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RESUMO 

O presente trabalho trata, principalmente, da intertextualidade presente nas histórias 

em quadrinhos da Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa, buscando tecer uma 

caracterização dos principais recursos lingüísticos utilizados para a manutenção dos 

seus leitores nos quarenta anos de existência da publicação. A conceituação de 

quadrinhos e um breve histórico iniciam o trabalho, retratando os principais 

acontecimentos que levaram ao perfil mercadológico dos quadrinhos na atualidade. 

Um relato da vida e obra de Mauricio de Sousa demonstra um pouco da paixão do 

autor pela arte e sua luta pelo sucesso. Conceitos de Teoria da Leitura buscam 

refletir sobre o processo cognitivo da leitura e traçar um perfil do leitor de 

quadrinhos, especialmente da Turma da Mônica. Princípios da Lingüística Textual 

norteiam o restante da pesquisa, enfocando-se os conceitos relacionados à 

intertextualidade. Uma análise composta por quatro histórias em quadrinhos da 

Turma da Mônica dos anos 70, 80, 90 e 2000 procura demonstrar os artifícios – 

dentre os quais a paródia revelou-se como o mais freqüente – que Mauricio de 

Sousa e sua equipe empregam para criar humor e manter a leitura atualizada e 

prazerosa para as mais diversas idades, inclusive os adultos. A atual pesquisa 

adventa a possibilidade de os quadrinhos serem vistos como rico recurso de análise 

textual, como literatura de entretenimento também para adultos e como 

merecedores de destaque no âmbito dos estudos literários.

Palavras-chave: Lingüística Textual. Intertextualidade. Paródia. Teoria da Leitura. 

História em quadrinhos. Turma da Mônica.
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ABSTRACT 

The present research is primarily about the intertextuality used in the Turma da 

Mônica comic books, by Mauricio de Sousa, focusing on a characterization of the 

main linguistic resources that have ensured a faithful audience for the comic books in 

the last forty years. The dissertation begins by introducing the concept of comic 

books, along with a brief history, illustrating the major events which led to their 

current market position. An account of Mauricio de Sousa's life and works provides 

an insight into the author's passion for art and his struggle to succeed. Concepts from 

Reading Theory are used to reflect upon the cognitive process of reading and to 

describe the comic book reader's profile. Textual Linguistics principles drive the 

remaining work, focusing on the concepts related to intertextuality. An analysis of 

four Turma da Mônica stories from the 70's, 80's, 90's and 2000's shows the methods 

– of which the parody seems to be the most common – used by Mauricio de Sousa 

and his team to create humor and keep the comic books up to date and give reading 

pleasure to kids and adults alike. The research proposes that comic books can be 

used as a rich resource for textual analysis, entertaining reading for adults and 

deserving of evidence in the literature studies. 

Keywords: Textual Linguistics. Intertextuality. Reading Theory. Comic Books. Turma

da Mônica.
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INTRODUÇÃO

As histórias em quadrinhos foram, e são, ainda, importante ferramenta na 
construção do imaginário coletivo dos povos ocidentais e orientais.  

       (Braga; Patati, 2006, p.12) 

As histórias em quadrinhos constituem uma popular forma de arte do mundo e 

um gênero literário bastante peculiar e mesmo tendo sido, de certo modo, ignoradas 

no âmbito acadêmico, sua importância como meio de grande expressividade, bem 

como parte indispensável da cultura de massa, não pode ser negada.

Infelizmente, tanto no Brasil como em vários outros países, as histórias em 

quadrinhos foram, durante muito tempo, consideradas uma ameaça ao 

desenvolvimento intelectual das crianças, colocadas no ostracismo e consideradas 

culpadas por boa parte dos males do mundo. Não é de se surpreender, portanto, 

que as mesmas tenham encontrado dificuldade em adentrar as portas das escolas e 

das bibliotecas. No caso das universidades, a exclusão dos quadrinhos ocorreu em 

função de pouquíssimos pesquisadores entenderem-nos como dignos de estudo 

científico.

A resistência de educadores e pais às histórias em quadrinhos e aos demais 

meios de comunicação de massa diminuiu à medida que a sociedade passou a ver 

esses recursos com outros olhos. As barreiras contra elas, no entanto, ainda não 

desapareceram totalmente. Muitos consideram as histórias em quadrinhos uma 

leitura menos nobre, que não deve ser estimulada, pois prejudica a leitura de livros – 

esta sim, pertinente.

Alguns estudiosos, ainda, têm afirmado que a cultura dos quadrinhos caminha 

para o fim – a evolução das tecnologias estaria transformando-os em um universo 

obsoleto. Ao que parece, porém, isso não ocorrerá. Antigos leitores parecem não 

abandonar o hábito, enquanto novos “viciados” rendem-se aos encantos do gibi. 

Influenciados pelo recente aumento de produções cinematográficas baseadas nas 
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histórias, por modificações gráficas feitas nas revistas, ou simplesmente por pais 

aficionados, os leitores das histórias em quadrinhos continuam presentes no mundo 

todo.

A escolha pelo tema desta dissertação parte exatamente da crença nessa 

imprescindibilidade dos quadrinhos na literatura e na possibilidade de eles 

despertarem e manterem o gosto pela leitura, calcada na grande paixão pelos 

mesmos, em especial pela famosa Turma da Mônica, que acompanhou uma infância 

rica em leituras e ainda faz rir uma adulta maravilhada pelas mais variadas formas 

de escrita. Faz-se necessário mostrar, ao mundo acadêmico, que histórias em 

quadrinhos podem propiciar muito mais do que mero entretenimento, podem conter 

ricos elementos lingüísticos.  

Mauricio de Sousa, com suas personagens conhecidas mundialmente, é, sem 

dúvida, a pessoa que parece representar sozinha a grandiosidade do gênero no 

Brasil; é o mais bem sucedido dos criadores de quadrinhos brasileiros e o grande 

veiculador desse estilo ainda nos dias atuais. Entreter a públicos diversos, cativar as 

crianças e ter conseguido transformar a infância de muitos adultos em uma aventura 

formam, indubitavelmente, o maior troféu que o autor carrega. Não é, porém, o 

único. Por sua perdurável obra, seu inquestionável carisma e seu indiscutível 

talento, Mauricio de Sousa teve, aqui, sua obra escolhida para se estudar o plano 

lingüístico das histórias em quadrinhos.

O pensamento de que os quadrinhos da Turma da Mônica são “apenas coisa 

de criança” pode ser desmistificado, bastando observar-se a grande quantidade de 

adultos que os lêem, além da elaborada produção textual voltada para os mesmos.

Este trabalho procura mostrar justamente que um dos fãs mais assíduos das 

histórias em quadrinhos da Turma da Mônica é o leitor mais velho, que acompanha, 
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juntamente com os novos leitores mirins, a saga atemporal de Mônica, Cebolinha e 

companhia.

 Com base em elementos da Teoria da Leitura e pressupostos da Lingüística 

Textual, busca-se demonstrar, como objetivo geral, os recursos lingüísticos e 

temáticos mais freqüentemente empregados por Mauricio de Sousa e sua equipe 

para (o que se acredita ter como enfoque) a manutenção do leitor, que, agora adulto, 

acompanha as histórias desde os anos setenta e oitenta. Como objetivos 

específicos:

a) pretende-se mostrar quais desses recursos são utilizados para a aquisição 

de novos leitores, pertencentes a uma geração tão exigente e tão voltada para a 

tecnologia;

b) busca-se comprovar o papel da intertextualidade nesse jogo de sedução 

para a manutenção/captação do público.

 A presente pesquisa tem como capítulo inicial a contextualização das histórias 

em quadrinhos – referidas como HQ daqui em diante – dentro da história e da 

literatura, sendo apresentadas sua estrutura e algumas das teorias que as procuram 

explicar. Obras de estudiosos como Iannone (1994), Eisner (1989), McCloud (1995 e 

2006), Luyten (1985), Lajolo (2001), Cirne (1973, 1977, 1982, 2000 e 2002), Moya 

(1977 e 2002) e Vergueiro (2005) foram tomadas como ponto de partida para esta 

parte do trabalho.

 O capítulo seguinte é composto pelo histórico das HQ de Mauricio de Sousa e 

da Turma da Mônica. Para tal, publicações de Dantas (2005), Vergueiro (1999) e do 

próprio Mauricio de Sousa (1999, 2000, 2004 e 2005) foram utilizadas como fonte.  

Em seguida, no capítulo três, busca-se uma compreensão do processo da 

leitura, procurando traçar um provável perfil do leitor de HQ, especialmente do leitor 
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da Turma da Mônica, com base em uma pesquisa quantitativa1. Os estudos de 

Kleiman (2000) sustentam, majoritariamente, o desenvolvimento deste capítulo.

 O capítulo quatro destina-se às teorias da Lingüística Textual, dentro das 

quais se destacam as relativas à intertextualidade, as quais, por seu turno, 

permearão a análise do corpus em si. Dentro da Lingüística Textual, optou-se por 

seguir principalmente a abordagem de Koch (1998, 2002, 2004, 2005 e 2007); para 

a questão da intertextualidade, recorreu-se aos estudos de Koch (2004 e 2007), 

Sant’Anna (1999) e Hutcheon (2000). Este capítulo será seguido por outro que trata 

da intertextualidade na HQ da Turma da Mônica.

A análise do corpus encontra-se no capítulo seis. O corpus compõe-se de 

quatro histórias completas da Turma da Mônica, dos anos setenta, oitenta, noventa 

e dois mil – sendo uma de cada década. Foram escolhidas, dentre tantas outras, por 

representarem um dos fatos marcantes de sua década ou por manifestarem a 

recorrência de temas e recursos utilizados. As quatro HQ encontram-se por inteiro 

nos anexos. 

Ainda no mesmo capítulo, são mencionadas partes de outras histórias para 

demonstrar a recorrência de artifícios contemplados pelo corpus principal escolhido. 

As histórias em questão procuram ser uma amostragem do desenvolvimento e do 

aprimoramento de técnicas intertextuais, de linguagem, de temas e de imagem que 

parecem ter acompanhado o passar das décadas.

Por último, as considerações finais que, unindo as análises com o resultado 

da pesquisa quantitativa, apontarão quais faixas etárias apreciam mais a HQ da 

1 Pesquisa elaborada exclusivamente para este trabalho, aplicada com pessoas de diversas faixas 
etárias na cidade de São Paulo, com o intuito de ser uma amostragem de quais são os quadrinhos 
mais lidos e por quem.
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Turma da Mônica atualmente e quais são os recursos textuais que levam a 

publicação a ser tão bem-sucedida.

Ao final, encontram-se as referências das imagens, a lista de gráficos, a 

bibliografia e os anexos. 
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CAPÍTULO 1

CONCEITO E HISTÓRICO DOS QUADRINHOS  
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CAPÍTULO 1 

CONCEITO E HISTÓRICO DOS QUADRINHOS 

O mundo dos quadrinhos é mais vasto do que podemos imaginar. E é 
esteticamente mais interessante do que muitos imaginam.  

            (Cirne, 2002, p.37). 

1.1 DENOMINAÇÃO PARA AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

Segundo Iannone (1994), as HQ como se conhece hoje surgiram nos Estados 

Unidos e lá receberam o nome de comics, palavra que significa cômico, humorístico. 

A expressão é utilizada até hoje, mesmo em histórias sem caráter cômico: comic 

strips são as tiras e comic books são as revistas em quadrinhos. Na Espanha, 

ganham o nome de tubeos, referência à primeira revista infantil; na Itália, são 

chamadas fumetti (fumacinha), em uma alusão aos balõezinhos. No Brasil, 

prevalece o termo gibi, título de uma das primeiras e principais revistas do gênero 

aqui publicadas, mas também aparecem os termos “historinhas”, “quadrinhos” e 

“histórias em quadrinhos”. Nomenclatura menos familiar para os leitores de HQ é a 

expressão “tira diária” – as histórias curtas publicadas nos jornais – e os termos 

“lâmina” ou “tablóide”, história editada em uma única página.  

1.2 CONCEITO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

De modo geral, a história em quadrinhos é uma história contada em quadros 

por meio de imagens, com ou sem texto. É uma narrativa gráfico-visual, cuja 

especificidade reside nos cortes espaço-temporais (a divisão dos quadrinhos em si), 

no uso de elementos iconográficos e na presença de signos peculiares, como as 

onomatopéias e os diferentes tipos de balões. Para Eisner (apud McCloud, 1995) 
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figuras tomadas individualmente não passam de figuras, mas quando são parte de 

uma seqüência, a arte da imagem se transforma em arte das histórias em 

quadrinhos. McCloud (1995, p.9) define-as como “imagens pictóricas e outras 

justapostas em seqüência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a 

produzir uma resposta no espectador”. 

Conforme Luyten (1985b) aponta, as HQ são formadas por dois códigos de 

signos gráficos: a imagem e a linguagem escrita.

Enquanto a escrita é informação percebida, ou seja, é preciso conhecer a 

decodificação dos símbolos abstratos da linguagem, as imagens são informações 

recebidas, o que quer dizer que é possível entendê-las instantaneamente, até por 

quem não tem educação formal. Por conta disso, as HQ acabaram associadas 

somente à leitura para crianças ou, ainda, até desprezadas como literatura inferior.

No entanto, o registro dos fatos – necessidade humana desde os primórdios – 

iniciou-se com os desenhos nas paredes das cavernas, ou seja, a imagem principiou 

e sempre fez parte da história da comunicação. A pintura rupestre é, sem dúvida, a 

mais antiga forma de arte, de onde todas as outras e o início do processo da escrita 

evoluíram. A tentativa de dizer algo, de se aproximar do coletivo pela expressão, 

seja qual for a forma, é um desejo básico da humanidade. Os hieróglifos eram uma 

mistura de letras e desenhos; os monges copistas incluíam iluminuras à transcrição 

dos textos; a xilogravura (desenhos na madeira) precedeu a xilografia (escrita na 

madeira); os cantores da Idade Média valorizaram suas apresentações com 

pôsteres em imagens seriadas e os ideogramas chineses são símbolos pictóricos, 

usados até hoje.

É interessante observar que os quadrinhos são mais estudados no campo da 

arte do que no da literatura. Nas universidades, a maior parte dos livros que trata 
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das HQ é encontrada nas bibliotecas de Artes ou Arquitetura, e não nas de Letras2.

Muitas das obras a respeito dos quadrinhos enfatizam a parte de diagramação e 

desenho; a parte discursiva não é muito abordada.

1.3 ESTRUTURA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Para Eisner (1989, p.8), “a configuração geral de quadrinhos apresenta uma 

sobreposição de palavra e imagem, e [...] as regências da arte [...] e as regências da 

literatura [...] superpõem-se mutuamente”. 

Para esse mesmo autor, os quadrinhos criam uma linguagem ao empregar 

imagens repetitivas e símbolos reconhecíveis. Nessa linguagem, o texto funciona 

como uma extensão da imagem, e a fusão de símbolos, imagens e balões cria o 

enunciado.  

Entre os elementos fundamentais que entram na composição imagética dos 

quadrinhos estão os balões e o ritmo visual (diagramação e corte em quadros); entre 

os que caracterizam a linguagem escrita figuram as onomatopéias.

 Os balões podem ter vários formatos, expressando pensamentos, falas 

trêmulas, raiva, momentos de mudez, medo e diversas outras formulações, 

dependendo da situação visual e comunicativa que o autor quer criar. Quando se 

pensa que todas as possibilidades já foram exploradas, surgem novas idéias 

extremamente criativas. A própria metalinguagem é bastante explorada nas HQ 

desde O Gato Félix, em uma célebre tira em que o gato utiliza seu balão de fala 

como balão para voltar para a Terra. Nas HQ da Turma da Mônica, por exemplo, é 

comum as letras caírem de dentro do balão, derrubando a personagem; o balão virar 

2 Fato observado pesquisando-se os acervos das Universidades Mackenzie, USP e PUC-SP. 
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um guarda-chuva ou uma personagem pegar uma palavra de dentro dele e usá-la 

como o objeto real que a mesma representa. Segundo Luyten (1985b, p.19), o

surgimento dos balões foi um marco, pois a partir dele: 

os personagens passam a falar e a narrativa ganha um novo 
dinamismo, libertando-se, ao mesmo tempo, da figura do narrador e 
do texto de rodapé que acompanhava cada imagem. Com essa 
autonomia, cada quadrinho ganhou uma incrível agilidade, porque 
passou a contar em seu interior, integradas à imagem, com todas as 
informações necessárias para o seu entendimento. 

Figura 1 - Acima, Dudu “apanha” do balão de pensamento.  
Figura 2 - Mais acima, O Louco retira a palavra você do balão como se fosse um objeto. 

As onomatopéias completam a linguagem dos quadrinhos e dão efeito de 

beleza sonora. Na visão de Cirne (1977, p.33-34), uma boa onomatopéia “está para 

os quadrinhos assim como um ruído (bem utilizado) está para o cinema”.  

 Para Luyten (1985b), muitos dos ruídos onomatopaicos vêm da língua 

inglesa, primeiramente pela supremacia americana na produção de HQ e, 

posteriormente, pelo fato de ser uma língua sintética cujo som representa o próprio 
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verbo da ação. Apesar disso, as onomatopéias, bem como os balões, estão cada 

vez mais divertidas e criativamente exploradas pelos desenhistas.  

A Mauricio de Sousa Produções3 adota um estilo pessoal para as 

onomatopéias que utiliza nas revistas da Turma da Mônica, adaptando algumas 

expressões norte-americanas para a língua portuguesa, ou transcrevendo os ruídos 

da maneira como soam aos ouvidos do leitor brasileiro. Assim sendo, o "gulp" 

americano transforma-se em “glup”, o “splash” em “chuáá”, o “atchoo” em “atchim” 

etc.

Figura 3 - As revistas Disney brasileiras “traduzem” algumas onomatopéias (glup), mas 
mantêm outras no formato americano (wroom, crak). 

Figuras 4 e 5 - Onomatopéias adaptadas para o português em revistas da Turma da Mônica.

3 Empresa fundada por Mauricio de Sousa, que inclui o estúdio onde são feitas as HQ e demais 
seções que cuidam dos produtos da marca. Será abordada mais adiante, no capítulo sobre o escritor.  
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A dinâmica estrutural entre os quadrinhos é também de fundamental 

importância para a confecção de uma boa história. Para Eisner (1989), o quadrinho 

funciona como um palco, e controla o ponto de vista do leitor. As diversas 

perspectivas criadas pelo autor produzem diferentes reações no espectador. Desse 

modo, um quadrinho estreito, por exemplo, causa a impressão de encurralamento, 

enquanto um largo sugere amplitude; um quadrinho totalmente preenchido pelo 

vilão, visto de baixo, evoca uma aproximação com a cena, ao passo que a mesma 

situação, vista de cima, estimula a sensação de distanciamento. Apesar de se tratar 

da parte da imagem, esses mecanismos de aproximação e distanciamento são 

recorrentes na literatura – denominados na semiótica como mecanismos de 

desembreagem4.

A escrita das HQ, além das onomatopéias, tem diversas outras 

peculiaridades. Segundo Eisner, 1989, p. 122:

Escrever para quadrinhos é uma [...] habilidade especial, cujos 
requisitos nem sempre são comuns a outras formas de criação 
escrita, pois lida com uma tecnologia singular. [...] Quando palavra e 
imagem se misturam, as palavras formam um amálgama com a 
imagem e já não servem para descrever, mas para fornecer som, 
diálogo e textos de ligação.

No entanto, a interdependência entre escrita e imagem, em que esta 

prevalece àquela, pode, em outras configurações, ter a escrita como privilegiada, 

quando o texto convencional se faz necessário para alterar o sentido ou a intenção.  

Nas publicações atuais das HQ da Turma da Mônica, observa-se uma mistura 

de histórias que contêm somente enunciados visuais e de histórias com enredos 

escritos mais complexos.  

4 Conceito explicado em BARROS (2005, p.54): “o sujeito da enunciação faz uma série de opções 
para projetar o discurso, tendo em vista os efeitos de sentido que deseja produzir”. 
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1.4 HISTÓRIA EM QUADRINHOS É LITERATURA? 

Parece que sempre houve uma dúvida em relação ao fato de a HQ ser ou não 

parte da literatura. Quando aparece mencionada em livros acadêmicos, é naqueles 

que dissertam sobre literatura infantil. Além disso, na maioria dos livros desse tipo, a 

parte referente à HQ aparece muito sucinta, não ocupando sequer um capítulo. 

Apesar de constar, por vezes, como “literatura em quadrinhos”, o que há nos livros 

são alguns fatos históricos e o fenômeno da reação aos quadrinhos como leitura 

prejudicial que marcou os anos 50.  

Também as HQ não são consideradas um gênero da literatura, pois não 

aparecem em obras sobre gêneros literários.  

Segundo Lajolo (2001, p.17), para que a obra literária exista “é preciso [...] 

que alguém a escreva e que outro alguém a leia. E, para ela passar das mãos do 

autor aos olhos do leitor, várias instâncias se interpõem: editor, distribuidor e livreiro 

são três delas”. Nitidamente, estas condições e instâncias existem nas HQ. Mas por 

que, ainda assim, ficam fora da literatura? 

A autora (p.18) explica:  

Para que o texto seja considerado literatura [...] é preciso algo mais 
do que a interação entre seu autor e seus leitores. A literatura tem 
de ser proclamada e só os canais competentes podem proclamar 
um texto ou um livro como literatura. [Grifo da autora]. 

As HQ nunca foram proclamadas como literatura. Embora não haja mais a 

“caça às bruxas” dos anos 50, os quadrinhos ainda não são levados a sério pela 

maioria dos estudiosos e leigos e continuam sendo vistos como leitura marginal, 

conforme comenta ainda a autora (p.31): 
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Também a telenovela, irmã caçula da radionovela, faz parte dos 
excluídos da literatura oficial, bem como a literatura infantil, a 
fotonovela, a história em quadrinhos. A literatura [...] desconfia de 
tudo que não é escrito, ou de tudo que ao escrito acrescenta outros 
códigos.

Não se está sugerindo que as HQ devam ocupar o lugar de clássicos ou 

grandes obras contemporâneas, mas sim, que elas tenham seu devido 

reconhecimento e prestígio como literatura de fato. Felizmente, hoje já existem 

diversos livros que abordam os benefícios dos quadrinhos para a aprendizagem da 

leitura e para o desenvolvimento do gosto pela mesma, incluindo-os no hall de 

literatura que merece ser lida e admirada. 

1.5 PANORAMA HISTÓRICO 

Em se tratando de tecer um histórico resumido, seja ele a respeito de 

qualquer assunto, é inviável qualquer tentativa de completude sem que sejam 

injustiçados importantes momentos ou contribuintes do mesmo. Por não ser também 

o enfoque central dessa pesquisa, o presente panorama procurará apresentar tão 

somente os mais relevantes períodos, acontecimentos e autores para a formação do 

mercado editorial da literatura em quadrinhos. 

1.5.1 Panorama histórico mundial 

As primeiras HQ surgiram em meados do século XIX, não exatamente como 

se conhece hoje, mas já precursoras do formato moderno. No início, as ilustrações 

surgiram apenas para retratar cenas ou contar histórias, e podiam ser sem legendas, 

ou aglutinadas em um único desenho.
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Rudolph Topffer (1799-1846) – suíço, um dos mais importantes ilustradores 

do mundo –, Wilhelm Busch (1832-1908) – alemão, poeta, artista e humorista – e 

Georges Colomb (1856-1945) – francês, usava o pseudônimo de Christophe – são 

considerados os precursores das HQ.

Segundo Moya (1993, p.12), esses autores “aliavam suas qualidades literárias 

ao excelente nível de desenho, ao senso de humor, à antevisão do que viria a ser 

um dos veículos de maior sucesso no mundo das comunicações: os comics”. Para 

ele, Topffer escrevia histórias basicamente figurativas, originais e fantasiosas. Suas 

personagens mais famosas são M. Vieuxbois, Dr. Festus e M. Cryptogame. Já 

Busch era preciso nas linhas de seus desenhos e foi um dos principais inventores da 

caricatura e do riso satírico. Seu trabalho mais conhecido é Max und Moritz, que 

chegou ao Brasil com o nome de Juca e Chico pela tradução de Olavo Bilac. 

Christophe, com Famille Fenouillard, considerada a primeira HQ moderna, é 

apontado por diversos estudiosos como o verdadeiro criador da fórmula que daria 

origem às atuais HQ. Para Iannone (1994, p.30), “seus desenhos dão a idéia clara 

do movimento entre uma imagem e outra, e a história é habilmente dividida em 

pequenos quadros, para evidenciar o desenrolar dos acontecimentos”. 

Apesar desse início europeu, os Estados Unidos dominaram o campo dos 

comics, ultrapassando o pioneirismo nesse meio, como se verá adiante. 

As revistas humorísticas francesas (Le Charivari), inglesas (Punch) e 

americanas (Judge e Life) consagraram a profissão do cartoonist (caricaturista5). No 

início, os cartoons eram desenhos simples, de cunho político, até que uma disputa 

comercial entre dois jornais da imprensa nova-iorquina, no final do século XIX, levou 

seus donos a buscarem inovações e a recorrerem a diversos artifícios para 

5 A autora traduz cartoonist como caricaturista. O termo, no entanto, designa cartunista. De acordo 
com o dicionário Oxford (1999, p.49), a palavra cartoon define caricaturas somente quando no jornal. 
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conquistar leitores. Entre as inovações, houve um grande incentivo ao uso dos 

comics, o que gerou um vasto campo de trabalho para os cartoonists. Essa 

rivalidade entre os caricaturistas impulsionou os modelos mais próximos das HQ 

atuais, conforme a perspectiva de Iannone (1994, p.30): “a narrativa em seqüência 

de imagens, a manutenção dos personagens nessas seqüências e os diálogos 

inseridos no quadro”. 

Figura 6 - Famille Fenouillard,

Em 1895, o jornal New York World, de propriedade de Joseph Pulitzer, 

publicou uma historieta com a primeira personagem fixa semanal em cores, 

marcando o aparecimento definitivo das HQ. A personagem de Down Hogan’s Alley,

escrita por Richard Outcault, vestia um camisolão com mensagens irreverentes e, no 

ano seguinte, apareceu como protagonista e com seu camisolão pintado em 
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amarelo. Por este motivo, ficou conhecida como The Yellow Kid, e transformou-se 

na principal atração do jornal.

Figura 7 - The Yellow Kid. 

A briga entre os dois jornais continuou, e Outcault foi convencido por 

Randolph Hearst, dono do Morning Journal, a mudar de emprego. Na imprensa 

concorrente, Outcault passou a desenhar séries de aventuras cômicas e não 

somente lâminas únicas, inovando, também, na introdução de balões com falas. O 

público, porém, não gostou muito e o autor voltou à estrutura anterior. Sua outra 

personagem de sucesso seria Buster Brown, traduzido, no Brasil, como Chiquinho, 

em 1905.

Rudolph Dirks, que também trabalhava no Morning Journal, retomou a 

fórmula de Outcault, usando balões e seqüências de quadros para desenvolver o 

enredo. Segundo Ianonne (1994), Dirks foi o primeiro autor a apresentar uma 

história em quadrinhos com todos os elementos associados. Como acontecera com 

o colega, houve pouca receptividade ao modelo, mas Dirks insistiu e consagrou-o. 

Dirks criou as personagens Hans e Fritz, baseadas nas do desenhista Wilhelm 

Busch – as já mencionadas Max und Moritz. Dirks escreveu até morrer, em 1967, e 

seu filho John desenha e publica os quadrinhos até hoje. É a série que mais 

perdurou na história das HQ, e sua fórmula é seguida ainda nos dias atuais. 

Não se pode deixar de mencionar o também americano Winsor McCay, com 

seu Little Nemo in Slumberland (O Pequeno Nemo no País do Sono), considerado 
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obra-prima dos quadrinhos. A partir dele, duas correntes surgiram no cenário das 

HQ: alguns autores mantinham o caráter inocente e cômico, ao passo que outros 

buscavam a linha intelectual de McCay, que explorava novas possibilidades mais 

líricas.

Com o surgimento de novos quadrinistas e a continuada concorrência entre 

os jornais, a expansão e a renovação das HQ era inevitável. Diversos desenhistas 

criativos surgiram com variadas personagens e idéias atraentes, as quais 

perduraram até hoje. 

Adiantando-se um pouco no tempo, teve-se a criação de personagens 

bastante conhecidas, como Felix The Cat (O Gato Félix), do australiano Pat Sullivan, 

que saiu dos cinemas e atingiu a imprensa escrita em 1923. Deve-se mencionar, 

também, Tintin, personagem adolescente, escoteiro e repórter, sempre 

acompanhado do seu cão – criação de Hergé (pseudônimo de Georges Remi, 

escritor belga), que, para Moya (1993, p.62), “pertence ao Olimpo dos criadores do 

mundo da fantasia e da aventura”. Hergé é considerado por muitos autores como o 

Walt Disney europeu. De Elzie Crisler Segar, herdou-se Popeye, o marinheiro que 

surgiu como antecipador dos super-heróis com superpoderes.

           Figura 8 - Felix The Cat.                                 Figura 9 - Tintin.
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Em 1929, dois quadrinhos publicados mudariam o caminho dos comics: Buck 

Rogers, ficção científica que retratava o século XXV, e Tarzan, o herói das selvas. 

Até então predominantemente cômicas, com personagens infantis e seus familiares, 

a HQ foi invadida pela aventura. O sucesso das histórias de aventuras levou o jornal 

Chicago Tribune a encomendar os quadrinhos do detetive Dick Tracy.

Já nos anos 30, um novo estilo associou-se à técnica dos quadrinhos 

americanos, então definitivamente líderes na produção mundial. Como afirma 

Iannone (1994, p.45), Milton Carniff, com seu Terry and the Pirates (Terry e os 

Piratas), “agregou a perspectiva e o contraste aos quadrinhos, ou seja, a 

apresentação dos personagens em vários planos, num harmonioso equilíbrio entre 

desenho e narrativa”. Em 1938, surgiria o Super-Homem, de Jerry Siegel e Joe 

Schuster. Em 1939, no rastro do sucesso do Homem de Aço, a revista Detective 

Comics lançou o Batman.

Ainda naquela década, houve a estréia de Mickey Mouse, personagem de 

desenho animado, no papel. As HQ de Walt Disney6 tornar-se-iam um grande 

fenômeno, especialmente no Brasil, como se verá adiante.  

Segundo Cirne (2002), foi ainda nos anos 30, ascendendo a cada década, 

que as HQ extrapolaram os jornais, aumentando o número de publicações 

exclusivas, sobretudo revistas.  

A partir dos anos 50, temas relacionados a questões morais, sociais e 

políticas começaram a se firmar com HQ como Peanuts, por exemplo. Naquela 

6
Walter Elias Disney (1901–1966) foi cineasta, produtor americano de desenhos animados e 

animador. Tornou-se conhecido, nas décadas de 1920 e 1930, por seus personagens de desenho 
animado, como Mickey e Pato Donald. Ele também foi o criador do parque temático sediado nos 
Estados Unidos chamado Disneylândia, além de ser o fundador da corporação de entretenimento, 
conhecida como a Walt Disney Company.  
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década, destacou-se ainda Will Eisner, autor tratado como “mestre” no campo da 

literatura em quadrinhos. Sua criação maior foi Spirt, conforme aponta Cirne (2002, 

p.32):

Eisner fez do Spirit [...] um marco narrativo e gráfico, com suas 
angulações ousadas, seu iluminamento perfeito, seus dramas 
existenciais, seus inícios sempre diferenciados em termos de 
logotipia. Enfim, um marco revolucionário à altura das grandes 
obras do século XX.  

      Figura 10 - Spirit.                  Figura 11 - Peanuts. 

As décadas de 50 e 60 também consolidaram a maioria dos heróis mais 

populares até hoje — Homem-Aranha, X-Men, os 4 Fantásticos e Hulk, por exemplo 

—, que, juntamente com seus criadores — como Stan Lee (Homem-Aranha) —, 

tornaram-se verdadeiras celebridades. Em 1952, surgiu a revista Mad, um grande 

fenômeno que satirizava tudo, de filmes e programas de tevê aos próprios 

quadrinhos. Apesar disso, foi ainda nos anos 50 que as HQ foram alvo de críticas, 

sendo taxadas de deseducativas, de incentivadoras ao crime e até de comunistas.

Os anos 60 e 70 ainda foram marcados pelo surgimento das HQ eróticas, 

principalmente na França e Itália.

Os Estados Unidos acabaram por se destacar no âmbito dos quadrinhos, 

principalmente por conta dos Syndicates. Essas agências de distribuição de 

matérias para os jornais sempre foram extremamente organizadas no país e, com o 

crescimento do interesse por quadrinhos, os Syndicates proliferaram, passando a 
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contratar desenhistas famosos e a distribuir também o novo produto lucrativo. 

Atualmente, os Syndicates funcionam no mundo todo, e pequenos jornais não 

sobreviveriam sem eles, mas seu grande início e seu desenvolvimento deram-se 

efetivamente no país do Tio Sam.   

Apesar da supremacia americana, surgiram marcantes personagens de 

outras nacionalidades, como Barbarella e Asterix (franceses), Valentina (italiana), e 

Mafalda (argentina). 

               Figura 12 - Mafalda. 

Os anos 80 viram publicações que misturavam ficção científica e feitiçaria 

medieval. Além disso, iniciou-se uma nova fase em que o formato de comic book

prevalecia, mas as histórias eram mais bem elaboradas e, o papel, de melhor 

qualidade. Na apresentação gráfica, segundo (Luyten, 1985a, p.58) “há influência do 

estilo do desenhista Will Eisner no jogo de luz, e a linguagem cinematográfica 

aparece a todo vapor. O Ocidente vai buscar inspiração nas HQ japonesas tanto em 

conteúdo quanto no estilo”. 

Atualmente, o número de publicações é imenso – apesar de a maioria ter 

tiragens pequenas – e as histórias vão de ficção científica e guerras a orgias, 

assassinatos, sem nunca deixarem de ser sucesso, também, os bons e velhos 

super-heróis.
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1.5.2 No Brasil 

A aparição das HQ no Brasil parece estar atrelada à tradução de Olavo Bilac 

para o Max und Moritz – que chamou de Juca e Chico – de Wilhelm Busch, em 

1865.

Figura 13 - Juca e Chico. 

Por volta de 1869, os quadrinhos, já se expandindo na Europa, parecem ter 

sua primeira representação brasileira com Ângelo Agostini – ironicamente um ítalo-

brasileiro – na revista Vida Fluminense, com o título As aventuras do Nhô-Quim, que 

teve, no entanto, curta duração.

O grande marco, porém, foi em 1905, com o lançamento da revista Tico-Tico,

inspirada na francesa La Semaine de Suzette. Era uma revista em cores, dedicada 

principalmente às crianças. Segundo Ianone (1994), acredita-se que tenha sido a 

primeira do mundo a apresentar histórias em quadrinho completas. Os desenhos 

eram baseados em material estrangeiro, e a historieta mais famosa era Chiquinho

(Buster Brown), de Outcault, erroneamente considerado por muitos anos como 
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quadrinho típico brasileiro. Havia, no entanto, poucas páginas com quadrinhos; o 

resto era texto, geralmente curiosidades, fábulas e fatos da história do Brasil.

             Figura 14 - O Tico-Tico. 

A revista, da editora Malho, manteve-se até 1956. Ao longo de sua história, 

apareceram trabalhos de muitos desenhistas famosos, como J. Carlos, Max Yantok, 

Alfredo Storni, Lino Borges e Cícero Valadares. Outro destaque foi Luiz Sá, autor 

das histórias de Reco-Reco, Bolão e Azeitona, como lembra Iannone (1994, p.49): 

“desde a estréia, essa trinca de moleques endiabrados, tipicamente brasileira, 

cativou os leitores com suas bagunças e traquinagens”.

Entre seus leitores famosos, figuravam Carlos Drummond de Andrade, que 

escreveu, no cinqüentenário da revista (1955 apud Moya, 1993, p.37):

Em contraste com a irrealidade do mundo político brasileiro, em que 
muitos homens públicos não acreditam nem faziam acreditar nos 
princípios que diziam defender, nossos caricaturistas povoaram a 
vida infantil de companheiros que a saudade ressuscita com a 
nitidez de seres reais. O Tico-Tico é pai e avô de muita gente 
importante. [...] E, da remota infância, esse passarinho gentil voa 
até nós, trazendo no bico o melhor do que fomos um dia. 

Outro grande sucesso foi A Gazeta Infantil, apelidada de Gazetinha, publicada 

pelo jornal paulista A Gazeta em 1929. Inicialmente, trazia histórias do Gato Félix,

depois trouxe Carlinhos (Nemo) e O Fantasma. A publicação perdurou até 1950 e 

também revelou grandes artistas brasileiros, como o cartunista Belmonte.  
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Em 1934, surgiu o Suplemento Infantil, um encarte do jornal carioca A Nação.

A aceitação foi tanta que logo o encarte virou independente, passando a se chamar 

Suplemento Juvenil. A revista trouxe heróis como Flash Gordon, Mandrake e 

Tarzan, do Kings Feature Syndicate, para o país. Revelou também grandes talentos 

nacionais. Segundo Moya (1993, p.104), a publicação influenciou “de forma 

impressionante, nas décadas seguintes, o jornalismo, o rádio, as revistas, os livros, 

as editoras, o cinema, a cultura brasileira e, principalmente, todas as gerações 

futuras”.

O editor do Suplemento Juvenil, Adolfo Aizen7 – apontado como principal 

incentivador dos quadrinhos no Brasil para Iannone (1994) – foi também o fundador 

da Editora Brasil-América (EBAL), que lideraria o mercado das HQ brasileiras.  

Ainda na mesma década, em 1939, Roberto Marinho8, dono do jornal O

Globo, lançou uma revista infantil chamada Gibi, que trazia historinhas variadas, em 

sua maioria estrangeiras. O Gibi seguia o modelo de tablóide das outras revistas da 

época, até que, em 1940, começou a publicar histórias completas, como os comic

books. Devido a tanto sucesso, as crianças passaram a chamar de “gibi” qualquer 

revistinha em quadrinhos, nome que prevalece até hoje quando tratamos do gênero.

Um grande destaque do final dos anos 40 foram as Edições Maravilhosas.

Aizen comprou os direitos de publicação dos Classic Comics de uma editora 

7
Adolfo Aizen (1907–1991) foi um dos principais responsáveis pela popularização dos quadrinhos 

no Brasil. Em 1945, fundou a EBAL (Editora Brasil-América Ltda.), que publicava tanto revistas de 
quadrinhos estrangeiros quanto adaptações de clássicos da literatura. A EBAL caracterizou-se não 
apenas como a mais importante editora de quadrinhos da história brasileira, mas também como 
incentivadora da produção nacional e reveladora de novos talentos.  

8
Roberto Pisani Marinho (1904–2003) foi jornalista e empresário brasileiro. Herdou ainda jovem o 

jornal O Globo, fundado por seu pai, o qual ele ampliou, fundando uma cadeia de rádios. Em 1965, 
fundou a Rede Globo de Televisão, o principal canal de televisão no Brasil. Foi eleito membro da 
Academia Brasileira de Letras em 1993. Expandindo suas atividades, Roberto Marinho criou a 
fundação que leva o seu nome, uma das mais importantes instituições com que o país já contou em 
diversos setores da cultura, com destaques nos campos das Ciências, das Artes, dos Patrimônios 
Histórico e Artístico, da Literatura e da História, além de ajuda financeira que tem proporcionado a 
recuperação de tesouros ameaçados de perecimento.  
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americana, que publicava clássicos da literatura em forma de quadrinhos. A EBAL 

passou a publicar obras ilustradas de Charles Dickens, Jonathan Swift e Alan Poe, 

entre outros. Na vigésima quarta edição, inovou, trazendo, no lugar de uma 

tradução, um romance brasileiro, O Guarani. A partir dessa iniciativa, dezenas de 

obras da nossa literatura foram levadas à população em geral. Para Moya e 

Assunção (apud Cirne e Moya, 2002, p.40) “se ficassem confinadas ao seu formato 

original, algumas dessas obras seriam menos conhecidas, não só porque este é um 

país de poucos leitores, como também porque essas mídias funcionam como 

chamariz para o texto original.” As Edições Maravilhosas, em série regular, 

encerraram-se em 1961, principalmente por conta do alto custo de produção, mas a 

EBAL ainda produziria muitas obras desse tipo. 

Figura 15 - Edições Maravilhosas. 

A década de 50 foi dominada pelas HQ de terror. A produção americana foi 

intensa, chegando ao país em 1951, com Terror Negro, da Editora La Selva.

Surgiram as revistas O Estranho Mundo de Zé do Caixão, Histórias Caipiras de 

Assombração, Histórias que o Povo Conta e Sexta-Feira 13. Não tão extrema como 

aconteceu nos Estados Unidos, houve, também, nessa época, uma perseguição aos 
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quadrinhos no Brasil. Escolas, igrejas, professores e pais evitavam que as crianças 

lessem qualquer HQ.

Foi também nos anos 50 que chegaram aqui as historinhas de Walt Disney. A 

editora Abril, de Victor Civita9, praticamente fundou-se com essas publicações. 

Apesar das diversas ressalvas ao trabalho de Disney e das duras críticas que 

sempre recebeu, é inegável o valor de sua criatividade e do seu talento, os quais 

influenciaram gerações de desenhistas. Provavelmente, não há leitor brasileiro que 

nunca tenha tido contato com o mundo mágico de Walt Disney.

Figura 16 - Revista de Walt Disney.

A primeira revista genuinamente brasileira veio em 1960, O Pererê, criação de 

Ziraldo, o qual se tornaria mais famoso por seus livros infantis, como O Menino 

Maluquinho. O Pererê era um menino travesso que aparecia sempre acompanhado 

por personagens de características brasileiras evidentes: índio, coruja, tatu, onça 

etc. Com essa obra, para Vergueiro (1999, sítio eletrônico10), Ziraldo “representou 

um novo paradigma para os quadrinhos infantis no país, estabelecendo um modelo 

9
Victor Civita (1907–1990) foi jornalista e empresário, fundador da Editora Abril em 1950 e criador 

da Fundação Vitor Civita em 1985. A editora é uma das maiores no Brasil e a fundação foi uma das 
primeiras iniciativas de empresas no campo social no país, com missão de contribuir para a melhoria 
da qualidade do ensino, prioritariamente das escolas públicas com menos recursos. Vitor Civita é 
sempre descrito em suas biografias como um profissional visionário e entusiástico, que muito 
contribuiu para a divulgação da cultura no Brasil.  

10 www.eca.usp.br/agaque/agaque/ano2/numero1/artigosn1_2v2.htm#fn2
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para todos os autores que quisessem falar da realidade brasileira por intermédio das 

histórias em quadrinhos”.

       Figura 17 - O Pererê. 

Apesar dos esforços, as histórias que enfocavam o folclore nacional saíram 

de circulação quatro anos depois, por não conseguirem concorrer com as 

estrangeiras. Iannone comenta (1994, p.52): “de fato, o fator custo prejudica 

seriamente o quadrinho nacional: sua produção e distribuição envolve [sic] grandes 

investimentos, não podendo jamais fazer frente aos esquemas montados pelos 

Syndicates.”

De acordo com vários especialistas, esse motivo, combinado ao fato das HQ 

serem consideradas, muitas vezes, literatura inferior, sempre foi uma das principais 

entraves ao êxito das mesmas no país, segundo aponta Luyten (1985b, p.7-8):  

No caso brasileiro, está mais do que na hora de valorizar nossas 
personagens e nossos desenhistas. Não se trata, porém, de 
proibir a importação de HQ estrangeiras, mas de utilizar alguns 
mecanismos eficazes para incentivar a produção com raízes em 
nossa cultura e fazer valer algumas leis que protejam sua edição 
nos veículos de comunicação. 

Para Cirne e Moya (2002, p.131), é em 1959, no entanto, com Bidu

(inicialmente como tirinha), que tem início a maior e mais “bem-sucedida experiência 

editorial brasileira no campo dos quadrinhos”. Bidu é uma das personagens e a 

“marca” da Mauricio de Sousa Produções. Mauricio de Sousa foi e continua sendo o 

maior fenômeno dos quadrinhos do país e líder absoluto das HQ infantis. O estúdio 
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do autor paulista é considerado o quarto do mundo e suas personagens fazem 

sucesso em mais de dez idiomas. Ele conseguiu criar sua própria agência e distribuir 

seu trabalho em outros países sem ajuda dos Syndicates. No capítulo dois, será 

tratado com mais detalhes o histórico desse fenômeno, o qual particularmente 

interessa ao presente estudo.

Em meados dos anos 60, O Pasquim surge com vários personagens que se 

tornariam memoráveis. A grande criação seriam Os Fradins, de Henfil, para Cirne e 

Moya (2002, p.132), “um dos nossos quadrinhos mais críticos e mais lúcidos em 

política e cultura, explorando, com eficácia, os limites do humor negro”. 

Figura 18 - Os Fradins, de Henfil. 

A partir dos anos 70, ganhou força a HQ underground, ou marginal, que trata 

de temas condenados pela sociedade; mas as publicações não atingiram grandes 

números, principalmente porque muitas delas retratavam o que se passou no Brasil 

na época da ditadura.

Atualmente, os grandes nomes das HQ brasileiras são: Laerte, Glauco, 

Angeli, Veríssimo, Miguel Paiva e Sérgio Macedo. O público alvo desses autores, no 

entanto, são os adultos, o que só vem reforçar o fato de as HQ de Mauricio de 

Sousa liderarem a produção nacional do ramo infanto-juvenil. Não obstante haja, a 
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cada ano, novas publicações de quadrinhistas11 menos conhecidos, os leitores a que 

se destinam são quase sempre os adultos.

11 Os termos quadrinhista e quadrinista são usados variavelmente dependendo do autor que escreve 
sobre quadrinhos. 


