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Capítulo 5 - Histórias em Quadrinhos: histórico, conceituações, cultura e
informação

Fig. 107
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5.1. Para uma reinserção da valorização da imagem como informação: as
histórias em quadrinhos como objetos artísticos e culturais.
5.1.1 A arte, a estética e os paradigmas
O pensar não evoluiu de forma independente do fazer, embora o processo histórico
ocidental, por funcionar justamente pelo paradigma cartesiano, culminou numa cisão
entre o entendimento do fazer artístico e o fazer cotidiano, assim como o pragmatismo
da porção central e hemisferial esquerda do cérebro, inibiu um modo de ver sistêmico.
O conceito de arte vem do latim: ars, artis que significa maneira de ser ou de
agir (HOUAISS,1992: 9), e conforme Rohden (1985: 17), deriva do verbo latino ágere,
agir. Já as designações gregas anteriores referiam-se à arte como techné (de onde
derivou o termo técnica) e poiésis, significando basicamente criação (SHUSTERMAN,
1998: 38-39). A definição de arte foi preponderante para a história da humanidade, e
afetou o início da filosofia ocidental, que surgiu na cultura antiga de Atenas, na Grécia.
Um princípio da divisão racional começou a se estabelecer naquela época, desde que
a filosofia foi tida como fonte superior de sabedoria, opondo-se assim à arte. A filosofia
se ergueu, com Platão e Sócrates, como uma supremacia intelectual dirigida, contrária
aos sofistas e retóricos e também aos poetas, já que, segundo Shusterman (1998:22)
eram estes que melhor retransmitiam as tradições sagradas.
Platão condenou a arte como sendo ilusória e afeita ao irrealismo, pois temia
que ela prejudicasse a ação humana. O filósofo concebia que o artista se ligava ao
público numa corrente de possessão divinizada, cuja fonte eram as musas. Aristóteles,
por sua vez, separou o fazer artístico da ação concreta, apresentando a arte como
uma atividade racional de fabricação externa, a poiésis. Tal atividade concebe um
objeto por meio de uma habilidade técnica (techné), diferenciando-se da atividade
prática (práxis: ação, logo, arte).
Porém, a experiência estética e a fruição contemplativa da arte não se limitam
ao que se convencionou historicamente chamar de arte. A estética e a fruição são
encontradas nos esportes, nos rituais, na ornamentação doméstica e corporal, na
decoração, na mídia popular e em várias outras atividades. Os argumentos em defesa
de uma arte per si, cuja estética está limitada às convenções artísticas, reza que a
experiência estética não seria possível sem a prática artística.
O termo “estética” - de raiz grega - foi concebido no século XVIII como parte da
diferenciação cultural entre ciência, práxis e arte, originando o conceito moderno de
arte apenas atrelado às belas-artes. Porém, são proposições falsas, pois, a fruição e a
estética preexistem a uma questão prática e também a um conceito, pois, como se
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pergunta Shusterman (1998:38), não haveria a estética nos sentimentos humanos
antes que se tenha sido criado o termo “estética”? Assim, não se pode limitar e definir
a arte apenas atrelada ao conceito de belas-artes. Separar a arte dos outros
envolvimentos e concepções não ligadas diretamente ao que se convencionou como
belas-artes e ainda pretender que os artistas elaborem obras fora de um contexto da
realidade intrínseca da vida, foi uma falha do processo fragmentário da ilusão
cartesiana (racional), que serviu apenas para isolar a arte da ação social e política do
cidadão que faz parte de uma polis (cidade), e que nela influi em todos os sentidos.
De qualquer modo, para Shusterman (1998: 234), o papel da arte é oferecer
uma expressão integrada às dimensões corporais e intelectuais humanas que foram
separadas durante a condensação do racionalismo fragmentário. Isto faz refletir
acerca de uma fruição artística em que a estética seja parte integrante e natural do
processo. Ademais, os símbolos usados pela arte afetam a alma humana diretamente,
tocando-a e comovendo-a, enquanto as expressões racionais não têm participação tão
ampla nesse processo (GRASSI: 1978, 167). Neste ponto, a reintegração da arte
também vem ao encontro desta reformulação paradigmática de uma mente sistêmica,
a uma melhor culturalização e crescimento ético e estético do homem.
A arte, portanto, tem sido colocada como uma forma de expressão separada do
fazer científico e social. Além disso, ainda se estabeleceram diferenças entre arte
popular e erudita, bem como gêneros que seriam artísticos e outros não. Todas estas
divisões remetem a um pensar fragmentário, retomando De Gregori e seu conceito de
cérebro triuno, em que a mente central se divide da racional, que igualmente
confronta, ou obscurece, a intuitiva. A ciência, então, isolou a arte; e esta, em si
mesma, isolou seus conteúdos mantendo alguns e expulsando outros (como as
histórias em quadrinhos). O que se percebe são atitudes embasadas por uma mente
cindida, fragmentária e que não consegue operar de modo sistêmico.
5.1.2 A arte nas histórias em quadrinhos
Existindo como embriões desde antes da escrita, as histórias em quadrinhos só
puderam se tornar meio cultural de massa graças à industrialização tecnológica
humana. Mas o preço foi alto: suas imagens, que contavam ficções e realidades,
tornaram-se bode expiatório de delinqüência no pós-guerra e só voltaram a ser
reconhecidas como linguagem plena e exclusiva em fins do século XX.
Mas a ruptura das histórias em quadrinhos, como algo ainda primordialmente
básico (as narrativas pré-históricas e sacras nas catedrais), para uma forma
comunicacional nova e moderna, adveio da propagação jornalística, graças à prensa
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de Gutemberg e à conseqüente evolução tecnológica. Com a impulsão das histórias
em quadrinhos em forma de tiras nos jornais do mercado de informação norteamericano, impingindo sua hegemonia cultural aos poucos para todo o mundo,
consolidou-se o que se convencionou chamar de "cultura de massa”, da qual fazem
parte os quadrinhos.
Cristina Costa (2002) estabelece um referencial para se distinguir a cultura
popular da erudita:
A “cultura Popular” (rural) é espontânea e de fácil aprendizado, emerge do
cotidiano, é esquemática, tradicional, traz partilhamento dos significados, e se faz de
geração em geração, sendo também performática, pública, regionalista e imbuída de
repetitividade;
Já a “Arte Erudita”, exige a academia e se torna uma arte de estudo de difícil
aprendizado e não espontânea, sendo bancada pela burguesia, que a tem como arte
hermética e com autonomia das linguagens, tornando-se uma arte clássica, pois
modular (de classes), universal, individualizada (em que surge o autor) e de exibição
(não partilhada) em que o público apenas a contempla. É também uma arte
mercantilista, cujas obras se tornam privativas, não sendo mero fruto artesanal e sim
obra de espírito, mesmo que surjam das primeiras técnicas de reprodução, além de
terem valor de troca. A autora diferencia também a cultura urbano-massiva da cultura
subalterna, e proletária.
A ficção, dessa forma, representou um papel na constituição de uma cultura
mercantil, urbana e plebéia que serviu de base para as identidades individuais e
coletivas na modernidade ocidental e para a cultura de massa (COSTA, 2002: 19).
Quando se cogita cultura de massa, invariavelmente se lembra de produção
em grandes quantidades, que podem ou não ter certas características qualitativas,
difíceis de serem mensuradas à uma primeira vista. Há muitas críticas à televisão
como veículo alienante, por exemplo, por causa de sua programação que produz
seriados como bens de fábrica. Porém, as atenções a estas críticas devem ser
discutidas: de que forma se pode considerar a série de ficção científica Star Trek, que
se tornou um ícone, originando atualmente uma sociedade compartilhada (os fãs da
série, conhecidos como trekkies) que realiza congressos abordando este universo,
sem mencionar as pesquisas cientificas, que muitas vezes retomam as possibilidades
inventivas trazidas pelo seriado.
No mesmo alvo de críticas, encontram-se as “difamadas” histórias em
quadrinhos, das quais se desconhece suas produções e gêneros.
Embora sua leitura, paradoxalmente, seja individualizada e no Japão, Estados
Unidos, Brasil e até na Índia a maioria dos quadrinhos seja feita para o grande público,
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na Europa, em especial na França, os quadrinhos atingiram também um status
elitizado: são publicados em sua maioria, autoralmente como obras literárias e
artísticas.
Assim, as histórias em quadrinhos podem ser tanto de produção industrial
como autoral e neste ponto se desvela um dos motivos em que se pode encontrar a
causa da intolerância, bem como do pouco conhecimento e valor atribuído aos
quadrinhos, desde sua consolidação em seus primórdios até os tempos atuais.
O outro motivo, e mais específico, embora não perceptível facilmente, pode
estar vinculado a todo o envolvimento que o ser humano teve com o despertar do
racionalismo cartesiano e a diminuição do valor dado às imagens desenhadas, como
já se mencionou.
Além disso, como se delineou, a elitização da vida burguesa, buscando
distanciar-se da plebe, como asseverou Costa Costa (2002: 43-44), pode ter motivado
este preconceito, num processo iniciado no Renascimento e que se estendeu até a
Modernidade, aproximando-se das maneiras da nobreza. Isto se deflagrou por novas
atitudes, novas maneiras de se vestir e falar, elitizando-se, assim, e excluindo as
outras modalidades da cultura popular.
Nesse sentido, Costa (2002: 19) reflete que a Modernidade expôs a burguesia
a uma forma de ser e pensar calcada essencialmente na escrita individual e silenciosa,
tornando o racionalismo a prática mais aceita e legitimada, que era acessível apenas
aos que desfrutavam de uma posição social que permitia a educação letrada,
excluindo-se artesãos, camponeses, comerciantes e mulheres, que continuavam numa
cultura oral e proletária, vivenciando as crenças, fábulas, lendas e demais narrativas
ficcionais.
Por tudo isso, é provável que as histórias em quadrinhos, por serem muito
próximas da cultura popular em forma e conteúdo - revistas impressas em tiragens
grandes e de valor acessível, bem como conteúdos de imagens aliadas a textos
coloquiais na maioria das vezes -, configuram-se num prato cheio para a desculpa
“burguesa” de que são materiais de qualidade baixa. Além disso, o estabelecimento de
uma arte atrelada apenas ao fazer artístico, ou apenas ao que se institucionalizou
chamar de belas-artes, como bem advertiu Shusterman (1998), além de limitar os
conteúdos, impediu que outras formas de expressão mais recentes pudessem ser
vistas como arte, o caso das histórias em quadrinhos.
A arte dos quadrinhos, porém, está sendo direcionada de forma distinta na
atualidade e ofertada, em muitos países, para o público adulto, no formato de álbuns,
em contrapartida a um arrefecimento de revistas para o leitor infantil. Este quadro
pode estar contribuindo para uma mudança decisiva na aceitação deste tipo de leitura
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adulta panvisual, principalmente por parte de teóricos que anteriormente jamais viram
nas histórias em quadrinhos qualquer valor informacional.
Há muitos livros teóricos na forma de quadrinhos, sem prejuízo da
profundidade de seu conteúdo, como Espaço-Tempo e Além (sobre a física atual) de
Bob Toben (1982) e Neo-Babelonia (sobre a comunicação linguística e imagética), de
Larry Gonick (1989), entre outros. No Japão, livros teóricos para empresários e
executivos ou universitários estão tendo suas versões quadrinizadas muito lidas. O
britânico Alan Moore traz em seus roteiros de histórias em quadrinhos informações
atualizadas acerca da física quântica e de seu universo subatômico, em uma
complexidade tão grande quanto o de um livro de divulgação científica. O brasileiro
Edgar Franco (2003) traz em sua obra, concepções e idéias acerca das novas
descobertas e avanços científicos na área de transgenética, pesquisando autores,
artistas e cientistas envolvidos com este tipo de trabalho.
Outros autores espalhados pelo mundo já deslumbraram ou vem deslumbrando
os apreciadores da Nona Arte: Goscinny e Uderzo, por exemplo, metaforizaram a
resistência cultural francesa contra a hegemonia norte americana, por meio de seus
álbuns mundialmente famosos da saga dos gauleses capitaneados por Asterix, em
sua eterna luta contra o domínio romano. São álbuns passíveis de ter três níveis de
leitura: o infantil (a graça e o humor dos personagens), o infanto-juvenil (aprendizado
inconsciente ou direcionado aos jovens, acerca de tudo referente à época da
civilização romana) e o adulto (adicionando às duas leituras anteriores uma leitura
extremamente crítica da política e do perigo da hegemonia e da perda da cultural
nacional).
Estes são alguns argumentos que corroboram a importância das histórias em
quadrinhos como objeto cultural e imagético.
5.2. Conceituação
As histórias em quadrinhos também carregam várias nomenclaturas, dependendo dos
países onde são publicadas: no Brasil são também conhecidas como quadrinhos ou
HQ, e as revistas que as publicam são alcunhadas de Gibis , o que acabou por
estigmatizar todas as outras revistas de histórias em quadrinhos. Na França, chamamse Bande Dessinée, o que significa literalmente banda desenhada, tal como em
Portugal (que também as reconhece como histórias aos quadradinhos). Na Espanha,
ganharam o nome que era o título de uma revista, Tebeo, tal como ocorreu com o
termo gibi, no Brasil; na Itália, Fumetti (fumacinha: uma alusão aos balões de fala das
personagens), mangá (desenho engraçado), no Japão; Historieta, na Argentina e
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Comics nos EUA (Comic Strip, quando se referindo às tiras em quadrinhos dos
jornais).
De acordo com Henrique Magalhães (1993), o termo que mais se aproxima do
correto, é o brasileiro mas ainda se pode ver que a palavra quadrinhos tem um tom
pejorativo, o que enfraquece o conceito real da Nona Arte. Além desta denominação,
os europeus as conhecem também como Literatura da Imagem, ou Arte Seqüencial,
como foram batizadas pelo autor e pesquisador norte-americano Will Eisner, que
também popularizou o conceito de Graphic Novels (romances gráficos) para designar
os quadrinhos autorais vendidos em livrarias. As histórias em quadrinhos diferenciamse dos cartuns, charges e caricaturas e também se distinguem entre comerciais e
autorais, bem como se prestam a vários gêneros literários, servindo ainda como leitura
para todas as faixas etárias, indo da infantil, passando pela juvenil e culminando na
adulta, sendo algumas vezes leitura em comum para os três segmentos etários.
5.2.1 Sinopse Evolutiva
A origem das histórias em quadrinhos está
intrinsecamente

unida

à

expressão

do

homem e reporta, como se disse, à pintura
rupestre, reincidindo nas pinturas sacras das
catedrais,

com

religiosos

em

asserções
seqüência,

de

motivos

ilustrando

as

paredes e servindo de alimento imagético
espiritual aos fiéis iletrados daquele período
(fig. 108).
Um único painel pintado na Idade
Média podia representar uma seqüência
narrativa, incorporando a fluição temporal,
como ocorre nas modernas histórias em
quadrinhos,

inclusive

tendo

o

mesmo

personagem aparecendo várias vezes em

Fig. 108

uma paisagem unificadora, à medida que
ele avança na narrativa da pintura (Manguel, 2001: 24-25).
Mas sua manifestação como veículo denominado “comics” se deu a partir de
seu impulso pelos jornais norte-americanos, em fins de 1800, inicialmente publicadas
em tablóides, e depois na forma de comic-strips - daí a alusão sempre a humor - ou
tiras cômicas, publicadas mais tarde também em suplementos ou tablóides. Segundo
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a declaração de Maurice Horn1, Merleau-Ponty afirma que a origem de um objeto na
humanidade se dá a partir do momento em que este se faz presentemente consciente
no contexto de uma sociedade. Ou seja: independente do período real de quando se
deu a origem das histórias em quadrinhos - quer tenha sido na pré-história com as
pinturas rupestres; na Idade Média, com as pinturas sacras e a tapeçaria de Bayeux;
na Europa, com Rudolph Töpffer; nos EUA, com Yellow Kid de Outcault em 1895, ou
no Brasil com As aventuras de Nhoquim, de 1869, por Ângelo Agostini –, a verdade é
que o objeto literário-imagético história em quadrinhos só se tornou assim assimilável
a partir do final de 1800 e início de 1900, com a expansão dos jornais norteamericanos e a proliferação destas histórias cômicas ilustradas, principalmente nos
EUA.
As histórias em quadrinhos iniciais tinham como personagens e enfoques, a
infância e a família (family strips):
Caracterizadas por ter como protagonistas personagens infantis – via de regra, mas
não necessariamente, garotos – as Kids strips surgem, antes mesmo do início do
século 20, herdeiras de uma longa tradição iconográfica européia de histórias
centradas em crianças. Através delas, como menciona Javier Coma, ampliam-se
“as possibilidades oferecidas pelos protagonistas para transmitir, sob aparência
inocente, propostas sociopolíticas que seriam mais espinhosas se estivessem
apoiadas em personagens adultas”. Esse tipo de tiras obteve sempre grande
sucesso de público, jamais perdendo seu atrativo. (VERGUEIRO,

2001).

A partir de 1900 os quadrinhos se tornaram mais largamente lidos pelo público
adulto: o début das histórias em quadrinhos como mídia popular tinha uma carga
semântico-visual de gags (obviamente originadas dos cartuns e caricaturas políticosociais) e situações de humor familiar adultas, só depois sendo redirecionadas
também para o público mirim. O fato de que os quadrinhos tiveram sua gênese oficial
como leitura ao público adulto, é quase que desconhecido por nossa civilização atual.
Em 1905 circulou a revista brasileira Tico-Tico, a primeira a trazer histórias em
quadrinhos, juntamente com jogos e passatempos. A primeira revista que trazia
somente quadrinhos registra-se do Japão em 1920, e nos Estados Unidos, perto da
década de 1930. Depois, a partir de 1920 começaram a proliferar revistas dedicadas
exclusivamente aos quadrinhos e de temática infantil. A partir de 1930, os quadrinhos
se libertaram de publicar apenas humor e passaram a tratar de temas de aventura e
heróicos, para, ao chegar em 1960, ejetar a carga underground, explodindo a partir de
1970 novos conceitos, inclusive de teor artístico experimental e despertando a atenção
1

Informação oral fornecida em palestra realizada em São Paulo, SP, em 26 de novembro de 2002.
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de pesquisadores como Umberto Eco, Edgar Morin, Antonio Cagnin, Moacy Cirne,
Maurice Horn, Sonia Luyten, Flávio Calazans e Waldomiro Vergueiro, Thierry
Groensteen entre outros.
Waldomiro Vergueiro (RAMA, VERGUEIRO, 2004) discorre acerca da evolução
histórica e conceitual das histórias em quadrinhos, explicando sua ligação com o
próprio desenrolar tecnológico da civilização, a sua valorização nos períodos de guerra
(com os super-heróis injetando força moral aos soldados norte-americanos), e sua
posterior difamação no período pós-guerra, quando o psiquiatra Fredric Wertham
promoveu

uma

verdadeira

caça

às

“bruxas”

aos

quadrinhos,

repercutindo

negativamente pelo mundo e incentivando a criação de um código de ética para
separar as revistas “permitidas” das “proibidas”, culminando num cerceamento criativo
das histórias em quadrinhos daquele período e num preconceito infundado que vigora
até os tempos atuais. Porém, ainda segundo Vergueiro, graças ao desenvolvimento
dos estudos culturais em fins do século XX, os quadrinhos foram redescobertos como
mídias artísticas e educativas, contendo, de forma única, altos níveis de informação
que podem ser utilizados de maneira exemplar no ensino. Dos anos 1970, passando
pelos 80 e 90, as histórias em quadrinhos tiveram fases cíclicas de crescimento,
estagnação, recolhimento e renovação, tanto de mercado como de conceitos
vanguardistas. Atualmente, as histórias em quadrinhos, objetos influenciados e
influenciadores, além de terem se imiscuido em outras mídias, como o cinema e o
vídeo, entram no espaço virtual da Internet de diferentes formas, inclusive travestidas
e hibridizadas, utilizando-se além de seu estatuto eminentemente imagético, de
aglutinações sonoras e ilusões de movimento (animações).
Infere-se, assim, que o objeto impresso em forma de revista ou livro não deixou
de existir, e, provavelmente, como o livro “literário”, não o deixará tão cedo.
5.2.2 Caricatura, Charge, Cartum e História em quadrinhos

Graças ao cérebro racional, a possibilidade de se classificar e explanar acerca de
todos os aspectos da vida se tornou possível. Desta forma, e em face à área das
histórias em quadrinhos estar ainda sendo especificada no meio acadêmico, é
necessário se reportar á uma classificação, em que se elenquem aspectos de
distinção entre elas e suas artes similares, como a caricatura, o cartum e a charge.
Assim, a seguir apresentam-se as características e diferenciações, bem como
nomenclaturas das histórias em quadrinhos, charge, cartum e caricatura, evitando
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confusões e facilitando o entendimento ao se mencionar tais linguagens durante as
posteriores análises.
O cartum (fig. 109) vem da palavra inglesa cartoon e significa literalmente
cartão, que é o suporte onde eram feitos os
desenhos

ingênuos

e

descompromissados

de

humor, para serem inseridos nos jornais em seus
primórdios. O Cartum, geralmente, constitui-se de
um só desenho, uma imagem geralmente cômica e
universal e matriz da charge (ANDRAUS, 1999).
A

charge

é

um

objeto

artístico-

comunicacional largamente utilizado pelos jornais
impressos como resumo principal ilustrativo do
assunto diário de maior notoriedade. As charges
nada mais são que a matriz das histórias em
quadrinhos, a configuração imagética de um único
Fig. 109

desenho, mas carregado de crítica social e/ou
política. Charge é uma palavra da língua francesa e

significa “ataque” ou “carregar” no figurativo, constituindo-se de um só desenho. O
cartum difere da charge no sentido de que esta é sempre um desenho exagerado de
caráter crítico, em geral à política, e preso a determinada época ou fato importante.
Por este caráter político e social, a charge pode servir como importante elemento
historiológico, portanto, educacional. A palavra inglesa charge também significa
ataque, mas, na Inglaterra, referem-se a esta modalidade de desenho como cartoons.
A charge também pode se configurar em histórias em quadrinhos, constituídas de no
mínimo dois desenhos, sendo que o segundo é uma continuação do primeiro,
(ANDRAUS, 1999).
Caricatura é um termo que anteveio à charge e foi designada na primeira vez
no século XVII, para classificar os desenhos satíricos de Agostinho Carracci,
enfocando tipos populares da cidade de Bolonha. A caricatura vem, pois, do vocábulo
italiano caricare e significa “carregar”, “exagerar” e, embora em nosso país esteja
muito ligada aos desenhos que satirizam rostos, pode estar presente também como a
caricaturização de alguma cena ou fato, por isto, na verdade, a caricatura se torna
sinônima de charge, podendo existir em qualquer uma das três modalidades
anteriores, seja o cartum, a charge ou as histórias em quadrinhos. A caracterização da
palavra caricatura como referente exclusivo da representação cômica de um rosto
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advém de um falso atributo semântico, já que a palavra portuguesa “cara” significa
rosto (ANDRAUS, 1999).
A definição de história em quadrinhos e seu verdadeiro valor, embora aparente
ser facilmente identificável, guarda em si muita confusão, ambigüidade e dicotomia:

Coupèrie (1970), ao se indagar se a hq é arte, literatura ou meio de comunicação de
massa, afirma que: ‘a hq é tudo e nada disso ao mesmo tempo. Ela é contraditória e
paradoxal, infinita e mutável, pátria do conformismo e da rebeldia. Examinem bem
esta arte. Encontrarão nela a luz e a sombra, a verdade procurada e o lado sombrio
de nós mesmos.’

(Anselmo, 1975 apud MARQUES,1998: 84).

Scott McCloud, em seu livro Desvendando os Quadrinhos, tenta se aproximar o
máximo possível de uma nomenclatura mais condizente com as histórias em
quadrinhos: “Imagens pictóricas e outras justapostas em seqüência deliberada
destinadas a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador”
(MCCLOUD,1995: 9). Foi dessa forma que McCloud concluiu a conceituação das
histórias em quadrinhos. Mas ele acaba por reutilizar o termo arte seqüencial,
popularizado por Will Eisner, que é o mais simples e direto, apesar de, segundo a
própria análise de McCloud, este termo também ser passível de designar os filmes de
cinema, os desenhos animados ou mesmo textos.
Mesmo nas histórias em quadrinhos, existem variações como as tiras de
quadrinhos, mesmo que não necessariamente sejam produzidas com requadros: há
autores que criam seqüências de imagens sem utilizar as margens delimitadoras dos
“quadrados”, como Jules Feiffer, por exemplo. As histórias em quadrinhos, enfim,
apesar do nome, não se restringem, absolutamente, à obrigatortiedade de se
apresentarem na forma mais comum, exibida pela indústria editorial, em que as
páginas se compõe de cenas desenhadas dentro de linhas quadriláteras, em
seqüência. Há liberdade total, sendo que, obviamente, o principal são os desenhos e
as informações seqüenciadas que eles sugerem.
5.2.3 Distinção de linguagem e formatos (jornais, revistas, graphic novels,
álbuns)
Existem diferenças entre as revistas, os livros e os álbuns que publicam histórias em
quadrinhos, incluindo sua transposição híbrida para a Internet.
Os formatos utilizados pela indústria para publicar as histórias em quadrinhos
são diversos, e percorreram a história dependendo das contingências.
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Vergueiro (1998) explica que o mercado de quadrinhos não é simples, como
aparenta.
No início dos quadrinhos modernos, os jornais se encarregavam de publicá-los
em encartes especiais, no formato de tablóides, grandes, vistosos e coloridos. Depois,
os quadrinhos foram se definindo em outro formato, o de tiras horizontais, perdurando
até a atualidade.
De “estampas” iniciais na Europa e EUA, os desenhos caricaturais e em tom de
humor progrediram para imagens em seqüência que muitas vezes beiravam o onírico,
o surreal, o cotidiano e a crítica contumaz.
As publicações seguiram-se em jornais até os idos da década de 1920, quando
se iniciou a publicação também em tablóides separados, que, na verdade,
transformaram-se em revistas. Depois, seguiu-se com jornais e
as revistas, até eclodirem os álbuns (fig. 110), em fins da
década de 1960, iniciados por editores europeus que viam
uma arte refinada e ainda plena de possibilidades nas histórias
em quadrinhos, principalmente as destinadas ao público
adulto.
O que se tem atualmente são impressões em jornais,
além de revistas no formato conhecido como “comics”, ou
formato americano, geralmente vendidos em bancas. Os

Fig. 110

álbuns, que têm tamanho maior e papel mais encorpado, são
adquiridos em livrarias, como os álbuns de Asterix e os melhores exemplos são as
edições francesas.
Já os norte-americanos, com a criação do conceito de graphic novels,
passaram a dar acabamento similar a muitas produções, sendo que, muitas vezes,
são meros caça-níqueis, reproduzindo arcos de histórias de personagens famosos,
para aquecer um mercado paralelo de colecionadores. No Brasil, as revistas ainda
vigoram, mas a sofisticação de álbuns existe e se reaquece, a exemplo do que
aconteceu nos anos 1980, quando houve uma profusão deste material, tendo sido
publicados quadrinhos nacionais e estrangeiros.
Há uma certa ousadia na atualidade, com edições primorosas, de formatos
ainda maiores que os álbuns e capas rígidas, tendo seus preços bem elevados.
Os formatos e suportes para histórias em quadrinhos, de simples revistas,
então chamadas de gibis, não são os únicos, e a variedade é imensa, incluindo-se
edições com papéis mais baratos, similares aos utilizados na publicação de mangás
japoneses, já que lá a produção é volumosa e em grande quantidade de páginas por
“revista”.
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Enfim, gibis são alcunhas às revistas em formatos e formatinhos, que publicam
histórias em quadrinhos. Essas revistas geralmente são publicadas para serem
vendidas em bancas de jornal e trazem impressas em suas páginas histórias em
quadrinhos de produção comercial Já os álbuns são editados para livrarias, em
formato de livros, e geralmente têm histórias de produção autoral.
A utilização dos formatos de histórias em quadrinhos está sofrendo uma
transposição e consequente hibridização no suporte computacional e graças à
Internet. Edgar Franco (2004: 255) constata que
o uso do computador incorporou-se definitivamente a quase todos os processos de
criação e produção das histórias em quadrinhos, desde aquelas ainda criadas para
serem impressas, onde a colorização, letreiramento e editoração é feita, na grande
maioria dos casos, em softwares gráficos, até às HQs eletrônicas, criadas
exclusivamente para serem lidas na tela do computador e intimamente ligadas às
tecnologias que essa ferramenta engloba.

Assim, as histórias em quadrinhos não existem apenas no meio tradicional das
revistas e álbuns impressos, mas também na virtualidade da tela do computador, em
que se adicionam elementos sonoros e de simulação de animação, estruturando um
novo universo, em que as histórias em quadrinhos hibridizadas ganham um novo
contexto e se tornam uma nova expressão artístico-comunicacional.
5.2.4 Os quadrinhos nos fanzines
Um fanzine é um objeto de comunicação, uma revista (em geral) independente e autoeditada ou em cooperativa, através de fotocópias (“xerox”) ou off-set com o objetivo de
dar livre acesso às idéias e expressões artísticas.
O primeiro fanzine surgiu década de 1930, nos EUA, intitulado The comet, e
era voltado para a ficção científica, que na época era vista como subliteratura.
Magalhães (1994) explica que o termo fanzine foi um neologismo criado por Russ
Chaveunet em 1941, com a junção de duas palavras inglesas: fanatic + magazine
(revista do fã). Porém, a invenção do objeto (o próprio “fanzine”) ocorreu na década de
1930, e começou a ser amplamente utilizado, no Brasil, nos anos 70 pelos jovens
estudantes, para divulgação de trabalhos contra a ditadura e como contestação ao
sistema social vigente. Seria a contra-cultura ou mesmo o underground.
Foi o movimento punk na Inglaterra da década de 1970 que ampliou o alcance
dos fanzines, no caso específico, acerca da musicalidade do estilo contestador. Esse
veículo de comunicação alastrou-se pelo mundo inteiro, expressando idéias e
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informações adjuntas de variados temas e assuntos, de forma livre e independente,
graças ao seu baixo custo, por ser geralmente rodado em fotocopiadoras e divulgado
através dos correios, ou, atualmente, na web. Um fanzine, como dá a entender o
próprio nome, é uma revista gerada pelo fã de determinado assunto, quer seja de
cinema, de música, de poesia ou história em quadrinhos, que disserta acerca de seu
objeto de paixão, ou ainda, atualmente, um veículo de expressão e vazão do autor
apaixonado por determinado assunto, que não tem outro modo de divulgar suas
idéias.
Cabe uma pequena diferenciação entre fanzine e revista alternativa. Segundo
Magalhães (1993), embora ambas publicações sejam independentes, a primeira trata
de assuntos pertinentes a determinados temas, com artigos, textos, resenhas críticas
sobre temas variados, enquanto a segunda traz em suas páginas trabalhos artísticos,
como histórias em quadrinhos, ilustrações e poesias entre outros. Mas, em geral,
todas elas são conhecidas genericamente como fanzines (ou até zines, de forma
abreviada), sendo seus autores fanzineiros (ou zineiros), e o meio reconhecido como
fanzinato. Porém, no mundo todo, inclusive no Brasil, há aglutinações de conteúdos
em ambas designações: trabalhos artísticos são editados junto com textos e artigos,
fazendo com que o termo fanzine seja indistintamente usado para designá-los.
Nas revistas alternativas independentes ou fanzines
(fig. 111), seus autores/editores buscam espraiar ideologias e
filosofias, estimulando a produção cultural e revelando novos
artistas, novos escritores e quadrinhistas, que, devido à forma
competitiva capitalista que tomou o mercado editorial, jamais,
em sua grande maioria, serão comercializados de maneira
oficial.
O fanzine representa uma manifestação materializada
a partir de uma premência mental que parte de uma vontade
inata de liberdade de expressão do ser humano, buscando
uma

interação

triádica

necessária

a

um

melhor

Fig.111: fanzines e revistas
alternativas

funcionamento cerebral e mental, por conseqüência. Dessa forma, o fanzine se torna
preponderante, pois oferece uma substituição e manifestação como forma de suprir a
lacuna não incentivada pelos sistemas sociais vigentes, que pregam a “oficialidade”
cartesiana.
Não para menos, Zavam (2004) classifica os fanzines como paratópicos:
Numa sociedade como a em que vivemos, marcada por contradições de diversas
ordens, é natural que sejam criados, por parte daqueles que se vêem excluídos,
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meios de fazer circular sua voz, ocultada pelas normas sociais vigentes, ainda que
em esferas restritas. Nesse jogo de forças, surgem formas de expressão marginais,
que (sobre)vivem e se nutrem da difícil negociação entre o (re)conhecimento de um
fazer e a negação ou indiferença desse mesmo fazer pela sociedade.

(ZAVAM,

2004).
Assim, se os sistemas vigentes não facilitam o intercâmbio, é natural que ele se
dê por vias não oficiais, no caso, através dos “paratópicos” fanzines.
No Brasil, até bem pouco tempo não havia grande interesse para a editoração
e manutenção de histórias em quadrinhos nacionais, devido a variadas questões, que
incluem, além das já abordadas, preconceitos oriundos da estratificação da
racionalização e valoração do objetivismo pragmático, pois as histórias em quadrinhos
importadas são mais facilmente publicadas devido a questões autorais e valores
baixos, e também à hegemonia cultural que se foi estratificando via mídias imagéticas
Um grande crítico dos quadrinhos, o psicólogo norte-americano Fredric
Wertham, que na época macarthista lançou o livro Seduction of the Innocent, taxando
as histórias em quadrinhos de perigosas à educação dos jovens, concluiu
paradoxalmente, em seu último livro, The World of Fanzines (1973), que os fanzines
eram construtivos culturais:
os “fanzines mostram uma combinação de independência que não se encontra
facilmente em outras partes da nossa cultura” e (Wertham) acabou concluindo que
“eles são válidos e construtivos. A comunicação é o oposto da violência. E toda
faceta de comunicação tem um lugar legítimo”.

(CHRISTENSEN; SEIFERT,

1997: 43)

Como se vê, a importância dos fanzines numa sociedade sempre em evolução
é bem maior do que aparentaria em uma visão superficial e apressada. A importância
deste item referente aos fanzines justifica-se, pois, com uma abordagem de histórias
em quadrinhos que possam ser utilizadas como material de apoio equilibrador triádico
mental. É importante também lembrar que grande parte dos artistas brasileiros
profissionais vêm do fanzinato, e ainda atuam grandemente nesse meio alternativo,
como Mozart Couto, Edgar Franco, Henrique Magalhães e Lourenço Mutarelli
5.2.5 Gêneros literários
Outro ponto importante a se apontar é o da incursão das histórias em quadrinhos em
vários gêneros literários, tal como a literatura escrita, dentre os quais, o romance

193

As histórias em quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário – Gazy Andraus

histórico ou ficcional, o documentário (Maus de Art
Spiegelman, e Palestine, de Joe Sacco), o erótico, o
ficcional científico e fantástico, o poético, o terror e até o
filosófico, além de outros (fig. 112).
Ao se falar em gêneros narrativos, surgem,
porém, alguns problemas. No cinema, credita-se o
gênero “suspense” ao cineasta Alfred Hitchcok. Este
gênero, talvez nada mais seja que uma variante do
“terror”, como se fosse um sub-gênero dele. Mas definir
gêneros e sub-gêneros tornou-se algo muito difícil
atualmente, devido à grande quantidade de imbricações
a que os temas têm aludido.
Fig. 112: gênero literárioimagético: “super-heróis”.

Nicola (1994:19) explica que:

A literatura é a arte que se manifesta pela palavra, seja ela falada ou escrita. (...)
Quanto ao conteúdo, estrutura e, segundo os clássicos, conforme a ‘maneira da
imitação’, podemos enquadrar as obras literárias em três gêneros: o ‘lírico’, quando
um ‘eu’ nos passa uma emoção, um estado; o ‘dramático’, quando ‘atores, num
espaço especial, apresentam, por meio de palavras e gestos, um acontecimento’; o
‘épico’, quando temos um narrador (este último gênero inclui todas as manifestações
narrativas, desde o poema épico até o romance, a novela, o conto).

E ainda no referido livro, reexplora e atualiza a questão dos gêneros :
Essa divisão tradicional em três gêneros literários originou-se na Grécia clássica,
com Aristóteles, quando a poesia era a forma predominante de literatura. Por nos
parecer mais didática, adotamos uma divisão em quatro gêneros literários,
desmembrando do épico o gênero ‘narrativo’ (ou, como querem alguns, a ‘ficção’),
para enquadrar as narrativas em prosa. (NICOLA,1994:

19)

Ora, se a crítica jornalística usa o termo “suspense” para determinados
conteúdos fílmicos, e o autor José de Nicola, desmembrou um novo gênero “ficção” do
“Épico”, haveria uma permissão tácita para se criar novos gêneros, coadunando com a
classificação feita por Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, no Dicionário de teoria da
narrativa, mencionada por Claudemir Ferreira:
Certamente, como em todas as linguagens narrativas, há os chamados gêneros
narrativos. Reis e Lopes faz uma distinção entre ‘categorias abstratas, universais
literários desprovidos de vínculos históricos rígidos (os modos: lírica, narrativa e
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drama) e categorias historicamente situadas e aprendidas por via empírica (os
gêneros: romance, conto, tragédia, canção, etc.). (Apud

FERREIRA, 1996)

Edgar Franco (1997:54) tenta classificar vertentes de estilos nas histórias em
quadrinhos publicadas em revistas independentes e, em vez de gêneros, chama de
linha os diferentes temas que encontra. Dentre as linhas, batiza-as de Linha
Expressionista, Linha Tradicional, Linha Visceral-Macabra e Linha Poético-Filosófica.
5.2.6 Distinções de quadrinhos destinados ao público infantil, infanto- juvenil e
adulto
Outra característica própria da também
chamada nona arte é a sua elaboração
nas várias fases etárias do ser humano.
Existem as histórias em quadrinhos que
são exclusivamente destinadas ao público
infantil, bem como para o público juvenil,
e aquelas que têm temáticas estritamente
adultas (fig. 113). No Japão existem
mangás para todos os segmentos e
idades, inclusive só para meninas, ou
para garotas adolescentes, e ainda para
garotos fãs de esportes, bem como para
adultos executivos.
Will Eisner (2001) salienta que
quase 50 anos depois das primeiras
revistas de histórias em quadrinhos norteamericanas, que continham histórias em
quadrinhos

curtas,

criou-se

o

Fig. 113: ANDRAUS, Gazy. História em quadrinhos de
temática adulta

termo

graphic novel (romance gráfico), designando histórias maiores e de temática adulta.
Este termo foi assim designado inicialmente para tentar burlar os editores norteamericanos, a fim de que publicassem esta modalidade de história em quadrinhos em
formato de livro, a serem vendidos nas livrarias, atraindo o público leitor maduro,
tentando cultivar nele o hábito da leitura destes gêneros narrativos.
Em entrevista, Eisner (1999) comenta que
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Um grande segmento de HQs permanece com os leitores jovens, e outra parte
crescente está com os adultos. Esse é um fenômeno que me interessa. (...) Quando
eu comecei, achava que estava lidando com uma mídia endereçada apenas a
crianças. Agora sei que posso atingir variados tipos de público.

O início das publicações de histórias em quadrinhos na mídia impressa se deu
nos jornais norte americanos, principalmente, mas depois dos cartuns (que eram
quase sempre gags visuais cômicas descompromissadas), e das charges,
subseqüentes aos cartuns. Embora o cartum tenha caráter universal, as charges eram
destinadas claramente ao público leitor adulto dos jornais, como o eram as tiras de
quadrinhos iniciais, que, embora tratassem de espelhar a vida familiar, introduziam
situações cômicas nas mesmas. Somente mais tarde, as bandas desenhadas dos
jornais começaram a “infantilizar” seus personagens, atingindo o leitor mirim.
Atualmente, percebe-se claramente que, as histórias em quadrinhos, como
qualquer outro veículo de expressão humana, são produzidas, tanto às crianças e
adolescentes como, também, exclusivamente aos adultos. E isto, em forma de tiras de
jornais, em revistas em quadrinhos, bem como em forma de álbuns de capa dura ao
leitor adulto mais exigente, como o é na França.
5.2.7 Histórias em Quadrinhos autorais e comerciais
Pode-se afirmar que uma forma de linguagem artística e/ou comunicacional alcança a
maturidade quando o nome de seu criador se torna mais importante que sua criação,
pois esta estaria refletindo todo um bojo ideário de seu idealizador. Neste sentido, De
Santis (1998) escreveu que o fim da infância dos quadrinhos ocorreu quando, em fins
de 1960, os autores se descobriram artistas e perceberam que as histórias em
quadrinhos eram uma arte. Na mesma linha de pensamento,
Em ‘El Ocaso de los Héroes em los Comics de Autor’, Javier Coma sustenta a tese
que o maior sinal da maturidade da linguagem das histórias em quadrinhos seria que
os personagens estariam pouco a pouco perdendo a importância em relação aos
autores. O processo é análogo ao que aconteceu no cinema, com as ‘estrelas’
deixando de ser os intérpretes e passando a ser os diretores.”

(CAMPOS,

14/05/90)
Coli (1994: 9) narra como, pela primeira vez, se deparou com a questão da
autoria nas histórias em quadrinhos:
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Para me distrair um pouco, discretamente tomo emprestada do meu irmãozinho uma
revista em quadrinhos de terror. Mais tarde, visito um amigo intelectualque possui
magnífica biblioteca, e nela encontyrto uma suntuosa edição italiana consagrada a
Stan Lee, reproduzindo a mesma história em quadrinhos que eu havia lido há poucoi
num gibizinho barato. Meu amigo me ensina que Stan Lee é um grande artista e, por
sinal, a introdução, elaborada por um professor da Universidade de Milão, confirma
seus dizeres. Eu nem imaginava que uma história em quadrinhos pudesse ter autor,
quanto mais esse autor pudesse ser chamado de artista e sua produção, obra de
arte.

As histórias em quadrinhos autorais geralmente são criações de cunho
pessoal, onde o ideário de um autor é passado para o roteiro das histórias. Às vezes,
a autoria se divide entre dois criadores que têm idéias em comum, não influenciando
negativamente no processo.
Fato distinto ocorre nos quadrinhos comerciais, que são criados como linha de
montagem e a autoria se perde entre quase uma dezena de profissionais, dividindo as
tarefas da consecução de uma história em quadrinhos, sob a direção de um editor,
cuja função é de direcioná-las de acordo com determinado personagem, indiferente à
manifestação do ideário autoral, mas atento aos gráficos de venda da revista.
Na literatura e no cinema têm-se também produções de caráter exclusivamente
comercial, bem como obras artísticas mais apuradas e que requerem uma bagagem
cultural maior do usuário.
As histórias em quadrinhos sofreram tamanha discriminação durante seu
processo de assentamento cultural que praticamente inexistia o reconhecimento de
autoria para elas. A mídia jornalística parece não conhecer, muito menos suspeitar de
autoralidade nesta arte, e, portanto, não estabelece parâmetros e nem busca os
autores como o faz com escritores de livros ou cineastas. Isto se pode perceber pelas
resenhas ou críticas que pululam em jornais e revistas impressos e na televisão. O
mesmo problema se detecta nas instituições acadêmicas. Jamais foi divulgado um
evento de histórias em quadrinhos com a seriedade dada aos de cinema, por exemplo.
Todo início de ano é realizado o festival de histórias em quadrinhos na cidade de
Angoulême na França, mas tal fato, embora divulgado pelas tvs francesas, nunca foi
noticiado em televisões brasileiras.
Porém, atualmente, com o crescimento exponencial das histórias em
quadrinhos em formatos de álbuns e livros, bem como um recrudescimento de sua
utilização educacional com aconselhamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais,
tem havido certa movimentação em direção à autoralidade nas histórias em
quadrinhos. É possível que isso se esteja concretizando face a uma maturidade recém
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alcançada pela Nona Arte. Assim, também as histórias em quadrinhos podem ser
consideradas em duas categorias distintas: como veículo de expressão objetivamente
comercial, como o são, por exemplo, os super-heróis e os mangás em geral, ou como
veículo autoral, onde se propaga o ideário e o senso estético e artístico pessoal do
autor, independente de laços subordinativos externos a ele, como é o caso de artistas
como Will Eisner (EUA), Caza e Moebius (França), Alan Moore (Inglaterra), ou
Lourenço Mutarelli e Edgar Franco (Brasil).
Pode-se entender melhor isto, comparando as histórias em quadrinhos às
produções cinematográficas, onde os diretores costumam ter seus nomes como timbre
de qualidade (como Federico Felinni, ou Ridley Scott, por exemplo), os quais
categorizam as obras filmadas como sendo de arte ou de autor. No caso da banda
desenhada, toda a produção fica a cargo de um autor, que, tal qual um diretor de
cinema, comanda, e, mais especificamente, “dirige”, “atua”, desenha os cenários,
enfim, reverte sua mensagem no objeto artístico, diferentemente das histórias em
quadrinhos comerciais, sem uma autoria específica e sem créditos das mensagens,
geralmente superficiais, como nos cinemas. O mesmo se detecta na literatura em que
os livros são autorais, o autor é reconhecido e sua obra consumida graças à sua fama,
ou na música, com seu segmento comercial ou autoral.
Um exemplo de história em quadrinhos de linha de montagem é a produção do
estúdio de Maurício de Sousa. Deve-se ressaltar, porém, que o autor brasileiro tramita
pelos dois polos, já que, embora uma equipe sua esteja encarregada de criar histórias
para seus personagens, como Cebolinha, Mônica e Cascão, o próprio Maurício já
revelou que nunca permitiu que ninguém mais, além dele, trabalhasse com as histórias
do dinossauro Horácio. O caso de Maurício é sui generis, pois, além do personagem
Horácio, todas as histórias em quadrinhos produzidas pelos funcionários de seu
estúdio passam também por ele, não se posicionando como um editor preocupado
com as vendas, mas, sim, que busca manter uma uniformidade e coesão “autoral” nos
roteiros de seus personagens, além de um cuidado com questões atuais, como
racismo, ecologia etc.
Os estúdios de Walt Disney também criam histórias em quadrinhos em linha de
montagem, mas há peculiaridades. As histórias são realizadas em estúdios em
diversos países diferentes, incluindo Itália, Holanda, França, e o Brasil. Embora haja
normas para construção de personagens e histórias, há certas liberdades de criação,
como explica SANTOS (2002: 83) citando autores como Carl Barks e Romano Scarpa
que criaram e adaptaram personagens e enredos de forma bem pessoal e até
conflitante com os princípios disneynianos. Já o autor brasileiro Renato Canini, que
deu um novo caminho para o personagem Zé carioca, não teve a mesma sorte: seu
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trabalho de roteiro e arte era tão peculiar que a editora Abril teve sua atenção
chamada por diversas vezes, até que cedeu aos apelos da matriz, retirando o título
das mãos do artista brasileiro. De todo modo, a gama de versatilidade dos autores que
deram vida aos personagens Disney é tão forte que transita entre a produção
comercial e a autoralidade (Santos, 2002).
Duas das maiores editoras de quadrinhos dos EUA, Marvel e DC, ambas
publicando em sua quase totalidade super-heróis, que são desenhados por
empregados norte-americanos e também de outros países, são exemplos similares
aos estúdios Disney. Embora sejam profissionais geralmente com excelentes
qualidades, os funcionários estrangeiros restringem seu alcance aos desenhos, já que
os roteiros são elaborados nos Estados Unidos.
O cartunista e quadrinhista brasileiro Angeli (1999) comenta a respeito:
Hoje tem gente que fala ‘o mercado de quadrinhos brasileiros não existe’ e vai tentar
um espaço no mercado americano. Esses desenhistas brasileiros que tão
publicando lá fora, fazendo Marvel, eles são ilustradores, eles não são autores. Autor
é um cara que tem um discurso e desenha este discurso, ou escreve filme. (...)”

Outro autor brasileiro, Kipper (1997), confirma a assertiva de seu companheiro
de profissão:
(...) E foi uma experiência como desenhista de quadrinhos e não como
quadrinhista (quem só desenha quadrinhos ou só escreve roteiros não é
necessariamente quadrinhista. Quadrinhista é aquele que faz roteiro e desenho e
ambos são relacionados e inexplicáveis - pois são manifestações daquela
personalidade, só então podemos considerar um trabalho como autoral ). Claro que
há duplas com a simbiose que beira a irmandade siamesa.

Porém, é lógico que, mesmo dentro dos estúdios de quadrinhos de superheróis norte-americanos, há muitos trabalhos autorais, que ganharam mais força e
status a partir da segunda década de 1980, especialmente com os trabalhos de Frank
Miller.
Insiste-se na questão da autoria das histórias em quadrinhos, visto que esta
distinção, bem como os variados gêneros, como a ficção científica, o romance, o
filosófico e outros, presentes na forma de arte-seqüencial, não têm sido devidamente
reconhecidos e creditados no Brasil. Poucas abordagens acadêmicas fazem menção
da autoralidade nos quadrinhos, destacando-se Lucimar Ribeiro Mutarelli (2004), que
enfoca a questão de forma até inovadora, ao relevar a autoralidade nos quadrinhos
como meios de informaçãodistinta da grande maioria das produções industrializadas.
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