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EDITORIAL 

Zilá Bernd e Maria Luiza Berwanger 

1

A Revista Memória e Linguagens 
Culturais é uma publicação semestral 
de divulgação científica vinculada ao 
Programa de Pós-Graduação em 
Memória Social e Bens Culturais do 
Unilasalle. Seu objetivo é veicular 
produções discentes realizadas no 
âmbito de várias disciplinas do curso 
com ênfase para “Mobilidades 
Culturais”, “Linguagens culturais e 
suas formas de expressão” e 
“Itinerários culturais”. Em formato de 
magazine, é um canal de comunicação 
entre as produções de alunos de 
mestrado e a comunidade. Sua linha 
editorial propõe: (1) reflexões e 
sugestões de itinerários, percursos e 
rotas culturais, buscando integrar o 
sistema dinâmico de relações entre 
história, turismo e patrimônio 
cultural; (2)  estudos de caso de 
mobilidades culturais – espaciais, 
temporais, discursivas e linguísticas; e 
(3) análises críticas da noção de 
mobilidade cultural em contextos de 
globalização e/ou de fronteira, 
marcados por fluxos migratórios, 
transferências e choques culturais. 

O presente número originou-se do 
trágico episódio transcorrido em Paris 
em 7 de janeiro de 2015 com o ataque 
terrorista à revista semanal Charlie 
Hebdo, ocasionando a morte de vários 
cartunistas e uma comoção que 
transbordou os limites do território, 
espalhando-se pelo mundo inteiro 
gerando protestos, indignação e 
reflexões sobre questões ligadas à 
liberdade de expressão e à  tolerância. 

Os mestrandos das disciplinas do 
PPG-MSBC, Linguagens culturais e 
suas formas de expressão e Itinerários 
culturais, foram fortemente 
motivados por esses fatos 
relacionando-os com os conteúdos 
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programáticos das duas disciplinas, 
propondo os 7 artigos  que 
constituem a presente edição.  

O prof. Renato Ferreira Machado 
inaugura o número 8 com uma 
reflexão sobre arte sequencial, 
mostrando a força de linguagens 
que se valem da imagem, a exemplo 
das histórias em quadrinhos, 
sublinhando o impacto na 
contemporaneidade de heróis 
criados no séculos XX e início do 
XXI como representações de uma 
temporalidade constantemente 
renovada e, portanto, ressignificada.      

Os três próximos artigos, de autoria 
de Rosemeri Antunes dos Santos, 
Jucelino Viçosa de Viçosa e Wilson 
Severo da Rosa e Rubens Clair 
Viana Filho, traduzem formas de 
expressão da linguagem que têm em 
comum o caráter de subversão de 
toda e qualquer forma de controle 
da liberdade de expressão: a charge 
e o cartum. Os artigos para além de 
teorizarem sobre essas duas formas 
de linguagem baseadas na sátira e 
na transgressão dos limites impostos 
pela censura, como a charge e o 
cartum, apresentam desdobra-
mentos que ilustram figuras de 
importância maior no Brasil e no 
exterior. Nesse sentido, a figura do 
incontornável cartunista gaúcho 
Santiago é destacada no artigo de 
Jucelino Viçosa, enquanto Rosemeri 
Antunes dos Santos, ao retraçar um 
panorama histórico da charge no 
Brasil, evidencia  também a relação 
da charge com a liberdade de 
expressão, com base no episódio 
Charlie Hebdo.  Já Wilson Severo da 
Rosa e Rubens C. Viana Filho, 
aproveitando a presença em Porto 
Alegre do célebre cartunista Jean 
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Plantureux, do jornal francês Le  
Monde, dissertam sobre o 
impressionante alcance da sátira na 
luta quotidiana pela garantia da 
liberdade de expressão no universo 
da comunicação. Agregam a seu 
artigo uma entrevista exclusiva com 
Plantu, como é carinhosamente 
chamado por seus colegas, o 
jornalista francês Jean Plantureux.  

Os três últimos artigos, produzidos 
no âmbito do Seminário de 
Itinerários culturais, centram seu 
foco de  atenção na observação feita 
em um itinerário cultural realizado 
na exposição AnimeExtreme , realizada 
nos pavilhões da Fiergs em Porto 
Alegre em maio de 2015, reunindo 
cerca de 30.000 pessoas. Wilson 
Severo da Rosa assina artigo sobre a 
Cultura Anime, ou seja, os desenhos 
animados produzidos no Japão, que 
marcaram presença no evento 
AnimeExtreme. Do mesmo modo, 
Cláudia de Quadros Rocha, reflete 
sobre o universo  do cosplay, 
ilustrando-o através de duas 
entrevistas: com Nazca Dias Viana e 
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com Sabrina Steffens, cosplayers e 
participantes do AnimeExtreme.  
Adriana  Felini aborda os clássicos da 
literatura em quadrinhos, 
perguntando-se sobre a possibilidade 
de considerarmos as histórias em 
quadrinhos como fatos literários.  
Apresenta obras clássicas da literatura 
universal adaptadas à linguagem e à 
arte sequencial e sua possível 
utilização na escola e na educação. 

A diversidade dos temas apresentados 
nessa edição testemunham a 
pluralidade das formas de expressão 
que coexistem hoje revelando imensa 
plasticidade e eficácia das formas 
linguageiras. Assim a  Revista Memória 
e Linguagens Culturais cumpre com 
seus objetivos que são os de trazer à 
tona a reflexão crítica dos mestrandos 
do programa de Memória Social e 
Bens Culturais do Centro 
Universitário La Salle.  

Professsores Patrícia Kayser e Lucas Graeff com Darth Vader. 

AnimeXtreme 2015. Foto de Rubens Viana Filho. 

Capa do semanário Charlie Hebdo após os atentados 
de 2015. http://charliehebdo.fr 
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1

Arte rupestre, hieróglifos, litografia, 
xilogravura, ilustração... a arte sempre 
tentou imitar a vida naquilo que ela tem 
de mais surpreendente e assustador: sua 
relação com o tempo. A vida é fugaz 
porque o tempo não volta e não para. 
Envelhecemos e morreremos e não há 
nada que possa ser feito para impedir isso. 
Ou será que há? 
Capturar uma imagem é congelar um 
pedaço de tempo que já se foi. Mesmo 
nunca mais se repetindo, aquilo que foi 
retratado atravessa conosco a jornada da 
existência como memória, força e sinal de 
esperança. No fim de nosso caminho este 
registro se torna herança e inspira os que 
vêm depois para empreenderem suas 
trajetórias com mais coragem, confiança e, 
por que não, bom humor. Talvez seja por 
isso que desenhamos, tiramos fotografias, 
filmamos. Talvez, porém, não seja apenas 
isso. Nem sempre as imagens que nos 
acompanham são nossas ou de nossos 
entes queridos. Muitas vezes estas 
imagens são retratos do que não existe. 
A imaginação humana é concreta. Ela 
precisa apenas de um canal de expressão. 
Imaginamos e erguemos cidades, criamos 
aviões, elaboramos tecnologia, soltamos 
bombas e declaramos guerras. A vida 
imita a arte, mas a imaginação precede 
ambas. Ao pronunciarmos “faça-se!”, 
acontece, mesmo que não percebamos. 

2

Por isso, para travarmos um contato 
prévio com nosso imaginário antes dele se 
tornar verdade e não ser mais nosso, o 
transformamos em expressão artística. 
Desenhar o que enxergamos talvez tenha 
sido nossa primeira tentativa de fazer isso 
e provavelmente seja nossa arte mais 
constante: a revolução tecnológica não 
tirou de nós o hábito de desenhar o que 
vemos ou imaginamos, apenas nos 
ofereceu ferramentas que aperfeiçoam 
este ofício. E lá se vão séculos de desenhos 
retratando realidade e ficção, registrando 
seres reais e imaginários. 
Pulemos para os Estados Unidos de 1938. 
O país encontra-se na ressaca de sua maior 
crise econômica, mergulhado em uma 
política recessiva, misturada a uma onda 
de violência patrocinada pela Máfia e pela 

crescente desigualdade social. A 
revista Time estampa, em sua capa, a 
imagem do homem do ano: Adolf 
Hitler, esperança do ocidente contra 
o avanço comunista da União 
Soviética. A imaginação pedia por 
heróis que resolvessem o imbróglio 
sociocultural que se atravessava 
naquele momento, mesmo que, como 
neste último caso, estivesse 
profundamente equivocada. Esta 
mesma imaginação consumia 

ARTE SEQUENCIAL: EM BUSCA DO TEMPO 
PERDIDO 

Renato Ferreira Machado 

Arte promocional da Graphic Novel Justice. Alex Ross, 2005. 
http://justiceleagueinfinite.tumblr.com/post/58764003153/revealed-

whos-coming-to-infinite-crisis-next 

Marvel  Universe.  Wallpaper de Alex Ross.  
http://marvel.com/comics/issue/12894/fantastic_four_1961_1 
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diversos heróis fictícios que singravam os 
sete mares, desbravavam selvas inóspitas 
ou viajavam a planetas desconhecidos para 
salvar mocinhas indefesas e combater 
vilões que desejavam, invariavelmente, 
conquistar ou destruir o mundo. Na vida 
real, coisas parecidas aconteceriam dali a 
alguns anos, com a Segunda Guerra 
Mundial. Mas, naquele 1938, surgiria um 
personagem que, de tão irreal, mudaria a 
realidade para que as pessoas pudessem 
acreditar em sua existência: levantando um 
automóvel, vestindo uma espalhafatosa 
roupa azul e vermelha, com as cuecas 
sobre as calças e uma burlesca capa 
escarlate, lá estava, pela primeira vez, o 
Superman, fazendo todos acreditarem que 
um homem poderia ser à prova de balas, 
capaz de parar uma locomotiva apenas 
com suas mãos e saltar mais alto que um 

arranha-céus. Mais tarde, acreditaríamos 
que um homem pode voar.  
Quase um ano depois, em 1939, 
conheceríamos a história de um órfão 
milionário, que, abalado com o assassinato 
de seus pais, resolve fazer justiça com as 
próprias mãos: vergando uma operística 
fantasia de morcego, com uma capa 
baseada nos primeiros modelos de asa 
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delta projetados por Leonardo daVinci, 
surgia o Batman, para vigiar eternamente 
as ruas de Gotham City. No mesmo ano, 
outro órfão – desta vez um morador de 
rua – é levado até a Pedra da Eternidade 
pelo Mago Shazam e, pronunciando o 
nome deste, torna-se o mortal mais 
poderoso da Terra: o Capitão Marvel. Em 
1941, quando o mundo já mergulhava em 
sua segunda grande guerra, 
conheceríamos uma amazona que se 
uniria à humanidade para combater 
grandes ameaças. Era a primeira super-
heroína a ganhar vida: a Mulher 
Maravilha, predecessora de muitas outras 
personagens que viriam a abrir espaço 
neste novo universo. Na mesma época, 
chegaria às mãos dos soldados 
estadunidenses que estavam no front de 
batalha e a milhares de crianças e jovens 
dos Estados Unidos, uma revista cuja capa 
mostrava um homem vestido com a 
bandeira norte-americana, segurando um 
escudo e nocauteando Hitler - o mesmo 
da Revista Time de 1938: era o Capitão 
América. Superman, Batman, Capitão 
Marvel, Mulher Maravilha, Capitão América 
e tantos outros super seres que começam 
a surgir exatamente nesta época, dão 
origem a uma nova categoria de narrativa 
ficcional e a um novo tipo de personagem: 
começavam ali as superaventuras, 
protagonizadas por super-heróis. E a 
linguagem mais adequada para narrar 
estas superaventuras acabou sendo a Arte 
Sequencial. 
Aqui é preciso uma pequena reflexão: por 
que estes personagens surgem nesta 
época? Eles poderiam ter surgido em um 
contexto diferente? Por que suas 
narrativas ganham a forma das histórias 
em quadrinhos e não dos textos de Pulp 
Fiction, bastante populares à época? Não 
tenho respostas exatas e precisas para 
estas perguntas, mas as faço no sentido de 
problematizar aquilo que já conhecemos. 
Afinal, setenta e sete anos depois, o 
Superman já é um ícone cultural do 
ocidente, mas poderia não ter sido. 
Vejamos: as histórias em quadrinhos ou 
arte sequencial não foram criadas com 
estes personagens. O primeiro registro 
que se tem desse tipo de expressão remete 

Action Comics #1. DC Comics, abril de 1938. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Action_Comics_1#cite_note-4 
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5

a 1894, com o Yellow Kid de Richard Felton 
Outcault. Além disso, heróis como Flash 
Gordon e o Fantasma já viviam suas 
aventuras em quadrinhos. O que começa 
com o Superman, então, não é apenas a 
elaboração de um novo tipo de 
personagem, mas a gênese de uma nova 
mitologia. Por isso, o mais importante é 
sabermos quando e por que as mitologias 
surgem. 
Se o homem do ano, em 1938, foi Adolf 
Hitler, parece ficar bem claro que havia 
um verdadeiro vácuo moral no contexto 
social da época. O surgimento de um 
Superman e sua adoção como 
representação do espírito que todos 
pareciam haver perdido transformou o 
personagem em um símbolo, ou seja, na 
representação visível daquilo que 
invisivelmente inspira e conduz a vida das 
pessoas. Superman, assim, era um 
imigrante adotado pelos Estados Unidos e 
os Estados Unidos era um país 
mergulhado em uma aguda crise social, 
política e econômica. Ao descobrir seus 
poderes alienígenas passa a empregá-los 
em prol da edificação social de sua terra 
adotiva. Esta era a realidade de muitos 
estadunidenses da época: imigrantes de 
várias partes do mundo, que vinham para 
os Estados Unidos fugindo das crises 
econômicas e sociais de seus países de 
origem, desejando colocar seu potencial a 
serviço do trabalho para poderem se 
sustentar e contribuir com o país que os 
acolhia. A dura realidade, porém, 
mostrava o contrário: com a crise 
econômica, muitos imigrantes acabavam 
na marginalidade, lutando para sobreviver 
dia-a-dia, em uma terra estrangeira. Por 
isso, todos precisavam ser “supermen” 
para sobreviver aos desafios do cotidiano. 
Muito provavelmente, Jerry Siegel e Joe 
Shuster não tenham pensado em todo este 
contexto ao criar seu personagem. E nem 
precisavam: filhos de imigrantes judeus, os 
dois viviam na pele aquilo que suas 
histórias expressavam. Quase dá para 
afirmar que, qualquer que fosse o 
personagem que criassem, a história traria 
estes elementos, pois a linguagem 
simbólica expressa aquilo que a realidade 
transparece, mas que não pode ser 
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explicado. Mais um elemento importante: 
Siegel e Shuster acabam compondo seu 
Superman com vários elementos da 
tradição religiosa judaica, como a questão 
da expectativa messiânica.  

E se o Superman encarnava esta 
expectativa representando seus próprios 
leitores em suas lutas e esperanças, o 
“espírito messiânico” havia sido soprado 
sobre todos, com força suficiente para 
fazer o leitor levantar vôo. Símbolo 
antropomorfizado e colocado em 
narrativas sequenciais, o Superman 
transmuta-se em mito: ele reúne 
referenciais que constituem o tecido 
sociocultural, funda uma nova 
compreensão de realidade – apenas após 
sua origem surgem outros super-heróis – 
e, de maneira eficaz, revela a sacralidade 
presente no cotidiano daquela sociedade 
através de suas virtudes. E por que isso 
precisava ser registrado como arte 
sequencial? Na verdade não precisava. A 
questão não é utilitária, mas existencial. 

A grande questão dos quadrinhos sempre 
foi tentar chegar o mais perto possível de 
um registro do cotidiano, com aquilo que 
o cotidiano entrega a quem o vive: 

Super-Homem – As Quatro Estações: Primavera, 
Livro 01. DC Comics / Ed. Abril, 1999. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Superman_for_All_Seasons 
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imagens (os próprios quadrinhos, mais ou 
menos realistas, dependendo de quem os 
desenha), sons (balões de fala, 
onomatopeias) e a interioridade invisível 
que move tudo isso (recordatórios, balões 
de pensamento). Mas o que dinamiza a 
leitura da arte sequencial é exatamente 
sua sequencialidade. Por isso, o principal 
elemento dos quadrinhos é aquele que 
nunca é retratado diretamente: a 
passagem do tempo. E este é o elemento 
principal porque é na temporalidade que 
nos humanizamos e escrevemos a história. 
Acompanhar uma história em quadrinhos, 
por isso, é, antes de mais nada, inserir-se 
em uma cronologia e saber que as 
situações retratadas nos primeiros 
quadrinhos da história 
sofrerão consideráveis 
metamorfoses, chegando 
transformadas ao final da 
narrativa, prontas para 
iniciar uma nova história. 
Foi este o segredo que 
Stan Lee e Jack Kirby 
descobriram quando 
começaram a elaborar os 
personagens e narrativas 
da Marvel, em 1960: os 
super-heróis e super-
heroínas estavam 
submetidos ao tempo e 
suas consequências, 
exatamente como os 
leitores. Por isso estes 
personagens 
amadureceram e 
chegaram a nossos dias 
simbolizando questões 
relevantes para pessoas de 
várias idades e situações 
sociais, em pleno Século 
XXI. 

Hoje temos super-heróis 
por todos os lados, 
onipresentes em várias 
mídias e popularizados em 
nosso imaginário cultural. 
Estes personagens, 
surgidos às vésperas da 
Segunda Guerra, 
atravessam o tempo sendo 
transformados e 
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ressignificados, sem, no entanto, terem 
perdido a essência que os originou. Eles 
continuam sendo símbolos de uma 
temporalidade que se atualiza 
continuamente. Continuam tecendo a 
mitologia humana do final do Século XX 
e início do Século XXI, tão eficientemente 
que se tornam objeto de culto, com fiéis – 
a palavra “fã” deriva da mesma etimologia 
- que se reúnem em convenções sobre 
quadrinhos, vestem-se como seus 
personagens de inspiração e, sobretudo, 
encarnam atitudes heroicas em seu 
cotidiano. Tudo isso para que o tempo 
tenha novo significado e a vida pareça, 
cada vez mais, com uma grande saga, que 
mudará tudo que conhecemos. 

Fantastic Four #1. Marvel, novembro de 1961 - 
http://marvel.com/comics/issue/12894/fantastic_four_1961_1 
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1

Talvez seja difícil para grande parte da 
população mundial entender ou aceitar 
atentados terroristas como o ocorrido no 
jornal francês Charlie Hebdo, em 07 de 
janeiro deste ano. Não só pelo horror do 
fato em si, pelas mortes, mas também por 
uma questão de rompimento total de 
valores tão fundamentais como a 
liberdade de expressão. Claro que 
existem motivações de cunho religioso e 
político envolvidas nessas ações, que 
ultrapassam os discursos sobre 
tolerância, respeito às diferenças e direito 
à opinião. Entretanto, o que nos motiva a 
abordar esses fatos é podermos incitar 
uma reflexão a respeito da charge como 
uma forma de linguagem que permite 
transgredir os valores sociais e a ordem 
instituída para transmitir sua visão de 
realidade e de valores a partir de 
representações gráficas e bem 
humoradas, apropriando-se das 
linguagens verbais e não verbais, da 
intertextualidade, do malogro, da 
polifonia, da sátira. 

A charge foi definitivamente incorporada 
ao jornalismo por volta de 1830, quando o 
francês Charles Philipon (1800 - 1861) 
fundou o jornal humorístico La 
Caricature. 

No Brasil a primeira charge data de 1837. 
Intitulada A Campanha e o Sujo, circulou 
por 160 réis nas ruas do Rio de Janeiro 
sem assinatura do autor, o pintor e poeta 
Manuel de Araújo Porto Alegre (1806 - 
1879). Só em 1844 é que este autor lançou 
a revista Lanterna Mágica, em que foram 
publicadas charges em todas as suas onze 
edições. Outras revistas importantes 
como Semana Ilustrada, Vida Fluminense, O 
Mosquito, Comédia Social, O Mequetrefe, e 
Don Quixote trouxeram charges em suas 
edições. Desde o início de suas produções 
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os cartunistas e os chargistas, tinham 
como objetivo denunciar ou criticar fatos 
atuais da sociedade produzindo humor, 
a partir de sua ótica de interesses. 

O gênero charge (que significa “carregar” 
em francês, isto é, carregar na sátira) 
aqui no Brasil se desenvolveu 
rapidamente a partir do início do século 
XX, quando o jornalista Barão de Itararé, 
ajudou a popularizar as charges com sua 
irreverência. Mas foi nos anos duros da 
ditadura que alguns dos principais 
nomes da charge do Brasil surgiram: 
Ziraldo, Jaguar, Millôr Fernandes, Lan, 
Chico Caruso, Henfil. 

Na década de 80, no Rio Grande do Sul, 
surge a GRAFAR – Grafistas Associados 
do Rio Grande do Sul que tem como 
objetivo a integração das sucessivas 
gerações de grafistas e a transmissão e 
aperfeiçoamento do conhecimento. Essa 
associação promove diversos eventos 
como oficinas, exposições, cursos e 
publicações, com o intuito de aprimorar 
a formação dos artistas e difundir a área 
do grafismo no estado e no Brasil. 
Atualmente a GRAFAR reúne uma 
centena de cartunistas e artistas gráficos 
gaúchos, entre eles: Canini, Luis 
Fernando Veríssimo, Santiago, Kayser, 
Edgar Vasques. 

Levaremos em conta os acontecimentos 
ocorridos no Jornal Charlie Hebdo, já 
relatados inicialmente, como ponto de 
partida para uma análise da importância 
da charge em nosso contexto social, onde 
a sobrecarga de informações e de mídias 
nos chama a uma reflexão sobre a 
importância de algumas formas de 
linguagem, de sua utilização e de seus 
reflexos nas ações e reações dos sujeitos. 
Como embasamento para nossas 

CHARGE E LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
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inferências contaremos com a participação 
do cartunista e chargista Luciano KAYSER, 
que integra a GRAFAR e que se prontificou 
a responder sobre alguns aspectos das 
charges e do trabalho e envolvimento do 
artista gráfico. 

O cartum e a charge como um tipo de 
linguagem 

O cartum como uma forma de linguagem 
revela-se como um texto humorístico 
ilustrado. Apesar de muitas vezes não se 
utilizar de linguagem verbal, pode mesclá-
la, configurando-se como uma espécie de 
anedota gráfica. Seu objetivo é trazer à tona 
situações atemporais e universais. Já a 
charge como gênero discursivo tende a 
utilizar mais frequentemente a linguagem 
verbal. Como no cartum, a charge objetiva 
satirizar um fato ou uma determinada 
pessoa ou situação. O que as difere é a 
especificidade das situações retratadas nas 
charges, pois, na sua maioria, abordam um 
fato específico situado no tempo e no 
espaço e de conhecimento público. O 
chargista ao escolher o seu “alvo” prima 
por personalidades públicas, políticos, 
artistas, celebridades que estão envolvidas, 
de alguma forma, em situações de interesse 
público. Para que a charge atinja seus 
objetivos, seu criador deve estar muito 
atento à forma de expressão utilizada e de 
seu ponto de vista sobre determinados 
assuntos, pois é necessário que as intenções 
do chargista consigam permear, de forma 
clara, aquilo que está sendo transmitido 
através daquele desenho humorístico. É 
necessário que haja um entrelaçamento 
entre as ideias e intenções do autor e a 
absorção da mensagem pelos receptores, 
evitando assim uma interpretação errônea 
daquela crítica, sátira ou protesto, 
enunciada pelo autor e sempre pautada por 
um objetivo ou intenção específica. 

Para Kayser o cartum e a charge mesmo 
sendo simples, envolvem uma linguagem 
sofisticada, pois permitem a compreensão 
de uma ideia, de um discurso e de uma 
narrativa em um espaço pequeno, 
utilizando-se do desenho e, opcionalmente, 
de um texto reduzido. Afirma que a 
utilização dessa linguagem está 

4

condicionada a uma série de escolhas na 
composição do desenho e na elaboração do 
texto, que podem resultar no sucesso da 
comunicação, através do entendimento 
da mensagem, ou, de forma inversa, na 
incompreensão da ideia ou, ainda, na 
compreensão de uma ideia contrária a que o 
artista havia imaginado. Kayser reforça que 
se a ironia não for colocada da forma 
correta, se o texto ficar dúbio de alguma 
maneira imprevista pelo artista é possível 
que uma charge acabe sendo lida como uma 
apologia justamente ao que o autor 
pretendia combater. Devido a esta série de 
escolhas que o artista tem que fazer, afirma 
ser prudente não apostar logo na primeira 
ideia. Sugere que o chargista elabore bem o 
pensamento antes de executar a charge em 
definitivo. Relata que suas charges passam 
por um período de pelo menos duas ou três 
versões rascunhadas até que ele encontre 
um resultado que agrade do ponto de vista 
estético e do conteúdo.  

A importância da charge no contexto atual  

Na sociedade atual em que as informações 

Luciano Kayser Vargas nasceu em 
1970, em Porto Alegre. É agrônomo, 

doutor em Ciência do Solo e 
cartunista profissional desde 1991. Já 
publicou em jornais e revistas como 

o Timoneiro (Canoas), Jornal do 
Comercio e o Sul (Porto Alegre), o 
Pasquim 21 e Jornal do Brasil (Rio 

de Janeiro). Em 2009, lançou o livro 
de charges “Olho da Rua”.	  
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5

chegam instantaneamente de todas as 
partes do mundo através de diferentes 
mídias, em que em um único click 
colocamos o mundo inteiro em contato 
com aquilo que queremos comunicar, o 
papel da charge continua ativo, tendo em 
vista que sua forma de comunicar é 
muito simples e objetiva. Atrai o leitor 
por sua rápida leitura e por tratar de 
assuntos atuais, através de uma 
abordagem crítica e bem humorada. O 
uso do desenho, que muitas vezes, 
comunica mais que o texto, é o ponto 
forte das charges, uma fez que está 
contaminado de significados conotativos, 
de intenções malogradas, de sentidos 
dúbios. Essa mistura de grafismo e texto é 
que compõe o diferencial dessa forma de 
linguagem. A charge ao se utilizar de 
assuntos que estão na ordem do dia, de 
uma forma irreverente e crítica, leva ao 
leitor uma interpretação/opinião a partir 
de uma visão de mundo, de relações 
sociais e o chama para a reflexão, muitas 
vezes através do riso. 

Kayser acredita que a charge consegue se 
sair muito bem em meio a essa 
sobrecarga de informações, pois não é 
uma informação a mais, mas uma síntese 
da informação já existente. Enfatiza que é 
a informação abordada pelo ponto de 
vista, pela opinião do chargista. Uma 
informação visual, rápida, que se adapta 
bem às novas mídias. Diz ser mais 
sintética do que um “tweet!”. 

O engajamento do cartunista no 
momento da construção da charge 

Toda produção textual requer um 
mínimo de engajamento por parte de seu 
criador. Mesmo quando se produz um 
texto repleto de citações e referências de 
outras fontes, o autor sente a 
necessidades de adaptar aquelas 
informações à sua interpretação do 
mundo e das coisas. Não existe texto 
isento. Por mais informativo ou 
jornalístico que um assunto possa ser 
abordado sempre haverá um 
desdobramento daquelas informações 
coletadas, a partir de um sistema de 
valores do autor ou daqueles a quem 

6

representa.  

No caso das charges esse engajamento 
aparece de forma primordial, uma vez que 
a charge se constitui como um gênero de 
opinião. O chargista ao explorar esse 
universo gráfico, mesclado com a 
linguagem verbal e não verbal, deve estar 
ciente de seu papel como formador de 
opinião.  

Na fala de Kayser, deveria haver sempre o 
engajamento do cartunista no momento 
da construção da charge, uma vez que ela é 
um espaço de opinião. Afirma que às 
vezes, o chargista acaba usando o espaço 
para amenidades, para fazer gracinhas 
com o tempo (muita chuva, muito calor, 
muito frio...), sobre alguma irrelevância 
futebolística ou sobre alguma 
generalidade qualquer. Mas, reforça que, 
de um modo geral, o espaço deve ser 
usado para dar opinião, para expor pontos 
de vista que muitas vezes são deixados de 
lado por outros formadores de opinião, 
para atacar as injustiças, para defender 
quem sofre ataques injustos. Acredita que 
o objetivo das charges é oferecer ao leitor 
algum tipo de reflexão. Enfatiza que é 
fundamental não deixar de lado o humor, 
para ser apenas panfletário, porque é 
importante rir das injustiças e debochar 
dos opressores. 

Charge e liberdade de expressão 

A liberdade de expressão é referendada 
como uma conquista da sociedade 
moderna e, aparentemente deveria 
permitir a livre expressão do pensamento 
através do discurso e na prática. No caso 
da charge, que historicamente rompeu com 
valores estratificados da sociedade ao 
trazer, com seu discurso iconográfico, 
rápido e bem humorado, as mazelas 
sociais, os fatos relevantes na política e na 
sociedade, tem como pressuposto a 
liberdade de expressão e de opinião. Ao 
satirizar os atores sociais, seus atos e suas 
falas, o chargista chama a sociedade à 
reflexão de uma forma diferenciada, 
através de um discurso de opinião pautado 
na imagem e em uma linguagem 
polifônica, questionadora, mas leve e 
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engraçada. Entretanto, por maior 
posicionamento político e envolvimento 
nas causas sociais relevantes, o chargista 
como qualquer outro profissional que 
esteja ligado a uma empresa seja pública 
ou privada, está condicionado a abrir 
mão de alguns conceitos ligados à sua 
ideologia individual em prol da política 
ou ideologia que a instituição prega. 

Kayser ao tratar deste assunto afirma que 
embora não haja uma censura oficial, 
atualmente a liberdade é bastante 
limitada. Explica que se o autor pretende 
ser remunerado por seu trabalho, em 
algum momento haverá alguma restrição 
de ordem moral, política e, muito mais 
frequentemente, financeira. Em suas 
palavras "nenhum patrão paga para ter 
sua opinião contrariada". Em seu 
entendimento, o chargista é livre para 
criticar o que quiser desde que não 
desagrade o dono do veículo de 
comunicação ao qual está vinculado. 
Exemplifica dizendo que em jornais 
comerciais, não se pode desagradar os 
anunciantes nem os protegidos políticos 
do dono do jornal. Ou o judiciário, se o 
dono do jornal tem medo de perder 
alguma ação importante lá adiante. Diz 
que em jornais alternativos, como em 
jornais de sindicatos ou de partidos, a 
censura se dá mais por temas políticos, 
mas também econômicos. Finaliza 
dizendo que essa situação o incomodava 
anteriormente, entretanto atualmente se 
considera mais pragmático. Afirma que 
se pensa em fazer uma charge e sabe que 
ela será censurada, nem envia, a guarda 
para publicar apenas em seu blog. 

O episódio Charlie Hebdo 

Kayser se posiciona a respeito do que 
aconteceu no dia 07 de janeiro no jornal 
francês Charlie Hebdo, da seguinte forma: 
"É um episódio lamentável sob todos os 
aspectos. Mais do que um ataque à 
liberdade de expressão, mote 
espertamente abraçado pelos mais 
reacionários meios de comunicação 
mundo afora, foi um ataque a 
profissionais que estavam fazendo seu 
trabalho, um ataque à vida, a seres 

8

humanos, à civilidade, a formas civilizadas 
de mediação de conflitos. É um episódio 
chocante e que acabou por alimentar 
justamente a pauta conservadora contra a 
qual o Charlie Hebdo se posicionava. 
Muitos se aproveitaram da tragédia para 
faturar politicamente, tanto associando sua 
imagem a de paladinos defensores da 
liberdade, quanto promovendo discursos 
xenófobos e postulando a perda de direitos 
individuais. 

É importante lembrar que a tragédia 
aconteceu na mesma semana em que, na 
Alemanha, haviam sido feitas marchas anti-
Islã, de caráter neo-nazista. As 
manifestações em favor da pluralidade e 
contra o movimento neo-nazista haviam 
maiores. Mas, com a tragédia do Charlie 
Hebdo esse sentimento anti-islâmico 
cresceu e fortaleceu a extrema direita que se 
apresenta como uma resposta fácil à crise 
europeia. Deu motivo a novas marchas anti-
Islã e não só na Alemanha. 

Ou seja, o episódio, que por si só já é uma 
tragédia, pode ser componente de uma 
tragédia ainda maior que seria a volta do 
fascismo, que já ensaia seus primeiros 
passos na Ucrânia. Mas, enfim, não sou um 
especialista no assunto. Só alguém 
assustado... Em vão, espero". 

Ao resgatar a tragédia ocorrida no Charlie 
Hebdo como último ponto desse texto, 
pretendemos confluir para alguns aspectos 
importantes da charge, não só como gênero 
linguístico, mas como expressão de valores. 
Pelo que podemos perceber através de 
leituras, de estudos e de depoimentos nos 
parece coerente afirmarmos que a charge 
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trouxe consigo uma renovação na forma 
de comunicar, além de utilizar-se de 
elementos discursivos diferenciados, 
possibilitou uma aproximação com os 
sujeitos sociais, trazendo de uma forma 
divertida, leve, irônica e perspicaz, fatos 
atuais, de interesse público, chamando à 
reflexão, ao debate. Percebe-se que quanto 
mais as redes de comunicações mundiais 
se aproximam, mais os sujeitos estão 
dispostos a transgredir, a partir das 
informações que recebem, de todos os 
cantos do mundo simultaneamente, sobre 
todos os assuntos possíveis e imagináveis, 
posicionando-se em busca de respostas, 
expressando suas vontades de ser o que 
querem ser, através de um espaço de 
convergência de valores, de gostos, de 
opiniões em comum e agindo sobre isso. 
Parece que a charge, como forma de 
expressão, cumpre muito este papel: de 
colocar na ordem do dia fatos relevantes 
que muitas vezes são tratados de forma 
superficial, chamando atenção para 
aspectos muitas vezes despercebidos ou 
intencionalmente ignorados pelas grandes 
mídias. Resta saber os limites que essa 
"ferramenta discursiva" pode ou deve 
atingir.  

No primeiro Encontro França-Brasil, 
realizado em Porto Alegre, na primeira 
semana de julho de 2015, diversos 
cartunistas gaúchos tiveram a 
oportunidade de se reunir e trocar 

10

experiências com o famoso cartunista 
francês Jean Plantureux, conhecido 
como Plantu, que também concedeu 
uma palestra que versava sobre 
“liberdade de Imprensa/Liberdade de 
Expressão”. Neste evento o cartunista 
brindou a plateia com sua criatividade e 
bom humor ao ilustrar a palestra com 
seus cartuns em tempo real.  

No que se refere à liberdade de 
expressão, Plantu falou a respeito da 
tragédia ocorrida no Charlie Hebdo, que 
abalou não só os cidadãos Franceses, 
mas toda a sociedade mundial. Disse que 
os cartunistas do Charlie não tinham 
como propósito humilhar Maomé ou 
seus seguidores, pois eram cartunistas 
políticos e não religiosos. Enfatizou que 
apesar do medo que se instalou na 
França, após os ataques, os cartunistas 
continuarão fazendo seu papel que é 
informar, posicionar-se frente aos fatos 
relevantes, através de uma opinião 
gráfica que tem como objetivo clarear, 
trazer luz ao debate. Plantu disse 
acreditar que o desenho é uma arma que 
deve ser usada no combate à ignorância 
e que os cartunistas devem ser mais 
espertos do que àqueles que os querem 
calar, driblando o interdito, através do 
disfarce, do truque, da astúcia. Plantu 
finalizou sua fala deixando a seguinte 
mensagem: “A arte é mais forte que 
qualquer intolerância”. 
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Nascido Neltair Rebés Abreu, na cidade 
de Santiago-RS, na Fronteira Oeste do 
Rio Grande do Sul, em 1950, adotou o 
nome de sua cidade natal como seu nome 
artístico e tornou-se o cartunista 
Santiago, começou a atuar 
profissionalmente no início da década de 
1970, já morando em Porto Alegre e tendo 
seus trabalhos publicados nos jornais 
Folha da Tarde, Coojornal, O Pasquim, entre 
outros.  Como reconhecimento de sua 
arte, Santiago conquistou diversos 
prêmios internacionais, em países como 
Japão, Canadá e Bulgária, além de várias 
premiações em território nacional; 
também já expôs seus trabalhos no país e 
no exterior, incluindo países como 
Uruguai, Itália, França e Suíça. 

De acordo com Santiago, não houve uma 
opção pelo cartum e sim uma tendência, 
um gosto pelo desenho, desde criança já 
se sentia envolvido e, à medida que ia 
evoluindo em seus primeiros traços, já 

2

percebia que sua “forma de conversar com o 
mundo teria que ser esta”, como diz. E, desde o 
início, já havia uma sincronia entre o desenho 
e o humor. Concluídos os estudos secundários, 
chega a Porto Alegre com o propósito de 
estudar Arquitetura e, concomitantemente, 
começou a trabalhar em jornais, o que acabou 
fazendo com que desistisse da futura carreira 
de arquiteto e passasse a se dedicar 
integralmente e profissionalmente ao desenho. 

“Eu não escolhi o desenho... o desenho me 
escolheu” (Santiago) 

Sua convivência com o desenho vem desde sua 
infância, de uma influência familiar, vinda de 
alguns tios que também desenhavam, mesmo 
sem nunca terem estudado, contando apenas 
com o talento natural, esse “dom familiar” 
acabou sendo incorporado pelo cartunista. 
Santiago se define como um autodidata, pois ia 
aperfeiçoando seus desenhos e buscando 
novos aprendizados, reforçando que a maioria 
dos desenhistas da atualidade e que atuam na 

SANTIAGO: CARTUM  COMO EXERCÍCIO DE 
INTELIGÊNCIA 

Jucelino Viçosa de Viçosa 
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área do humor não tem uma formação 
específica do desenho, ou seja, são 
autodidatas. 

Seu propósito inicial era ser desenhista 
de histórias em quadrinhos, mas que 
fossem realistas, sem a presença de 
heróis, de grandes aventuras, mas como o 
campo para essa forma de linguagem era 
mais difícil, foi se inclinando para o lado 
do humor, pois havia mais oportunidades 
de emprego para quem atuasse com o 
humor. Chegando, assim, ao jornal Folha 
da Tarde e abandonando, 
definitivamente, a ideia de trabalhar com 
histórias em quadrinhos, pois o mercado 
brasileiro era muito restrito. 

Tendo iniciado 
profissionalmente pela 
caricatura, acabou aos 
poucos descobrindo que 
sua vocação era mesmo 
o humor ao lado do 
desenho, pois sempre 
teve noção de que 
desenhava bem, mas 
não se via como alguém 
capaz de produzir boas 
piadas que pudessem 
acompanhar seus 
desenhos. Faltava-lhe a 
convicção de que 
poderia ter boas ideias 
que repercutissem ao 
lado de suas produções e, com o tempo, 
começou a produzir boas sátiras, críticas 
inteligentes. 

Sua inspiração, desde jovem, foi o 
cartunista Ziraldo. Inclusive em seus 
primeiros passos, chegando a copiar os 
desenhos por este realizados. Para 
Santiago, há “uma fase de fixação e uma 
fase de libertação” para quem está 
iniciando na arte do desenho. Após essa 
fase inicial, sentiu a necessidade de que 
era preciso inventar algo seu, de criar 
algo que definisse seu estilo. 

Observando o crescimento e 
desenvolvimento das mídias, na 
atualidade, Santiago demonstra uma 
preocupação com o espaço a ser 

4

destinado para o cartum e a charge. Diz que 
se vive um momento muito estranho, muito 
paradoxal, pois há muito espaço para 
divulgação, principalmente na internet, 
porém, “profissionalmente, nós estamos 
‘ralados’, porque ninguém mais quer pagar 
o cartum, todo mundo quer ver o cartum de 
graça na internet”. 

Profissionalmente, quando trabalhava no 
jornal Folha da Tarde, nos anos de 1975, não 
chegou a enfrentar maiores problemas com 
a censura. Segundo ele, já não havia mais a 
“figura do censor dentro da redação. A 
censura era feita pelo próprio dono do 
jornal, pelo diretor do jornal”. Uma espécie 
de censura interna. Santiago lembra-se de 
abrir o jornal do dia e não encontrar seus 

desenhos feitos para 
aquela edição.  Para ele, 
“os editores se achavam 
mais realistas que o rei, 
achavam que podia dar 
problemas. Tinha uma 
verdadeira paranoia. 
Eram os intermédios 
querendo adivinhar o 
que pensava o patrão”. 

Seus trabalhos não 
foram impedidos de 
circular por forças 
externas ao jornal e sim 
pela pressão interna, 
embora sempre houvesse 

um diálogo com os diretores, no entanto, 
reforça que uma censura daquele tempo e 
que ainda persiste nos dias de hoje é a 
“censura econômica” onde o anunciante, 
indiretamente, pressiona para que não saia 
nada que possa atingir sua empresa.  

“A prova disso é que tu nunca vai ver um 
cartum numa revista ou num jornal sobre a 
Coca Cola”, diz. “Nunca. Nunca vai ver. No 
mundo inteiro não vai ter isso. Contra a 
Coca Cola não vai ter nunca. É o maior 
anunciante do mundo. Então, pelo sim, 
pelo não, ninguém mexe [...] as pessoas 
tomam um líquido que é secreto, ninguém 
questiona, não tem cartum sobre isso. Por 
quê?” Porque a Coca Cola com seu 
dinheiro, com seu poder econômico, abafa 
tudo isso aí”. 

“A Petrobras bota anúncio 
em toda a mídia brasileira 

e o governo leva pau o 
tempo todo. A revista Veja 

é a maior inimiga do 
governo e é cheia de 

anúncios do governo: 
Banco do Brasil, Petrobras. 

Então essa orientação 
muito estranhamente, 

paradoxalmente, não vale 
para governos.” 

Santiago	  
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Além desse exemplo, Santiago menciona 
as grandes empreiteiras, empresas da 
construção civil, do setor imobiliário. Há 
uma pressão comercial e empresarial, 
como já houve no passado a pressão dos 
partidos políticos (os jornais de 
antigamente eram diretamente ligados a 
uma corrente política, sugere). No 
entanto, havia uma espécie de “mosaico 
jornalístico” com as mais diversas 
correntes expressas em forma de notícias 
veiculadas.  

Hoje, há uma espécie de “triagem 
econômica” que, segundo o cartunista, 
chega a ser “furiosa, pois tudo o que for 
desinteressante ao anunciante, não sai”. 
Ele usa o termo triagem como uma 
expressão branda para a palavra 
“censura”. Diz que não vai se ver uma 
notícia ou até mesmo um cartum ou 
charge nos grandes jornais do estado 
criticando a especulação imobiliária, 
porque há uma grande quantidade de 
páginas compradas pelas construtoras, 
incorporadoras e imobiliárias para 
anunciar seus empreendimentos como 
condomínios, prédios de alto padrão. “é 
um acordo de ‘gângster’”, afirma o 
cartunista. “Eu não falo mal disso e tu me 
bota anúncio no meu jornal. E isso não 
precisa nem combinar”. 

Conforme Santiago, há uma espécie de 
orientação econômica se sobrepondo às 
decisões editoriais, com o setor de 

6

publicidade estando acima da parte 
editorial, direcionando o que será, ou não, 
publicado. Com a abertura política, 
Santiago observa um outro grande 
paradoxo, os governos são os mais 
criticados dentro dos jornais e revistas de 
grande circulação e, no entanto, são seus 
maiores anunciantes. 

“Em minha carreira, cheguei a fazer 
praticamente um desenho por dia” 
(Santiago) 

Santiago ressalta que em seus livros 
publicados ao longo da carreira estão 
aqueles cartuns mais representativos de 
seus mais de quarenta anos de trabalho. 
Nesses livros, há uma espécie de seleção 
daquilo que realizou, já que chegou a 
produzir mais de um desenho por dia. 
Define que o melhor de sua produção 
artística está na coletânea “Caminhos do 
Santiago”, editada pela Fumproarte, em 
que seu envolvimento foi apenas o de 
reunir seus trabalhos mais significativos. 

Com relação a um de seus tipos mais 
conhecidos, o Macanudo Taurino Fagunde, 
Santiago o define como sendo uma “quase 
imposição” aos desenhistas de criarem algo 
que os identifique enquanto criadores e que 
os vincule a um determinado personagem, 
pois entende que os desenhistas de humor 
ficam marcados por seus personagens. 
Desde o início de sua carreira profissional, 
no jornal Folha da Tarde já começara a 
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7

delinear um personagem que fosse “um 
gauchinho, gordinho”, brinca. “E fui dando 
um jeitinho pra ele, inventando um nome... 
E surgiu o personagem, que me rendeu 
mais de dez ‘livrinhos’ editados”. 

Para o autor, o personagem Macanudo 
Taurino Fagunde é um somatório dos tipos 
mais característicos da região da Fronteira 
Oeste. O nome Taurino vem de um gaúcho 
conhecido na região, um contador de 
histórias conhecido por suas mentiras “bem 
imaginativas”, criativas. Já o tipo físico foi 
inspirado em um tio do desenhista, de 
pouca estatura e alguma semelhança com o 
folclorista Paixão Cortes (na ideia do bigode 
volumoso, por exemplo). Não vê seu 
personagem como uma visão humorística 
do Laçador e sim como um somatório das 
pessoas com as quais conviveu, 
representadas por aquele tipo bonachão, 
divertido, sem ser violento, brigador. Por 
fim, confessa: “tem muito do meu pai, meu 
pai era assim, um homem tranquilo”. 

Sua criação mais conhecida nunca lhe 
trouxe problemas, pois como criador não se 
considera desrespeitador com a figura do 
gaucho – embora não concorde com 
algumas ideias presentes nos centros de 
tradições gaúchas, por entendê-las como 
fantasiosas. Nunca foi um crítico feroz do 
tradicionalismo, e as brincadeiras que fez 
foram amenas, brandas. 

O personagem ocupou primordialmente as 
páginas do jornal semanal O Interior, 
publicação da Fecotrigo. Na prática, surgiu 
em função disso, com circulação em todas 
as cooperativas agrícolas do estado. 
Proporcionou-lhe uma visibilidade ampla, 
além de ter circulado nas páginas da Folha 
da Tarde e de ter sido “contrabandeado” 
para algumas edições do Correio do Povo. 

Episódio Charlie Hebdo: “Bateu no peito, 
na alma, no coração, no cérebro...” 
(Santiago) 

Com relação ao episódio ocorrido com os 
componentes da revista francesa de humor 
Charlie Hebdo, Santiago revela que o 
impacto foi muito forte, tanto no 
profissional, como no cidadão. Chegou a 

8

perder o sono nos primeiros dias após o 
lamentável acontecimento, “pensando 
na loucura que é o mundo de hoje”. 
Além disso, manifesta uma preocupação 
não só com os fundamentalistas 
islâmicos, mas com o crescimento de 
religiões carregadas de fanatismos e 
preconceitos, principalmente no Brasil, 
onde ocupam inclusive o cenário 
político: “a minha preocupação passou a 
ser essa: o mundo todo ameaçado por 
um retrocesso religioso, um retrocesso 
ao obscurantismo, uma volta à Idade 
Média”. 

O acontecido com os cartunistas do 
Charlie Hebdo representou a essência da 
brutalidade explícita. Para Santiago, os 
profissionais do semanário francês 
estavam produzindo o que todo o jornal 
ou revista de humor deve fazer: “um 
jornal irreverente e anarquista, o humor 
é anarquista, a postura do humor é 
anarquista, não perdoar ninguém. O 
humor não existe para fazer amigos, 
nem inimigos”. No mesma direção atuou 
o Pasquim, no Brasil, que criticava a 
religião católica, assim como o pessoal 
do Charlie envolvia a religião católica, o 
judaísmo, o islamismo. 

Segundo Santiago, a forma de humor do 
Charlie Hebdo era igual com todo mundo. 
Ou seja: eram duros com todos, sem 
livrar ou atacar uma determinada 
religião, ou deixar de fazer a crítica por 
temor a um ataque. Para o cartunista, 
isso seria um reconhecimento da 
covardia. Os jornalistas resolveram 
enfrentar e pagaram o preço por sua 
ousadia,  argumenta Santiago: exerciam 
um papel importantíssimo de “manter 
uma sociedade laica”, sem deixar que as 
forças religiosas ocupem o espaço de 
decisão sobre o que deve ou não ser 
publicado. 

Conforme Santiago: “A nossa arma do 
humor é rir de tudo isso. É rir. Não tem 
como não rir. A crítica não é ao fiel: é aos 
comandos religiosos. Eles que são 
manipuladores. A crítica é ao poder da 
religião”. Os jornalistas do Charlie Hebdo, 
na visão de Santiago, criticavam todos os 
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poderes: político, religioso, econômico, pois 
era esse o seu papel, foram vítimas, talvez, 
de sua falta de cuidado com sua própria 
vida, mas foram corajosos e merecem todo 
o respeito pelo seu profissionalismo. 

Há, no entanto, uma irritação por parte de 
Santiago no que diz respeito a alguns 
comentários feitos após o ocorrido na 
França. Diziam que os jornalistas não 
haviam respeitado a religião. Mas era esta 
norma da revista: não respeitar nenhum 
tipo de poder, ou seja, a crítica era dirigida 
a todos, indistintamente. Para ele, “a 
postura do humor, desde os tempos de 
Voltaire é essa: porrada e porrada, é crítica. 
O humor é uma metralhadora giratória. Os 
humoristas começam se ridicularizando a si 
mesmos”. 

Indagado sobre se faria 
um desenho ao estilo do 
Charlie Hebdo voltado 
para a religião, Santiago 
sustenta que já produziu 
muitas coisas de cunho 
religioso, envolvendo 
religião católica, 
protestante, entre outras. 
Mas confessa ter receio de 
produzir algo que possa 
despertar a ira desses 
fundamentalistas 
islâmicos: “meu medo é 
uma razão pessoal, 
humana. Por que o humorista não deve 
isso, não deve aquilo? O humor é veneno”. 

Assegura Santiago que o limite deve ser da 
subjetividade de cada um. Mas acrescenta: 
“não bater em fracos”. Pois cartuns para 
debochar de gays, lésbicas, pessoas com 
necessidades especiais e outras minorias 
vai contra o compromisso do humor, que é 
“bater no poder. No grandão que nos pisa”.  

Recentemente, Santiago participou de um 
painel com o renomado cartunista francês 
Plantu. No painel, Santiago expôs vários 
tabus existentes na imprensa brasileira. Um 
deles é a autocrítica da imprensa – como no 
caso de não se pode falar mal do 
anunciante. Também não vê críticas aos 
privilégios concedidos a juízes e demais 

10

integrantes do Poder Judiciário, além de 
reforçar que está utilizando as redes 
sociais, mais precisamente o Facebook 
para divulgar seus trabalhos de forma 
mais livre. 

“Humor é para pessoas inteligentes, é 
uma charada que se inventa para o 
leitor” (Santiago) 

Em sua produção, Santiago não busca 
traços marcantes de uma pessoa. Não 
gosta de fazer caricaturas. Salvo quando a 
considera necessária para o entendimento 
do desenho. Precisa funcionar juntamente 
com a mensagem que está procurando 
transmitir. Por vezes, inesperadamente, 
brotam desenhos que sequer imaginou 

que poderia produzir; 
figuras que surgem sem 
haver nenhuma ideia as 
acompanhando. Santiago 
chega a falar em 
“possessão”. Pela forma 
como o desenho surge em 
momentos mais 
inesperados.  

Já em se tratando da 
representação do gaúcho, 
Santiago tem uma marca 
característica que é a de 
representar seus tipos 
masculinos portando um 
vistoso bigode. Segundo ele, 

isso vem de sua infância, quando era raro 
encontrar um gaúcho que não tivesse um 
bigode grande. Inclusive em sua família: 
seus tios todos tinham bigode, transpondo 
para seus desenhos essa marca 
característica. 

O cartum, para Santiago, é uma forma de 
expressão fundamental, valiosa, vital, pois 
entende que não saberia dizer o que seria 
na vida se não soubesse se expressar 
através de seus desenhos. Desde sempre, é 
seu canal de comunicação com o mundo; 
é a forma de manifestar suas indignações, 
de se divertir. O humor é, 
verdadeiramente, um canal de 
divertimento, que responde à necessidade 
humana de rir. “E, se ela puder rir e 
criticar, melhor ainda”. 
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* Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, mais conhecido como LOR, tornou-se cartunista em 1973. 
e, Publicou cerca de 5 mil desenhos na forma de charges, ilustrações e cartuns em diversos 
órgãos de imprensa. Foi premiado em salões internacionais de humor. Recebeu o “Troféu 
Angelo Agostini” de Mestre do Quadrinho Nacional em 2006 (SP). Publicou livros com cartuns 
e quadrinhos, ilustrou livros de ciências e literatura, em especial para o Prof. Angelo Machado, 
e realizou diversas cartilhas didáticas sobre temas como saúde, direitos humanos, 
preservação ambiental e construção da cidadania. Alguns desses trabalhos estão disponíveis 
no blog: http://www.lorcartunista.blogspot.com.br  
LOR também é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais em 1972. Trabalhou com professor e tornou-se Professor Titular na mesma 
universidade. É Pesquisador Bolsista de Produtividade do CNPq em Fisiologia do Exercício. Nos 
últimos dez anos, devido ao fato de uma de suas filhas ter nascido com uma doença rara, 
passou a dedicar-se às neurofibromatoses e trabalha como voluntário no Centro de 
Referência em Neurofibromatoses do Hospital das Clínicas da UFMG. Suas informações sobre 
as doenças podem ser vistas no seu blog: http://www.lormedico.blogspot.com.br 

Charges de LOR* 
	  

INTERMEZZO: MANUAL DE PRONTO ENTENDIMENTO 
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“O trabalho do desenhista consiste em 
conseguir dizer, às vezes com um único 
traço, coisas que nós não conseguimos 
dizer, muitas vezes, com a boca”. A 
afirmação é de Jean Plantureux, 62 anos, 
um dos mais renomados cartunistas do 
mundo. Plantu, como é conhecido, esteve 
em Porto Alegre durante o primeiro 
encontro França Brasil, na Casa de 
Cultura Mário Quintana, no dia 08 de 
julho. Ele se reuniu com chargistas e 
cartunistas gaúchos para trocar ideias e 
experiências, além de atualizar a 
categoria sobre o impacto na Europa 
após o atentado terrorista à revista 
francesa Charlie Hebdo, no início do ano. 
“A linguagem do humor é subjetiva, cada 
um entende do seu jeito”, disse. Crítico 
ferrenho do imperialismo americano e 
defensor das minorias, Plantu desenha, 
desde os anos 70, para o jornal Le Monde, 
um mítico jornal de centro-esquerda. Vê 
o humor político como uma questão de 
direitos humanos e de liberdade de 
expressão. “O cartunista deve mexer com 
a certeza e as emoções dos leitores”, 
revelou durante entrevista para um 
jornal de São Paulo.    

A apresentação de Plantu no palco é 
marcante. Ele faz a palestra e ao mesmo 
tempo desenha numa tela do tablete, que 
é retransmitida num telão. Vai falando e 
desenhando caricaturas do público, de 
situações cotidianas, de personalidades. 
Bem humorado, o desenhista francês 
explicou o papel de um desenhista na 
sociedade. “Muitas vezes as pessoas 
brigam quando não há entendimento 
pela fala. E através do desenho podemos 
imaginar um diálogo, na impossibilidade 
de uma discussão quando há briga”, 
ponderou. Plantu explicou que aprendeu 
com os cientistas que nosso cérebro 
possibilita várias maneiras de expressar 

2

uma ideia. “Quando nascemos, viemos 
ao mundo, nossa primeira língua não é 
nem o Português, nem o Francês. A 
primeira língua que compreendemos é a 
da imagem”, destacou. Segundo o 
cartunista do Le Monde, quando 
tentamos dizer alguma coisa, ou nos 
calamos diante de algo, utilizamos várias 
formas de linguagem que podem ser o 
desenho, a música, a dança. “E quando 
há algo que somos contra, mas 
assistimos na televisão e lemos os 
jornais, e às vezes temos uma opinião, 
não concordamos com o que está sendo 
dito, mas sabemos que vai ser difícil 
expressá-la, porque somos formatados 
pela opinião da maioria”. Plantu ressalta 
que na verdade as pessoas recebem 
muitas coisas pela mídia, são como que 
formatadas, recebendo tudo, impedindo 
que consigam pensar por elas mesmas. 
Ele citou alguns cartuns que já renderam 
processos, como o esboço  sobre 
pedofilia onde aparece o Papa Bento XVI 
segurando uma criança no colo. Era 
apenas para mostrar aos colegas 
jornalistas, internamente, mas causou 
uma grande polêmica com os editores do 
jornal. “Sempre perguntam o que é 
proibido, os tabus. Temos uma “linha 
vermelha” como limite,, mas gostamos 
de flertar e ultrapassar um pouco essa 
linha”, observou com um riso irônico. 
Disse que quando faz desenhos gosta de 
delirar, mas tem que saber o momento 
de jogar. 

O artista francês também falou sobre a 
inspiração. “Quando procuramos uma 
ideia, podemos olhar para o céu, para o 
sol. Quando procuramos uma ideia 
nunca olhamos pra baixo, sempre 
olhamos prá cima. Eu não sei porque o 
céu, procuramos uma data, o olho é 
importante”, declarou. Segundo o 

MEXENDO COM A CERTEZA E AS EMOÇÕES 

Wilson Severo da Rosa e Rubens Clair Viana Filho 
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3

francês, é preciso pensar bem antes da 
publicação, pois podemos acabar 
reproduzindo algo que nos foi imposto. 
É preciso passar pelo coração, “pelas 
tripas”, se alimentando com o que 
aprendemos, e assim chegar a uma 
opinião. Mas as charges e desenhos 
também podem chocar. Ao cartunista 
não interessa ofender pelo prazer de 
ofender. Plantu lembrou de um episódio 
que mostra a força da liberdade de 
expressão através da arte sequencial. Ele 
esteve há 25 anos, em Túnis, num 
encontro com Yasser Arafat (líder 
palestino) e Shimon Perez (presidente de 
Israel) , inimigos declarados e que na 
época estavam se atacando. Ao invés de 
fazer a proposta de desenhos agressivos, 
ele alcançou canetas para os dois líderes. 
E os dois desenharam as bandeiras de 
cada País, separados por uma linha 
pontilhada, sem ofensas. “Percebi que 
quando transgredimos a formatação 
imposta, nós conseguimos dizer outras 
coisas”, destacou. 

A Paz e a Liberdade de Expressão:  

Durante sua palestra na Casa de Cultura 
Mario Quintana o cartunista Jean 
Plantureux faz uma reflexão sobre a 
liberdade de expressão citando o lema 
que disse gostar muito, Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, analisando que 
devemos pensar sob o ponto de vista, 
não só daqueles que estão próximos, 
mas também naqueles que estão 
distantes e talvez não entendam, não 
aceitem ou talvez não sintam o humor do 
cartum, da mesma forma que nós, 
observando a necessidade de 
entendermos e respeitarmos as 
diferenças culturais. 

Relembra que após a fátua lançada 
contra os cartunistas dinamarqueses, 
quando houve um atentado em Londres 
em julho 2005, foi então criada à 
associação “Cartoonig For Peace” com o 
Secretário-Geral da ONU, a época Kofi 
Annan, com o objetivo de reunir 
cartunistas cristãos, judeus e 

4

muçulmanos.   

Sutilezas e Malogro 

Revela que sempre existem formas de 
driblar a proibição e o interdito, quando 
existe censura e incompreensão, 
afirmando que em seu trabalho é 
necessário astúcia e, que sempre é 
possível a abordagem de temas 
politicamente mais complexos.   Na 
criação de seus cartuns expressa uma 
posição política e não religiosa. 

Sátiras e caricaturas 

A sátira é usada para provocar e 
constranger os poderosos, sejam eles 
governantes, ditadores, profetas (ops) ou 
divindades. A imagem diz tudo nestes 
casos. E os desenhistas são profissionais 
que têm essa capacidade de enxergar 
além das aparências. A origem foi lá no 
início do século XIX, quando os reis e a 
Igreja Católica eram os alvos preferidos. 
Aqui no Brasil tivemos o jornal de 
humor Pasquim,  nos anos 70, que usava 
o humor para driblar a censura do 
regime militar. E assim acontece em 
outras ditaduras. E como sabemos uma 
charge, uma caricatura tem um grande 
poder de comunicação e de provocação. 
Isso ficou evidente no caso do atentado à 
revista francesa Charlie Hebdo, onde 
morreram 12 pessoas, no dia 07 de 
janeiro de 2015.  Eles foram assassinados 
porque a publicação fez sátiras e 
desenhos provocativos supostamente de 
Maomé. Também foi considerado um 
ataque à liberdade de expressão. Além 
da charge, existem outros tipos de 
manifestações artísticas que também 
usam os desenhos como forma de 
protesto, de inconformismo. A caricatura 
é outro exemplo, sendo uma 
representação exagerada de 
características de uma pessoa. Se trata de 
uma arma poderosa do jornalismo 
crítico, como definiu Nílson Souza, em 
recente artigo no jornal Zero Hora. “Só 
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Jean Plantureux, o Plantu. 
Imagem disponível em: 

http://www.facebook.com/Plantu.page.officielle/ph
otos/a.190700637668217.45714.190700077668273/268

771486527798/ 
Charge de Plantu. Disponível em: 

http://plantu.blog.lemonde.fr  

Capa do Le Monde apresentada durante a palestra de 
Jean Plantureux na Casa de Cultura Mário Quintana 
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5

pode ser o medo de ser ver como 
realmente são que faz algumas pessoas 
usarem as máscaras da violência” 
(ZH,17/01/15). Essas ilustrações, com ou 
sem legendas, de caráter critico, retratam 
algum acontecimento na sociedade 
contemporânea, envolvendo situações do 
cotidiano social, político e econômico sob 
forma de ironia. Tudo é arte sequencial, 
cada uma com seu estilo. Como se 
observou nas aulas de Linguagens 

6

Culturais e suas Formas de Expressão, 
existe uma estratégia de insinuação, o 
malogro (Barthes, Rumor da Língua). 
Toda linguagem, seja de que natureza for 
(inclusive o cartum), traz em si uma dose 
de malogro. Nesta questão da linguagem 
cultural, dá para se dizer que a insinuação 
faz parte da arte das manifestações 
artísticas, como o desenho artístico, que 
tem a variabilidade das interpretações. 
Toda linguagem é plural. 

 
Conversando com Plantu 

 
Após o encontro fechado com cartunistas gaúchos, Plantu nos recebeu 
para um bate papo. Muito simpático e amável, ele reconheceu a rede 
La Salle quando nos apresentaram como mestrandos do PPG 
Memória Social e Bens Culturais. Disse que viu uma escola La Salle 
em Cingapura. E foi informado que a instituição possui uma rede 
mundial de ensino.  
Perguntamos ao cartunista francês o impacto do atentado ao jornal 
Charlie Hebdo e até onde vai o limite da liberdade de expressão. "É 
uma pergunta que nós devemos sempre nos fazer: até onde deve ir a 
liberdade de expressão. Na França, temos a lei sobre a blasfêmia. Eu 
respeito os cartunistas do Charlie Hebdo quando eles desenham o 
retrato de quem quiser. Eu respeito quem desenhou o retrato do 
profeta , no Charlie Hebdo. E hoje quando ele diz que não quer mais 
desenhar o retrato desse profeta. Eu respeito todas essas ideias, mas 
eu tenho uma outra ideia, uma outra leitura que eu faço. E é por esta 
razão que nos criamos o Cartooning for Peace. Quando houve a 
fatwa contra os cartunistas dinamarqueses há 10 anos, juntamente 
com Koffi Annan, quando ele foi secretário-geral da ONU, se 
reunimos e era preciso fazer alguma coisa quanto aos 
direitos editoriais da imagem. Hoje com a internet, as nossas imagens, 
elas podem não se restringir a um clube privado, elas podem 
percorrer milhares de quilômetros. E nós pensamos, então, que 
deveríamos ser mais espertos àqueles que nos agridem, que nos 
esperam com o Kalashnikov (fuzil AK-47) na esquina. E deveríamos 
lutar, mas sem agredir aqueles que nos agridem. É só uma ideia, uma 
proposta. Há na França algumas injunções que me dizem: você tem 
que desenhar o profeta. E eu digo que não, eu desenho quem eu 
quiser. Quando a gente olha para um projetor a gente fica ofuscado, 
certo ? A função do cartunista não é ofuscar, é esclarecer o debate. 
Esclarecer o leitor. É esse o objetivo”, concluiu o cartunista. 
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1

É como se fosse o “Woodstock Digital” do 
século XXI. Todas as tribos se unem num 
lugar para celebrar e compartilhar 
emoções. Todos animados. Esse é o 
espírito dos Animes, eventos da nova 
geração onde impera uma cultura global, 
de entretenimento e curtição. Apesar das 
diferenças, não são registradas brigas. 
Todos respeitam o gosto de cada um, não 
há discussão ideológica, política. No 
máximo uma cara feia para algum game 
que não gostam. Os mestrandos da 
disciplina de Itinerários Culturais, do 
PPG Memória Social e Bens Culturais do 
Unilasalle, acompanharam um desses 
encontros, o AnimeXtreme, no dia 09 de 
maio de 2015. É um evento multicultural 
que acontece duas vezes por ano em 
Porto Alegre. São jovens fãs de desenhos 
animados (animes), histórias em 
quadrinhos, mangás (desenho japonês), 
séries de televisão, vídeo games e filmes. 
Nestes encontros, alguns se produzem e 
usam as roupas dos heróis e vilões 
preferidos (cosplay). Também trocam 
informações e compram produtos. Esse 
tipo de convenção começou em 2001, em 
Canoas, em uma casa (na garagem). Mas 
como aumentou o público interessado, 
passou para ginásio de escolas e agora é 
realizado nos pavilhões da Fiergs, na 
zona norte da capital. Se compara às 
grandes convenções dos fãs de Star Wars 
e filmes de ficção cinetífica nos Estados 
Unidos.  

Na última edição, em maio/2015, o 
Animextreme reuniu mais de 30 mil 
pessoas em três dias de evento nos 
pavilhões da Fiergs. O clima é de show de 
rock, de um grande encontro de adultos, 
crianças e adolescentes. Participam 
caravanas do interior e de outros Estados. 
Os organizadores montam uma estrutura 

2

com vários segmentos, incluindo 
estandes de lojas (que vendem bótons, 
camisetas, fantasias, miniaturas), uma 
arena de games para competições (com 
monitores e controles), um espaço para 
jogos de mesa (RPG, War,etc), um palco 
para apresentações de bandas, duas 
arquibancadas e outro palco para 
entrevistas com personalidades desse 
segmento. Tudo para diversão do 
público, além de uma praça de 
alimentação com longas filas de espera. 
No meio dessas estruturas, os jovens 
circulavam em grupos, duplas e com os 
pais. Quem estava de cosplay era 
solicitado para fotografias. O número de 
pedidos era proporcional ao tamanho da 
fantasia. Alguns circulavam com 
pequenas placas com mensagens de 
“free hughs” (abraços grátis), 
perguntando qual era o game melhor 
(pesquisa espontânea) ou apenas 
expondo o sentimento “da hora” 
(grite,beije,etc). Tudo em clima de paz, 
sem confusões. Tem espaço para os 
gamers (aficcionados em jogos de vídeo 
game mais violentos), para quem gosta 
de séries de TV atuais (e das mais antigas 
também), além de objetos e informações 

CULTURA ANIME 

Wilson Severo da Rosa 

Cosplayers no AnimeXtreme. 
 Foto de Wilson Severo da Rosa 
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referentes à cultura japonesa. 

No meio da multidão, um grupo de seis 
adolescentes se destaca pelo visual (foto). 
São amigas de diferentes bairros de Porto 
Alegre, inclusive uma é de outra cidade, 
Novo Hamburgo, que se conheceram 
pelo Facebook e que gostam do mesmo 
anime, Shingeki no Kyojin. “Escolhemos 
esses personagens porque eles tem algo 
em comum com a gente, gostamos da 
história deles e também dos seus papéis 
na trama do anime”,explica Jessica 
Rodrigues, de 18 anos, escultora. 

Ela destaca também que neste local se 
encontram produtos à venda que 
normalmente pagam mais caro por ter 
que importar via internet. A variedade de 
produtos também motiva a participação. 
Outras vantagens do evento são o acesso 
a novas informações e a presença de 
atrações que fogem do convencional, 
como os youtubers (que ensinam a jogar 
através de tutoriais na internet), 
dubladores dos jogos, desenhos e filmes e 
ainda cosplayers internacionais.  “Eu 
acredito que este tipo de evento é bom 
porque a gente vive numa 
época onde as pessoas estão 
conectadas o tempo inteiro e 
estão perdendo o contato face-
a-face umas das outras, coisa 
que é muito importante. Esses 
eventos reúnem as pessoas. 
Elas esquecem um pouco das 
redes sociais e focam em outras 
coisas, conhecem gente nova, 
tiram fotos, encontram seus 
personagens favoritos, 
conversam bastante... É uma 
interação, eu acho ótimo”, 
conclui Jéssica.  

Os frequentadores ficam 
sabendo dos encontros pela 
internet ou pelos amigos, no 
“boca a boca”. Muitos são influenciados 
pelos que já participaram outras vezes. É 
o caso do eletrotécnico Éder Paz, de 23 
anos. Ele veio do município de Butiá, a 83 
quilômetros da Capital, acompanhado do 
primo Edy Lima, que o incentivou a 
viajar e uma amiga, Amanda Silveira. O 

4

trio chamava a atenção pelo figurino 
(foto). Edy vestia roupas de Trafalgar 
Law e Amanda era Boa Hancock, ambos 
do anime One Piece. Éder passou várias 
noites em claro para produzir o traje do 
personagem Edward Elric, do anime Full 
Metal Alchimist. Destaque para a armação 
de PVC no braço direito, uma espécie de 
armadura. O custo foi baixo, em torno de 
150 reais, mas recebeu a atenção dos 
fotógrafos. “Isso é mais um bônus do 
evento. É legal você estar vestido do seu 
personagem favorito. Isso por si só já é 
demais. Quem nunca quis fazer isso 
quando era pequeno? Se você faz isso 
com qualidade suficiente, as pessoas 
gostam e querem tirar fotos”, relata. O 
jovem do interior quer voltar no ano que 
vem. Ele revela que, além de fazer novas 
amizades, trocou algumas ideias de 
como produzir os próximos cosplays. O 
eletrotécnico também ressalta a 
importância desse tipo de convenção, 
recheado de cultura japonesa e de outros 
países de origem dos animes, o que 
possibilita conhecer coisas novas. “É 
sensacional pegar uma coisa que você 
faz recluso em casa – assistir animes e ler 

mangás – e transformá-la em algo que 
você possa fazer no meio de várias 
pessoas, compartilhar ideias e socializar, 
é unir o útil ao agradável”, conclui.   

O que atrai mesmo os fãs da cultura nerd 
são as novidades, além de adquirir 

Cosplayers no AnimeXtreme. Foto de Wilson Severo da Rosa 
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5

produtos importados como as primeiras 
edições de mangás raros, que só foram 
editados no Japão. No meio das pessoas 
fantasiadas, o estudante Nikolas 
Mitgunari (foto), chamava a atenção com 
uma fantasia diferente. Era um Digimon, 
um personagem mais infantil dos animes. 
O rapaz de Esteio, cidade da Região 
Metropolitana, produziu a própria roupa, 
inclusive com um salto extra nos pés para 
ficar mais alto. “Eu participo há seis anos 
e cada edição com um personagem 

6

diferente. Existem vários encontros de 
animes na Grande Porto Alegre e em São 
Leopoldo, no Vale dos Sinos”, destacou. 
Segundo Nikolas, quem faz cosplay sabe 
dos eventos acompanhando pela 
internet. O movimento também foi 
grande entre os estandes do 
Animextreme. Destaques para a venda 
de material da série “Games Of Thrones” 
(com os atendentes vestidos à caráter - 
foto), e também para o fã clube gaúcho 
dos Cavaleiros do Zodíaco, os “Cavaleiros 
do Pampa”. Eles vendem bótons, 
camisetas, fantasias e miniaturas. Um 
dos organizadores do fã clube, Israel 
Silva, explicou que existe um calendário 
dos encontros durante o mês e o grupo 
participa de todos os eventos. Além de 
Porto Alegre e Região Metropolitana, 
também são programadas convenções 
no interior, como Pelotas, por exemplo. 
Em outros Estados, os circuitos de 
animes já são tradicionais. A Jéssica 
Rodrigues,  aquela do grupo de amigas, 
resume o sentimento dos participantes. 
“Eu acho muito legal esse tipo de evento 
porque é uma oportunidade da gente 
conhecer mais desse “mundo” que nós 
gostamos tanto”. 

Momento do AnimeXtreme. Foto de Wilson Severo da 
Rosa 

1

Percepções das maneiras de ser e agir no Anime Extreme 2015 
 
O que se percebe ao participar de um evento multitemático como este, na 
Fiergs, é que a cultura nerd é um movimento que vem ganhando mais 
seguidores, independente da idade. Os fãs de histórias em quadrinhos, 
games, seriados da TV, desenhos animados, mangás e animes aproveitam 
estes encontros para trocar informações e se divertir. Se nota também que 
não há uma ideologia por trás dos personagens escolhidos, apenas uma 
identificação individual, que se torna coletiva nestes momentos. Os grupos 
se unem pelos mesmos gostos na tela da TV, pelo mesmo jogo eletrônico 
que acessam na internet em casa. Os adultos, que acompanhavam 
desenhos animados e seriados dos anos 70 e 80, acabam se relacionando 
com os jovens. A cultura é perpetuada a partir do momento que essas 
convenções criam interação. Os eventos também servem para conhecerem 
novas formas de cultura (cultura geek, cultura gamer). Aliás, por definição, 
se trata de um conjunto de práticas sociais estranhas ou diferentes. Nestes 
encontros existem diversidade e interatividade. E como se define essas 
experiências ?  Cultura de massa ? Para Lipovetsky e Serroy, (A cultura-
mundo, 2010),  “a cultura de massa quer oferecer ao público mais amplo 
possível novidades acessíveis que sirvam de entretenimento à maior 
quantidade possível de consumidores ”. Segundo os autores, “a intenção é 
divertir e dar prazer, possibilitar evasão fácil e acessível para todos, sem 
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necessidade de formação alguma, 
sem referentes culturais concretos 
e eruditos”.  Existem pontos em 
comum com a teoria de Adorno, 
sobre a manipulação da Indústria 
Cultural para alienar os 
consumidores, como a falta de um 
idealismo crítico, maior destaque 
para os efeitos, as performances do 
que o campo das ideias, da 
reflexão e não promove mudanças 
sociais, pessoais. Será ? Mas tem 
um diferencial  neste caso: os 
jovens escolheram seus games e 
personagens sem a imposição da 
mídia. E depois dos encontros, 
todos mantém a identidade local, 
com usos, costumes e linguagem. E 
o evento não deixa de promover 
arte com diversão. Estaria 
surgindo um novo conceito de 
cultura global ? 
 

Mais leituras? 
 
Lipovetsky, Gilles e Serroy, Jean. A 
cultura-mundo. Resposta a uma 
sociedade desorientada (2010), 
Barcelona, Colección Argumentos; 
 
Adorno, Theodor & Max Horkheimer. 
Dialética do Esclarecimento. 1947. 
Fragmentos Filosóficos. 
 
http://www.europanet.com.br/site/ind
ex.php?cat_id=928 
 
http://omelete.uol.com.br/  
 
https://aspasnacional.wordpress.com/  
 
http://legiaodosherois.virgula.uol.com.
br/ 
 
http://www.universohq.com/category/
museu-dos-quadrinhos/ 
 
http://quadrinheiros.com/ 

AnimeXtreme 2015. Foto de Wilson Severo da Rosa 
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CIRCUITO DE REUNIÕES DE ANIMES NO RIO GRANDE DO SUL 

 
Os grupos, ou tribos, que participam dos eventos de animes apresentam um conjunto 
de expressões significativas de outras culturas num espaço que se torna social. São 
momentos de total liberdade de expressão, onde não existe censura, apenas o bom 
senso de cada um, sem desrespeitar os outros. Isso resulta num espaço plural de 
manifestações. Existe atualmente no Rio Grande do Sul um circuito de encontros 
destes fãs da cultura nerd. Alguns eventos são de pequeno porte e esporádicos, mas 
acontecem em quase todas as regiões do Estado.  
A cada mês é registrado pelo menos um encontro em uma loja especializada neste 
segmento, em uma escola pública (ou privada) ou em estruturas maiores. Isso já 
acontece em todo o Brasil. Neste processo, eles lembram um dos critérios definidores 
de um Itinerário Cultural, o de caráter dinâmico e envolvente, que gera um 
sentimento de identidade. Essa continuidade contribui para promover o respeito à 
diversidade cultural e a criatividade humana. 
 
Confira a agenda de 2015 dos festivais, animes e comics pelo Rio Grande do Sul: 

1

Fevereiro 
Dia 22 - Prêmio Kamiwaza, 5 ª edição,  no 
Instituto Cultural Brasileiro Norte Americano, 
Porto Alegre; 
 

Março 
Dia 01 – Dream Fest II , na Usina do 
Gasômetro, Porto Alegre; 
Dias 14 e 15 – Anime Bomb, pavilhões da 
Fenadoce, em Pelotas; 
 

Abril 
Dias 4 e 5 – AnimeBuzz, na Casa do Gaúcho, em 
Porto Alegre; 
Dia 12 – Kenshin Festival III, Farroupilha, 
pavilhões Fenakiwi; 
Dia 18 – Nerd Land, em Bento Gonçalves; 
https://www.facebook.com/events/593177477448
680Dias 18 e 19 – IF Comic Sapucaia do Sul, no 
Instituto Federal; 

 
Junho 

Dia 07 - II Adventure Festival - São 
Leopoldo/RS; 
https://www.facebook.com/events/62064764470
2029/ 
Dia 13 - Festival Anima Você - Canoas/RS; 
https://www.facebook.com/events/36626599022
4078/ 
 

Julho 
Dia 05 – Anima Fan, 4 ª edição, Porto Alegre, 
Clube Israelita; 
Dias 15 e 16 - 4º Festival do Japão - Porto 
Alegre/RS; 
https://www.facebook.com/events/158540225839
4472/ 
Dia 22 - Zombie Walk Canoas - Canoas/RS; 
https://www.facebook.com/events/430895963757
831/ 

2

Dias 22 e 23 - V ComicCon RS - Canoas/RS; 
https://www.facebook.com/events/15342938968
20037/ 

Setembro 
Dias 5 e 6 - IV Anime Bomb - Pelotas/RS; 
https://www.facebook.com/events/1429712114015
294/ 
Dia 12 - Anime Tchê - Passo Fundo/RS; 
https://www.facebook.com/AnimeTche?fref=nf 
Dias 12 e 13 - Yatta Anime Festival - 
Florianópolis/SC; 
http://www.yattanime.com.br/ 
Dia 13 - Tanuki World Fest - Criciúma/SC; 
https://www.facebook.com/TanukiWorldFest?f
ref=ts 

 
Outubro 

Dia 04 - Desfile Cosplay Anime Ink - 
Gramado/RS; 
https://www.facebook.com/events/155379358488
5298/ 
Dias 16, 17 e 18 - XXIII AnimeXtreme - Porto 
Alegre/RS; 
https://www.facebook.com/events/16220897380
26404/ 
 

Novembro 
Dia 7 - Anime Players - Cruz Alta/RS; 
https://www.facebook.com/events/1537981373127
435/ 
Dia 22 - Up Comic Con - Arena do Grêmio - 
Porto Alegre/RS; 
https://www.facebook.com/events/158210326866
8402/ 
 

Dezembro 
Dia 6 - VII Anime Conect – Escola Luis de 
Camões, Cachoeirinha/RS 
https://www.facebook.com/groups/48105523526
3504 

Fonte: o blog da empresa especializada K.O. Eventos (htpp;// koeventos.blogspot.com.br) 
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de arte sequencial e da cultura pop 
(videoclipes, filmes, etc.). Os 
personagens mais utilizandos são 
oriundos de séries como Jornadas nas 
Estrelas (Star Trek) e filmes como  
Guerras nas Estrelas (Star Wars). 

No Brasil, foi no final da década de 80 
que surgiram os primeiros fãs 
cosplayers. Porém, é no final da  
década de 90 que a prática ganha mais 
adeptos, em particular com a febre do 
desenho animado Os Cavaleiros dos 
Zodíacos.  

Mercado de cosplayers e cosmakers 

No Japão realiza-se o tradicional 
evento World Cosplay Championship, 
onde se reúnem vários competidores 
com regras próprias a serem seguidas. 
Os concursos de Cosplay podem ser 
individuais ou em grupo; masculino 
ou feminino, englobando es, filmes, 
RPG e séries de TV. 

Atualmente existem as Cosmakers- 
costureiras especializadas na 
confecção das roupas Cosplay, e as 
Cosplay Stores (lojas especializadas 
em confecções de roupas para 
cosplay). Outra possibilidade é a 
compra e venda de fantasias entre os 
adeptos desta modalidade através das 
redes sociais. 

Assim, surgiu a ideia de concursos de 
fantasia e interpretações de cenas dos 
filmes ou episódios, revelando talentos 
de nível profissional. As fantasias são 
julgadas por pessoas qualificadas 
como cosplayers, diretores de teatro e 
cosmakers. O Brasil é tri campeão 
mundial de cosplay pelo WCS, com 
duplas de competidores diferentes em 
cada ano. 

O UNIVERSO COSPLAY 

Cláudia de Quadros Rocha 

1

A experiência que tive no 
AnimeXtreme em maio/2015 foi de 
conhecer o universo Cosplay. Uma 
turma que se diverte e se comunica de 
uma forma peculiar. 

A expressão Cosplay é a união das 
palavras costume (traje, fantasia) e 
roleplay (brincadeira, interpretação). O 
Cosplay  vem do japonês Kosupure, na 
verdade é um hobby que consiste em 
fantasiar-se de personagens, 
geralmente de quadrinhos, games e 
desenhos animados japoneses 

O primeiro registro do uso de fantasias 
durante um evento do gênero é 
atribuída aos americanos Forrest J. 
Ackerman e Myrtle R. Forrest criou 
uma roupa intitulada “future costume”, 
enquanto Myrtle criou uma versão do 
figurino do filme da época,  “Things to 
Come”. Desde então, o desfile de 
roupas  com concursos e atrações 
próprias tornou-se uma prática anual 
na Worldcon,  estendendo-se aos fãs de 
fantasias e de quadrinhos.  

Os primeiros cosplays de mangá anime 
registrados são após os anos 70, nos 
Estados Unidos. No Japão, terra dos 
animes e mang’ss, a prática chega nos 
anos 80 através de Nobuyuki 
Takahashi. Ele levou a prática para seu 
país após uma visita a worldcon nos 
Estados Unidos. 

O tradicional evento japonês Comic 
Markets incentivou a divulgação da 
prática. Com isso, o Cosplay projetou-
se mundialmente, como visto na 
Worldcom que anualmente apresenta 
atrações desta modalidade. 

São chamados de Cosplayers os 
adeptos das fantasias de personagens 
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Cláudia Quadros: Quando conheceu 
este universo e teve seu primeiro 
personagem e você  começou a 
representar? 

Nazca Viana: Sempre amei o universo 
de animes/mangás/games e sempre 
desenhei imitando os traços de 
desenhos japoneses. Minha infância 
foi regada à Sailor Moon, Guerreiras 
Mágicas de Rayearth, Cavaleiros do 
Zodíaco, Sakura Card Captors e 
Dragon Ball...sempre fiz festas de 
aniversário com esses temas e minha 
mãe sempre fez as “fantasias” pra 
mim. Quando eu fiz 14 anos ganhei 
um panfleto de um festival de anime 
em Belo Horizonte e fiquei muito 
empolgada, pois tinha concurso de 
Street Fighter (que é uma das coisas 
que mais fiz na minha vida, jogar 
vídeo-game principalmente esse que 
eu passava dias calejando minha 
pobre mãozinha.) não tinha nenhum 
amigo meu que na época se 
interessou em ir no evento ,então, eu 
decidi ir  sozinha e pedi minha mãe 
para me buscar no fim do evento. 
Fiquei ansiosa durante alguns dias 
pensando na roupa que eu usaria no 
evento, resolvi usar uma fantasia que 
eu tinha de Tomoyo de SCC e 
perguntei a minha mãe se seria muito 
ridículo ir assim para esse festival 
(desconhecendo que as pessoas 
faziam isso mesmo nos eventos e 

2

tinha até concurso disso.). 

E então fui vestida a caráter estreando 
meu primeiro cosplay sem nem 
mesmo saber disso, conheci algumas 
pessoas legais que me explicaram o 
que era tudo aquilo…como 
funcionava todo o universo dos 
eventos de anime, sai de lá com o 
sentimento de querer voltar e já 
pensando no próximo cosplay e feliz 
que finalmente eu tinha encontrado o 
“universo” que eu procurava, comecei 
a me interessar nesse evento, pois foi 
uma grande descoberta.  

Cláudia: chegou a participar de 
competição e teve qual resultado no 
mundo do cosplay?  

Nazca: Já competi diversas vezes e tive 
muitos resultados maravilhosos no 
universo das performances. A 
primeira grande competição que 
venci foi um primeiro lugar na 
seletiva de Minas Gerais para o 
concurso WCS (World Cosplay 
Summit, que é uma competição 
mundial que tem final sediada no 
Japão) conseguindo a vaga mineira 
em 2011 e participando da final em 
São Paulo com a minha dupla Júlio 
César. Depois disso, participei de 
várias competições como Cosplay in 
Rio, Yamato Cosplay Cup, CWM 
Cosplay World Masters(que é 

3

No AnimeXtreme, os participantes que 
confeccionam suas roupas  a um custo 
bem mais baixo, com customização e 
detalhes que derivam da dedicação ao 
personagem, tentando reproduzi-lo ao 
máximo, como uma cópia fiel. Para 
compor a fantasia, vários participantes 
usam lentes de contato, mudando a 
cor dos olhos para ficar mais próximo 
da dos personagens. Algum 
desconforte é gerado de tudo isso, mas 
a sensação é de recompensa por estar 
ali, mostrando seu carinho pelo 

4

personagem para o público. Eis 
porque os cosplayers mostram-se 
sempre dispostos a posar para fotos e 
falar de suas fantasias.  

O universo dos cosplayers é uma 
possibilidade para que, por algumas 
horas, a pessoa possa assumir outras 
identidades, maneiras de ser e de 
fazer. Em um momento de imersão, 
ela viva o seu personagem no mundo 
da fantasia.  

 

Entrevista com Nazca Dias Viana – Ela curte o Mundo COSPLAY 
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Nazca Viana – Cosplay Lince Chrono Cross 
(www.cosplayers.net) 

4

Cláudia: Qual  a sensação de estar 
vestida como o personagem? Você 
assume outra identidade, esquece da 
Nazca mulher? Isso é bom? 

Nazca: A sensação é a mesma de um ator 
representando um personagem, é bem 
legal estar vestida a caráter, mas de jeito 
nenhum entramos em outro mundo e 
esquecemos da nossa identidade 
verdadeira. 

3

mundial também), Circuito Gaúcho 
de Cosplay entre outros e tive diversas 
vitórias. Considero uma das melhores 
partes de fazer um cosplay é a que 
posso manter ele vivo por alguns 
minutos em uma performance no 
palco.  

Cláudia: O que a atrai em seu 
personagem? 

Nazca: Todos os meus cosplays me 
atraem primeiramente pela aparência, 
penso que tenho que gostar bastante 
de como ele se veste para ter essa 
vontade toda de me vestir como 
aquele personagem, segundo é o que 
ele representa na história que ele faz 
parte, sua personalidade, habilidades, 
conquistas no enredo e etc. 

Cláudia: Tem ligação com  
associação ou clube de cosplay ? 

Nazca: Tenho grandes amigos dentro 
do "Mundo Cosplay", mas não me 
associo à nenhum grupo. Hoje em dia 
é meio raro ver pessoas associadas a 
grupos dentro do Cosplay, já que essa 
tribo já é um grande grupo. 

Cláudia: Qual o seu personagem 
preferido, ele tem nome, qual?  é 
anime de game, manga ou série TV? 

Nazca: Meu personagem preferido é o 
Lynx do game Chrono Cross que eu 
fiz especialmente para a final do WCS 
em 2011 e até hoje é um cosplay que 
me dá muita satisfação. Tenho 
incontáveis cosplays de anime e jogos. 

Cláudia: No seu trabalho  coloca 
alguma coisa  que lembre o 
personagem no seu visual? 

Nazca: Não, não coloco. Normalmente 
quem se veste com alguma 
característica do personagem são as 
pessoas ligadas à visuais da cultura 
pop japonesa. Exemplos disso são as 
Lolitas e os JRockers que não são 
cosplayers. 
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2

promovem o COSPLAY, no Brasil ? 

Sabrina: No Brasil, os maiores nomes 
em campeonatos cosplay são o Anime 
Friends (SP), SANA (CE), 
AnimeXtreme (RS) e Super Con (PE). O 
WCS esse ano está passando por uma 
troca na direção, então a edição de 2015 
não aconteceu. 

Cláudia: Sobre os jurados do 
concurso, são pessoas de quais áreas? 

Sabrina: Geralmente os jurados são 
cosplayers, mas acontece em alguns 
eventos de diretores de teatro ou até 
mesmo cosmakers ( pessoas que fazem 
os cosplays) participarem. 

Cláudia: Quais as categorias dos 
concursos? Grupo, individual, dupla? 

Sabrina: há o desfile, onde a pessoa só 
mostra a roupa para os jurados; o 
individual, quando a pessoa interpreta 
o personagem sozinho; o individual 
livre, que é uma apresentação que não 
precisa ter fidelidade a personalidade 
da personagem; e a apresentação 
tradicional, fiel à personalidade da 
personagem. 

Em grupo, é possível se apresentar de 
três a seis pessoas, também na lógica do 
livre e do tradicional. 

Cláudia: Qual a sensação de estar 
vestida como o personagem? Você 
assume outra identidade, esquece da 
Sabrina mulher? Isso é bom? 

Sabrina: É sempre bom poder fugir do seu 
mundo “normal”, nas apresentações eu 
procuro desligar o meu eu e interpretar a 
personagem como um todo, durante o 
evento eu continuo sendo a Sabrina 
normal, apenas fazendo as poses da 
personagem na hora das fotos. Mas é um 
ótimo escape ser o personagem que tu 
gosta durante, pelo menos, um dia. 

1

Cláudia Quadros: Quais os prêmios 
conquistados nos concursos Cosplay? 

Sabrina Steffens: fui primeiro lugar na 
seletiva WCS no AnimeXtreme em 
2014; quinto lugar no World Cosplay 
Summit, etapa JBC Brasil 2014; e 
primeiro lugar no AnimeBomb de 2015, 
valendo vaga na seletiva gaúcha para o 
YCC [Yamato Cosplay Cup], 
campeonato nacional de cosplay 
individual, que acontece em julho de 
2015 

Cláudia: Quais eventos que 

Entrevista com Sabrina Steffens, cosplayer e participante do AnimeXtreme 

Sabrina Steffens - Cosplay Galícya (arquivo 
pessoal de Sabrina Steffens) 
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desenhistas. 

Quando o Congresso Nacional decidiu 
intervir, no ano de 1949, criando uma 
comissão para analisar quadrinhos, 
amenizou as críticas em torno do 
assunto. O relator da comissão, o 
sociólogo Gilberto Freire, concluiu que 
as publicações não eram de todo mal 
como pregavam alguns jornalistas, 
professores, pais, entre outros. Essas 
conclusões trouxeram calmaria, mas 
durou pouco. Jornais como o Correio do 
Povo, de Porto Alegre, publicaram uma 
série de reportagens preconceituosas 
contra estas. 

Todavia, o cúmulo do preconceito deu-
se com o livro do psicólogo 
estadunidense Fredic Wertham, 
“Sedução dos Inocentes”. Conforme 
Fabiano Carvalho, o psicólogo criticava 
duramente os quadrinhos, dizendo que 
as HQS provocavam “comportamento 
anormal” nas crianças, ou seja, a opinião 
do psicólogo baseou-se na HQ de 
Batman e Robin.  

Segundo Wertham, um homem que 
usava vestes de couro, só batia em 
homens, fazia isso na verdade como um 
processo de negação a sua inegável 
atração por homens, isto é, sentia-se 
atraído pelos mesmos e transformava a 
atração em agressividade. Sem falar no 
adolescente que o homem morcego 
carregava consigo, que usava roupa 
justa, pernas de fora e movia-se através 
de acrobacias. Wertham escreveu, ainda, 
que a Mulher Maravilha seria lésbica por 
vir de uma ilha habitada somente por 
mulheres – e que as orelhas do coelho 
Pernalonga lembravam um símbolo 
fálico. 

CLÁSSICOS DA LITERATURA EM QUADRINHOS 

Adriana Felini 

1

Não há consenso quanto ao surgimento 
das histórias em quadrinhos. Alguns 
atribuem a um ítalo-brasileiro – Ângelo 
Agostini -, entretanto, os estadunidenses 
garantem que são os pioneiros. As 
pinturas rupestres não deixam de ser 
arte sequencial, utilizando imagens para 
contar um cotidiano quando não havia 
escrita. Independentemente de quando 
surgiu, o que se sabe é que os 
quadrinhos ganharam destaque com 
tiras em jornais, como indica o estudioso 
Fabiano Barroso em seu livro “Pescando 
imagens com redes textuais” (2013). 

Os quadrinhos na educação tiveram uma 
boa aceitação nos Estados Unidos, mais 
especificamente durante a Segunda 
Guerra, com o célebre cartunista Will 
Eisner. Conforme Djota Carvalho em 
seu livro “A Educação nos Gibis” (2006), 
Eisner deixou de desenhar Spirit (uma 
de suas obras mais conhecidas) e 
investiu na produção de quadrinhos 
educativos e institucionais. No entanto, 
não teve uma boa aceitação no Brasil. A 
pior crítica foi em 1944 quando o Inep, 
órgão ligado ao MEC, apresentou um 
estudo preconceituoso que concluía que 
as histórias em quadrinhos causavam 
“lerdeza mental”. Esse estudo, mesmo 
não tendo embasamento científico e as 
histórias em quadrinhos sendo apoiadas 
por parte do governo Vargas, sua 
circulação acabou sendo proibida. E 
ainda frases preconceituosas como 
“quem lê histórias em quadrinhos fica 
com o cérebro do tamanho de um 
quadrinho” gerou uma verdadeira fobia 
a HQ. No ano de 1946, o jornalista Carlos 
Lacerda, no primeiro congresso de 
escritores, afirmou que os quadrinhos 
eram veneno importado e que tinha 
muitos comunistas entre os escritores e 
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3

Um tempo depois da publicação de seu 
livro, Wertham reconheceu que seu 
estudo fora exagerado. Porém, já havia 
criado uma verdadeira caça às bruxas, 
com registros de pais e professores 
queimando HQs no país. 

E a pergunta que ficava: os quadrinhos 
causam benefício ou malefício na 
educação? O que pensar? 

Acredita-se que, como tudo, precisamos 
de equilíbrio na utilização dos 
quadrinhos na escola e na educação, ou 
seja, há quadrinhos bons e ruins, mas o 
importante é o uso que se faz deles. 
Como é o caso dos livros do Doutorando 
em Educação do Unilasalle/Canoas 
Gelson Weschenfelder: “Aristóteles e os 
Super-Heróis” e “Filosofando com os 
Super-Heróis”, que através dos 
quadrinhos de super-heróis trabalham a 
ética que está inserida nessas histórias e 
devido à dificuldade de estreitar os 
alunos com a filosofia o autor os 
aproximou com um material muito 
querido pelos alunos de educação básica 
e de nível médio: as histórias em 
quadrinhos: 

As HQs, por muitas vezes criticadas por 
corromper os jovens, na vida 
educacional, como vimos anteriormente, 
pode vir a ser um objeto pedagógico de 
aproximação das crianças e jovens à 
prática de leitura, como sugere Gelson 
em seus livros. 

As histórias em quadrinhos deixaram de 
ser vistas com preconceito, pelo menos 

4

pela maior parte do público, a partir de 
sua inclusão nos PCN – Parâmetros 
Curriculares Nacionais -. Para Vergueiro, 
(2009) essa inclusão nos PCN 
representou o coroamento de uma nova 
fase dos quadrinhos deixando de serem 
vistas de forma pejorativa e 
preconceituosa. 

Legitimadas, as HQs, passaram a ser 
consideradas um tipo de gênero textual 
interdisciplinar, como são muito bem 
aceitas pelo público infanto-juvenil e 
também adulto, possibilitam uma gama 
de atividades pedagógicas de trabalho 
em sala de aula. 

As adaptações de clássicos da literatura 
aproximaram jovens alunos de leituras 
que, outrora, eram consideradas difíceis. 
É possível que o uso de imagens tenha 
chamado a atenção desse público. Isso 
não quer dizer que quem leu um clássico 
em HQ não vai querer ler o original. 
Segundo Flávio Calazans (História em 
quadrinhos na escola, 2008), a 
quadrinização é um primeiro contato 
com a obra, o que pode levar o aluno a 
buscar o original. 

História em Quadrinhos é Literatura? 

 

Essa é uma questão bastante abordada, 
porém, com apenas uma resposta: 
somente Literatura é Literatura. Adaptar 
os clássicos, contos e demais obras em 
quadrinhos não os tornam literatura, 
cada uma tem a sua caracterização, 
assim como o cinema, dança, música. 

Fonte: http://pt.forwallpaper.com 
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Para Lielson Zeni (Literatura em 
quadrinhos, 2009), as adaptações, 
enquanto uso paradidático deve ter 
todo o interesse direcionado para a obra 
original e a adaptação será uma 
ferramenta a esse original. 

Fabiano Azevedo Barroso (Pescando 
imagens com redes textuais, 2013) diz 
que os quadrinhos maximizam uma 
característica presente nas obras de 
Machado de Assis: “interpelações ao 
leitor”. Ele interpela, questiona. 

Tarzan, obra de Edgar Rice Burroughs, 
foi a primeira obra literária a ser 
adaptada no Brasil. Quadrinização feita 
pelo norte-americano Hal Foster, no 
ano de 1934. Fabiano Barroso narra que 
a história saiu em capítulos no 
Suplemento Infantil do periódico 
fluminense “A Nação”. 

Ainda segundo Barroso, a adaptação de 
Tarzan, não foi feita para fins 
pedagógicos, tampouco para incentivar 
a leitura dos quadrinhos e sim como um 
licenciamento, ou seja, aproveitar a 
obra em diferentes mídias. 

A partir do ano de 1941, cresce o número 
de adaptações. São enfatizados como 
“clássicos”; mas se tratam de folhetins e 
romances voltados para a juventude, 
tais como os de Júlio Verne e de 
Alexandre Dumas. Nesses casos, 
Fabiano Barroso pontua que as histórias 
em quadrinhos não eram importantes 
por si mesmas, destacando-se o autor da 
obra – e não o autor que a adaptara. 

A primeira obra brasileira adaptada 
para os quadrinhos foi o romance “O 
Guarani” de José de Alencar, pela 
editora Ebal. A quadrinização foi 
trabalhada pelo haitiano radicado no 
Brasil André Leblanc. E este foi o 
primeiro título a trazer o nome do autor 
da adaptação na capa.  

Em 1953, outros títulos brasileiros são 
publicados pela Ebal: A Moreninha de 

6

Joaquim Manoel de Macedo, com 
desenhos de Gutemberg Monteiro; e 
Cabocla, de Ribeiro Couto, adaptado 
por José Geraldo. A partir deste 
momento são frequentes as publicações 
de obras brasileiras.  

Autores como José Lins do Rego, 
Bernardo Guimarães, Raul Pompéia, 
entre outros, foram quadrinizados na 
Ebal. Devido ao tema e ao estilo 
literário, história do Brasil e 
romantismo, José de Alencar, era o 
nome dominante da editora. 

Além da iniciativa da Ebal, destaca-se a 
revista “Sítio do Pica Pau Amarelo”, 
editada pela Rio Gráfica Editora em 
1977. Eram textos curtos e tiras ao estilo 
charge, um tanto distantes da obra 
original de Monteiro Lobato. A revista 
foi publicada até o ano de 1987. Em 
2005, devido ao sucesso que obtivera na 
TV, a Rede Globo publicou algumas 
novas histórias dos personagens de 
Lobato.  

As década de 1980 e 1990 tiveram pouco 
expressão nas adaptações de clássicos. 
A partir dos anos 2000, os quadrinhos 
adaptados se multiplicaram. Isso deve-
se, talvez, pela inclusão dos quadrinhos 
nos PCN e, a partir de 2006, nas listas de 
livros da PNBE. Isso gerou uma 
reviravolta nas empresas de 
quadrinhos. Grandes editoras como 
Ática, Companhia das Letras, L&PM 
passaram a investir no gênero, 
enfocando o mercado didático e 
paradidático de livros.  

Essas adaptações valorizam as obras 
clássicas e seus autores, bem como as 
adaptações e os quadrinistas que as 
desenharam. Esta diferente tendência é 
bem-vinda, possibilitando uma 
divulgação em alta escala dos clássicos 
da literatura e a sua aproximação com 
os diferentes públicos de leitores. 
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Alguns livros da literatura clássica adaptados para os quadrinhos 

1

 

Fonte: Série Clássicos em HQ 
 

O lendário Dom Quixote e seus parceiros: 
Sancho Pancha e o cavalo Rocinante. As 

lutas imaginárias contra gigantes, moinhos 
de vento, são traçadas ricamente em 

quadrinhos por Caco Galhardo. 
 

Fonte: Série Clássicos em HQ 
 

Livro de Fido Nesti, que mapeou episódios 
da marcante obra de Camões. 

 
 
 

2

 

 
Fonte: Série Clássicos em HQ 

 
Obra de Edgar Allan Poe traduzida por 

Machado de Assis, quadrinizada por 
Luciano Irrthum. 

 
 
 

 
Fonte: Série Clássicos em HQ 

 
Apaixonado por Machado de Assis, 

Silvino quadrinizou Pilar no banco da 
escola, conduzindo os leitores, por 

traços de desenhos, a uma rica leitura 
de “Conto de Escola”. 


