a noção de uma família 

“normal”, com pais, mães e filhos sob o mesmo teto, o que transformaria a sexualidade em algo mais 
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“natural” para as crianças. “A primeira coisa que salta aos olhos em qualquer destes relatos é o 

desprovimento permanente de um produto essencial: os progenitores. É um universo de tios-avós, tios, 

sobrinhos, primos, e também na relação macho-fêmea um eterno noivado.” (DORFMAN; MATTELART, 

1978) Os autores exploram bastante a questão da falta ou deturpação da sexualidade no mundo Disney: 

Claro que desta maneira chega-se à situação paradoxal de que, para ocultar-se a sexualidade 

normal às crianças é primordial construir um mundo aberrante que – como se verá posteriormente 

– para cúmulo transpira segredos, jogos sexuais, em mais de uma ocasião. Sim, é inverossilmente 

difícil compreender o valor educativo de tantos primos e tios. Não há, porém, por que remexer 

tanto os sexos: é possível ir em busca de outros motivos, sem desconhecer que uma das intenções é 

rechaçar a imagem da infância sexualizada (e portanto considerada também pelo pecado original). 

(DORFMAN; MATTELART, 1978) 

 

 Para os autores, “o mundo de Disney é um orfanato do século XIX”. “Este orfanato, no entanto, 

também se liga com a gênese dos personagens: como não nasceram, não podem crescer. Ou seja, nunca 

sairão tampouco desta instituição pela via da evolução biológica pessoal.” (DORFMAN; MATTELART, 

1978) 

 Comparativamente, não é o que ocorre com a Turma da Mônica, em que a questão da maternidade 

e paternidade, ou seja, da questão da sexualidade, é aparentemente melhor resolvida. As histórias, mesmo 

com animais, apresentam pais, mães e filhos, o que torna a situação familiar mais semelhante à vida real.  

 Um outro tipo de quadrinho infantil é aquele em que personagens da televisão, do cinema e 

mesmo da vida real ganham histórias e revistas próprias. Abaixo se encontram alguns dos exemplos mais 

conhecidos. 

 

   
        Figura 38 – Quadrinhos Infantis     Figura 39 – Quadrinhos Infantis 
       (Gibizinho do Pelezinho, Nº 24 (capa). Globo, out/1990)    (Gibizinho do Sergio Mallandro, Nº 6 (capa). Globo, 1991) 

 



 141 

     
   Figura 40 – Quadrinhos Infantis      Figura 41 – Quadrinhos Infantis 
           (Senninha, Nº 0 (capa). Ayrtonsenna Promoções                     (As Aventuras de Betinho Carrero, Nº 2 (capa). JB World 

     e Empreendimentos, 22/02/94)            Entretenimentos, nov/2006.) 

 

    
      Figura 42 – Quadrinhos Infantis         Figura 43 – Quadrinhos Infantis 
      (Ronaldinho Gaúcho, Nº 19 [capa]. Panini, jul/2008.)           (Os Trapalhões, Nº 26 [capa]. Bloch Editores) 

 

 O apelo neste tipo de revistas é claro: como as crianças têm seus “heróis” favoritos do dia a dia 

inspirados nos jogadores de futebol (Pelé, Ronaldinho Gaúcho), em atletas de outros esportes (Ayrton 

Senna), em programas de televisão (Sergio Mallandro, Os Trapalhões) e em personalidades conhecidas 

(Beto Carrero), as editoras exploram estas preferências infantis criando publicações “especializadas”, 

destinadas a tirar partido da admiração despertada por estas celebridades. Aqui o conhecimento de mundo 

também atua, visto que as histórias já partem do pressuposto de que os leitores têm conhecimento não só 
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das personagens na vida real e na televisão, mas também de tudo que as envolve – discurso, jargão, 

roupa, atividades, trejeitos, origem e por vezes até sua vida pessoal. 

 As histórias infantis de modo geral primam pelo humor, situações corriqueiras, travessuras, com 

base também em alguns estereótipos: o brigão, a comilona, o tímido, a fútil. Em tese, o bem sempre vence 

o mal, os bons são premiados e os maus são punidos, temática que está presente neste tipo de história 

desde sua criação até os dias de hoje, em qualquer país, seja ocidental, seja oriental. 

 Quadrinhos Infanto-Juvenis É difícil estabelecer uma linha divisória entre o que se destina ao 

público infantil e o que se destina ao público infanto-juvenil, por ser um o prolongamento cronológico do 

outro. Muitas crianças na juventude ainda leem os quadrinhos que liam na infância (muitos adultos o 

fazem), mas neste grupo de histórias em quadrinhos é que entrariam as conhecidas histórias de super-

heróis, pois já apresentam maior nível de complexidade, temática um pouco mais amadurecida e discurso 

mais elaborado. Aqui as imagens já podem explorar um pouco mais a sexualidade, já aparecem algumas 

palavras de baixo calão, e a temática pode girar em torno de fatos, eventos e sentimentos explorados de 

uma forma que o adolescente já identifica como parte de seu crescimento, ou por já ter experimentado, ou 

por já ter ouvido falar, ou por já ter vivenciado em casa ou com os colegas. 

 Algumas celebridades também servem de base para histórias em quadrinhos infanto-juvenis. Um 

exemplo é a cantora canadense Avril Lavigne. Uma história em duas partes conta como a adolescente 

Hana, que tem como sua melhor amiga imaginária a cantora, encontra um site que promete realizar cinco 

desejos. Os desejos são realizados por uma criatura de aparência demoníaca e o último deles faz com que 

Hana encontre a verdadeira Avril Lavigne. 

 

   
Figura 44 – Quadrinhos Infanto-Juvenis – Avil Lavigne, capa e páginas internas 

(Avril Lavigne: Faça 5 Pedidos, Pixel Media, 2007) 
 

 Embora criada e publicada originalmente nos Estados Unidos, nota-se na Figura 44 o traço 

característico do mangá, especialmente nos olhos, significativamente aumentados. A publicação tem 
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como público-alvo as jovens admiradoras da cantora, e o estilo mangá se justifica por sua influência e 

apelo aos jovens em diversos países atualmente. 

 Outras figuras famosas, nacionais e internacionais, também são objeto de histórias em quadrinhos. 

Nas figuras 45 e 46 estão as capas de revistas da Angélica (apresentadora de programas infanto-juvenis 

brasileiros) e Barbie (personagem conhecida, originalmente uma linha de bonecas para meninas). Estas 

revistas visam claramente a um público feminino infanto-juvenil. 

 

 
Figura 45 – Capas de Angélica n°10/1990 e n°09/1990 (Bloch Infanto Juvenil) 

 

 
Figura 46 – Capas de Barbie n°24/1994 e n°38/1995 (Abril Jovem) 
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 Quadrinhos Adultos A exemplo da linha divisória entre crianças e adolescentes, é difícil 

estabelecer quando um adolescente vira adulto e, consequentemente, qual o tipo de história em 

quadrinhos que terá apelo para os adolescentes e qual terá apelo para os adultos. É aqui que talvez se 

encontre a maior diversidade de temas e de formatos de publicação, por isso atingindo públicos bastante 

diferentes. 

 Talvez uma classificação possa começar com os chamados “quadrinhos sérios”. Em geral, são 

histórias em quadrinhos que abordam temas complexos, existenciais e muitas vezes relativos ao que se 

passa no mundo ou no país onde a história é criada. Muitas histórias ou tirinhas de Mafalda, Snoopy, 

Garfield e Calvin & Hobbes (no Brasil, Calvin & Haroldo), para citar apenas três exemplos bastante 

conhecidos, embora cômicas a princípio, encerram discussões culturais, políticas, sociais, religiosas ou 

sobre qualquer outro tema “sério”, e, por isso, “adulto”, o que não impede muitos adolescentes, e, em 

alguns casos, crianças, de entenderem a grande maioria deste tipo de história. 

 Vale notar que muitas vezes, quando se utiliza a denominação "quadrinhos adultos", pode-se 

(sub)entender "quadrinhos eróticos" ou "quadrinhos pornográficos". Daí a opção neste texto por 

"quadrinhos sérios", visto que os quadrinhos eróticos e pornográficos serão estudados mais à frente (VI.2, 

itens c e d). 

 A seguir estão alguns exemplos de histórias que podem ser entendidas por jovens, mas que 

certamente abordam temáticas talvez um pouco acima do conhecimento de mundo, do desenvolvimento e 

da vivência infantis. 

 
Figura 47 – Quadrinhos “sérios” 

(Here Comes Snoopy, Coronet, 1976) 
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 A tira da figura 47 abre margem a uma discussão sobre pessoas que não conseguem atingir as 

metas programadas, os objetivos de vida. Por isso, muitas das histórias das personagens acima 

mencionadas são utilizadas em aulas onde se exige maior complexidade de raciocínio e/ou investigação 

minuciosa de sentimentos e problemas existenciais ou psicológicos. Muitas empresas de Recursos 

Humanos, por exemplo, também utilizam este tipo de história para enfatizar os pontos necessários ao 

desenvolvimento de algumas habilidades; a história da Figura 47, como muitas outras, pode servir 

perfeitamente para explorar o desenvolvimento de funcionários que não atingem os objetivos da empresa. 

 

 
Figura 48 – Quadrinhos “sérios” 

(You’re You, Charlie Brown, Holt, Rinehart and Winston, 1968) 

 

 A história da Figura 48 presta-se, dentre outras coisas, a explorar o sentimento de culpa dos 

indivíduos de qualquer idade. 

 

 
Figura 49 – Quadrinhos “sérios” 

(Garfield Loses His Feet, Ballantine Books, 1984) 
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Figura 50 – Quadrinhos “sérios” 

(Garfield Loses His Feet, Ballantine Books, 1984) 

 

 As figuras 49 e 50 abordam uma temática já bastante inserida no contexto da juventude, e mais 

ainda no dos adultos, qual seja, a das relações românticas entre homens e mulheres. 

 Temas mais “sérios” também ocorrem com Mafalda, de Quino, cujas histórias giram normalmente 

em torno de problemas adultos, ainda que as personagens em sua maior parte sejam crianças; aqui já se 

tem uma temática mais adulta, que vai se acentuar com Mulheres Alteradas e Mulheres Superadas, de 

Maitena, as duas últimas histórias que contemplam uma temática bastante adulta, especial, mas não 

somente, voltada às mulheres. 

 

 
Figura 51 – Quadrinhos “sérios” 

(Mafalda, Vol. 4, Ediciones de La Flor, 1971) 

 

 
Figura 52 – Quadrinhos “sérios” 

(Mafalda, Vol. 4, Ediciones de La Flor, 1971) 
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Figura 53 – Quadrinhos “sérios” 

(Mafalda, Vol. 10, Ediciones de La Flor, 1974) 

 

 As tiras de Mafalda das figuras 51, 52 e 53 abordam uma temática política, com as preocupações 

vividas durante a Guerra Fria, mesmo que muitas destas preocupações ainda estejam presentes hoje em 

dia. A Figura 53, especificamente, traz o problema para a América do Sul, onde, durante esta época, 

muitos países eram dominados por uma ditadura militar; quando Mafalda tenta comparar a forma da 

nuvem – que vai mudando até desaparecer – com algo, e finalmente a compara aos “ideais democráticos”, 

sente-se a crítica política da época entre os insatisfeitos com o regime militar e a falta de liberdades 

individuais. É importante notar o número de quadrinhos (sete) desta tira, fato incomum neste gênero. 

 
Figura 54 – Quadrinhos “sérios” 

(Mujeres Alteradas, Vol. 1, Sudamericana, 2005) 
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 Note-se na Figura 54 a temática da relação romântica entre homens e mulheres. Embora esta 

preocupação já atinja as jovens, para a autora, Maitena, provavelmente o maior público estará entre as 

adultas. É bom lembrar também que todo o livro em que aparece a sequência da Figura 54 apresenta o 

ponto de vista feminino, o que define seu público-alvo, mas que não invalida sua leitura por homens. 

 A temática “séria” muitas vezes se estende a painéis únicos, como se vê nos exemplos abaixo. 

 

 
Figura 55 – Quadrinhos “sérios” 

(Mujeres Superadas, Vol. 1, Ediciones de La Flor, 2003) 

 

 
Figura 56 – Quadrinhos “sérios” 

(Mujeres Superadas, Vol. 1, Ediciones de La Flor, 2003) 
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 Nota-se a preocupação, nas figuras 55 e 56, com o que pensam as mulheres a respeito de sua 

relação com os homens e com seu próprio corpo, com o pano de fundo da cultura e sociedade atuais, que, 

por um lado, ainda alijam a mulher de sua independência e, por outro, fazem-na se preocupar 

exageradamente com a aparência física. 

 Paradoxalmente, dentro do que estamos classificando como “quadrinhos sérios”, podem estar 

quadrinhos e cartuns de humor. A seriedade aqui fica por conta da temática, mais complexa, mais 

elaborada e que exige maior conhecimento de mundo e experiência de vida, o que não impede que tais 

histórias sejam consumidas por pessoas de todas as idades. Muitos quadrinhos e cartuns de humor atrairão 

mais os adultos, especialmente os de política e economia; outros, sobre temas mais universais como 

sentimentos, sexo, relacionamentos, esportes, dias festivos, podem atrair também os jovens; finalmente, 

alguns podem atrair as crianças, especialmente aqueles que não contenham texto ou que sejam acessíveis 

a seu nível de maturidade e letramento. 

 Diversos cartuns são publicados em jornais e revistas ao redor do mundo, por vezes isoladamente, 

um para cada situação, e por vezes em sequência. Neste último caso, a sequência pode ser basicamente de 

duas espécies: (1) uma “história” fechada a cada dia ou edição, mas todas sempre dentro da mesma 

temática; e (2) uma série de cartuns apresentados num mesmo dia ou edição, como uma história em 

quadrinhos com ou sem legendas e/ou balões. 

 Vejamos um exemplo de cartuns isolados, retirados de um livro de Gary Larson, Bride of the Far 

Side, uma coletânea de cartuns originalmente publicados em diversos locais. 

 

  
       Figura 57 – Quadrinhos “sérios”        Figura 58 – Quadrinhos “sérios” 

      (Bride of the Far Side, Andrews, McMeel & Parker, 1986)      (Bride of the Far Side, Andrews, McMeel & Parker, 1986) 
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 As figuras 57 e 58 ilustram cartuns isolados, com uma temática que aborda preocupações do 

mundo adulto, embora um adolescente tenha plena capacidade de entendê-las. A Figura 57 aborda a 

questão do armamentismo mundial, com a legenda “The first cruise arrow is tested” [“A primeira flecha 

de cruzeiro é lançada”]; a referência aqui é aos “cruise missiles” [“mísseis de cruzeiro”] americanos, que 

desencadearam preocupação com uma possível terceira guerra mundial. A Figura 58, com sua legenda 

“Natural selection at work” [“A seleção natural na prática”], traz à mente a teoria da seleção natural de 

Charles Darwin. 

 

 
Figura 59 – Quadrinhos “sérios” 

(Bride of the Far Side, Andrews, McMeel & Parker, 1986) 

 

 O cartum da Figura 59 pode ser entendido em termos linguísticos, em princípio, por qualquer 

idade; em termos socioculturais, entretanto, a referência é de teor mais adulto, pois se refere a relações 

entre homem e mulher. O texto do balão, “I‟ll come back to you Sidney!... But I won‟t crawl!” [Eu volto 

pra você, Sidney!... Mas não vou rastejar!”] remete a um jogo de palavras no inglês; o verbo “crawl” 

[“rastejar”] se refere tanto às cobras (que rastejam como meio de locomoção) e a “rastejar” no sentido de 

ser a mulher, no caso em pauta, submissa ao parceiro. A tradução “crawl” por “rastejar”, em português, 

conseguiria manter a mesma ideia do original, pois o verbo “rastejar” em português também possui os 

dois sentidos do verbo “crawl” inglês. 
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 A personagem Gatão de Meia Idade, de Miguel Paiva, em muitas ocasiões aparece dentro de uma 

mesma temática, embora com histórias “fechadas”. A rigor, as tiras do Gatão de Meia Idade são em geral 

cômicas, o que as colocaria dentro dos chamados “quadrinhos de humor” (ver mais abaixo). Entretanto, 

por se destinar a um público mais adulto, está neste momento incluída entre os “quadrinhos „sérios‟”. 

Abaixo estão dois exemplos. 

 
Figura 60 – Quadrinhos “sérios” 

(Gatão de Meia Idade, Vol 1, Editora Objetiva, 1995) 

 

 Como se observa nas duas tiras da Figura 60, cada tira é independente e “conta uma história” 

diferente; no entanto, ambas fazem parte de uma sequência (há mais tiras antes e depois das que estão 

apresentadas na figura, publicadas em dias anteriores e seguintes) em que a personagem tem um 

relacionamento com uma mulher bem jovem (da idade de sua filha). 

 Outro exemplo pode ser o Gaturro. 
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Figura 61 – Quadrinhos “sérios” 

(Gaturro, Vol 1, Vergara & Riba Editoras, 2008) 

 

 
Figura 62 – Quadrinhos “sérios” 

(Gaturro, Vol 1, Vergara & Riba Editoras, 2008) 

 

 Embora partes de um mesmo livro, juntamente com diversas outras, as duas histórias das figuras 

61 e 62 pertencem à mesma série temática explicitada na Figura 61 (Gaturro Office), ou seja, histórias 

que se passam num escritório, com Gaturro sendo ou não a personagem principal. Ambas são 

independentes, mas fazem parte de um mesmo tema sendo explorado. 

 Sempé, cartunista e ilustrador francês, que ilustrou o famoso livro Le Petit Nicolas, usado até hoje 

em cursos de francês, produziu em 1968 um livro com uma série de desenhos em tamanho grande, 

republicados a partir de 1975 em edição de menores dimensões, sobre Saint-Tropez, famosa cidade de 
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veraneio francesa. No livro, “ele critica o turismo de massa da classe alta francesa, sempre fútil, 

entediada e sem rumo”. (Claudio Martini, <http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1654785-

EI8422,00-Quatro+Cavaleiros+do+Humor+Grafico+Sempe.html>. Acesso: 12 nov. 2014.). Como todo o 

livro é, por assim dizer, temático, ou seja, todos os desenhos são sobre a mesma cidade e contêm a mesma 

crítica social, existe uma unidade do início ao fim; no entanto, muitos desenhos se resolvem em si 

mesmos, individualmente, ao lado de outros que são séries de desenhos mais longas, que “contam uma 

história”, as vezes sem texto, outras vezes com legendas, e ainda outras com balões. 

 Vejamos primeiramente um cartum de uma só figura, na verdade dividida em duas páginas 

consecutivas do livro. 

 

 
Figura 63 – Quadrinhos “sérios” 

(Saint-Tropez, Andrews, Folio, 1985) 

 

 Como já se disse, todo o livro é uma grande sátira à sociedade francesa da época. São pessoas de 

alto poder aquisitivo que usam a cidade para passar suas férias, mas a grande crítica se dá com relação à 

insatisfação destas pessoas com sua vida. A legenda da Figura 63, “J‟ai essayé le christianisme... Puis le 

socialisme... Maintenant, je vais essayer l‟érotisme...” [“Já experimentei o cristianismo... Depois o 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1654785-EI8422,00-Quatro+Cavaleiros+do+Humor+Grafico+Sempe.html
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI1654785-EI8422,00-Quatro+Cavaleiros+do+Humor+Grafico+Sempe.html
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socialismo... E agora vou experimentar o erotismo...”], remete primeiramente ao fato 

linguístico/estilístico da repetição do sufixo “isme” [em português “ismo”], mas a ironia está em que 

“cristianismo”, “socialismo” e “erotismo” não estão relacionados em termos daquilo que se desejasse 

experimentar; esperar-se-ia uma séria de “ismos” mais próximos ideologicamente. O humor se faz na 

ironia da experimentação pela experimentação, na visão do autor produto da futilidade dos frequentadores 

de Saint-Tropez. 

 Vejamos a seguir uma sequência (que aparece numerada no livro) de cartuns, com um “enredo”, 

ainda que sem legendas ou balões. Aqui, a personagem – sempre lembrando que ela está na cidade a 

passeio e que provavelmente possui situação financeira confortável e pertence a uma classe de bom nível 

intelectual e cultural – procura maneiras diferentes de passar o tempo, mas nada “funciona”: o automóvel, 

o barco, a televisão e mesmo a relação amorosa. A sucessão de impossibilidades leva a personagem para a 

cama, sozinha, ressaltando a ironia de estar num lugar caro, com várias oportunidades de diversão. A 

série aparece nas figuras 64 a 68. Observe-se o traço estilizado de Sempé. 

 

 
Figura 64 – Quadrinhos “sérios” 

(Saint-Tropez, Andrews, Folio, 1985) 
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Figura 65 – Quadrinhos “sérios” 

(Saint-Tropez, Andrews, Folio, 1985) 

 

 
Figura 66 – Quadrinhos “sérios” 

(Saint-Tropez, Andrews, Folio, 1985) 

 



 156 

 
Figura 67 – Quadrinhos “sérios” 

(Saint-Tropez, Andrews, Folio, 1985) 

 

 
Figura 68 – Quadrinhos “sérios” 

(Saint-Tropez, Andrews, Folio, 1985) 
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 Após os chamados “quadrinhos sérios”, podemos falar dos “quadrinhos de humor”. Aqui o 

público visado é o adulto, devido aos assuntos abordados, mas uma grande parcela do público infanto-

juvenil também consome este tipo de história em quadrinhos. Na verdade, com poucas exceções, os 

quadrinhos de humor são normalmente tiras ou cartuns e muitas vezes apresentam personagens que se 

tornam clássicas. No Brasil, podemos falar de Wood & Stock, de Angeli (dois roqueiros já idosos que 

ainda se vestem e agem como hippies); Rê Bordosa, também de Angeli (mulher independente, já de meia-

idade, que não dispensa vodca, drogas e sexo); Aline, de Adão Iturrusgarai (uma jovem liberada que mora 

com seus dois namorados); e Radicci, de Carlos Iotti (um tipo bonachão da serra gaúcha, beberrão, sujo, 

imigrante italiano, que ainda fala com forte sotaque). 

 O quadrinho de humor pode abordar uma variedade quase infinita de temas, mas frequentemente 

trata de política, sexo, amor, comportamento, religião e situações do dia a dia. Muitas das vezes tende ao 

escatológico. Vejamos alguns exemplos. 

 

 
Figura 69 – Quadrinhos de humor 

(Iotti, Radicci, Vol. 1, L&PM, 2003) 

 

 A personagem Radicci, de Iotti, apresentada em duas tiras na Figura 69, satiriza os imigrantes 

italianos e suas famílias na serra gaúcha. Um dos pontos altos desta tira é a fala típica de algumas 

personagens, uma mistura de italiano e português, que Iotti tenta colocar nos balões para caracterizar a 

região. 
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Figura 70 – Quadrinhos de humor 

(Angeli, Wood & Stock, L&PM, 2008) 

 

 As duas tiras de Angeli da Figura 70 mostram as personagens Wood e Stock, dois velhos 

roqueiros que ainda querem viver como hippies, mas a velhice fica em seu caminho. Note-se que o 

“baseado” de Woody é feito de orégano. Também é de Angeli a personagem Rê Bordosa, apresentada 

pelo próprio autor como uma “porraloca”, publicada no jornal “Folha de São Paulo”, de 1984 a 1987. 

Trata-se de uma mulher independente, que vive buscando sexo e bebedeiras homéricas, em meio aos 

problemas inerentes ao envelhecimento. Duas tiras aparecem na figura 71. 

 

 
Figura 71 – Quadrinhos de humor 

(Angeli, Rê Bordosa, L&PM, 2006) 
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 Aline, de Adão Iturrusgarai, é uma jovem ninfomaníaca que acaba morando com seus dois 

namorados. Duas de suas tiras aparecem na Figura 72. Observe-se a temática de sexo e escatologia, com 

palavras de mais baixo calão; embora este tipo de quadrinho possa ser lido por jovens, são os adultos que 

provavelmente se interessarão mais, devido às referências (Wood & Stock remetem ao festival de 

Woodstock da década de 1970; Rê Bordosa, corruptela de “rebordosa”, remete às ressacas de uma vida 

boêmia; e Radicci, com seu caráter de extremo regionalismo, atrai mais as pessoas que tiveram ou têm 

parentes ou familiares do mesmo meio da personagem). 

 

 
Figura 72 – Quadrinhos de humor 

(Adão, Aline e Seus Dois Namorados, L&PM, 2001) 

 

 As Striptiras, de Laerte, apresentam diversas personagens, dois dos quais, Gato & Gata, ironizam 

uma relação amorosa entre dois gatos, ela ninfomaníaca, com forte apelo sexual e escatológico. Duas tiras 

aparecem na figura 73. 

 



 160 

 
Figura 73 – Quadrinhos de humor 

(Laerte, Striptiras, Vol 1,L&PM, 2007) 

 

 Cecilia Whitaker Vicente de Azevedo Alves Pinto, a Ciça, é uma das poucas cartunistas 

brasileiras. Suas personagens são em sua maioria animais e sua temática é variada, com um traço bem 

característico. Uma entrevista concedida pela cartunista pode ser encontrada no site 

(<http://www.bigorna.net/index.php?secao=entrevistas&id=1184731251>. Acesso: 12 nov. 2014.). 

Abaixo duas de suas tiras, retiradas do livro “Pagando o Pato”. 

 

 
Figura 74 – Quadrinhos de humor 

(Ciça, Pagando o Pato, L&PM, 2006) 

 

http://www.bigorna.net/index.php?secao=entrevistas&id=1184731251
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 Nani está entre os melhores cartunistas brasileiros. Suas tiras e cartuns abordam assuntos 

variados, e ele possui alguns livros com temáticas específicas. Um deles é Foi Bom Prá Você?, em cuja 

capa já aparece uma piada com o próprio título do livro, como ilustra a Figura 36: 

 

 
Figura 75 – Quadrinhos de humor 

(Nani, Foi bom prá você?, capa, L&PM, 2004) 

 

 Vejamos mais alguns exemplos dos cartuns de Nani, do mesmo livro. 

 

  
Figura 76 – Quadrinhos de humor 

(Nani, Foi bom prá você?, L&PM, 2004) 

 

 Nani, como diversos outros cartunistas, explora bastante a política brasileira. Em seu livro Os Reis 

Magos, embora criado sobre a época do Natal, tem conteúdo eminentemente político, com sátiras 

mordazes a fatos políticos do Brasil, como vemos na Figura 77. 
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Figura 77 – Quadrinhos de humor 

(Nani, Os Reia Magos Desiderata, 2006) 

 

6.2.2 Revistas e Fanzines 
 

 Nem sempre os quadrinhos e os cartuns são publicados em livros ou revistinhas (gibis). Muitas 

vezes aparecem em publicações que podem ou não trazer outras contribuições tais como entrevistas, 

ensaios, resenhas e notícias. Em geral são voltadas para o público masculino adulto; trazem temas os mais 

variados possíveis, principalmente ficção científica, algumas com forte apelo sexual. Muitos artistas hoje 

famosos começaram nessas revistas e muitas personagens que hoje possuem suas revistas independentes 

saíram de suas páginas. 

 Talvez uma das mais famosas seja a revista americana Heavy Metal. Na verdade foi criada na 

França por um dos maiores desenhistas dos quadrinhos, Moebius (Jean Giraud) em 1974, e se chamava 

Métal Hurlant [Metal Berrante]. Depois começou a ser publicada nos Estados Unidos e em outros países, 

inclusive no Brasil. 
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Figura 78 – Capa de Heavy Metal, maio de 1977 

 

 No site oficial da Heavy Metal americana, (<http://www.metaltv.com/index.cfm>. Acesso: 19 jan. 

2010), podem-se ver todas as capas da revista ao longo dos anos. Diversas outras publicações são 

dirigidas a este público adulto, como ilustrado nos dois exemplos abaixo. A proposta da revista (e de 

todas as outras do gênero) fica bem clara a partir do subtítulo: “The adult illustrated fantasy magazine” 

[“A revista ilustrada de fantasia para adultos”, numa tradução mais literal]. 

 

http://www.metaltv.com/index.cfm
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Figura 79 – Capa de Forbidden Zone (1999) e de Penthouse Comix (maio-junho de 1994) 

 

 Note-se a sensualidade no desenho das mulheres, ainda que dentro da temática de fantasia e ficção 

científica, e a grafia comix, que denota uma publicação adulta, diferenciando-a de comics, como são 

conhecidos os quadrinhos convencionais (muitas vezes, até mesmo em inglês, as formas comix e comics 

são intercambiáveis, sem diferenciação de sentido). 

 Numa outra linha de publicações também voltadas para adultos, encontram-

se as revistas de humor. Nelas se encontram também entrevistas, artigos, 

quadrinhos e cartuns. A temática é variada, mas não há um apelo sexual 

preponderante, embora nada seja proibido neste tipo de revista, seja na linguagem 

seja nas imagens. A Revista Mad talvez seja o melhor exemplo. Fundada em 1952 

por William Gaines e Harvey Kurtzman, a revista satiriza todas as facetas da 

cultura norte-americana, com um viés bastante “escrachado”. Começou a ser 

publicada no Brasil no início dos anos 1970, passou por interrupções e hoje (2014) 

é publicada pela editora Panini Brasil. A revista tem uma personagem símbolo, 

Alfred E. Neuman, que aparece nas capas e nas mais diversas situações e 

caracterizações (veja imagem ao lado). 
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Figura 80 – Capa de Mad, nº 10 

(Panini, 2009) 

 

 Um dos temas principais da edição ilustrada na Figura 80 acima são os mangás. A revista satiriza 

os quadrinhos japoneses, suas personagens e os leitores. Pode-se dizer que aqui a revista faz uma 

“metaquadrinização”, visto que utiliza os quadrinhos para falar dos quadrinhos, neste caso, dos mangás; 

seriam “metaquadrinhos”. Ainda sobre metalinguagem e metaquadrinhos, Cirne (1970) aborda a 

questão segundo a visão de Roland Barthes: “Metalinguagem é a crítica exercida sobre o produto artístico 

ou científico (linguagem-objeto), mas pode também ter outros níveis semióticos. Como diz Roland 

Barthes, „a linguagem-objeto é a própria matéria submetida à investigação lógica; a metalinguagem é a 

linguagem, forçosamente artificial, na qual se procede esta investigação‟.” Desse modo, quando uma 

personagem “conversa” com o desenhista, quando o recordatório é o próprio argumentista, quando uma 

história ou uma personagem faz menção ao mundo dos quadrinhos, ou quando uma personagem utiliza o 
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requadro ou a sarjeta como parte da história, está-se fazendo metalinguagem, mais especificamente 

trata-se de metaquadrinhos. Vejamos dois exemplos do que se poderia chamar de metaquadrinhos. 

 

 
Figura 81 – Metaquadrinho 

(Mônica, nº 27, Panini, 2009) 

 

 No início da história apresentada na Figura 81, lemos um “diálogo” entre o narrador e uma 

personagem, o que transcende a história de maneira metaquadrinística. 
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Figura 82 – Metaquadrinho 

(Turma da Mônica, nº 27, Panini, 2009) 

 

 Na Figura 82 acima, o diálogo é entre a personagem e o argumentista/desenhista, demonstrando 

assim o uso de metalinguagem. Note-se nos dois exemplos apresentados que o metaquadrinho não é 

privilégio de histórias adultas, podendo ocorrer em qualquer tipo de charge, cartum ou história em 

quadrinhos. 

 Na mesma linha da Mad e bem mais “escrachada”, está a Mundo Canibal, publicada pela Mythos 

Editora. Sua primeira edição aparece na Figura 83 abaixo. 
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Figura 83 – Capa de Mundo Canibal, nº 1 

(Mythos Editora, 2008) 

 

 Em termos de Brasil, não se pode esquecer de O Pasquim, jornal de oposição à ditadura militar, 

surgido ao final de 1968 e publicado até 1991. Embora tratasse de diversos temas, o jornal trazia charges, 

cartuns e tiras de grandes cartunistas como Jaguar, Millôr Fernandes, Henfil e Ziraldo. Em 2002, Ziraldo 

e seu irmão, Zélio Alves Pinto, lançaram nova versão, chamada de O Pasquim 21, que durou somente 

dois anos. Entre O Pasquim e O Pasquim 21, Ziraldo publicou a revista Bundas, de 1999 a 2000, mais ou 

menos na mesma linha de O Pasquim, também com muito humor, charges, cartuns e tiras. O título era 

uma ironia à revista Caras e tinha como bordão “a revista que é a cara do Brasil”. Spacca, no site 

Observatório da Imprensa, define a proposta da revista, ainda que com um toque irônico no final da 

seguinte passagem: 

 
Bundas, no logotipo e na proposta editorial, posiciona-se eticamente em oposição à revista Caras. 

Bundas acusa: Caras é a mídia oficial e mentirosa, o Brasil faz-de-conta das novelas da Globo, o 

ópio que embebeda o povo e o impede de tomar consciência de si mesmo. Ora, Caras não faz 

jornalismo. Caras apenas mostra como vivem os famosos, ou como os famosos querem que a 

gente pense que eles vivem. A burguesia brega de Caras, tomando sol e uísque à beira da piscina, 

é denunciada pela esquerda chique de Bundas, que faz o mesmo numa esquina em Ipanema. 

(Spacca, “O Desafio de Bundas”. Observatório da Imprensa. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/iq050799.htm>. Acesso: 25 abr. 2009. 

 

 Outro tipo de publicação que contém quadrinhos, muitas vezes de boa qualidade, é o fanzine, 

contração de sílabas das palavras inglesas fanatic e magazine. Em princípio é uma revista que trata de um 

assunto específico, mas, para alguns autores, se a revista trouxer produção artística inédita, deveria ser 

chamada de Revista Alternativa. (GUIMARÃES) Em geral é uma publicação independente, mas pode ser 

encontrada também em bancas de jornal e livrarias; raras vezes pode ser distribuída por uma editora 

maior. Tarja Preta, Orbital, Mosh! e 10 Pãezinhos são fanzines brasileiros bastante conhecidos. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/iq050799.htm
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 Por fim, existem revistas de vanguarda, especializadas em quadrinhos, muitas vezes publicações 

independentes, outras vezes publicadas por editoras maiores. Este é o caso da revista Front, publicada 

pela Editora Via Lettera, que visa, como reza em seu site, ao “desenvolvimento de novos talentos”. É 

interessante o que dizem seus idealizadores sobre o termo “quadrinho adulto”: 

 
O termo "adulto" não significa necessariamente "proibido para menores", até por que "proibido 

para menores" nem sempre é adulto. O leitor "adulto" que buscamos, nesse sentido do termo, é um 

leitor exigente, e de ambos os sexos, que entende o potencial artístico das HQs. 

(Disponível em: <http://www.vialettera.com.br/front/projeto/index.htm>. Acesso: 19 jan. 2010.) 

 

 É importante notar que todos os tipos de revistas mencionados aqui, juntamente com os fanzines, 

são veículos de divulgação de novos cartunistas e autores de revistas em quadrinhos. E muitos autores já 

estabelecidos têm prazer em contribuir com trabalhos para estas publicações, ainda que alternativas. 

 

6.2.3 Quadrinhos Eróticos 

 Criticada por uns e denegrida por outros, ainda assim a arte erótica possui bastantes admiradores 

na pintura, escultura, fotografia, literatura, no cinema e, como não poderia deixar de ser, nas histórias em 

quadrinhos. Por um lado, é difícil separar o que “erótico” do que é “pornográfico”; por outro, não é tão 

difícil reconhecer a boa arte com sensualidade, implícita ou explícita: “Os quadrinhos eróticos sempre 

foram obrigados a conviver com o debate entre o erótico e o pornográfico.” (PILCHER, 2008). Pilcher 

(2008) aborda a história do erotismo na arte de maneira bastante lúcida na introdução de seu livro: 

 
A arte erótica possui uma história longa e ilustre, que remonta às primeiras tentativas artísticas, das 

simples estátuas da fertilidade às cenas que descreviam todo tipo de relação possível. Das urnas 

gregas do século V e mosaicos romanos antigos até os desenhos shunga japoneses e o Kama Sutra 

indiano dos séculos XVIII e XIX, a arte sensual e erótica assumiu uma importante posição na 

história da criatividade. 

 

Por isso, não é surpresa que, à medida que a humanidade foi desenvolvendo maneiras mais 

sofisticadas de expressar suas ideias, a arte erótica tenha assumido tal importância. Depois que 

meras ilustrações começaram a se transformar em cartuns, com balões de fala e imagens 
sequenciais representando uma narrativa ininterrupta, o nascimento das tiras de quadrinhos ficaria 

irreversivelmente ligado ao nascimento dos quadrinhos eróticos. 

 

Entretanto, a arte erótica sempre foi privilégio das classes abastadas, não era direcionada aos 

plebeus, por medo de “depravar e corromper aqueles cujas mentes estejam propensas a tais 

influências imorais”, como diziam os vitorianos. Obviamente, as classes mais altas estavam acima 

desses desejos reprováveis e podiam apreciar o trabalho unicamente por seu mérito artístico. Esta 

atitude ridícula prevaleceu por décadas e, juntamente com o fato de que quadrinhos e cartuns – 

eróticos ou não – sempre foram menosprezados pela “intelligentsia”, os quadrinhos eróticos 

acabaram duplamente condenados. 

 
Considerados como “arte de baixa qualidade” por muitos, somente nos últimos 20 anos esta forma 

de arte produzida em massa começou a ser respeitada. No entanto, a História mostra que grandes 

artistas vêm sendo influenciados por seus irmãos menos favorecidos. Pablo Picasso, por exemplo, 

era um grande fã de quadrinhos e um ávido leitor da tira do New York Journal, Katzenjammer 

Kids [Os Sobrinhos do Capitão]. A tira foi criada pelo imigrante alemão Rudolph Dirks em 1897 e 

levou Picasso em direção ao modernismo. Sua obra contém inspiração cartunística em seus 

quadros, especialmente em seu trabalho mais erótico, como os esboços de cartuns Couple (1964) e 

os de conteúdo lésbico Femmes Nues a la Fleur (1971). 

http://www.vialettera.com.br/front/projeto/index.htm
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Em janeiro de 1937, Picasso completou as primeiras seis cenas de Sonho e Mentira de Franco. 

Nesta tira satírica, uma versão estereotipada de Dom Quixote monta um cavalo, estuprando a 

Espanha com seu enorme falo. A tira constituía um sério ataque a Franco e à guerra civil 

espanhola, e acabou sendo o modelo para seu contundente quadro Guernica. (PILCHER, 2008) 

(tradução nossa) 

 

 É ainda Pilcher (2008) que resume a questão do erotismo na arte: 

 
Como afirma o falecido artista Stephen Gilbert, “a diferença entre o erótico e o pornográfico é 

simples. Erótico é o que eu gosto. Pornográfico é o que você gosta, seu pervertido!” Ou, mais 

resumidamente, como declarou o arquiteto vienense Adolf Loos em seu manifesto de 1908: “Toda 

a arte é erótica.” (PILCHER, 2008) (tradução nossa) 

 

 Discussões à parte, os quadrinhos eróticos são uma realidade, e existe uma enorme quantidade de 

belas obras neste segmento. Em termos cronológicos, podemos ressaltar alguns momentos importantes na 

arte erótica em geral e, mais especificamente, na história dos quadrinhos eróticos; ainda aqui nos 

reportamos a Pilcher (2008). 

 ►Paleolítico Uma caverna recém-descoberta em Creswell Crags, Inglaterra, contém imagens de 

aproximadamente 12.000 anos, com órgãos sexuais femininos estilizados. Discute-se se as imagens 

teriam fins religiosos ou de fertilidade. Em 2005, arqueólogos na Alemanha descobriram estátuas de 

7.200 anos de homem e mulher numa relação sexual. 

 ►Gregos e Romanos Pinturas e esculturas de nus masculinos e femininos. As estátuas em geral 

possuem falos pequenos porque os falos de grandes proporções eram vistos como gracejo ou ironia. 

 

 
Figura 84 – Fundo de copo grego – séc. V a.C. 
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Figura 85 – Mural romano – séc. I d.C. (Pompeia) 

 

 A Figura 84 mostra o fundo de um copo grego com a imagem de uma relação heterossexual; o 

fundo só era revelado após o vinho ter sido totalmente consumido. A Figura 85 ilustra um mural também 

com uma cena heterossexual, muito comum nas cidades romanas. 

 ►Kama Sutra Seu título completo é Vatsyayana Kamasutram [Aforismos de Amor de 

Vatsyayana] e consiste de uma exploração do desejo humano, sendo um guia técnico para agradar os 

parceiros no casamento, uma vez que, para os hindus da época, o sexo era considerado uma obrigação 

mútua do casal, um para com o outro. Foi publicado entre os séculos I e VI. [Figura 86] 
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Figura 86 – Cena do Kama Sutra 

 

 ►Japão A arte erótica circulava como um subgênero das pinturas em madeira chamadas ukiyo-e, 

“mundo flutuante”, no período Edo (1603-1898). Essas pinturas se chamavam shunga, “imagens da 

primavera”, um eufemismo para sexo. As shungas podiam ser vendidas separadamente, em formato de 

livro (enpon) com 12 imagens, ou em formato de pergaminho (kakemono-e). Continham desenhos de 

homens e mulheres com a genitália explícita, em casais ou em grupos. “Se por um lado as imagens 

shunga não eram obrigatoriamente sequenciais, muitas vezes continham histórias subjacentes, reveladas 

por meio de texto ou diálogo na própria imagem. A união de texto e imagens torna a shunga um protótipo 

dos quadrinhos eróticos.” (PILCHER, 2008) (tradução nossa) [Figuras 87 a 90] 
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Figura 87 – Ukiyo-e – Isoda Koryusai – séc. XVIII 

 

 

 
Figura 88 – Ukiyo-e – Isoda Koryusai – séc. XVIII 
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Figura 89 – Ukiyo-e – Isoda Koryusai – séc. XVIII 

 

 
Figura 90 – Cena de pergaminho shunga – circa 1870 
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 A Figura 90 ilustra uma cena de um pergaminho shunga, que narra uma orgia com dois homens e 

11 mulheres. 

 ►1731 – Inglaterra – William Hogarth Talvez uma das primeiras histórias em sequência, A 

Harlot’s Progress era uma série de seis quadros com temática moralista, mostrando a ascensão e queda de 

uma prostituta. Hogarth inspirou outros artistas, como Thomas Rowlandson e seus desenhos eróticos, 

publicados principalmente de 1808 a 1817. 

 

 
Figura 91 – Thomas Rowlandson – início do século XIX 
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 A Figura 91 mostra uma cena de A Country Squire New Mounted, desenho erótico de Thomas 

Rowlandson, com um poema que descreve em detalhes a cena da ilustração, com a nova “montaria” do 

escudeiro. 

 ►Era Vitoriana “Se por um lado a arte erótica é bastante antiga, o conceito de pornografia não 

existia até a Era Vitoriana.” (PILCHER, 2008, p. 25) Só em 1857 surge a primeira lei criminalizando a 

pornografia. A despeito das proibições, a arte erótica continuou a ser produzida sob diversas formas. 

Édouard-Henri Avril (1849-1928) foi um renomado ilustrador erótico e seu trabalho se encontra em 

diversos livros; a Figura 92 mostra uma de suas gravuras. 

 

Figura 92 – Avril – Ilustração de De Figuris Veneris: A Manual of Classical Erotica 

 

 ►Postais Um gênero de desenhos em formato de cartão postal predominou na Inglaterra durante 

bastante tempo, com piadas sexuais, muito humor e duplo sentido. Talvez seu expoente tenha sido Donald 

McGill, que de 1904 a 1962 publicou mais de 12.000 postais. Em 1906, McGill fez uma experiência com 

uma história em sequência, uma série de seis postais. George Orwell era fã de McGill e escreveu longo 

ensaio sobre ele e sua obra. 
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 ►Primeira Guerra Mundial Aqui acontece a primeira grande produção de arte erótica com 

imagens de mulheres, direcionada aos homens combatentes nas trincheiras. Em sua grande maioria 

chamadas de “postais franceses”, essas imagens eram distribuídas aos soldados, principalmente os 

ingleses, para “elevar o moral”. Aqui também ocorre o primeiro contato de jovens ingleses, vindos de 

uma cultura ainda conservadora, com uma maior liberdade de costumes (e sexo) dos(as) franceses(as). 

Em 1916 é lançada a revista Blighty, com artigos, cartuns, histórias e ilustrações; era uma revista dirigida 

aos homens, a exemplo de outras que já existiam. A Figura 93 ilustra uma de suas capas. 

 

 
Figura 93 – Capa de Blighty – 1957 

 

 Em 1938, o escocês Arthur Ferrier começa a publicar Film Fannie no jornal Daily Mirror; a 

história contava as aventuras de uma atriz ingênua, num momento em que a indústria cinematográfica 

britânica estava no auge. A Figura 94 mostra um trecho de uma das histórias de Film Fannie. 
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Figura 94 – Film Fannie – 1957 

 

 ►Tijuana Bible Na década de 1920, em meio ao jazz, às drogas (marijuana e ópio) e às ideias 

mais liberais trazidas pelos soldados americanos que voltavam da Primeira Guerra Mundial, surgem 

coleções de histórias em quadrinhos em miniatura que satirizavam celebridades e personagens de 

desenhos animados e quadrinhos: Cary Grant, Rita Hwyworth, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler eram 

caricaturados em situações sexuais cômicas ao lado de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, 

Popeye e Betty Boop. Não necessariamente estas histórias tiveram origem na cidade mexicana de 

Tijuana; eram vendidas ilegalmente e floresceram do final da década de 1920 até a Grande Depressão. 

Uma história famosa se chamava Boys Will Be Girls [Homens Representando Mulheres] e retratava as 

peripécias homossexuais de James Cagney, Pat O‟Brien e Dick Powell; outra se chamava Gerta Gabbo 

(em referência à atriz Greta Garbo) e contava as escapadas da atriz com seu diretor Rouben Mamoulian.  

[Figuras 95 a 98] 

 

 
Figura 95 – Páginas de uma Tijuana Bible 
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Figura 96 – Tijuana Bible 

 

 A Figura 96 satiriza as personagens de Wald Disney, com Mickey “roubando” a namorada de 

Donald em sua ausência. 

 
Figura 97 – História de Wesley Morse – anos 1930 
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 A Figura 98 satiriza os atores James Cagney, Pat O‟Brien e Dick Powell, numa imaginária orgia 

homossexual. É interessante notar que o título em inglês Boys Will Be Girls contém um trocadilho nesta 

língua. A expressão “boys will be boys” [“homens, sempre homens”, em tradução aproximada], teve a 

palavra “boys” trocada para “girls”, o que torna a tradução equivalente a “homens, sempre mulheres”, 

com a referida alusão à possível homossexualidade dos satirizados. 

 

 
Figura 98 – Boys Will Be Girls – História satirizando James Cagney, Pat O’Brien e Dick Powell 

 

 ►Pin-ups A partir de 1920, começam a circular cartazes, capas de revistas e pôsteres de filmes 

com mulheres, em sua grande maioria, retratadas por grandes artistas; estas imagens, muitas vezes em 

tamanho grande, eram chamadas de pin-ups. 

 ►Segunda Guerra Mundial Já em 1932 circulava no Daily Mirror de Londres uma tira de 

Norman Pett intitulada Jane, contando as engraçadas histórias de uma mulher que deixava os homens de 

boca aberta com sua sensualidade; aparentemente ingênua, ela estava sempre envolvida em histórias 

moderadamente picantes e sempre aparecia com seu cachorrinho. Arthur Ferrer, escocês, desenhava 

cartuns e contribuía para a revista Blighty, que publicava artigos, cartuns e histórias; em 1938, ele começa 

a desenhar uma tira semanal, Film Fannie, no Daily Mirror, mais ou menos nos mesmos moldes de Jane. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, Jane tira a roupa como parte do “esforço de guerra” para levantar o 

moral dos soldados. O sucesso foi tão grande que Christabel Leighton-Porter enchia os salões vestida de 

Jane para seus shows de striptease. Suas fotos nuas, ainda como Jane, enchiam as páginas do Daily 
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Mirror após o Dia D, e um filme foi lançado em 1949: As Aventuras de Jane. Após a Segunda Guerra 

Mundial, começam a ser publicadas o que viria a ser o embrião das revistas masculinas. Provavelmente a 

mais importante delas, mas não a única, nesta época era G. I. Jane, de Hal Seeger e Bill Williams, uma 

recruta sensual em cômicas trapalhadas. Este é o marco das primeiras revistas unicamente com histórias 

em quadrinhos de fundo erótico. 

 ►Revistas Masculinas A primeira grande revista masculina a se destacar foi Playboy, cujo 

primeiro número foi publicado em 1953 por Hugh Hefner. Esta publicação viria a abrir as portas para 

outras revistas voltadas ao mesmo público, como Hustler e Penthouse, com penetração mundial. 

Inúmeros criadores de histórias em quadrinhos começaram nas páginas de Playboy, assim como nas dos 

demais títulos. Hugh Hefner também era desenhista, e isso o fez atrair para sua revista diversos colegas 

do ramo. Um deles foi Harvey Kurtzman, e sua principal criação para a Playboy, juntamente com Will 

Elder, foi uma personagem feminina que representava o imaginário masculino sexista da época: linda, 

sensual, em trajes mínimos, sexualmente ativa e acima de tudo ingênua. Seu nome era Little Annie Fanny, 

em português, Aninha, Bonita e Gostosa. [Figuras 99 a 101] 

Little Annie Fanny apareceu primeiramente na edição de outubro de 1962 de Playboy e teve 

publicadas – não seguidamente – 107 histórias durante expressivos 26 anos, tornando-a a tira 
erótica mais duradoura da América. Com sua mistura de qualidade, sofisticação e imagens 

sensuais, Little Annie Fanny demonstrou que os quadrinhos eróticos americanos finalmente 

atingiam a maturidade. (PILCHER, 2008) (tradução nossa) 

 

 Até esta época, as mulheres retratadas nas revistas masculinas, nas tiras e nas primeiras histórias 

em quadrinhos de fundo erótico, normalmente histórias cômicas, eram vistas sob o ponto de vista dos 

homens da época, o que hoje em dia seria considerado bastante sexista e politicamente incorreto. Eram 

mulheres voluptuosas, sensuais, “liberadas”, tinham uma vida razoavelmente independente, mas nas 

entrelinhas – e nas linhas – eram mulheres ingênuas, sempre dependentes do homem, em busca de 

realização utilizando primordialmente sua sensualidade e erotismo, não sua inteligência, competência e 

dedicação ao trabalho. Muitos cartuns, embora comicamente, apresentam a mulher, implícita ou 

explicitamente, obtendo benefícios de qualquer espécie em troca de favores sexuais. 

 

 
Figura 99 – Capa de Aninha, Bonita e Gostosa, Vol. 1 

(Abril, 2004) 
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Figura 100 – Página interna de Aninha, Bonita e Gostosa, Vol. 1 

(Abril, 2004) 

 

 Por ser publicada em uma revista voltada para um público adulto masculino, muitas das histórias 

de Little Annie Fanny contêm sátiras a celebridades e à sociedade americana, com personagens que são 

caricaturas de políticos, diretores de cinema e celebridades em geral. Isto torna as histórias, cômicas em 

essência, uma crítica ácida a alguns aspectos da vida nos Estados Unidos da época. 

 

 
Figura 101 – Página interna de Aninha, Bonita e Gostosa, Vol. 1 

(Abril, 2004) 
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 A Figura 101 ilustra o segundo quadro da história Moscou contra Aninha, uma sátira aos tempos 

da Guerra Fria, publicada em janeiro de 1965. É uma paródia aos filmes de James Bond, especialmente 

Moscou contra 007. O conferencista russo é Andrei Gromiko, ministro das Relações Exteriores da URSS. 

Dentre outras personagens famosas retratadas no quadro, o homem barbado que diz “Phuaah!” é 

Rasputin. 

 Robert Crumb, um ícone dos quadrinhos, tem em sua personagem underground Fritz, the Cat (em 

português Fritz, O Gato, ou O Gato Fritz – não confundir com o Gato Félix) uma das críticas mais 

mordazes à sociedade americana, e algumas de suas histórias podem entrar no rol dos quadrinhos 

eróticos, desta vez não com personagens humanas e sim do mundo animal. [Figura 102] 

 

 
Figura 102 – Capa de Fritz, O Gato 

(Fritz, El Gato, Antonio San Roman Yribas, Madrid) 

 

 A Figura 103 ilustra uma sequência característica da época do amor livre, da revolução sexual e da 

contracultura (anos 1960), com Fritz e suas "amigas". 
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Figura 103 – Página interna de Fritz, O Gato 

(Fritz, El Gato, Antonio San Roman Yribas, Madrid) 
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 Alguns quadrinhos eróticos foram (e são ainda) publicados em tiras ou páginas inteiras de revistas, 

mas uma grande maioria aparece na forma de livros, as graphic novels [em português novelas gráficas ou 

romances gráficos]. Diversos autores se tornaram lendas das histórias em quadrinhos eróticas, criando 

muitas vezes personagens que ficaram conhecidas internacionalmente e viraram verdadeiros símbolos 

sexuais: Betty Boop, Jane, Little Annie Fanny, Barbarella e Valentina são apenas alguns dos nomes de 

personagens femininas que alcançaram a imortalidade do erotismo nos quadrinhos. 

 A título de ilustração, Valentina, do italiano Guido Crepax, nasce em 1965. Suas histórias são um 

misto de aventura, erotismo e trama policial. Na introdução ao livro Valentina, de Guido Crepax (Editora 

L&PM, 1983), Oreste del Bueno nos fornece uma bela descrição da “mulher” Valentina: 

 
Valentina não é um anjo edificante: está inteiramente despreocupada com a conservação do mundo 

atual, procura liberar-se de peias e inibições, não conhece moralismos e hipocrisias. Valentina não 

é também uma tirana doméstica: sempre arrastada pelos acontecimentos, conflituada entre um 

amor e um pesadelo, não tem tempo nem inclinação para se tornar uma dona-de-casa petulante e 

detestável. Valentina não é, por outro lado, um tipo noiva-perpétua: embora não corra atrás dos 

homens, tem a vida rica de ocasiões, mais do que de tentações, – e seria o pior dos pecados 

desperdiçá-las. Valentina não é uma aventureira seduzida: talvez pudesse ser definida, ao 

contrário, como uma sedutora aventurosa, mas a definição não seria de modo algum exata, e 

ofuscaria a lealdade existente no personagem, o seu irredutível respeito pelos outros. (...) Valentina 

não é uma exibicionista cândida: não esconde por certo o seu corpo, felizmente, mas também não 

o capitaliza, despe-se com frequência embora sem precisar daqueles incidentes que rasgam a roupa 
deixando o corpo descoberto, ou dos tombos que deixam pernas de fora, mas é bastante 

consciente, – nem deslumbrada, nem maliciosa. 

 

 
Figura 104 – Página interna de Valentina 

(Valentina, L&PM, 1983) 
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 O erotismo nos quadrinhos também aparece sob a forma de histórias fechadas, não 

necessariamente em sequência, em geral em forma de livro (graphic novel). São diversos os exemplos 

neste modelo, um dos mais expressivos sendo O Clic, de Milo Manara [Figura 105]; na verdade, Manara 

já publicou O Clic 2, O Clic 3 e O Clic 4. Trata-se da história da invenção de um aparelho, inicialmente 

projetado para curar a impotência, que, nas mãos erradas, coloca a personagem principal, Claudia, nas 

situações mais embaraçosas possíveis, uma vez que, sendo acionado perto dela, deixa-a extremamente 

excitada e a obriga a fazer sexo onde estiver e com quem estiver por perto. 

 

 
Figura 105 – Capa de O Clic (primeiro da série) 

(O Clic, Martins Fontes, 1991) 

 

 Em Clic 3, a personagem principal, Claudia Christiani, uma antiga dama da alta sociedade, hoje 

apresentadora de TV e ecologista militante, viaja até a Amazônia para produzir uma matéria sobre a 

devastação da floresta tropical. A seguir duas páginas internas desta graphic novel (figuras 106 e 107). 
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Figura 106 – Página interna de O Clic 3 
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Figura 107 – Página interna de O Clic 3 
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 Ainda na linha dos quadrinhos eróticos de boa qualidade, podem-se encontrar diversos títulos da 

literatura erótica universal que foram quadrinizados por grandes mestres: Emmanuelle (livro de 

Emmanuelle Arsan, quadrinizado por Guido Crepax), o Kama Sutra (quadrinizado por Manara), Justine 

(livro do Marquês de Sade, quadrinizado por Guido Crepax), dentre outros clássicos. Um exemplo 

interessante é a paródia de As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, quadrinizada por Milo Manara e 

intitulada Gullivera. Trata-se da história clássica, do ponto de vista feminino, com a versão feminina de 

Gulliver vivendo suas peripécias sensuais entre os liliputianos. As figuras abaixo ilustram a capa e duas 

páginas internas da novela gráfica (figuras 108 a 110). 

 

 
Figura 108 – Capa de Gullivera 

(Gullivera, Pixel, 2006) 
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Figura 109 – Página interna de Gullivera 
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Figura 110 – Página interna de Gullivera 
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 Deve-se fazer uma diferenciação entre o que se denomina “quadrinhos eróticos” e quadrinhos que 

apresentam situações e personagens com elevado grau de sensualidade. Normalmente, no primeiro caso 

estão histórias onde não há limite para a exposição das personagens; podem estar sem roupa somente ou 

em meio a relações sexuais. O importante aqui é que a arte é de bom gosto e as histórias são interessantes; 

as personagens não tiram a roupa por tirar e sua genitália, quando exposta, tem apelo erótico e não 

meramente pornográfico. Trata-se da verdadeira história em quadrinhos, com imagem e texto 

interdependentes; nas histórias em quadrinhos que poderíamos chamar de “pornográficas”, as ilustrações 

constituem mero apelo aos sentidos, muitas vezes os desenhos são grosseiros e as histórias são 

superficiais e de pouco interesse. No segundo caso apontado, encontram-se personagens, normalmente 

mas não somente femininas, cujas formas e trajes têm forte apelo sensual, mas a sexualidade não é tão 

explícita quanto a dos quadrinhos eróticos. Personagens como Mulher-Maravilha, Mulher-Hulk, Elektra, 

Batgirl, Mulher-Gato, Witchblade, Mística (X-Men) e Vampirella, para citar algumas, abusam da 

sensualidade no visual, mas não chegam a constituir o que se chama de quadrinhos eróticos. O mesmo se 

pode dizer de personagens masculinas como Super-Homem, Batman, Wolverine (X-Men), Thor, por 

exemplo, que são exemplos de homens musculosos e também de forte apelo sensual. 

 

 
Figura 111 – Capa e contracapa de Vampirella Vive 

(Vampirella Vive, Devir, 2001) 
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Figura 112 – Página interna de Witchblade e Wolverine 

(Witchblade e Wolverine – Matrimônio Sangrento, Mythos Editora, 2004) 

 

 Pode-se ver pelas figuras 111 e 112 a sensualidade dos corpos desenhados, sem que configurem o 

que chamamos de quadrinhos eróticos. 

 O Brasil possui grandes representantes dos quadrinhos eróticos e de super-heroínas sensuais. No 

primeiro caso, dentre muitos outros, citamos Sebastião Zéfiro (nenhuma relação com Carlos Zéfiro), com 

seu erotismo bastante explícito. Sebastião Zéfiro é o pseudônimo de Sebastião Seabra, caricaturista, 

chargista, desenhista, roteirista e escritor. O pseudônimo é uma homenagem a Carlos Zéfiro, e o próprio 

autor conta como o incorporou, numa entrevista a Worney Almeida de Souza, em 2000: 
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Foi nessa época que surgiu o pseudônimo de Sebastião Zéfiro? 

Foi, porque eu comecei a produzir para editoras de livros didáticos, que foi um período muito feliz, 

se pagava muito bem, mas não era um trabalho constante. Ilustrei também muitas histórias bíblicas 
para editoras religiosas. Aí acho que me bateu um certo pudor, uma bobagem, não sei bem o que 

foi... e achei de bom tom usar um pseudônimo para as HQs eróticas... foi uma “recaída” minha... 

Mas você era fã do Carlos Zéfiro? 

No fundo eu achava que o nome era muito escroto, porque para nossa geração ele era ligado a 

sacanagem (na época ainda não sabia que o dito cujo era uma divindade mitológica). Foi uma 

vaidade boba que acabou virando um pseudônimo. A partir daí, eu só assinei minhas histórias 

eróticas como Sebastião Zéfiro. 

(ZÉFIRO, 2003) 

 

 Nas figuras 113 e 114 aparecem dois exemplos do trabalho erótico de Sebastião Zéfiro. 

 

  
         Figura 113 – Página interna de Sebastião Zéfiro              Figura 114 – Página interna de Sebastião Zéfiro 
            (Na Trilha do Prazer, Opera Graphica, 2003) 

 

 Outro desenhista respeitado é Júlio Shimamoto, original de Borborema, interior de São Paulo, 

descendente de uma família tradicional de samurais japoneses que imigraram para o Brasil. Seu trabalho 

gira em torno de desenhos do gênero terror, de samurais e erótico. A seguir, um exemplo de seu desenho 

de samurais, em livro recém-lançado, e outros dois de seus desenhos eróticos (figuras 115 a 117). 
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Figura 115 – Júlio Shimamoto 

[Capa de Samurai, EM Editora, 2009] 
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Figura 116 – Júlio Shimamoto 
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Figura 117 – Júlio Shimamoto 
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 No segundo caso, o de super-heroínas sensuais, citamos Mirza A Mulher-Vampiro, do italiano 

radicado no Brasil Eugênio Colonnese, e Velta, de Emir Ribeiro. 

 

  
       Figura 118 – Mirza A Mulher-Vampiro                Figura 119 – Velta 

                   (Mythos Editora, 2008)                      (Impacto, nº 1, Zine Impacto) 

 

 No limite entre o erotismo e a pornografia, podemos citar as obras de Carlos Zéfiro, embora para 

muitos sua obra já caracterize o quadrinho pornográfico. Durante a Primeira Bienal Internacional de 

Quadrinhos do Rio de Janeiro, em novembro de 1991, descobriu-se que Carlos Zéfiro era o pseudônimo 

do escriturário aposentado carioca Alcides Caminha. Ele permaneceu no anonimato desde a segunda 

metade dos anos 1950 e publicou ilegalmente o que ficou conhecido como “escandalosas revistinhas 

pornográficas”. “As edições – impressas em pequenas gráficas nas madrugadas –, vendidas de modo 

clandestino, logo transformariam seu autor, nas três décadas seguintes, no quadrinista mais combatido – e 

procurado pela polícia – de todos os tempos.” (GONÇALO JUNIOR, 2004) Dono de um desenho 

rudimentar, as histórias tinham títulos apelativos de duplo sentido, como Boas Entradas, Frutos 

Proibidos, Juca Cavalo, A Viúva, O Fugitivo, Carona, dentre outros de igual calibre. “Seu pseudônimo se 

tornou sinônimo de imoralidade e de falta de decência, e seus gibis pornôs, impressos em formato de 

bolso, ficaram conhecidos pelo provocativo nome de „catecismos‟.” (GONÇALO JUNIOR, 2004) 

Fãs e colecionadores estimam que Zéfiro tenha produzido mais de seiscentas revistinhas eróticas 

em quadrinhos. Caminha teria produzido no ritmo alucinante de dois títulos por semana. O 

anonimato permitia-lhe fazer suas revistas sem nenhum pudor. Muitas vezes, mostrava façanhas 

sexuais de rapazes bem-dotados com suas primas e cunhadas, vizinhas e desconhecidas, patroas e 

empregadas. Havia também padres com freiras, padres com padres, freiras com freiras. Algumas 

vezes, suas histórias de final moralista e abordagem machista caíam para o grotesco, com mulheres 

que transavam com cachorros e cavalos. 
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Figura 120 – “Catecismos” de Carlos Zéfiro 

(Titia e Minha Doce Maninha, A Cena Muda, 2005) 

 

 A Figura 120 ilustra as capas de dois dos “catecismos” de Carlos Zéfiro. Em Titia, a história é 

centrada no envolvimento sexual entre a tia mais velha e o sobrinho mais novo; em Minha Doce 

Maninha, o tema é o incesto entre irmão e irmã. Em ambos os casos, os desenhos que retratam as relações 

sexuais são bem explícitos, o que, adicionado ao tema, contribuía para chocar os mais moralistas. A 

seguir estão páginas internas de Titia (Figura 121) e Minha Doce Maninha (Figura 122); é preciso 

salientar o traço descuidado destas histórias. 

 

 
Figura 121 – “Catecismos” de Carlos Zéfiro 

(Titia. A Cena Muda, 2005) 
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Figura 122 – “Catecismos” de Carlos Zéfiro 

(Minha Doce Maninha, A Cena Muda, 2005) 

 

6.2.4 Quadrinhos Pornográficos 

 

 É difícil estabelecer a linha divisória entre os quadrinhos eróticos e os quadrinhos pornográficos. 

Não é suficiente utilizar o critério do desenho explícito, pois os chamados desenhos eróticos também 

contêm ilustrações bastante explícitas da genitália masculina e feminina. O traço também não é um bom 

divisor de águas, pois pode variar com o estilo de cada desenhista. Um dos critérios que podem ser 

utilizados é o da temática abordada e da complexidade da história. Em geral, as HQs eróticas não são 

superficiais, não exploram diretamente a sexualidade explícita; versam sobre um tema específico, que 

pode estar ou não ligado ao erotismo, são mais longas do que as pornográficas e exploram o tema 

apresentado mais profundamente. 

 Existem diversas publicações, tanto em estilo ocidental quanto em estilo mangá. Uma conhecida 

publicação brasileira é o Catecismo Cabrera, bastante imitativo dos “catecismos” de Carlos Zéfiro. Cada 

“catecismo” contém em média 20 páginas, é impresso em preto e branco e aparece na forma de uma 

brochura de pequeno tamanho. Em geral, a linguagem utilizada nas HQs pornográficas é mais chula do 

que aquela das HQs eróticas. Exemplos aparecem nas figuras 123 e 124. 
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Figura 123 – Catecismo Cabrera 

 

 
Figura 124 – Catecismo Cabrera 

 

 As figuras 125 e 126 também apresentam um exemplo de uma das inúmeras publicações dirigidas 

ao público consumidor dos quadrinhos pornográficos, de leitura fácil e rápida. 
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Figura 125 – Gatinhas Sacanas 

 

 Na figura 124, vemos outra característica das HQs pornográficas: os temas abordados e os títulos. 

São bastante chamativos e via de regra pertencem a um imaginário masculino mais rasteiro e menos 

sofisticado. Essas histórias lembram bastante os "catecismos" de Carlos Zéfiro, especialmente no que 

tange aos temas abordados e aos títulos chamativos; por isso, é mais comum considerar aqueles 

"catecismos" como HQs pornográficas e não eróticas. 
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Figura 126 – Gatinhas Sacanas 

 

 As revistas pornográficas, algumas vezes acompanhadas de um DVD idem, em geral contêm 

textos voltados para o tema do sexo, do erotismo e da pornografia, e muitas vezes apresentam cartuns, 

charges, tiras ou até mesmo fotonovelas. Na verdade, as fotonovelas, como se verá no capítulo 11, foram 

muito famosas nas décadas de 1960 e hoje desapareceram das revistas femininas (onde eram mais 

veiculadas), somente sendo publicadas, às vezes, nas chamadas revistas pornográficas voltadas para o 

público masculino adulto. Um exemplo de cartum, no caso mais uma "piada ilustrada", aparece na Figura 

127. 
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Figura 127 – Revista Sex Sites, nº 52 

 

 

6.2.5 Estilos e Temas 

 

 Se tomarmos a pintura como exemplo, os especialistas podem se referir à “pintura italiana” ou à 

“pintura francesa”, categorizando esta forma de arte por região; podem também se referir à “pintura 

italiana da Renascença” ou à “pintura francesa do século XIX”, classificando-a dentro de um período e/ou 

movimento artístico; podem ainda se referir à “pintura de Michelangelo” ou à “pintura de Renoir”, com 

referência a um dado pintor, devido a suas particularidades. Sem falar nas “escolas”: cubismo, dadaísmo, 

art naïf. O mesmo ocorre com os quadrinhos: diversos são os critérios utilizados para sua categorização, 

dependendo do elemento que se tem em vista. 

 Critério geográfico Aqui as histórias em quadrinhos são reunidas por país, em sua maior parte. 

Não é um critério muito bom, a começar pelo fato de diversos desenhistas e roteiristas terem uma dada 

nacionalidade e viverem em outros países, onde têm suas histórias conhecidas mundialmente. Além disso, 

diferentes autores produzem diferentes histórias com diferentes estilos, o que pode derrubar o critério 

geográfico. No entanto, num primeiro momento, o critério geográfico pode ser um divisor de águas, 

delimitando fronteiras entre histórias que possuem traços, estilos e até mesmo temas semelhantes. 
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 Assim, podemos falar em quadrinhos franceses [bande dessinée, em francês, que gerou o nome 

banda desenhada em Portugal], cujo expoente talvez seja Astérix, criação dos franceses René Goscinny e 

Albert Uderzo. Astérix e seu companheiro Obélix são famosos em todo o mundo, tanto em histórias em 

quadrinhos, quanto em desenhos animados e filmes com atores verdadeiros. Suas histórias se passam num 

local e momento histórico determinados, a Gália dominada pelos romanos, o traço é característico e 

mundialmente reconhecido, e as histórias têm como base o humor. No entanto, outras personagens são 

bastante diferentes de Astérix, como por exemplo todas as da revista Métal Hurlant [Heavy Metal]. O 

mesmo pode ser dito sobre o estilo e os temas de Georges Wolinski e de Jean-Jacques Sempé (para alguns 

exemplos do traço de Sempé, ver figuras 63 a 68 neste capítulo). 

 Outro problema do critério geográfico decorre da confusão entre países que falam a mesma língua 

e suas produções quadrinísticas. Muitos classificariam Tintin, de Hergé, dentro dos quadrinhos franceses. 

Hergé era belga e foi na Bélgica que produziu seu trabalho. Isso nos faria recorrer à expressão 

“quadrinhos de língua francesa”, para solucionar o problema. 

 

  
Figura 127 – Astérix e Obélix (Disponível em: <http://www.asterix.com/encyclopedia/characters/>. Acesso em: 26 fev. 2010.) 

e personagens de Tintin (Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/The_Adventures_of_Tintin>. Acesso em: 26 fev. 2010.) 

 

 A Itália também serve de referência para os quadrinhos, especialmente para os quadrinhos 

eróticos, com Guido Crepax (autor de Valentina) e Milo Manara (autor de O Clic) [cf. 6.2.3]. Além disso, 

uma editora, a Sergio Bonelli Editore, é responsável pela expressão Bonelli Comics, uma vasta linha de 

quadrinhos [em italiano, fumetti] por ela produzidos. Com seu traço característico, estas revistas são 

publicadas em todo o mundo e tornaram suas personagens principais verdadeiros ídolos dos fãs de 

quadrinhos. Dentre os mais conhecidos estão Tex, de Giovanni Luigi Bonelli e Aurelio Gallepini (a 

história de Tex Willer, um ranger americano que luta pela justiça em meio a índios e fortes, no melhor 

estilo western); Zagor, de Guido Nolitta (pseudônimo de Sergio Bonelli) e Gallieno Ferri (também 

ambientado no estilo western, Zagor é o “espírito da machadinha”, e luta no oeste americano entre índios 

e brancos e malfeitores); Martin Mystère, de Alfredo Castelli e Giancarlo Alessandrini (também chamado 

de “O Detetive do Impossível”, Martin é um arqueólogo que conseguiu o domínio do “terceiro olho” num 

mosteiro tibetano; suas histórias estão repletas de curiosidades históricas, atingindo um público mais 

http://www.asterix.com/encyclopedia/characters/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Adventures_of_Tintin
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culto); Julia, de Giancarlo Berardi e Luca Vannini (Julia Kendall, As Aventuras de Uma 

Criminóloga, trata de uma criminóloga de fisionomia assumidamente baseada na atriz Audrey Hepburn, 

que ajuda a polícia a solucionar crimes); Dampyr, de Mauro Boselli e Maurizio Colombo (a história de 

Harlan Draka, filho de um vampiro e uma humana, que combate as forças do mal); Mágico Vento, de 

Gianfranco Manfredi (Ned Ellis, o Mágico Vento, é um soldado sobrevivente de um massacre, que perdeu 

a memória mas que tem visões; vive entre os Sioux, no estado norte-americano de Dakota após a Guerra 

de Secessão); e Dylan Dog, de Tiziano Sclavi (alcunhado “O Detetive do Pesadelo”, Dylan Dog é um 

detetive de aspecto declaradamente baseado no ator Rupert Everett, cujo mordomo Groucho faz alusão a 

Groucho Marx). Ver figuras 128 a 130. 

 

  
Figura 128 – Tex (esquerda) e Zagor (direita) 

(Disponível em: <http://www.texbr.com/>. Acesso em: 19 jan. 2010.) 

 

  
Figura 129 – Martin Mystère (esquerda) e Julia Kendall (direita) 

(Disponível em: <http://www.texbr.com/>. Acesso em: 19 jan. 2010.) 

 

http://www.texbr.com/
http://www.texbr.com/
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Figura 130 – Dampyr (esquerda), Mágico Vento (centro) e Dylan Dog (direita) 

(Disponível em: <http://www.texbr.com/>. Acesso em: 19 jan. 2010.) 

 

 Critério estilístico-temático Se o critério unicamente geográfico é aplicado, o que dizer de um 

Moebius, de um Frank Miller, de um Alan Moore? Onde encaixar o estilo de cada um? Devido às 

dificuldades inerentes a qualquer classificação, aqui o problema é ainda mais complexo, pois se trata de 

texto e desenho, duas “manifestações artísticas” que formam um terceiro, a história em quadrinhos. Num 

primeiro momento, podem-se dividir os quadrinhos em ocidentais e orientais, haja vista as diferenças 

marcantes, embora não na totalidade das obras, entre estas duas vertentes; a seguir, pode-se tentar 

classificá-los segundo um critério geográfico (país ou região) ou segundo expressão linguística (idioma); 

pode-se optar ainda pelo gênero ou utilidade: charge, cartum, humor, erótico, terror, western, 

sobrenatural, policial, grotesco, ficção científica, infantil, infanto-juvenil, adulto, super-heróis, sério, 

educativo, nonsense, publicitário, jornalístico, institucional. 

 Muitas vezes faz-se referência ao próprio autor e seu estilo, desenhista ou roteirista, pois é esta a 

única forma de se caracterizarem diversas histórias em quadrinhos. Daí se falar no Flash Gordon de Alex 

Raymond, no Tarzan de Harold Foster ou de Burne Hogarth; na obra de um dos grandes mestres, como 

Lee Falk, Stan Lee, Alan Moore ou Joe Madureira; ou no período a ser estudado, por exemplo, histórias 

em quadrinhos dos anos 1950 ou histórias em quadrinhos de vanguarda – seja qual for a época referida 

pelo termo “vanguarda”. O fato é que é muito difícil classificar a obra de arte, e a nona arte, como são 

conhecidos os quadrinhos, não é exceção. 

 A nona arte é uma denominação para as histórias em quadrinhos, que as coloca em referência 

cronológica às demais, a saber, a oitava (fotografia), a sétima (cinema), e as seis anteriores (Música, 

Dança, Pintura, Escultura, Literatura e Teatro). 

 Apenas a título de ilustração, comparem-se alguns exemplos variados de histórias em quadrinhos, 

mais ou menos da mesma época (séculos XX-XXI, entre 1980 e 2003). Atenção deve ser dada ao tipo de 

traço (estilizado, redondo, grosseiro), ao colorido, à luminosidade, às sombras, ao contraste, às letras, à 

personalização dos desenhos, aos detalhes, isso para só falarmos da parte pictórica; uma outra análise 

http://www.texbr.com/
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deveria ser feita em nível de discurso. Como poderiam ser classificados tais estilos de histórias em 

quadrinhos, a não ser como obras isoladas? Ver figuras 131 a 133. 

 

 
Figura 131 – Incal, Vol. 1, p. 35 (Jodorowski e Moebius) 

(Devir, 2006. Original de 1981) 

 

 
Figura 132 – Incal, Vol. 1, p. 43 (Jodorowski e Moebius) 

(Devir, 2006. Original de 1981) 
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Figura 133 – Incal, Vol. 1, p. 49 (Jodorowski e Moebius) 

(Devir, 2006. Original de 1981) 

 

 Observe-se que as figuras 131, 132 e 133, embora com a variedade apresentada nos desenhos, 

pertencem à mesma história, do mesmo autor, na mesma publicação. 

 A rigor, poder-se-ia alegar que, devido à variedade encontrada e exemplificada superficialmente 

aqui, cada história deveria ser analisada isoladamente. No entanto, isto só ocorre em certos casos que 

justifiquem tal conclusão – e são muitos. Muitas histórias, autores e gêneros podem ser agrupados, pois 

nas histórias em quadrinhos também existem as “escolas” e movimentos, em que um pioneiro abre as 

portas para seus seguidores, que o “imitarão”. Muitas histórias refletem o traço de Frank Miller, de Will 

Eisner, de Moebius. Talvez se possa afirmar que somente os grandes mestres revolucionários e 

inovadores da nona arte constituirão modelos à parte, desafiando classificações; o restante pode ser 

agrupado em categorias. Vejamos mais alguns exemplos ilustrativos. 
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Figura 134 – Fathom, Vol. 1, capa (Michael Turner) 

(Panini, 2006. Original de 2000) 

 

 Note-se na Figura 134 o detalhe sutil da transformação da água em um corpo de mulher. 
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Figura 135 – Fathom, Vol. 1, p. 75 (Michael Turner) 

(Panini, 2006. Original de 2000) 
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Figura 136 – Aldebaran, Vol. 5, p. 56 (Luís Eduardo de Oliveira – Leo) 

(Panini, 2007. Original de 2003) 

 

 
Figura 137 – Aldebaran, Vol. 5, p. 6 (Luís Eduardo de Oliveira – Leo) 

(Panini, 2007. Original de 2003) 
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Figura 138 – O Dobro de Cinco, p. 11 (Lourenço Mutarelli) 

(Devir, 1999. Original de 1999) 
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Figura 139 – O Dobro de Cinco, p. 39 (Lourenço Mutarelli) 

(Devir, 1999. Original de 1999) 

 

 


