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resumo

As narrativas em quadrinhos permeiam as civilizações 

do planeta. Contudo, a despeito dos atributos seme-

lhantes que as classificam como Nona Arte, cada país 

possui sua própria história acerca do desenvolvimento 

dessa forma de produção. Esta investigação busca res-

gatar a história dos quadrinhos no Brasil e se aprofun-

dar especificamente na produção dos quadrinhos au-

topublicados, intitulados ‘Independentes’. A percepção 

de que o número de autores brasileiros produzindo HQs 

autorais vem aumentando parece entrar em contraste 

com o fato de que atualmente as maiores redes livreiras 

e o mercado editorial do país atravessam dificuldades. 

Diante disto procurou-se aprofundar o entendimen-

to das relações entre artistas e editoras, assim como 

os métodos de produção dos novos autores. Para tal, 

foi elaborado um guia de entrevistas semiestrutura-

das sobre a cena brasileira, as quais foram aplicadas a 

doze profissionais de diferentes áreas do campo edito-

rial. Esta pesquisa qualitativa buscou lançar luz sobre 

os detalhes da produção de quadrinhos independentes, 

resultando no esclarecimento de problemas estruturais, 

relações precárias de trabalho, assim como a reestru-

turação do mercado em torno dos festivais, além de 

mudanças ocorridas no perfil dos autores e leitores e, 

consequentemente, no conteúdo das obras publicadas. 

As observações vão além da curiosidade pessoal, uma 

vez que revelam detalhes sobre o funcionamento do 

mercado e permitem aos profissionais e amadores um 

aprofundamento na construção de alternativas neces-

sárias ao enfrentamento da crise editorial.

Palavras-chave: 

Quadrinhos, Autopublicação, 

Mercado Editorial, Autores 

Independentes, Brasil.
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AbstrAct

The comic narratives permeate the world’s civiliza-

tions. However, in despite the similar attributes that 

classify them as Ninth Art, each country has your 

own history about the development of this form of 

productions. This investigation seeks to rescue the 

history of the comics in Brazil and delve deeper spe-

cifically in the self-published comic productions, en-

titled “Independent”. The perception that the num-

ber of Brazilian authors producing copyright comics 

has been increasing seems to go into contrast with 

the fact that nowadays the reputed bookstores and 

the publishing market of the country are experien-

cing difficulties. In the face of this sought to deepen 

the understanding of the relations between artists 

and publishers, as well as the production methods 

of the new authors. To this end, a semi-structured 

interview guide about the Brazilian scene has been 

drawn up, which were applied to twelve professionals 

from different areas of the publishing field. This qua-

litative research sought to shed light on the details 

of indie comic production, resulting in the structural 

problems, precarious work relationships, as well as 

the market restructuring around festivals, in addition 

to changes occurred in the authors and readers profi-

les and, consequently, in the content of the published 

works. The observations go beyond from the perso-

nal curiosity, as they review details about the market 

functioning and allow to professionals and amateurs 

a deepening in the construction of alternatives nee-

ded to face the editorial crisis.

Keywords: Comics, 

Self-publishing, Editorial 

Market, Indie Authors, Brazil.
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Introdução

As páginas de quadrinhos estão repletas de histórias 

destinadas a revelarem as origens dos seus super-

-heróis. Talvez por isso, seja natural para os leitores 

acostumados a este modelo de narrativa replicarem o 

mesmo modus operandi quando assumem o papel de 

pesquisadores desta mídia, e reproduzem o desejo de 

traçar as origens históricas do primeiro quadrinho. Este 

estudo mantém esta tradição, no sentido de olhar para 

o passado e buscar uma breve explanação dos conceitos 

que almejam a difícil tarefa de delimitar a ideia do que 

é um quadrinho.

Não podemos afi rmar que a ideia de investigar, 

em especial, o mercado de quadrinhos independentes 

brasileiros seja uma novidade para este autor, uma vez 

que este leitor comum passou ao estágio de consumidor de 

quadrinhos alternativos, posteriormente arriscando-se na 

produção de seus próprios quadros, e fi nalmente chegando 

a esse trabalho de pesquisa. 

Como expectadores, ao observarmos nossa memó-

ria, não é difícil, rapidamente acessarmos a lembrança 

visual de alguma história em quadrinhos, no entanto, 

parece recomendável abandonar a percepção de que 

aquilo que recordamos represente toda a categoria da 

mídia aqui estudada. Seja qual for a nossa memória, 

ela representa apenas uma parcela das incontáveis pos-

sibilidades atribuídas a essa forma de narrativa gráfi ca.
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Ao longo desta investigação buscaremos aprofun-

dar a percepção geral sobre as bandas desenhadas. não 

se trata de um ponto inédito, uma vez que já foi longa-

mente estudado por outros autores, contudo, iniciare-

mos nosso debate a partir da visão da visão de dois gran-

des representantes do setor. O mestre Will Eisner (1985, 

p.147) propõe que o termo ‘Arte Sequencial’ seja a defi -

nição central do nosso objeto de estudo. Todavia, ainda 

que esta nomenclatura possa ser um começo auspicioso, 

Scott McCloud, em seu livro Desvendando os Quadrinhos

(1993, p.9), sugere que é preciso uma demarcação mais 

ampla sobre o objeto, descrevendo-o como: “imagens 

pictóricas e outras justapostas em sequência delibera-

da destinadas a transmitir informações e/ou a produzir 

uma resposta no espectador”. 

Diante destas duas defi nições, diversos outros es-

tudiosos parecem concordar com o fato de que a ban-

da desenhada – enquanto mídia – só atingiu sua forma 

contemporânea a partir do ano de 1826 através do suíço 

Rodolphe Töpff er e sua tirinha Histoire de Monsieur Vieux 

(McCloud, 2005; Mellier, 2018 & Peeters and Groenste-

en, 1994). 

Fig. 1. Manuscrito de Histoire de M. Vieux 

Bois, de Rodolphe Töpff er (1827)

Fonte: Smolderen, 2014, p.34.
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Contudo, por muito tempo esteve em debate se 

o título de primeiro quadrinho não pertenceria a The 

Yellow Kid, de Richard Felton Outcault, publicado no 

fi nal do século XIX. Isso ocorreu pelo fato dos EUA 

e Europa utilizarem cronologias distintas que presu-

miam pontos de partidas diferentes. Atualmente, a ti-

rinha suiça é considerada e reconhecida por um con-

senso transatlântico como pioneira desta mídia, por 

cumprir uma série de requisitos e características que 

fi gurariam em milhares de obras posteriores (Mellier, 

2018). Peeters e Groensteen (1994) expõem de forma 

concisa as características do que eles chamaram de 

“Töpff erean moment”, que passaram a partir de 1826 

a balizar o que é uma história em quadrinhos:

“Sequential narration in panels, narrative con-

tinuity, movement and progression, stylization, 

and abstraction of the form of text placed in a 

narrative caption at the foot of the panel, hu-

mor and invention, and the emergence of a comic 

character, the essential protagonist around whom 

the series of events are focused...”1  (p. 20 )

1. Narração sequencial em painéis, 

continuidade narrativa, movimento 

e progressão, estilização e abstração 

da forma do texto colocada em uma 

legenda narrativa ao pé do painel, 

humor e invenção, e o surgimento de 

um personagem cômico, o protagonista 

essencial em torno de quem a série de 

eventos é focada. 

(Tradução do autor)

Fig. 2. The Yellow Kid and His New 

Phonograph, de Richard F. Outcault. 

New York Journal, October 25, 1896.

Fonte: Smolderen, 2014, p.143.
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Todavia, o cenário brasileiro de quadrinhos possui 

suas próprias particularidades, seja no campo tradicional 

ou alternativo. Por essa razão, esse estudo dedicou es-

paço para a compreensão de fatos históricos, influências 

estrangeiras e realizou entrevistas com profissionais da 

área, como veremos na distribuição dos capítulos a seguir. 

O presente projeto dividiu-se em cinco capítulos, 

sendo o primeiro dedicado à contextualização históri-

ca, e àobservação do processo de migração das tiras em 

quadrinhos oriundas da Europa em direção aos Estados 

Unidos no século XIX. Posteriormente, analisando as 

agências de distribuição, conhecidas como Syndicates, 

responsáveis por exportar as tirinhas americanas para 

dezenas de países, incluindo o Brasil. Ao longo da re-

visão bibliográfica evidenciou-se a permanência dessa 

importação cultural por parte dos brasileiros que man-

tiveram-se consumidores de conteúdo americanizado 

pelas décadas seguintes, e observaram-se os movi-

mentos artísticos americanos, em especial os Comix, 

do movimento undeground e seu reflexo tupiniquim, 

intitulado Udi-grudi.

O segundo capítulo busca traçar três perfis vitais 

para a compreensão e o funcionamento do mercado 

editorial: o editor, o autor e o leitor. O aprofundamento 

nas características de cada um desses atores, e das suas 

atuações, com o intuito de ampliar o entendimento das 

origens que caracterizam e compõem o mercado nacio-

nal. Pretende-se que a percepção das funções desses 

elementos confira ao leitor uma maior compreensão do 

capítulo que o segue.

A terceira parte, na sequência dessa investiga-

ção é dedicada ao mercado editorial brasileiro e à crise 

nas livrarias. O fechamento de grandes marcas, como 
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Saraiva e Cultura, denunciaram a degradação do modelo 

livreiro vigente e alertaram toda a cadeia acerca da ne-

cessidade de mudanças. Para além das crises atuais, aqui 

também se abordam problemas estruturais do cenário 

brasileiro, em especial a dificuldade de distribuição.

Mesmo diante dos problemas listados, o autor 

permaneceu com a sensação de que o número de novos 

quadrinistas estava em crescimento. E deste sentimento 

surgiu a necessidade de observar como se comportam os 

artistas recém-chegados a um mercado declaradamente 

em crise, ou ainda, se o fato da maioria desses autores 

atuarem de forma autoral, sem o auxílio de editoras es-

tabelecidas, criaria alternativas para se manterem afas-

tados do colapso que atinge as megastores. 

O quarto capítulo estabelece a metodologia usada 

na busca por essas respostas. Após entrar em contato 

com autores e profissionais ligados ao mercado autoral, 

estabeleceu-se um período para a realização de entrevis-

tas individuais onde todos os entrevistados responderam 

ao mesmo questionário contendo dezessete perguntas. 

Através das respostas obtidas, o material foi transcrito e 

anexado ao final desta investigação. 

Por fim, o quinto capítulo discute as resolu-

ções encontradas através da visão dos entrevistados, 

contrapondo pontos discordantes, analisando similari-

dades e propondo um debate sobre as áreas relevantes 

no mercado independente de quadrinhos brasileiros. 

Os recortes realizados revelam uma parcela do que 

se propunha a investigar e ainda expõem detalhes do 

funcionamento produtivo, especificidades dos pro-

cessos de atuação, modelo de negócios, e vivência dos 

profissionais entrevistados. 
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A Colonização

contexto histÓrico

capÍtulo i

Historicamente a colonização do Brasil se deu 

através da chegada dos portugueses, o que estabele-

ceu uma relação cultural permanente entre esses dois 

países. Contudo, outros países, em especial os Estados 

Unidos, tiveram grande interferência no desenvolvi-

mento sociocultural desse povo. A seguir observaremos 

os caminhos por onde os quadrinhos se desenvolveram, 

e por onde os comics americanos dominaram o imagi-

nário brasileiro.

Durante a década de 1840, em um período após 

a Guerra Civil Americana, as tirinhas de Töpff er foram 

importadas de forma ilícita para os Estados Unidos, 

dando início ao movimento de entrada dos quadrinhos 

no continente americano. A presença de autores imi-

grantes alemães no país – que já estudavam a nona 

arte – foi essencial para a inclusão das tiras nos jor-

nais locais permitindo as adaptações de texto para a 

língua inglesa (Gabilliet, 2010, p.11).

Lefèvre (2016) revela que inicialmente, os car-

tunistas produziam suas tiras a partir da demanda e 

necessidade do jornal contratante, sendo uma pro-

dução exclusiva para um único cliente. Porém, com a 

formação dos Syndicates – que assumiram o papel de 

agenciadores e distribuidores de seus ilustradores – os 

artistas contratados tornaram-se capazes de ver seu 

trabalho ser reproduzido em variados tipos de jornais 

ao mesmo tempo. É a partir deste modelo que os EUA 

iniciou a grande popularidade dos comics americanos 

“Looks like a job for Superman!”

supeR-homem 
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em território internacional, exportando-os por décadas 

para o resto do mundo (p.31). Nenhum outro país foi 

tão agressivo na distribuição de seu material quanto os 

americanos – que por sua vez não encontraram resis-

tência ideológica por parte dos países importadores, à 

exceção da França, que só no ano de 1949 adotou uma 

lei refreando a publicação de quadrinhos estrangeiros 

em seu território (p.35). 

Entretanto, o grande personagem da coloniza-

ção editorial americana alcançou as bancas de jornais 

a partir do ano de 1938 – ainda que tenha sido criado 

e publicado cinco anos antes, de forma independen-

te (Booker, 2010, p.1). Quando a National Allied distri-

buiu as aventuras do Super-Homem para todo o país, 

a editora experimentou um sucesso quase imediato da 

revista Action Comics #1 – que trazia o homem de aço 

em suas páginas – dando início ao universo dos super-

-heróis, e ao período que fi cou conhecido como a Era de 

Ouro dos quadrinhos (ibid, p.609).

Todavia, se voltarmos nossa atenção especifi ca-

mente para o caso do Brasil, observamos que foi no 

fi nal da década de 30 que se deu início, de forma pro-

nunciada, a invasão cultural Norte Americana.  Deve-

mos salientar que não se tratou de uma colonização 

exclusiva no campo dos comics – apesar da popula-

rização aumentada após o lançamento do homem de 

aço – mas sim de uma expansão cultural generaliza-

da, também incluindo um esforço de popularização 

americana nas áreas do cinema, da música, do rádio 

(Greenberg, 2000, p.96). 

Afi nal, como sabemos, o modelo de syndicates 

já atuavam anteriormente, distribuindo suas tiras para 

jornais em países da América Latina, proporcionando 

Fig. 3. Capa da Action Comics #1, 

Junho de 1938.

Fonte: Booker, 2010, p.2
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que o público conhecesse personagens mundialmen-

te conhecidos (Luyten, 1989, p.45). Entretanto, foi 

somente a partir da aproximação política do então 

presidente brasileiro Getúlio Vargas e o presidente 

americano Franklin Roosevelt – tendo posteriormen-

te os laços estreitados no período da Segunda Guerra 

Mundial (Greenberg, 2000, p.11) – que os quadrinhos 

em formato de revistas popularizaram-se no Brasil.

As revistas em quadrinhos estrearam com a dis-

tribuição do Suplemento Infantil, do jornal A Nação, uma 

revista que obteve grande aceitação popular. O jornalista 

Adolfo Aizen, fundador do título, adquiriu os direitos de 

publicar os personagens fornecidos pela King Features – 

primeiro syndicate fundado, e um dos mais poderosos no 

ramo – que distribuía material dos famosos heróis Flash 

Gordon, Tarzan, e Mandrake, dentre outros. Entretanto, 

ainda no ano de 1939 – a principal concorrente de Aizen – 

a revista Globo Juvenil realizou uma considerável proposta 

para o King Features, transferindo para si os direitos dos 

famosos personagens, e publicando-os em sua própria 

revista dali em diante. (Luyten, 1989, p.43). 

A competição editorial entre as duas revistas 

era bastante acirrada, com enfoque cada vez maior na 

importação de novos personagens estrangeiros, evi-

denciando a participação que tal disputa teve como 

agente facilitador da larga penetração do quadrinho 

norte-americano no mercado brasileiro. 

Nos anos seguintes dezenas de novas revistas 

surgiram no Brasil, porém, a gigantesca maioria eram 

compostas por super-heróis americanos. Diante da 

avassaladora importação de conteúdo já previamente 

ilustrado nos EUA, os autores e ilustradores brasi-

leiros sentiam que seu campo de produção cultural 

Fig. 4. Encarte do jornal A Nação, 

14 de março de 1934. 

A partir da décima quarta edição, o 

periódico cria independência do jornal e 

adota o título de Suplemento Infantil.

Fonte: guiadosquadrinhos.com

Fig. 5. Capa da Globo Juvenil #1 (1937). 

Acervo Editora Globo. 

Fonte: acervo.oglobo.globo.com 
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era roubado (Vergueiro e Santos, 2010, p.140), e ainda 

que a produção dos artistas nacionais não fosse nula, 

havia consideráveis limitações criativas devido ao mas-

sivo conteúdo importado, que era apenas traduzido 

(Vergueiro, 2017, p.69). 
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Defensores da Moral

“Hitler was a beginner compared to 

the comic-book industry.”

fReDRic WeRtham. 

O período compreendido como Segunda Guerra Mundial 

teve início em 1939 – um ano após a publicação da revis-

ta Action Comics #1 – e foi responsável pelo crescimento 

exponencial do gênero dos super-heróis. Até o fi nal da 

guerra, em 1945, mais de setecentos novos personagens 

haviam sido criados. A maior parte deles nascidos do 

esforço de guerra para alimentar o sentimento patrió-

tico do período. 

Contudo, após o encerramento do confronto, esses 

títulos enfrentaram uma gradual e irrefreável queda de 

suas vendas devido a uma constante perda de interesse 

do público. No fi nal daquela década somente Superman, 

Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Arqueiro 

Verde e Aquaman haviam sobrevivido às baixas do perí-

odo pós-guerra (Gabilliet, 2010, p.57). 

Aquele foi um período de signifi cativo encolhi-

mento para o setor, entretanto, os quadrinhos estavam 

longe de desaparecer do consciente popular; sua ascen-

são nos anos anteriores havia sido tão pronunciada que 

as revistas haviam logrado o status de concorrente de 

outras Mídias mais tradicionais, tais como rádio e o ci-

nema – ainda que as bandas desenhadas ocupassem a 

parte inferior desse ranking cultural (ibid p.12).

Contudo, devemos observar que a consolidação 

das revistas em quadrinhos enquanto formato e mídia 

acarretou uma percepção popular que passou a distin-

guir as bandas desenhadas e as tirinhas, separando-as 

em dois subgrupos dentro da mesma categoria. 
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Era notável que as publicações em jornais haviam 

adquirido uma respeitabilidade nos anos posteriores 

à guerra, enquanto o mesmo fenômeno não ocorria 

com relação as revistas em quadrinhos (ibid, p.12).

Portanto, a perda do interesse da maior parte do 

público pela temática dos super-heróis fez com que os 

produtores culturais buscassem novas fórmulas para 

reaquecer as vendas. O rádio e o Cinema foram ins-

piradores para que os comics seguissem seus passos 

e retornassem às fórmulas de sucesso do passado, em 

especial os títulos de Western que se destacaram como 

uma febre nos EUA durante o período de pós-guerra. 

O sucesso do então revitalizado estilo de Cowboys não 

era uma obra do acaso, mas sim uma manobra cultural 

para manter aceso o sentimento patriótico dos ameri-

canos (ibid, p.59). Além disso, Gabilliet (2010) ainda 

revela que a renovação temática das bandas desenhadas 

também passou a incluir histórias policiais e de terror. 

Isso ocorreu principalmente a partir do ano de 1948, 

quando os quadrinhos passaram a compor uma cam-

panha para denunciar a ascensão do crime organizado 

após o período de guerra (p.61). 

As histórias de terror, por sua vez, obtiveram 

um meteórico sucesso no início dos anos 50, quando 

a editora EC reestruturou sua linha editorial inovando 

em relação as outras editoras, que ofereciam produtos 

similares e com poucos diferenciais. As histórias de 

terror da EC foram um sucesso estrondoso, mas a edi-

tora seguiria inovando em sua linha editorial. No verão 

de 1952, Harvey Kurtzman recebeu autorização de seu 

editor William Gaines para pôr em prática sua ideia de 

uma revista inovadora. Naquele ano, a primeira edi-

ção da revista MAD foi lançada trazendo histórias em 

Fig. 6. Capa da revista Tales from the 

Crypt, #24 (1951). EC Comics.

Fonte: eccomics.com

Fig. 7. Capa da revista The Vault of Terror 

#30 (1953). EC Comics.

Fonte: eccomics.com
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quadrinhos de sátira e críticas sociais, recheadas com 

humor irreverente que se tornariam sua marca regis-

trada. Em pouco tempo a MAD caiu no gosto popular 

tornando-se leitura obrigatória para adolescentes alu-

cinados e reluzindo como um farol em meio à sociedade 

conservadora da época (ibid, p.62). 

Contudo, aquele era um período de profunda 

transformação, onde toda a sociedade americana sofria 

mudanças significativas. O país assistia ao crescimen-

to exponencial de movimentos estudantis, além de um 

considerável aumento de criminalidade. Juntamente a 

esse cenário encontravam-se os sobreviventes dos anos 

de guerra, muitos ex-soldados, e tantos cidadãos que 

haviam adquirido vícios em drogas – especialmente a 

heroína e a morfina. Durante aquele período, a Mídia tor-

nara-se obcecada pelo tema da marginalidade, dedican-

do-se a debater o estilo de vida moderno, além de noticiar 

de forma sensacionalista as atividades criminosas (Russel, 

2001, p.9). O termo, Delinquência Juvenil tornou-se pre-

sente no consciente coletivo e essa percepção teve grande 

impacto no universo editorial. 

Inserido neste cenário de aumento da marginali-

dade e de popularização dos quadrinhos policiais e de 

terror, um respeitado psiquiatra, o Dr. Frederic Wer-

tham, desenvolveu a errônea associação de que grande 

parte de seus pacientes problemáticos eram leitores de 

quadrinhos. A conexão causal entre a leitura de qua-

drinhos e a delinquência encontrou eco em uma forte 

parcela conservadora da sociedade, fazendo com que o 

psiquiatra voltasse sua atenção para um estudo sobre o 

conteúdo dos quadrinhos (Nyberg, 2016, p.39). 

Fig. 8. Capa da revista Mad #1 (1952). 

EC Comics.

Fonte: eccomics.com
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O livro denominado Seduction of the Innocent, de 

Wertham, tornou-se um bestseller, fortalecendo a per-

cepção de que existia uma conexão entre os leitores de 

quadrinhos e o comportamento marginal (Chute, 2017, 

p.11). A mídia, por sua vez, descobriu nos quadrinhos 

com temática policial e de terror um terreno fértil para 

o sensacionalismo, argumentando que tais conteúdos 

diluíram a sensibilidade dos jovens diante da violência 

(Nyberg ,2016, p.39). 

Em meio às críticas da sociedade civil, a Era de 

Ouro dos quadrinhos encontrou seu final no ano de 1954, 

quando o senado americano e a opinião pública desfavo-

rável pressionaram as editoras a reverem seus métodos 

e conteúdos publicados. Temendo a repercussão daque-

las acusações, um grupo influente de editores se reuniu 

e decidiu criar o CMAA - Comics Magazine Association of 

America, um código que regularia internamente as his-

tórias em quadrinhos. Por aproximadamente três déca-

das as publicações passaram a exibir nas suas capas o 

selo da CMAA, que aos olhos dos conservadores garantia 

a respeitabilidade de seu conteúdo e as regras do código 

de conduta (Chute 2017, pp.11-12). 

Diante da implacável regulação, as publicações 

policiais, e especialmente as de terror – que causavam 

alvoroço na imprensa e no imaginário popular – sim-

plesmente desapareceram nos anos que se seguiram. 

Entretanto, a categoria editorial em todos os setores de 

quadrinhos sentiu a forte desaceleração após a imple-

mentação do código censor (Nyberg 2016, p.41).

Luyten (1985) nos relata que o mercado brasileiro 

também sofreu o impacto do cancelamento das revistas 

de terror, uma vez que os principais títulos do gênero 

eram importados para o país. Desde o final da guerra, 

Fig. 9. Capa do livro Seduction of the 

Innocent, de Fredric Wertham (1954)

Fonte: Wertham, 1954

Fig. 10. Selo de aprovação 

do CCMA – Comics Magazine 

Association of America (1954)

Fonte: Nyberg, 1998
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o sucesso do terror também tinha alcançado o Brasil, 

contudo, a súbita interrupção da importação criou um 

vácuo no desejo dos fãs. Diante desta demanda, as edi-

toras brasileiras decidiram contratar artistas locais para 

reabastecer o mercado de quadrinhos de horror e dar 

origem às suas próprias revistas. O resultado disto foi 

a modificação dos contextos narrativos que antes eram 

americanizados, e passaram a incluir o clima tropical e 

aspectos da cultura brasileira em suas histórias (p.78). 

Durante a década de 50, o país vivia um bom mo-

mento cultural, experimentando a chegada da televisão, 

a criação de novos museus, o Cinema Novo com o dire-

tor Glauber Rocha, o desenvolvimento da música como 

a Bossa Nova, dentre outras manifestações da cultura 

nacional (Moya, 2012). Este foi um período abundante 

que marcou não apenas pelo desenvolvimento cenário 

editorial, mas também da indústria cultural no Brasil 

como um todo (Lasmar, 1988, p. 21)

Destaca-se o nascimento da Editora Abril, nos 

anos 50, como evento fundamental na história edito-

rial brasileira. A editora, ao longo das décadas futu-

ras, publicaria por todo o país centenas de revistas, 

de diversas áreas culturais, entretanto, no campo das 

histórias em quadrinhos sua publicação de estreia 

foi a revista em quadrinhos do Pato Donald. A decisão 

editorial acompanhava o modelo tradicional estabe-

lecido de importação americana, e o sucesso atingi-

do pelo título abriu as portas para o lançamento de 

outros personagens da Disney, como por exemplo, 

o Mickey, Tio Patinhas, e tantos outros (Vergueiro, 

2017, p.80). Por sua vez, a pequena editora Conti-

nental – posteriormente rebatizada de Outubro – ti-

nha como diretor artístico o português Jayme Cortez, 

Fig. 11. Capa da revista Pato Donald #1. 

Editora Abril (1950)

Fonte: grupoabril.com.br
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que mantinha a política inovadora de somente pu-

blicar material de autores brasileiros (Sousa, 2017, 

p.76). Talvez por conta dessa busca por novos talentos, 

ocorreu de em 28 de setembro de 1960 chegar à porta 

da editora um jovem aspirante a desenhista que mu-

daria a história do quadrinho brasileiro. Após algumas 

reuniões com Cortez, ficou decidido que Maurício de 

Sousa participaria do mostruário de novos desenhistas, 

além de ter a sua própria revista em quadrinhos, onde 

contaria as aventuras do cachorrinho Bidu (ibid, p.77). 

E ainda que não tenha obtido sucesso imediato, Maurício 

chegaria ao estrelato e à fama mundial nos anos futu-

ros, apresentando para o mundo os personagens mais 

famosos do segmento a Turma da Mônica (Luyten, 1985, 

p.80). Entretanto, no início dos anos 60 muitos autores 

seguiam batalhando por espaço profissional para os ar-

tistas brasileiros, acreditando que a sua busca por pro-

teção e direitos levaria o governo a promulgar uma lei 

que obrigaria as editoras a reservarem 50% de sua pro-

dução para histórias nacionais. Desta forma, a editora 

Cruzeiro iniciou uma revista com autoria do ilustrador 

Ziraldo – que nos anos vindouros se tornaria um dos 

maiores artistas do país.

Pererê trazia histórias do Saci Pererê e outros 

personagens do folclore brasileiro, dando voz e espaço 

ao artista nacional, além de representar para o público 

infantil um contato lúdico com a sua própria herança 

cultural (Vergueiro, 2017, p.77).

O então presidente na época, Jânio Quadros, reu-

niu-se com um grupo de ilustradores formados por 

Maurício de Sousa, Ely Barbosa, Júlio Shimamoto, Luiz 

Saidenberg, Ivan Saidenberg e tantos outros que ha-

viam viajado até a capital do país para representar a 

Fig. 12. Capa da revista Bidu #1. 

Editora Continental (1960)

Fonte: Sousa, 2017, p.116
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categoria e buscar apoio na proposta da lei de defe-

sa da cultura nacional. O presidente Quadros parecia 

apoiá-los e o clima era de euforia entre os quadrinistas 

(Saidenberg, 2013, p.32). Entretanto, a lei mencionada 

nunca chegou a ser expedida. Em 1º de Abril de 1964 

os militares realizaram um golpe de estado, derruban-

do a constituição brasileira e lançando o país em um 

longo período de ditadura (ibid, p.32). Imediatamente 

a revista do Pererê foi descontinuada, sob o argumento 

que a história brasileira vendia menos do que a estrangei-

ra e que, além disso, exigia maiores custos de produção 

(Luyten, 1987, p.78). Muitas editoras fecharam, outros 

tantos artistas foram presos e torturados sob a acusação 

de serem comunistas – isso devido ao fato de tentarem 

nacionalizar os quadrinhos (Saidenberg, 2013, p.39).  

O totalitarismo militar levou à criação do AI-5 – 

Ato Institucional Número Cinco – que fechou o congres-

so e instaurou o que ficou conhecido como os “Anos de 

Chumbo” (Chirio, 2018, p.138). O AI-5 foi criado no ano 

de 1968, em uma marcante ironia do destino, pois en-

quanto o Brasil assistia sua cultura ser censurada e seus 

direitos cerceados, no outro extremo do continente os 

EUA acompanhavam o nascimento de um dos maiores 

movimentos de contracultura (ibid, p.8).
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A ASCENÇÃO DO 
UNDERGROUND

“Everything that is strong in me 

has gone into my art work.”

RobeRt cRumb. 

Enquanto o Brasil enfrentava o início do seu período de 

ditadura, os Estados Unidos enfrentavam um longo pe-

ríodo de manifestações contrárias aos confl itos arma-

dos e em defesa dos direitos civis. Brown e Lison (2014) 

nos revelam que os atores da contracultura americana 

não atuavam apenas como meros participantes de mo-

vimentos estudantis, mas sim como ativos protagonistas 

dessa mudança política e cultural orientada fortemente 

contra as autoridades – e em muitos casos anarquis-

ta – alterando permanentemente o status quo da moda, 

música, fi lmes e dos quadrinhos (pp. 1-2). 

Dentro desta conjetura, os super-heróis seguiam 

limitados, obedecendo ao entediante código de censura 

autoimposto. Em busca de renovação, a DC reuniu seus 

personagens nascidos nos anos 40 em um grupo de-

nominado a Liga da Justiça da América, enquanto a Mar-

vel respondeu dando luz ao Quarteto Fantástico (Nyberg 

2016, p.41). As duas editoras, vulgarmente conhecidas 

como Big Two, buscaram inovar – dentro de suas limi-

tações –, mas fracassaram em romper com a linguagem 

do conservadorismo (Goodrum 2016, p.384). A juven-

tude ativista, e muitas vezes chamada de delinquente 

pela sociedade tradicionalista, ansiava por romper os 

limites conhecidos. Em meio àquela agitação social, a 

liberdade criativa percorria livremente o campo geral 

das artes – a música com seus pôsteres psicodélicos 

encontrava os fanzines subversivos. 

Fig. 14. Capa do Quarteto Fantáscio #1. 

Marvel Comics (1961)

Fonte: marvel.com

Fig. 13. Capa da Liga da Justiça da 

América #1. DC Comics (1960)

Fonte: dccomics.com



37

Devemos ressaltar que as ruas de São Francisco, 

em especial, eram um cenário em ebulição, porém, ainda 

que seja apontada como centro das mudanças culturais, 

tornou-se impossível rastrear a obra de estreia daquele 

movimento de contracultura, uma vez que a qualidade 

efêmera das produções informais e a profusão experi-

mentalista das obras artísticas não permitiam saber o 

marco zero do que ficaria conhecido como movimento 

underground (Cook, 2016, p.48). Entretanto, é unânime 

o fato de que a contribuição mais importante desse perí-

odo foi a publicação denominada Zap Comix #1, de Robert 

Crumb, em 1968 (Chute, 2017, p.46).

Portanto, é a partir de Crumb que o underground 

passa a ser compreendido como parte de um coletivo 

artístico em produção. Produzido originalmente de for-

ma artesanal por Robert e um amigo, o exemplar de 

Zap #1 trazia em sua capa o alerta “For adult intellec-

tuals only!” 2  A frase criticava abertamente o conte-

údo consumido pela sociedade civil, e convidava os 

leitores a consumirem quadrinhos que girassem fora 

do circuito de publicações mainstream, muitas vezes 

utilizando o desconforto proposital como provocação 

para abordar temáticas consideradas tabus. Os qua-

drinhos que pertenciam ao movimento almejavam 

principalmente encontrar uma forma de se contra-

por aos padrões conservadores da década de 60 e 70. 

O movimento Undergound passou a ser denomina-

do também por Comix – uma corruptela da palavra 

“Comics”, acrescida da letra X, onde esta indicava 

um aceno ao conteúdo explicitamente adulto e se-

xual das páginas (Chute, 2017, p.12). 

2. Somente para adultos intelectuais 

(Tradução do autor)
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Fig. 15. Capa da Zap #1, de Robert Crumb (1968). Fonte: Hatfield, 2005, p.13 
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Contudo, para que esse momento dos quadri-

nhos americanos ocorresse, Cook (2016) relata a 

existência de três elementos que precederam o Comix 

e que foram responsáveis por criar a estrutura onde o 

movimento se embasaria. 

O primeiro deles foram as Bíblias de Tijuana, que 

durante a década de 20 e 30 retratavam personagens 

populares em situações obscenas, abrindo assim prece-

dentes para a linguagem visceral utilizada. Em segundo 

lugar, A Revista Mad, ao trazer em suas páginas sátiras 

subversivas, permitiu o entendimento do tipo de humor 

que seria almejado no Comix, repleto de ironia e acidez. 

E por fim, o Código dos Quadrinhos – CCMA – que foi 

responsável por insuflar e fortalecer o sentimento de 

rebeldia nessa parcela da sociedade que diante da cen-

sura passou a ansiar por liberdade (Cook, 2016, p.47).

Para além disso, Hatfield (2005) expõe que os 

pioneiros do Comix se inspiraram em movimentos an-

teriores ao seu tempo, em especial a geração Beat – 

uma manifestação de contracultura nascida nos anos 

50 que era obcecada por explodir tabus da sociedade, 

das drogas e da repressão (Russell, 2001, p.7). Esses 

autores Beat produziam histórias autênticas, comple-

xas e até absurdas, ignorando as fórmulas narrativas 

pré-estabelecidas como, por exemplo, as temáticas de 

Western, tão populares na época. Eram pessoas politi-

camente conectadas à imprensa radical de esquerda, 

suas obras eram deliberadamente experimentais, de 

vanguarda e vitais para a ampliação das possibilidades 

narrativas dessa mídia. Portanto, os quadrinistas do 

Comix almejavam seguir esses passos e se inspirar em 

seus feitos (p.18).  
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Contudo, enquanto o movimento undeground 

sacudia os meios editoriais americanos, os jornais e 

revistas brasileiras controladas pela ditadura retorna-

ram a velha política de publicar quase exclusivamente 

material importado dos EUA. Diante deste cenário, e 

do histórico de poucas oportunidades nas histórias em 

quadrinhos, os ilustradores brasileiros desenvolveram 

uma profunda tradição no desenvolvimento charges 

humorísticas, em especial as com cunho político. Na 

corrente dessa força criativa, alguns autores, como 

Ziraldo e Millôr Fernandes, seguiram ativos durante os 

anos de governo militar, posteriormente unindo for-

ças a outros dez artistas – dentre eles nomes icônicos 

como Henfi l, Jaguar, Paulo Francis e Ivan Lessa – para 

a criação de um jornal humorístico de fundo político 

(Saidenberg, 2013, p.41). 

O Pasquim, como foi batizado, era um jornal re-

cheado de charges humorísticas e de críticas abertas ao 

regime vigente, tornando-se um sucesso instantâneo, 

e atingindo a incrível tiragem de 200 mil exemplares 

durante o seu auge. Como se pode imaginar, após o 

lançamento de seu primeiro exemplar, dez de seus doze 

integrantes foram presos pelo regime ditatorial. Apesar 

disso, o Pasquim, foi responsável por restaurar e dar 

continuidade ao trabalho de diversos artistas nacionais, 

além de publicar dezenas de personagens que se torna-

riam famosos na história do Brasil (ibid, p.42). 

Por isso, se buscarmos uma comparação entre 

as publicações alternativas brasileiras, em especial o 

Pasquim, e os Comix publicados dentro do movimen-

to undergound, poderemos encontrar semelhanças na 

busca pela autoexpressão. 

Fig. 16. Capa do Pasquim #1, 

de 26 de junho de 1969.

Fonte: Folha de São Paulo
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Hatfi led (2005) aponta para o fato de o comix un-

derground muitas vezes ser creditado como o marco a 

partir do qual os quadrinhos passaram a serem desti-

nados para adultos, e não somente mais para crianças. 

Todavia, devemos atentar para o fato de as tiras de jor-

nais já serem vistas anteriormente como destinadas ao 

público adulto, portanto, o valor do Comix enquanto 

movimento encontra-se no fato de atribuir liberdade de 

expressão ao autor da obra, permitindo com que ele se 

colocasse de forma pessoal, e em muitos casos de forma 

confessional. Foi através do mix de histórias underground

que os quadrinhos assumiram o formato de um “livro” 

em quadrinhos, contendo material destinado para adul-

tos, diferenciando-se das simples tiras de jornais (p.7).

O Pasquim, por sua vez, não era publicado como 

uma revista em quadrinhos, mas sim em um formato 

de tablóide com notícias e charges em seu conteúdo. 

Apesar disso, o caráter de oposição permitia liberdade 

criativa aos seus autores e que suas opiniões fossem 

publicadas de forma independente ao governo. A auto 

expressão dos cartunistas nascia da crítica social, e ao 

dar voz ao povo brasileiro censurado durante o período 

(Vergueiro, 2017, p.190). 

Fig. 17. Personagens de Henfi l, 

cartunista do jornal O Pasquim.

Fonte: São Paulo São.
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Desse modo, ainda que em momento políticos dis-

tintos, Brasil e Estados Unidos se viam permeados por 

artistas inclinados a romperem com os padrões culturais 

vigentes e se expressarem através de suas ilustrações.  

Assim como outras pessoas de sua geração ha-

viam alterado a história da música, para muitos, Crumb 

havia reinventado os quadrinhos ao redefinir o que eles 

poderiam ser. Fato é que Zap se tornou um catalisador 

para novos artistas utilizarem este meio – até então, 

associado ao entretenimento anônimo e industrializa-

do – e elevaram a mídia a uma forma extrema de auto 

expressão (Hatfield, 2005, p.8). 

Diversas antologias surgiram durante o movimen-

to, coletando e lançando histórias de múltiplos quadri-

nistas, cujos nomes se tornariam quase tão sinônimos 

de “comix” quanto os de Crumb. Podemos incluir nes-

sa lista os nomes de Aline Kominsky, Art Spiegelman, 

Gilbert Shelton, George Metzger,  Janet Stanley, Justin 

Green, Karen Hasken, Kim Deitch, Lora Fountain, 

Lee Mars, Larry Fuller, Manuel “Spain” Rodriguez, 

Richard Green, Roberta Gregory, Robert Williams, 

Shelby Sampson, Sharon Rudahl, S. Clay Wilson, Trina 

Robbins, Terry Richards, Vaughn Bode e Victor Moscoso. 

Além dos editores e criadores Bill Griffith, Denis Kitchen, 

Jay Kinney e Jay Lynch (Cook, 2016, p.46-48); (Chute, 

2017, p.88). A lista com todos os integrantes é impossí-

vel de ser feita, porém, fica evidente que o movimento 

undeground se popularizou em sua produção.

Por volta dos anos 70, uma mudança da preferên-

cia no gosto do leitor de quadrinhos causou impactos em 

todo o setor. As revistas de quadrinhos ainda eram em 

sua maioria produzidas em série, entretanto, ainda que 

um considerável número de publicações fossem lançadas 
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todos os meses, o público padrão americano passava a 

demonstrar interesse particular por histórias completas, 

lançadas em formato de álbum, em detrimento das in-

termináveis sagas publicadas todos os meses nos pontos 

de venda (Booker, 2014, p.727). A faixa etária de uma 

parcela dos fãs de quadrinhos havia aumentado, e com 

esse envelhecimento, o seu poder aquisitivo também 

havia crescido. 

Alguns desses leitores começaram a criar e se as-

sociar a clubes de quadrinhos, entretanto, grande parte 

desse público possuía também características orien-

tadas para o colecionismo. Esse atributo, em especial, 

removia as bandas desenhadas da categoria de objetos 

descartáveis – local que os quadrinhos sempre ocupa-

ram, devido a originalmente ser produzido com papel 

de baixa qualidade (Gabilliet, 2010, p.182). 

A conjectura desses fatos causou o nascimento de lo-

jas especializadas, locais onde os leitores poderiam encon-

trar material específico e uma garantia de regularidade das 

publicações – uma vez que os postos de vendas tradicionais 

não possuíam responsabilidades com a periodicidade e se-

quência dos títulos publicados mensalmente (Booker, 2014, 

p.706). As lojas de quadrinhos passaram a utilizar um sis-

tema de compra denominado “mercado direto” (como ve-

remos no capítulo Mercado) e a permitir a inclusão de qua-

drinhos underground em suas prateleiras. Desta forma, esses 

locais promoveram a mistura e a diversificação entre o co-

mix e o mercado tradicional (Hatfiled, 2005, p.21). Na van-

guarda da situação, a San Francisco Comic Book Company foi 

a primeira loja de quadrinhos dedicada a uma combinação 

de quadrinhos underground e mainstream, comercializando 

os comix ao lado de títulos mundialmente conhecidos e, de 

certa forma, ajudando a desvirtuar os preceitos originais do 

movimento underground (Booker, 2014, p.706). 

Fig. 18. Gary Arlington,  fundador da 

San Francisco Comic Book Company, em 

1970 na entrada da loja. 

Fonte: multiversitycomics.com



44

Gabilliet (2010) aponta para o crescimento da 

produção dos Comix, ao observar os números. Em 1968 

– o mesmo ano do lançamento da revista Zap – haviam 

sido publicados 20 títulos em quadrinhos underground; 

em 1969 esse número havia subido para para 77 publi-

cações; e em 1970 eram 107, chegando a 233 em 1972. 

À medida que o número de revistas aumentava, novas 

formas de publicações também foram surgindo: fotocó-

pias, mini-quadrinhos, panfl etos, dentre outros. Todas 

essas inovações de produção tinham origem no desejo 

autoral de se auto expressar e encontravam ali formas 

acessíveis de fazê-lo. Nesses casos, a questão do lu-

cro era propositalmente abandonada em busca de se 

libertarem de um sistema que permanecia enrijeci-

do em seus dogmas, códigos e métodos de produção 

(p.107).

Fig. 17.
Gary Arlington, fundador da 

San Francisco Comic Book Company,

em 1972. Fonte: nytimes.com
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Entretanto, enquanto buscavam romper com os 

padrões sociais, paradoxalmente o movimento un-

derground parecia tornar-se cada vez mais famoso. O 

próprio Robert Crumb tornou-se uma personalidade 

reconhecida e admirada pelo grande público. Sua fama 

levou ao lançamento de uma animação, não autori-

zada por Crumb, onde seu personagem “Fritz the Cat” 

era utilizado. O filme foi um sucesso internacional, 

impregnado de cenas e diálogos viscerais raramente 

vistos em desenhos animados da época. Robert Crumb 

se recusou a receber os lucros da adaptação, sentin-

do que sua mensagem original havia sido corrompida. 

O sucesso do filme alertou os atores da contracultura 

para a realidade de que, na verdade, uma parcela da 

plateia ansiava especificamente por sexo e vulgarida-

de – e estes se tornaram pontos sensíveis dentro do 

movimento como um todo (ibid). 

Durante a proliferação de autores e obras de Co-

mix, percebeu-se o surgimento de cinco categorias 

principais – o que não impedia que um quadrinho fosse 

inserido em várias categorias simultaneamente. Os cin-

co gêneros eram: pornografia, humor, ficção científica, 

surrealismo visual e feminismo. Dentre esses, a por-

nografia era líder absoluto no número de publicações. 

Desse modo, o que inicialmente era tido como espírito 

transgressor do movimento, acabou por ser modificado 

ao dar voz ao sexismo de alguns de seus autores – em 

sua maioria brancos e heterossexuais (ibid). 

Diante disso, um impasse irreconciliável nasceu 

entre as obras pornográficas e as publicações feministas 

e suas autoras 3 (Robbins, 1988, p.41). 

Fig. 19. Capa da animação não 

autorizada, Fritz the Cat, dirigida 

Ralph Bakshi (1972)

Fonte: amazona.com

3. Aprofundaremos essa questão 

no capítulo: A questão do Gênero, 
Sexismo e Racismo.
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Por volta do ano de 1973, muitos autores e auto-

ras do movimento sentiam que a proliferação de títulos 

simplesmente pornográficos não possuíam nenhuma 

ligação com o projeto original de liberdade de expressão 

que o underground havia incialmente almejado (Gabilliet, 

2010, p.108).

Entretanto, apesar das divergências internas, os 

Comix seguiam se desenvolvendo e conquistando no-

vos leitores, ao ponto de atrair a atenção dos grandes 

editores. De olho no mercado, Stan Lee, juntamente 

com Denis Kitchen, fez nascer no ano de 1974 o projeto 

intitulado, Marvel Comix Book, na esperança de encon-

trar para os heróis um novo público entre os leitores 

do Comix. A revista da Marvel era uma antologia que 

trazia trabalhos de conhecidos artistas do undergound, 

contudo, a fusão dos universos do comics com o comix 

fracassou, gerando profundo desagrado em ambos os 

públicos leitores (Booker, 2014, p.572). 

Na segunda metade dos anos 70, com o fim da 

guerra do Vietnã, pronunciava-se também o fim do 

movimento Comix. O momento da contracultura havia 

perdido força, juntamente a isso uma série de altera-

ções judiciais ameaçavam processar os autores do mo-

vimento, acusando-os de obscenidades. Diante desse 

cenário, buscando alternativas, Art Spiegelman e Bill 

Griffith criaram a revista Arcade, em uma tentativa de 

migrar a estética dos quadrinhos underground para o 

mercado tradicional de revistas em quadrinhos. Po-

rém, o projeto fracassou, decretando para muitos o 

encerramento definitivo dos Comix. Para outros, en-

tretanto, Arcade foi a porta de entrada para um novo 

movimento – das cinzas do underground nasceram os 

Quadrinhos Alternativos (ibid).

Fig. 21. 
Capa da revista Arcade, editada por 

Art Spiegelman e Bill Griffith  (1975)

Fonte: Gabilliet, 2010, p.54
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RENASCIMENTO 
DOS QUADRINHOS

“Disaster is my muse.”

aRt spiegelman, maus. 

Antes de seguirmos compreendendo a evolução dos co-

mics, é preciso percebermos os fatos que ocorriam no 

Brasil durante a década de 70. Dominados pelo totali-

tarismo, todos os meios de comunicação eram submeti-

dos a ideais fascistas e tolhidos de opiniões divergentes. 

Foi o jornalista Alberto Dines o responsável por 

cunhar a expressão ‘Imprensa Alternativa’. O nome 

inspirado pelo movimento americano, tinha a inten-

ção de oferecer uma alternativa de se fazer jornalismo, 

diferente do modelo já imposto. Dines teria chamado 

essa proposta de modelo jornalístico de: imprensa do 

leitor, independente, underground ou udigrudi (Chi-

nem, 1995, p.11).

Assim, o modelo marginal brasileiro, que crescia 

em sua própria contracultura, encontrou seu nome ba-

tizando-se de Udi-Grudi, em aberta adaptação e refe-

rência ao movimento underground americano. O nome 

Udi-grudi passou a ser o título, inclusive, de uma re-

vista em quadrinhos que claramente almejava conexões 

artísticas com a famigerada revista Zap. Contudo, o 

material de Crumb e de outros autores foram na ver-

dade impressos no Brasil nas revistas Grilo – publicada 

pela editora Espaço – e O Bicho – publicada pela editora 

Codecri (Luyten, 1985, p.82). 

Fig. 22. Capa da revista Udigrudi

Fonte: tonyfernandespegasus.blogspot.

com

Fig. 23. Capa da revista O Grilo #22, com 

publicações estrangeiras (1971)

Fonte: universohq.com

Fig. 24. Capa da revista o O Bicho #5, 

editora Codecri (1975)

Fonte: hqmemoria.com
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Luyten (1985) ressalta que o movimento brasi-

leiro também era um espaço experimental para novas 

formas de desenho, além de trazer novas reivindicações 

– diferentes dos problemas editoriais já ultra citados – 

e assuntos que a grande imprensa não podia publicar. 

Porém, não repetindo no Brasil o mesmo impacto que 

ocorrera originalmente no Comix, muitos ilustradores 

da contracultura brasileira pararam de publicar, e outros 

ainda migraram para o espaço tradicional da charge. 

Surgida ainda no início da década de 70, a revis-

ta Balão é lembrada por Vergueiro e Santos (2010, p.6) 

como um dos marcos para esse momento cultural bra-

sileiro. Originalmente idealizada por alunos do curso 

de Arquitetura e Comunicação da USP – Universidade 

de São Paulo, estando entre esses estudantes a artista 

Laerte Coutinho – ilustradora e chargista que poste-

riormente alcançaria reconhecimento mundial através 

de seu talento. O objetivo da revista Balão era produzir 

pesquisas academicamente formais, sem perder o con-

tato com o leitor de histórias em quadrinho. Nas pala-

vras de Cirne (1990) essa experiência era:

(...) “de um lado, a necessidade da pesquisa grá-

fica e temática, capaz de transgredir com a ordem 

quadrinhística mais tradicional ou conservadora 

(leia-se: mais americanizada); do outro, a neces-

sidade de luta contra a invasão econômica e ide-

ológica dos comics enlatados, isto é, comics tra-

dicionais e conservadores. Pela primeira vez no 

Brasil, os desenhistas do Balão (...) enfrentavam 

a questão do experimental.” (p.71)  

Fig. 25. 
Capa da revista Balão #1, desenhada por 

Luiz Gê, aluno da FAU-USP (1972)

Fonte: Vergueiro & Santos, 2010, p.142
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Mas não somente os movimentos da contracul-

tura modificavam o cenário dos quadrinhos brasilei-

ros naquela época. Após a saída da editora Continental, 

Maurício de Sousa conseguiu com que seus quadrinhos 

passassem a ser publicados em formato de tiras no jor-

nal Folha de São Paulo. Tido como um quadrinho in-

fantil, e afastado de polêmicas políticas, gradualmente 

foi alcançando um aumento de sua popularidade entre 

os leitores (Vergueiro, 2017, p.104). Assim, quando foi 

convidado pela editora Abril, que já publicava os perso-

nagens da Disney no Brasil, a Turma da Mônica retor-

nou ao formato de revistas em quadrinhos. 

Fig. 26. Capa Turma da Mônica #1, 

editora Abril (1970)

Fonte: guiadosquadrinhos.com
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Tendo alcançado popularidade, Maurício encon-

trava-se, junto com seus personagens, em expansão 

no mercado editorial. Mônica e sua turma passaram a 

integrar campanhas publicitárias de diversos produtos 

comerciais. Desta forma, a penetração no consciente 

coletivo tornou-se gigantesca, o que fortalecia ainda 

mais a venda de suas revistas. Maurício expandiu seus 

personagens para outros países através da produção de 

desenhos animados, permitindo assim a entrada de seus 

personagens no Japão, Estados Unidos e Alemanha. Cada 

vez mais a Mônica e seus amigos estiveram cercados por 

ações que garantiam a sua lembrança na mente dos bra-

sileiros, mesmo aqueles que não eram habituais leitores 

de quadrinhos (Luyten, 1985, pp.78-79).

A ditadura chegou ao seu final em 1985, com a 

volta do poder civil ao governo e a aprovação da Cons-

tituição Federal de 1988 (Chirio, 2018, p.231). Neste 

mesmo período, três histórias em quadrinhos com 

conteúdo adulto despontavam no país. 

Fig. 27. 
Propaganda televisiva Natal da Turma da 

Mônica, veiculada pela Rede Globo (1976)

Fonte: vejasp.abril.com.br
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Eram elas: Chiclete com Banana, de Angeli, Piratas do 

Tietê, de Laerte e Circo, de Toninho Mendes, todas pu-

blicadas pela Editora Circo. 

O conceito de histórias para adulto nada tinha a 

ver com pornografi a, mas sim com personagens que vi-

viam estilos de vidas adultas, utilizavam linguajar co-

loquial, e em alguns casos usavam palavrões além de 

proferirem críticas sociais extremamente mordazes. Os 

personagens de Angeli, que inicialmente eram publica-

dos em tiras diárias, acabaram por receber suas próprias 

revistas em quadrinhos. Isso devido ao sucesso alcan-

çado. A Chiclete com Banana trazia também publicações 

estrangeiras do remanescente movimento underground,

além de publicar as histórias de outros autores bra-

sileiros que não só Angeli, o que servia como um la-

boratório para novos artistas. Piratas do Tietê, que havia 

nascido nas páginas da Chiclete com Banana, recebeu sua 

própria revista, e encontrou momentos de profunda re-

fl exão como, por exemplo, quando os personagens da 

história dividiram a narrativa de suas páginas com o 

poeta português Fernando Pessoa, demonstrando assim 

a liberdade criativa do autor naquele tipo de publicação. 

Laerte reafi rmaria seu talento ainda mais, seguindo pelas 

próximas décadas impressionando através da quantidade 

e qualidade de seu trabalho, no futuro tornando-se um 
Fig. 30. Capa revista Circo #1. (1986)

Fonte: Santos, 2012, p.100

Fig. 29. Capa da revista Chiclete com 

Banana #1, de Angeli. Editora Circo 

(1985) Fonte: Santos, 2012, p.102

Fig. 28.
Capa da revista Piratas do Tietê #1, 

de Laerte. Editora Circo (1990)

Fonte: Santos, 2012, p.109
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dos artistas mais importantes para o país, seja em sua 

crítica ao governo ou em suas reflexões sociais, ofertadas 

nas páginas – ou telas – de seus quadrinhos (Vergueiro, 

2017, p.198-202).

Dentro deste cenário dos anos 80, a revista 

Animal, organizada por Rogério Campos – editor ve-

terano e fundador da Veneta – Fabio Zimbres, Priscila 

Farias e Newton Foot, também eram responsáveis por 

trazer para o Brasil autores estrangeiros que produzis-

sem conteúdos alternativos. Artistas italianos, espa-

nhóis, americanos, e de tantos outros países foram 

apresentados ao público brasileiro nas páginas da 

Animal. O mesmo ocorria com artistas brasileiros que 

eram publicados na revista, onde podemos dar desta-

que para nomes como Lourenço Mutarelli, que publicou 

tirinhas nas páginas da Animal e no início da década de 

90 despontaria para o estrelato (ibid, p.202-204).

Contudo, enquanto o Brasil vivia na década de oi-

tenta o seu momento contracultura tardia, mudanças 

significativas seguiam ocorrendo no continente Nor-

te Americano. Os Quadrinhos Alternativos, como fora 

mencionado anteriormente, deram origem à revista Raw 

– fundada por Art Spiegelman e Françoise Mouly – que 

contava com a participação de dezenas de autores vete-

ranos do ambiente underground, além de novos talentos, 

incluindo nomes internacionais. Utilizando as páginas da 

Raw, Spiegelman publicou uma história autobiográfica de 

três páginas, fazendo uso em suas ilustrações do conhe-

cido estilo funny animals – onde animais assumem carac-

terísticas humanas. E ainda que não soubesse na época, 

Maus, como ficou conhecida, era o projeto embrionário 

que traria respeitabilidade literária a uma futura moda-

lidade de quadrinhos, as Graphic Novels (Cook 2016, p.51).

Fig. 32. 
Capa da revista Animal #5, 

participação de Lourenço Mutarelli. 

Editora VHD Diffusion (1989)

Fonte: guiadosquadrinhos.com

Fig. 31. 
Capa da revista Animal #1. 

Editora VHD Diffusion (1988)

Fonte: universohq.com
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Fig. 34. 
Suplemento Maus – Survivors Tales, 

de Art Spiegelman. Publicado junto a 

revista Raw, (1983)

Fonte: Chute, 2017, p.94

Fig. 33. 
Capa da revista Raw #1, editada por Art 

Spiegelman e Françoise Mouly (1980)

Fonte: Chute, 2017, p.94
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Chute (2017) contextualiza o momento da 

transição compreendendo o ano de 1986 como o 

momento da consolidação e popularização dos cha-

mados quadrinhos para adultos, onde as manchetes 

dos noticiários se encheram de mensagens como: 

“Wham Pop Zap! Os quadrinhos crescem.” (p.15). 

Porém, antes daquele momento, o mestre Will Eisner 

havia publicado, em 1978, uma história diretamente 

infl uenciada pelo estilo de quadrinhos confessionais e 

autobiográfi cos – oriundos dos artistas remanescen-

tes do movimento underground. Eisner desejava que sua 

criação, intitulada A Contract with God, fosse percebida 

pelo público geral como algo diferente dos quadrinhos 

tão estigmatizados, e por isso buscou chamar a sua obra 

de graphic novel, em uma tentativa de dar credibilidade a 

Fig. 35.
Capa de Um Contrato com Deus, de 

Will Eisner. Editora Baronet Press 

(1978) Fonte: Chute, 2017, p.14
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publicação. A Baronet Press, até então uma editora que 

não trabalhava com quadrinhos, foi a escolhida pelo au-

tor para publicar o seu novo projeto, fi cando encarre-

gada de levar a obra para as livrarias ao invés das lojas 

especializadas em quadrinhos. O público, que por sua 

vez ansiava pela elevação dos comics ao status de “arte”, 

abraçou o novo formato sofi sticado, em convergência 

com o sentimento de respeitabilidade que o novo título 

suscitava (p.13). 

Portanto, quando Watchmen (1987) de Allan Moore 

e David Gibbons, Batman: Dark Knight Returns (1986) de 

Frank Miller, e Maus (1986) de Art Spiegelman – ago-

ra convertida em uma obra extensa, narrando todo o 

trauma sofrido pela família judia do autor durante o 

holocausto – foram lançadas, o termo Graphic Novel

obteve todas as características necessárias para deli-

mitar aquela nova categoria de quadrinhos (Hatfi led, 

2005, p.30). Entretanto, dentre elas, coube a Maus ser 

o maior ícone de transposição do underground para o 

mainstream. Tendo sido inicialmente lançada nas pá-

ginas da revista RAW ao longo de 11 anos (1980 – 1991), 

a história se tornou ganhadora do prêmio Pulitzer, 

após a sua conclusão em 1992 (Cook, 2016, p.51). A 

Obra de Spiegelman foi traduzida para mais de qua-

renta idiomas, incluindo português, chinês, pashto e 

croata. Art é uma fi gura celebrada internacionalmen-

te; e foi nomeado uma das 100 pessoas mais infl uentes 

no mundo pela revista Time (Chute, 2017, p.20). 

Todavia, a história dos quadrinhos underground, 

alternativos, independentes, está longe de chegar ao 

seu fi nal, como observaremos nos capítulos futuros, 

onde poderemos perceber as novas características da 

cena brasileira de quadrinhos no século XXI.

Fig. 37.
Capa de O Retorno do Cavaleiro das Trevas: 

parte 1 de 4. Escrito e ilustrado por 

Frank Miller, DC Comics (1986) 

Fonte: Booker, 2010, p.139

Fig. 36.
Capa de Watchmen – parte 1 de 12. 

Escrito por Alan Moore e ilustrado por 

Dave Gibbons (1987)

Fonte: dccomics.com
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Fig. 37.  Capa da graphic novel Maus, de Art Spiegelman. Vencedora do prémio Pulitzer (1992)

Fonte: theguardian.com
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personAgens

capÍtulo ii
“You might forget the day you saw a 

dead body in the street, but the death 

of Hamlet haunts you forever.””

RobeRt mcKee, stoRY.

A arte sequencial no formato de revistas ou tiras de 

jornais está inserida em um universo mais amplo de 

objetos literários, sejam eles catálogos, livros, álbuns, 

etc. O campo editorial é o espaço onde se desenvolvem 

as narrativas, seja lá qual for a forma que elas adotem 

para se manifestar. 

No capítulos anteriores observarmos os eventos 

históricos ocorridos nos mercados de quadrinhos esta-

dunidense e brasileiro, contudo, não dedicamos espaço 

para pontuar os elementos que são inerentes a ambos 

os países. 

Para que qualquer obra editorial, em qualquer 

parte do mundo, possa ter seu objetivo de leitura conclu-

ído três personagens são essenciais para o seu desen-

volvimento. São eles: o editor, o autor e o leitor.

A seguir, dedicaremos espaço para ampliar a 

compreensão sobre as funções e características dessas 

personalidades que compõem os pilares do desenvolvi-

mento editorial como um todo.
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A FIGURA DO EDITOR

“Algo só é inteiramente dito

 quando é dito a algutém:

tal é o sentido do ato de publicar.”

RobeRt escaRpit. 

Editor é uma palavra latina que tem em seu cerne a 

ideia de “dar à luz” através do ato de publicar, sendo 

assim responsável por encontrar os caminhos de fazer 

nascer, e trazer a público, a obra editorial. Se analisar-

mos o termo em inglês, ampliaremos nossa percepção, 

uma vez que “publisher” é literalmente o proprietário, 

ou responsável, pela publicação de livros (Bragança, 

2004, p.13).

Em muitos casos o editor será confundido com 

o autor, e em outros tantos ambos os papéis serão 

ocupados pela mesma pessoa. Todavia, em todas as 

circunstâncias devemos ter em mente que uma obra 

é resultado da combinação de esforços entre as duas 

funções (ibid, p.15).

A fi gura do editor moderno, com as funções que 

hoje lhe são defi nidas, ocorreu por volta de 1830. “Trata-

-se de uma profi ssão de natureza intelectual e comercial 

que visa buscar textos, encontrar autores, ligá-los ao edi-

tor, controlar o processo que vai da impressão da obra até 

sua distribuição.” (Chartier, 1999, p.50)

Compreendendo que todo autor está imbuído do 

desejo de publicar sua obra, cabe ao editor a (nem sem-

pre grata) tarefa de avaliar a pertinência do projeto e a 

que público aquele material deve servir. Ao editor cabe 

a função de juiz, mantendo-se neutro e imparcial, em 
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exata oposição à paixão oferecida pelos autores (Bra-

gança, 2004, p.51). Portanto, cabe aqui a resolução de 

Lobato (1956) ao afirmar que “editar é fazer psicologia 

comercial”.

Em resumo, um editor deve estar apto a cum-

prir três funções: escolher, fabricar e distribuir (Escar-

pit, 1969, p.60). Diante dessas características podemos 

apontar Monteiro Lobato – que iniciou sua carreira em 

1918 – como sendo o primeiro grande editor brasileiro. 

Suas decisões e iniciativas moldaram o mercado edito-

rial com características que são utilizadas até os dias 

atuais. Em seu tempo, Lobato rapidamente percebeu 

que o livro era um material sem escoamento no Brasil. 

No período que corresponde à década de 1920 não havia 

no país inteiro mais do que 40 ou 50 livrarias esta-

belecidas. Por isso, o editor buscou outras alternativas 

para que fosse possível levar seus livros até as mãos dos 

possíveis leitores (Bragança, 2004, p.105).

Bignotto (2007) afirma que para distribuir livros 

pelo território nacional Monteiro Lobato enviou uma 

carta para os comerciantes de inúmeras cidades do país, 

oferecendo-lhes um acordo. Na circular, ele propunha 

aos donos de comércio a venda de livros por consigna-

ção em seus estabelecimentos, enfatizando que eles não 

teriam prejuízo algum caso não conseguissem vender 

os livros que seriam expostos em seus estabelecimen-

tos (p.284). Segundo Lobato (1959), “nenhum dos 

nomes convidados pela circular recusou o bom negó-

cio” (p.148), desta forma, o editor ampliou para 1300 

o número dos pontos de venda de livros no país, ao 

levar o livro para fora das livrarias. Com essa inicia-

tiva, o editor distribuiu livros para inúmeras cidades 

brasileiras, tornando-os acessíveis, como desejava. 
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Embora acreditasse que vender livros por consignação 

– modelo onde a editora somente receberia o pagamento 

após a compra do cliente – devido aos possíveis calotes, 

fosse um negócio arriscado, Lobato considerava essa a 

única saída para que o livro se tornasse um objeto co-

nhecido da população. Sem a distribuição, seria neces-

sário aos clientes deslocarem-se até as grandes capitais 

como São Paulo e Rio de Janeiro para comprar um livro, 

luxo que cabia a pouquíssimos brasileiros naquela época 

(Bragança, 2004, p.105).

A atividade editorial no Brasil sempre esteve 

vinculada primeiro à venda e ao comércio dos livros. O 

editor nacional era antes livreiro que editor, e somente 

a partir do lucro que obtinha com seu comércio pode-

ria pensar em investir em novas obras, mantendo-se 

sempre atento e preocupado a evitar qualquer risco 

(Nogueira, 2013, p.19).
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A FIGURA DO AUTOR

“All kids draw some kind of cartoon characters. 

They just grow out of them, and I didn’t”

Jeff smith, bone’s authoR. 

A fi gura do autor hoje estabelecida traça sua origem a 

partir da fi gura do editor moderno e da conquista dos 

direitos autorais. O autor como personagem que com-

põe obras artísticas já existia desde a Antiguidade, 

mesmo que não houvesse a percepção de direitos sobre 

a sua obra produzida. Simplesmente a questão do autor 

como fi gura central não era relevante para a época. 

Com o advento da prensa, nasce a indústria, a 

capacidade de rápida reprodução de impressos, e jun-

tamente a ela as preocupações com a origem da pro-

priedade intelectual (Gaudêncio Júnior, 2004, p.10). Na 

França, em 1791, as assembleias revolucionárias entre-

garam-se à busca pelo reconhecimento da paternidade 

e preservação da integridade de uma obra. Através des-

sas deliberações nasceram as ideias modernas do direi-

to do autor, uma vez que anteriormente a esse evento 

as proteções legais eram destinadas à reprodução dos 

livros e não à proteção da propriedade intelectual do 

autor. É a partir desse momento que surge a ideia de 

temporalidade de uma obra, tornando-a livre de direi-

tos autorais após um período de falecimento do autor, 

e a proteção à propriedade intelectual (Nogueira, 2013, 

p.114). 



64

Posteriormente, no ano de 1886, a Convenção da 

União de Berna, da qual o Brasil foi signatário, redigiu 

uma legislação internacional, com forte influência da 

visão francesa sobre os direitos autorais, e que encon-

trou, por isso, resistência dos EUA e Reino Unido. Os 

esforços culminaram na Convenção Universal Sobre o 

Direito de Autor, assinada em 1952, e revista em 1971 

(ibid.).

As leis de direitos autorais criadas nesse período 

servem de base para a legislação da maioria dos países 

(Cabral, 2013). No Brasil, a Constituição de 1988 define 

que “aos autores pertence o direito exclusivo de uti-

lização, publicação ou reprodução de suas obras [...]” 

(Brasil, 1988) Portanto, fica resguardado o direito de 

uma pessoa física ou jurídica que tenha idealizado ori-

ginalmente a obra em questão (Krokoscz, 2014, p.25).

Contudo, deixando de lado as questões legislati-

vas, Michael Foucault, em sua reflexão O que é o autor? 

(1969), buscou uma forma de fundamentar e compre-

ender o que é a figura do autor, além do debate histó-

rico acerca da autoria. A obra se tornou uma referência 

no assunto, porém, esteve longe de encerrar a comple-

xa questão. 

Baseado nesse estudo, Krokoscz (2014) defende 

que o autor é “o responsável por uma ação que pode ser 

um objeto, uma ideia, um fato, etc.” Podendo ser cria-

dor de uma descoberta no campo da ciência, composi-

tor de um texto, ou até mesmo responsável por um ato 

de contravenção (p.60). Os exemplos são infindáveis.
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Entre os filólogos é comumente aceito que o autor 

é a figura que cria/produz uma obra literária, artística 

ou científica, e que a autoria se refere a quem exerce a 

condição de auto (Houaiss, 2009). Em suma, entende-

mos que a autoria é a ação exercida pelo autor.

Ao aprofundarmos a questão do direito autoral, 

especificamente no universo dos quadrinhos, percebe-

remos o surgimento de algumas nuances particulares 

desse modelo de produção editorial.

O primeiro ponto que devemos ter em mente é 

que neste campo a questão da autoria poder ser coleti-

va ou singular (Uidhir, 2012, p.112). No caso das gran-

des editoras de quadrinhos, em especial as americanas 

Marvel e DC, o habitual é que os projetos sejam desen-

volvidos por uma equipe de diversos profissionais em 

suas histórias. Portanto, temos nesses casos autores 

desenhistas, autores roteiristas, autores editores, etc. 

Nessas circunstâncias, os criadores mencionados acima 

– quase sempre funcionários da empresa –  usualmen-

te abrem mão dos seus direitos autorais, e cedem os 

direitos e lucros das suas produções realizadas sob os 

auspícios da editora (Howe, 2013, p.261).

Por sua vez, se voltarmos nosso olhar para o cam-

po das tiras em quadrinhos, observaremos que é senso 

comum afirmar que as tiras são majoritariamente pro-

duzidas por um mesmo autor, que escreve e ilustra suas 

histórias (Uidhir, 2012, p.114). 
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Todavia, nesse momento cabe trazer a situação das adap-

tações e traduções das tiras em quadrinhos para países di-

ferentes de sua origem. O caso da história em quadrinhos 

americana Buster Brown, distribuída para os outros países 

através do sistema dos syndicates, é um exemplo especial. 

No Brasil, a história em quadrinhos foi rebatizada como 

Chiquinho, e a falta de acompanhamento de direitos auto-

rais permitiu que essa obra fosse completamente recriada 

por ilustradores brasileiros – ao ponto de até desenvolve-

rem histórias inéditas não autorizadas (Vergueiro e San-

tos, 2010, pp.138-139) e incluírem por conta própria um 

parceiro de aventuras, o garoto afro-brasileiro Benjamin 

(Vergueiro, 2017, p.32). Esse não é um caso isolado, e nem 

mesmo exclusivo dos comics; é sabido que algumas adap-

tações de quadrinhos eram expostas a mudanças drásticas 

como, por exemplo, a exclusão de personagens, eliminação 

de quadros e acréscimo de elementos visuais (Naliato, 2016).

Fig. 39.
Chiquinho era uma cópia de 

Buster Brown, do americano 

Richard Felton Outcault (1863-1928) 

Fonte: Nobuyoshi, 2013, p123
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Outro artifício bastante comum no passado dos 

quadrinhos brasileiros era a questão dos pseudônimos 

e do anonimato. Não eram raros os casos onde estú-

dios independentes, e com número de profissionais re-

duzidos, utilizavam pseudônimos em suas publicações 

dando a impressão de que vários artistas haviam par-

ticipado de suas obras, quando na verdade, todo o pro-

cesso havia sido desenvolvido pela mesma pessoa. Isso 

permaneceu sem ser um problema até a década de 60, 

quando a nova geração de leitores-colecionadores pas-

sou a se importar e acompanhar com atenção os seus 

autores favoritos. Isso fez com que o nome dos artistas 

fosse elevado a uma espécie de “selo”, onde a qualidade 

das obras era garantida pelo sucesso prévio de seu autor 

(Gabilliet, 2010, p.144).

Embora o conteúdo (histórias, imagens, perso-

nagens) continue sendo o principal objeto de interesse 

dos leitores, essa nova categoria de admiradores dos 

quadrinhos também desenvolveu interesses orientados 

para a cadeia de produção, com sua lealdade se esten-

dendo desde os títulos das bandas desenhadas aos es-

critores, arte-finalistas, coloristas, etc. Somado a esse 

cenário, as inovações tecnológicas em certos processos 

de produção criaram um ambiente em que as contri-

buições de coloristas, pintores e até roteiristas podiam 

se tornar tão significativas quanto as de escritores e 

arte-finalistas. Como resultado, os papéis de produção 

que antes eram considerados meramente operacionais 

são agora considerados, em alguns casos, como sendo 

(ou como sempre existiram) de maneira significativa. 

A atualidade dos quadrinhos é mais complexa do 

que sua Era de Ouro no que diz respeito a autoria de 

um trabalho. Grande parte dessa mudança está ligada 
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a busca por igualdade e melhores direitos trabalhistas. 

Diversos profissionais da cadeia criativa de um quadri-

nho tornam-se grandes candidatos ao título de autores 

devido as suas contribuições cada vez mais importantes 

para as publicações que participam. No passado, quando 

inseridos no modelo dos comics de super-heróis, muitas 

vezes esses profissionais não sabiam do que se tratava 

a história em que estavam trabalhando, portanto, não 

refletiam sobre as contribuições artísticas específicas 

que poderiam acrescentar para a obra. Isso mudou nas 

últimas décadas (Uidhir, 2012, p.113). 

O modelo de negócios onde as editoras detinham 

os direitos autorais dos personagens e desvalorizavam 

os seus artistas levou a um caso especial, a criação da 

editora Image Comics, em 1992. Cansados da propos-

ta comercial ofertada pelas grandes editoras de quadri-

nhos, a Image propunha uma nova fórmula empresarial. 

Na nova editora os artistas filiados passariam a deter a 

propriedade intelectual de seus personagens e controle 

criativo sobre seus títulos, algo inédito no ramo dos qua-

drinhos de super-heróis. O resultado dessa proposta foi, 

inicialmente, o êxodo dos artistas que deixaram as anti-

gas editoras para ingressar nos estúdios recém lançados 

da Image Comics. Posteriormente, a editora encontrou 

problemas administrativos, mas sua contribuição para a 

questão do direito autoral foi vital (Booker, 2010, 308).

Dentre tantos cenários, buscamos destacar que a 

questão do lucro dos autores de quadrinhos pode variar 

de acordo com a forma de produção que o artista está 

inserido. No caso dos artistas que trabalham em parceria 

com os syndicates na produção de tiras, por exemplo, Le-

fèvre (2016) revela que o comum é um acordo 50% para 

cada uma das partes (p.35). 

Fig. 40. Documentário Image Revolution, 

sobre a trajetória dos sete artistas que 

fundaram a editora Image Comics (2014)

Fonte: amazon.com
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Porém, no caso em que uma editora deseja adqui-

rir os direitos para a publicação de uma obra já finaliza-

da, o usual é que o valor do lucro oferecido para o autor 

– ou proprietário dos direitos autorais – esteja asso-

ciado condição de venda do produto. O lucro do pro-

prietário intelectual nessa negociação costuma variar 

de 5% a 10% do valor de capa – ou seja, o preço final 

da publicação em loja. Para além disso, o tempo desse 

acerto de contas entre editora e autor normalmente não 

é feito todos os meses, mas sim de forma trimestral 

(Hallewell, 2005, p.137). Ainda existem os casos das 

auto-publicações, onde o autor arca com os custos da 

publicação, e normalmente espera obter seu lucro atra-

vés da venda direta deste material para o público leitor.

Para além da busca pelo lucro, o autor moderno 

também deve estar atento a um cenário onde o avanço 

das tecnologias digitais propõe questões que em al-

guns casos já não mais são atendidas pelos preceitos 

de antigamente (Cabral, 2013). Não raros são os casos 

de plágio na internet e uso indevido de material publi-

cado online por artistas. Como a comunicação digital 

facilita a circulação de material e o anonimato, faz-se 

importante observar de perto as mudanças necessá-

rias na questão da autoria sob o ponto de vista digital. 

Diante deste cenário, a artista brasileira Laura Athayde 

(2016) publicou em suas redes sociais um manual de-

senvolvido por ela, com o intuito de auxiliar quadri-

nistas na questão dos seus direitos autorais. Athayde 

que é uma das nossas entrevistadas nessa investiga-

ção, compõe o raro espectro de uma quadrinista que 

também possui graduação em Direito.
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A FIGURA DO LEITOR

“Never trust the storyteller. 

Only trust the story.”

neil gaiman, the sanDman

O aclamado roteirista Alan Moore, em entrevista ao 

The Comics Journal no ano de 1988, disse sobre os 

leitores das HQs: 

“The concept of standard reader is completely 

backward, when trying to create a reader that 

does not exist. I know very few people who think 

they are standard comic book readers, and even 

fewer people who prove to be really conventio-

nal when examined more closely. Does a medium 

as small as this really have a signifi cant standard 

that can be set from your audience?”4

É verdade que a versatilidade dos quadrinhos é 

tão grande quanto as outras formas de arte, e isso pode 

difi cultar a defi nição de um leitor padrão. Mas alguns 

recortes podem ser feitos para ajustar o perfi l desse lei-

tor aos interesses dessa pesquisa. Para além disso, não 

estamos certos de que mais de trinta anos depois das 

palavras de Moore os gibis possam ainda ser conside-

rados um pequeno meio de comunicação (Melo, 2015, 

p.16).

4. “O conceito de leitor-padrão é 

completamente retrógrado, ao tentar 

criar um leitor que não existe. Eu 

conheço muito poucas pessoas que se 

acham leitores-padrão de quadrinhos, e 

menos pessoas ainda que demonstrem 

ser realmente convencionais quando 

examinadas mais de perto. Um meio de 

comunicação tão pequeno como esse 

tem realmente um padrão signifi cativo 

que possa ser defi nido a partir do seu 

público?” (Tradução do autor)
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Gêneros que costuma ler: por escolaridade

Tab. 01. Gêneros que costuma ler: por escolaridade, tabela apresentada 

no livro Retratos da Leitura no Brasil 4. Fonte: Failla, 2016, p.217
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A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil – volume 4 – 

realizada no ano de 2016, nos auxilia na busca por 

tentar compreender, minimamente, o perfil do leitor 

brasileiro, em especial aquele que volta seu olhar para 

os quadrinhos.

Os dados apresentados revelam que dos dois mil 

setecentos e noventa e oito entrevistados, daqueles entre 

o 1º e o 5º ano do ensino fundamental, apenas 15% têm 

como hábito de leitura os gibis. Esse número tem uma 

queda de quatro pontos dentre os leitores do ensino su-

perior, chegando aos 11% (Tabela 1) (Failla, 2016, p.217).

Desta parcela de leitores, a divisão por faixa etária 

se apresentou da seguinte forma, 29% entre cinco e dez 

anos, 21% entre onze e treze anos, 15% entre quatorze 

e dezessete anos, 11% de dezoito a vinte e quatro, 12% 

de vinte e cinco a vinte e nove, 10% entre trinta e trinta 

e nove anos, 9% entre quarenta e quarenta e nove, 6% 

entre cinquenta e sessenta e nove anos, 3% de setenta 

anos em diante (Tabela 2) (ibid, p.218).

Dentre a maior porcentagem de leitores, foi apon-

tada a mãe, ou responsável do sexo feminino, como a 

maior influenciadora pelo gosto da leitura e pela temá-

tica a ser escolhida (ibid, p.207).

Se compararmos o maior número de leitores de 

revistas em quadrinhos com o líder de leitura, a Bíblia 

(48%), perceberemos um possível traço de conservado-

rismo no público leitor geral (ibid, p.217). Assim como os 

Estados Unidos historicamente tiveram o seu momento 

“anti-quadrinhos”, que culminou na criação do CCMA, 

em 1954, o Brasil também teve na mesma década seu 

movimento conservador contra os Gibis, alimentado por 

padres e uma parcela de famílias tradicionalistas locais 

(Junior, 2004, p.131). 
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Gêneros que costuma ler: por faixa etária

Tab. 02. Gêneros que costuma ler: por escolaridade, tabela apresentada

no livro Retratos da Leitura no Brasil 4. Fonte: Failla, 2016, p.218
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Fato é que nas décadas subsequentes, a mídia 

em ambos os países enfrenta um forte estigma de que 

se trata de uma leitura voltada exclusivamente para 

o público juvenil e para crianças (Nyberg 2016, p.39).

Dentro do mercado nacional, é seguro afi rmar 

que Maurício de Sousa é o maior quadrinista brasilei-

ro. Sua criação, a Turma da Mônica, há décadas é res-

ponsável por atrair a atenção de novos leitores para 

os Gibis. Tamanho sucesso repercutiu no desenvol-

vimento de brinquedos, produtos alimentícios, dese-

nhos animados, fi lmes, peças teatrais e parques de 

diversões, além de um estúdio com mais de 300 fun-

cionários. As vendas da Turma da Mônica são inclusive 

superiores à venda dos quadrinhos Disney no Brasil 

(Vergueiro, 2017, p.104). 

Por volta do ano 2000, a chegada de revistas 

em quadrinhos em estilo Mangá alterou a confi gura-

ção do leitor brasileiro, direcionando uma considerá-

vel parcela desses leitores para os títulos japoneses 

(Ramos, 2012, p.37). Diante desta mudança, Maurício 

manteve sua participação editorial junto ao público 

infanto-juvenil, enquanto lançava a versão de seus 

personagens adolescentes – em estilo Mangá – bus-

cando atingir a parcela de público um pouco mais 

adulta. A inovação foi um sucesso e, atualmente, os 

estúdios MSP – Mauricio de Sousa Produções – se 

mantém fortemente presente na memória dos leito-

res brasileiros (ibid, p.65).

Fig. 42.
Capa da revista Turma da Mônica Jovem #4

Fonte: Sousa, 2017, p.409

Fig. 41.
Maurício de Sousa, autor da Turma da 

Mônica. Fonte: Sousa, 2017, p.249
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Assim como observamos o nascimento do Mer-

cado Direto, durante os anos 70, para a venda dos 

quadrinhos sem atuação das distribuidoras, além da 

criação das Comic Shops nos EUA (Nyberg, 2016, p.44), 

o mesmo efeito ocorreu no Brasil – ainda que as lo-

jas especializadas não tenham sido criadas na mesma 

década das lojas americanas. Esse modelo de negócios 

permitiu ao público leitor brasileiro de quadrinhos ter 

acesso a obras de temáticas variadas. Assim, o aces-

so a esses materiais manteve ativos leitores que não 

mais estavam interessados em quadrinhos infantis, 

mas ainda desejavam manter esse hábito de leitura. 

No entanto, se excluirmos a parcela de leitores 

adultos que compreendem a versatilidade dos quadri-

nhos, concluiremos que o restante da opinião pública 

ainda acredita no legado do código de quadrinhos e 

no discurso de que os gibis devem ser livres de po-

lêmicas e especialmente destinados a jovens leitores, 

ou semiletrados, reservando para os adultos outras 

formas de arte mais “maduras” e condizentes com a 

sua idade (Miodrag, 2016, p.364).
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mercAdo

capÍtulo iii
“Não importa a distância que percorríamos. 

Tudo fazia sentido.” 

thiago souto, labiRinto. 

As editoras nacionais sempre encontraram substanciais 

difi culdades para obter sua capitalização monetária, 

uma vez que o negócio livreiro sempre foi um empre-

endimento com baixa margem de lucro.

Monteiro Lobato (1959) afi rma, em entrevista pu-

blicada na obra “Prefácios e entrevistas”, que:

“Aquela mercadoria que produzíamos – “livro” 

– era uma mercadoria sem bocas de escoamento. 

(...) Ora, como pensar numa indústria assim, sem 

saída para os seus produtos?” (p. 253)

Foi através do apontamento desse problema que 

Monteiro Lobato propôs a questão da distribuição de 

produtos pelo meio do modelo de consignação (Lobato, 

1959). A proposta mercadológica do editor tinha o claro 

propósito de ampliar a distribuição e os pontos de venda 

de sua editora, a “Monteiro Lobato e Cia”. O número li-

mitado de livrarias e a sua concentração nas capitais do 

Sul e Sudeste era um dos fatores que inviabilizavam a 

distribuição dos livros para o restante do país, e embora 

Lobato tenha convencido centenas de comerciantes a 

aceitarem os livros em seus estabelecimentos, a quan-

tidade de leitores e a difi culdade de circulação de obras 

literárias permaneceria um problema para o mercado 

editorial nos séculos seguintes. (Nogueira, 2013, p.47).

DISTRIBUIÇÃO
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Sendo o Brasil um país de tamanho continental, a 

questão da distribuição não era favorecida, e para além 

disso, era agravada pela precariedade na estrutura de 

transporte para longas distâncias. Os produtos que têm o 

papel como sua plataforma primária necessitam de deli-

cados fatores de preservação, devendo ser evitado em seu 

transporte a umidade, o calor, o excesso de luz e outros 

infortúnios. Portanto, as dificuldades no transporte de 

longas distâncias, e as grandes taxas de analfabetismo, 

tornavam desinteressante que o mercado buscasse inves-

timento em soluções que atendessem as necessidades do 

livro. Como consequência, esses fatores levavam as edito-

ras a assumir medidas cautelosas, buscando executarem 

baixas tiragens de impressão e concentrá-las na região 

Sudeste, como mencionado acima (ibid, p17.).

Diante disso, foram necessários alguns fatores para 

que o plano de Lobato vencesse tantos problemas. Além 

do investimento em educação para o povo, as tiragens de 

seus livros deveriam atingir números significativos, de 

modo que pudessem ser espalhados por todo o território 

nacional. Somado a essas medidas, suas obras deveriam 

ser divulgadas com afinco, para que os potenciais leitores 

tomassem conhecimento de sua existência (ibid, p.27).

A escassez de livrarias, entretanto, denunciava um 

fator comportamental. O ato de comprar livros permanecia 

no inconsciente coletivo como um hábito destinado a uma 

parcela elitizada da população, sendo este um fato que não 

mudou com o passar das décadas, uma vez que, segundo 

dados da SNEL, em 1972 as seiscentas livrarias existentes 

no país continuavam concentradas nas regiões Sul e Su-

deste, tidas como áreas de maior concentração de rendas 

(Vieira, 1975, p.272).
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Neste cenário, a banca de jornal, por sua vez, 

surgia como alternativa popular. Visto que as livrarias 

eram tidas como um ambiente elitizado, excluindo a 

grande parte da população de frequentá-la, as bancas 

de jornais se apresentavam em maior número pelo ter-

ritório nacional como alternativa de leitura para o res-

tante da população (Nogueira, 2013, p.47).

Todavia, os problemas apontados persistiram – e 

alguns ainda persistem – por décadas no Brasil. Foi no 

ano de 1961 que a editora Abril, buscando suprir às di-

fi culdades em distribuir por todo território nacional sua 

crescente gama de publicações impressas – incluindo 

uma grande parcela de quadrinhos – criou a Distribuidora 

Abril, que posteriormente viria a se chamar DINAP – Dis-

tribuidora Nacional de Publicações (Dessauer 1979, p.49). 

Com a fundação da DINAP, Victor Civita, funda-

dor da editora Abril no país, tinha o sonho de reunir 

em seu empreendimento todas as etapas do processo 

editorial. Para a Civita, o sucesso do Grupo Abril estava 

em deter em suas mãos o processo criativo, a impres-

são e a distribuição. A empreitada da Abril mostrou-se 

um verdadeiro sucesso, e já no ano de 1975 o gru-

po passou a atender e distribuir livros e revistas para 

2.400 cidades brasileiras (ibid).

Durante esse mesmo período o mercado america-

no enfrentava signifi cativas alterações estruturais na sua 

cadeia de distribuição, e essas alterações futuramente 

afetariam o mercado de quadrinhos brasileiro. Dentro do 

modelo americano de negócios editoriais, os gibis eram 

controlados por distribuidoras que se responsabilizavam 

por retirá-los das editoras e entregá-los nas bancas, far-

mácias, além de outros pontos de venda comuns aquele 

Fig. 43. Logotipo do Grupo Abril, 

fundado em 1950 

Fonte: grupoabril.com.br
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período. Contudo, por norma, esses pontos de varejo não 

possuíam o compromisso de informar a distribuidora – e 

consequentemente a editora – quais títulos haviam sido 

recebidos, nem quantas cópias de cada revista estavam 

sendo entregues. Desta forma, os pontos de venda que 

majoritariamente também trabalhavam com um sistema 

de consignação, ao final de um período estabelecido de-

volviam as revistas em quadrinhos que não haviam sido 

vendidas, e esperavam ser reembolsados pelas editoras – 

uma espécie de compensação por terem disponibilizado 

seu espaço comercial para a oportunidade de venda. Ocor-

re que esse modelo de negócios gerava para a editora um 

desperdício de matéria prima e uma grande perda unitária 

de revistas durante o processo (Nyberg, 2016, p.44). Em 

linhas gerais, devemos compreender que naquela época, 

para toda a cadeia produtiva, assim como para o públi-

co consumidor, os quadrinhos eram percebidos como um 

material a ser lido, e posteriormente descartado. Porém, 

observaremos que essa mentalidade estava por mudar 

completamente.

No ano de 1973, Phil Seuling, um revendedor de re-

vistas em quadrinhos de Nova York, convenceu as grandes 

editoras a venderem seus quadrinhos diretamente para 

ele. Uma vez que ele estava propondo adquirir o material 

de forma definitiva, e não com o modelo de consignação, 

essa venda oferecia significativos descontos para Phil. Em 

seguida, através de sua recém-criada empresa, a Sea Gate 

Distribution, Seuling redistribuia os quadrinhos para um 

modelo de lojas especializadas que estavam surgindo na 

época – as Comic Stores. Assim o revendedor aproveitou-

-se do seu conhecimento pessoal acerca das preferências 

dos leitores, e das demandas das lojas especializadas, 

para obter das editoras apenas aquelas revistas que eram 
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interessantes para as suas lojas parceiras. Seuling elimi-

nou assim a questão do excesso de revistas no estoque 

das lojas e do massivo desperdício de gibis. O modelo de 

negócios passou a ser conhecido com Mercado Direto, e 

permanece ativo até os dias atuais (ibid, p.42).

No entanto, essas mudanças estruturais só foram 

possíveis pela mudança de hábito ocorrida com o pú-

blico consumidor. Se por um instante imaginarmos a 

figura de um fã que segurou em suas mãos a revista 

Action Comics #1 no ano de 1938, conseguiremos con-

cluir que trinta e cinco anos depois, no mencionado 

ano de 1973, esse leitor já teria atingido a idade adulta. 

Logo, chegaremos a inevitável conclusão que o públi-

co de quadrinhos estava envelhecendo. Assim, uma boa 

parte dos leitores de quadrinhos – aqueles que mantive-

ram o hábito de consumir essa mídia – havia envelhecido, 

e consequentemente aumentado o seu poder aquisitivo. 

Juntamente a isso, boa parcela desse público passou a 

exibir em seu comportamento características de colecio-

nadores, para os quais os quadrinhos assumiam um papel 

mais importante do que apenas um item casual e descar-

tável. Para esses leitores, as HQs agora ocupavam o lugar 

de um item desejado e que merecia ser preservado. Essa 

mentalidade se fortaleceu tanto que um mercado infor-

mal de compra e venda surgiu, negociando itens raros, 

revistas especiais, e publicações esgotadas nas editoras. 

O colecionismo passou a ser parte do universo dos qua-

drinhos, e as editoras buscaram aproveitar e se adaptar 

a este momento. Capas variantes foram lançadas, itens 

especiais e tantas outras formas de atrair a atenção dos 

colecionadores inundaram o mercado dos quadrinhos de 

super-heróis (Pustz, 2016, 252).



82

Para além disso, esse público rapidamente desen-

volveu o hábito de regularmente frequentar as lojas es-

pecializadas, retornando sempre em busca de um novo 

quadrinho. Com a aglomeração, esses espaços também 

passaram a promover reuniões e a oferecer curadoria 

para seus leitores que demandavam aos vendedores tí-

tulos específicos e revistas com o trabalho de artistas 

reconhecidos. A busca explícita desse público especiali-

zado alimentou – e ainda alimenta – o sistema de Mer-

cado Direto (ibid, p.255) ao ponto que até o início dos 

anos 80 o número de Comic Stores, nos EUA, atingira a 

marca de 3.000 lojas (Nyberg, 2016, p.42). 

Contudo, à medida que o Mercado Direto se de-

senvolvia e estreitava relações com as grandes edito-

ras, ao longo dos anos, gradativamente ele passou a 

favorecer os interesses das grandes companhias que 

ofereciam melhores negociações e demandavam exclu-

sividades. Com o tempo, o sistema do Mercado Direto 

virou suas costas para as pequenas editoras e ignorar 

os quadrinhos independentes, tornando-se também 

um novo modelo de mercado fechado (Ramone e Co-

despoti, 2015).

Ainda na década de 70, um dos grandes efeitos 

colaterais dessas mudanças e da desarticulação do an-

tigo modelo de distribuição foi que as revistas em qua-

drinhos, que eram importadas para o Brasil através das 

distribuidoras tradicionais americanas, simplesmente 

desapareceram do mercado brasileiro. O nascimento do 

Mercado Direto americano em seu primeiro momen-

to causou a interrupção temporária da importação dos 

comics para o país (ibid), pelo menos até que o novo 

sistema fosse normalizado.
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Foi por volta do início dos anos 90 que a bolha 

especulatória alimentada pelas editoras e os leito-

res-colecionadores acabou por explodir. O mercado 

estava inundado por itens “raros” e por revistas com 

eventos marcantes que buscavam manter a demanda 

e o interesse do público consumidor. Contudo, essa 

bolha comercial já inflacionara o mercado oficial de 

quadrinhos americano, e a consequência dessa quebra 

foi o fechamento de diversas distribuidoras e editoras 

que alimentavam o mercado com incessantes itens 

“exclusivos” e novidades “insubstituíveis” (Gabilliet, 

2010, p.178). 

Foi através dessa reestruturação no mercado 

que a distribuidora Diamond Comics acabou por as-

sumir o monopólio da distribuição de quadrinhos no 

mercado estadunidense (Ramone e Codespoti, 2015). 

Enquanto a Diamond dominava o mercado central 

dos comics, o fornecimento de revistas de super-he-

róis para as bancas de jornal no Brasil se estabeleceu 

como responsabilidade da Dinap. O grupo Abril esteve 

à frente da importação dos títulos da Disney, Marvel 

e DC até aproximadamente o ano 2002 (Vergueiro, 

2011, p. 30). Por sua vez, quando o modelo de comic 

shop, popularmente conhecido no Brasil como Gibi-

terias, chegou ao país, a editora Devir, que também 

oferece um serviço de distribuição, começou a aten-

der as outras editoras nacionais na distribuição desse 

material nos novos pontos de vendas: as Gibiterias e 

Livrarias (Naliato, 2019).

Fig. 45. 
Capa da revista Batman, A queda do 

Morcego #1. Editora Abril (1993)

Fonte: planetagibi.com

Fig. 44.  Capa da revista 

Teia do Aranha #97, editora Abril (1997)

Fonte: planetagibi.com
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Com o final dos anos 90, e com a chegada do século 

XXI, novas mudanças continuariam por vir. A virada do 

milênio também trouxe o alarmante discurso da decadên-

cia nas vendas dos gibis nas bancas de jornais. A questão 

dos super-heróis dava sinais de cansaço e a editora Abril, 

que detinha os títulos mais significativos, buscou métodos 

de inovar o meio. Porém, em pouco tempo os esforços do 

grupo Abril não se revelaram efetivos, e a editora italiana 

Panini – que já operava no país no campo dos álbuns de 

figurinhas – demonstrou interesse em absorver os direitos 

dos heróis importados pela Abril. A expansão da Panini no 

Brasil se iniciou pelos direitos dos personagens da Marvel e 

rapidamente sucedeu a aquisição dos heróis da DC. A mul-

tinacional investiu os seus esforços nos pontos de venda e 

lançou seu olhar sobre os seus concorrentes. Dentre eles, 

estavam as revistas da Turma da Mônica – que naquela 

altura vinham sendo publicadas pela editora Globo. Em 

2006, Maurício de Sousa levou seus personagens para jun-

to da Panini, que gradualmente parecia dominar o espaço 

das bancas de jornais no país (Ramos, 2012, p.8). 

Em 2016, uma série de transações empresariais 

culminou na absorção da distribuidora DINAP e ou-

tras empresas sob a marca Total Express. A distribui-

dora buscava se adaptar ao mercado em transforma-

ção do início do século, além de oferecer seus serviços 

para outras editoras (Pacete, 2016), ainda que inicial-

mente a editora italiana tivesse mantido as operações 

com a Dinap. No ano de 2017, em entrevista para o site 

Universo HQ, o presidente da Panini Brasil, José Edu-

ardo Severo Martins informou a decisão da editora em 

interromper a parceria com a distribuidora Total Ex-

press – ex-DINAP. O motivo alegado foi de que a Panini 

obtinha melhor performance nos países em que cuidava 
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diretamente da entrega de seus produtos. O presidente 

explicou ainda que a editora não estava criando uma 

nova distribuidora no país, mas sim optando por tra-

balhar com diversas distribuidoras regionais já estabe-

lecidas. Dessa forma, seria dada a essas distribuidoras 

menores a responsabilidade de que os títulos publica-

dos pelas Panini – DC, Marvel, Turma da Mônica, Dis-

ney e outros – chegassem às bancas de jornais de suas 

regiões (Naliato, 2017).

Infelizmente, em 2018 as dificuldades enfrenta-

das levaram o grupo Abril a declarar recuperação judi-

cial e uma dívida estimada em R$ 1,69 bilhão de reais 

(Exame, 2019).
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Fig. 46. Capa da revista X-Men #1, o primeiro título da Panini Comics a chegar às bancas brasileiras (2002) 

Fonte: omelete.com



87

GIGANTES MEGASTORES 
E PEQUENAS GIBITERIAS

“Salvem a bibliodiversidade”

mitie taKetani, em entReVista 

paRa o site VitRalizaDo

O mercado de quadrinhos conheceu outras signifi cativas 

mudanças, além das ocorridas no campo da distribui-

ção de seus produtos. Dentre as mudanças signifi cativas 

também está a transformação dos pontos de vendas dos 

quadrinhos, que apesar de não terem desaparecido das 

bancas de jornais – onde permanecem as publicações de 

revistas mensais, agora em sua maioria lançadas pela 

Panini – assistiram à migração das graphic novels para as 

prateleiras das livrarias brasileiras. Junto a este cenário 

está a popularização das Gibiterias – adaptação em lín-

gua portuguesa do termo comic store – e que parecem, 

no Brasil, ser lojas capazes de comportar tanto a entra-

da das ditas revistas mensais, quanto de álbuns únicos 

de tiragens menos signifi cativas. As Gibiterias, além de 

sua natureza fl exível, parecem ser um canal especial de 

venda e divulgação para as publicações, autores, e edi-

toras do mercado alternativo brasileiro (Vergueiro, 2017, 

pp.208-209).

Todavia, apesar da estratégia da editora Panini 

com relação ao mercado de bancas de jornais, isso 

não signifi cou que a editora ignorou a entrada dos ál-

buns nas livrarias em plena expansão nos anos 2000. 

Diante da abertura das livrarias para receber os qua-

drinhos, a editora também diversifi cou as publicações 

de graphic novels, seja reimprimindo títulos mensais 

em um único álbum, ou relançando em acabamento 

de luxo revistas que já não estavam mais disponíveis 

no mercado (Ramos, 2012, p.15). 

“Salvem a bibliodiversidade”
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Desta forma, muitos títulos de graphic novel, pu-

blicados nas décadas anteriores no exterior, e que não 

haviam sido importadas por falta de ponto de vendas, 

além de outros impeditivos comerciais, passaram na-

quele momento a encontrar entrada no mercado na-

cional (Vergueiro, 2017, p.232). A editora Conrad, em 

especial, realizou um precioso trabalho de convenci-

mento junto às livrarias mais tradicionais, que passa-

ram a aceitar a venda das obras em quadrinhos junto 

de suas prateleiras. A série Sandman, criada por Neil 

Gaiman, foi outro facilitador da penetração dos qua-

drinhos, uma vez que a obra era constantemente alvo 

de críticas positivas e com frequência era adquirida por 

leitores alheios ao universo dos quadrinhos (Ramos, 

2012, p.7). 

Também nesse período observou-se o surgimento 

de grandes grupos editoriais, conglomerados e a chegada 

em profusão de editoras estrangeiras ao país. Embora o 

capital internacional sempre estivesse presente no se-

tor, foi a partir desse momento que se teve início a cen-

tralização, e em alguns casos absorção, das editoras em 

grandes grupos editoriais (Nogueira, 2013, p.97). Con-

comitante à entrada do capital estrangeiro nas editoras 

brasileiras, as livrarias nacionais também enfrentavam 

um momento de expansão em suas lojas físicas, e um 

forte investimento fi nanceiro realizado pelos bancos, 

em especial o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social (Souza, 2016, p.68). A par-

ticipação do BNDES infl uenciou grandes mudanças nos 

principais segmentos culturais e setores criativos, mo-

difi cando profundamente as estratégias das empresas 

(Alves e Couto, 2019). 

Fig. 47.
Capa da graphic novel 

Sandman #1, editora Conrad (2005)

Fonte: guiadosquadrinhos.com
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Entre os anos de 2011 e 2013 a Livraria Cultura S.A 

recebeu recursos na ordem de 59,7 milhões de reais para a 

extensão e modernização das suas lojas. O grupo Saraiva, 

por sua vez, recebeu um investimento ainda maior, aproxi-

madamente 86 milhões, no mesmo período (Souza, 2016, 

p.36). Segundo Ramos (2012), o seguimento dos quadri-

nhos já vinha enfrentando um crescimento de relevância 

no planejamento dessas livrarias. Em uma pesquisa reali-

zada entre os anos de 2006 e 2007, o crescimento do setor 

de quadrinhos nas livrarias Saraiva e Fnac representavam 

30% em relação aos períodos anteriores (p.7). E, apesar da 

livraria Cultura não possuir dados exatos sobre essa ex-

pansão, a empresa concordava que o setor era uma área 

em significativa expansão. Entre essas empresas varejistas 

era unânime a percepção de que o crescimento do setor 

acompanhava o aumento no número de títulos publicados 

por editoras brasileiras. 

A livraria Cultura foi uma das pioneiras no modelo 

de megastore no Brasil, já possuindo 18 lojas no ano de 

2016 – a maioria delas localizadas no interior dos Shopping 

Centers – a livraria Saraiva, por sua vez, expandiu seus ne-

gócios de forma significativa a partir de 2008 ao comprar 

a rede Siciliano de livrarias por R$ 60 milhões e passou 

a contemplar 20% de todo o mercado varejista de livros 

no Brasil. A empresa, que possuía 36 lojas, adquiriu 63 li-

vrarias da Siciliano, totalizando àquela altura 99 livrarias 

que atuavam em 15 estados diferentes. No ano de 2016, a 

Saraiva já havia ampliado seu negócio para 115 livrarias, em 

17 estados (Souza, 2016, pp.77-78).

Dentre as competidoras varejistas, a rede de livrarias 

Leitura também configura como forte agente desse cenário 

mercadológico. Sendo uma companhia também adepta ao 

método de megastore, a Leitura possui 63 lojas espalhadas 

pelo país (ibid, p.52). 
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Com a predominância das livrarias situadas nas re-

des de shoppings, o acesso de milhares de pessoas aos li-

vros tornou-se constante. Além do aumento de público, as 

livrarias viviam o aumento substancial de títulos enviados 

pelas editoras – incluindo graphic novels. A despeito da ex-

pansão de suas megastores, o espaço físico dessas lojas era 

limitado. Portanto, as já mencionadas livrarias, sem exce-

ção, optaram por capitalizar as suas gôndolas e negociar o 

espaço de suas lojas. Entre outros detalhes negociados es-

tavam os adesivos promocionais no chão, as vitrines, ban-

ners, totens e displays espalhados pelas lojas. As famosas 

“pilhas” de livros permaneciam espalhadas pelas livrarias 

como estratégia de venda, (Mendes, 2020) apesar de não 

haver notícias de pilhas de quadrinhos em nenhum desse 

locais apresentados.

Por sua vez, o mercado digital de vendas sempre 

possuiu consideráveis vantagens desde a sua formação, 

uma vez que, diferente das grandes cadeias de livrarias que 

aplicam critérios de seleção na escolha de seus títulos, os 

sites de e-commerce não precisam ser tão seletivos, afinal, 

seu espaço de exposição não tem custos elevados de ma-

nutenção e estoque, como é o caso das lojas e megastores 

(Rosa, 2008, p.157).

Fig. 48. Reprodução: 

Livraria Saraiva em São Paulo (2018)

Fonte: epocanegocios.globo.com
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Com o avanço da internet e a solidificação dos 

mercados de e-commerces outras mudanças irreversí-

veis no modo de trabalhar o produto editorial foram 

sendo apresentadas (ibid, p.53). O site Submarino.com, 

que havia surgido na virada do milênio com grande di-

vulgação, investia cada vez mais em descontos agres-

sivos no ramo editorial, o que causava o descontenta-

mento de muitos livreiros (Mendes, 2020). Este cenário 

perduraria por anos, até a chegada no Brasil da líder 

internacional Amazon. A gigante empresarial havia 

optado por iniciar suas operações no país justamente 

no mercado editorial, e posteriormente assumiu a li-

derança do cenário, rapidamente modificando a relação 

comercial dos e-commerce com as editoras – como ve-

remos a seguir no capítulo Relações Precárias (Toledo, 

2017).

Por outro lado, à medida que o cenário das livra-

rias aceitava os graphic novels em suas prateleiras, os 

e-commerce se desenvolviam como competidores vare-

jistas, enquanto as lojas especializadas em quadrinhos 

cresciam pelo país destinadas a atender uma parcela 

menor do público, de certa forma muito mais atenta à 

Nona arte. 

A maior parte das Gibiterias acabavam sendo 

compostas por uma equipe familiar e/ou entusias-

tas dessa mídia, o que oferecia ao leitor a figura de 

um vendedor dedicado e conhecedor da cena local  

e internacional. 

Apesar de ter surgido tardiamente no Brasil, o 

conceito de comic shop já remontava aos EUA durante 

o transformador ano de 1968, uma vez que, ao mes-

mo tempo em que Crumb imprimia suas cópias de Zap 

#1 em São Francisco, a primeira loja especializada em 
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quadrinhos era inaugurada. Essas lojas inicialmente ad-

quiriam números de edições anteriores de quadrinhos, 

e algumas também compravam para a revenda novas 

revistas das bancas de jornais locais. Buscando ampliar 

e diversificar o catálogo de revistas, alguns desses lo-

jistas também abriam espaço para os Comix, que eram 

distribuídos por determinados editores da contracultu-

ra. Anos depois, com a chegada do Mercado Direto cria-

do por Phil Seuling, rapidamente as lojas de quadrinhos 

se tornaram uma constante nos mercados editoriais, 

crescendo em números de estabelecimentos e em rela-

cionamento com as editoras mais tradicionais (Green, 

2014, p.1015). Nos mercados americanos e europeus, a 

presença das comic shops também estreitaram a distân-

cia que existia entre o público e os autores. Desta for-

ma, estabelecendo um espaço onde leitores e criadores 

tinham melhor acesso às demandas. Isso tornou-se 

uma ferramenta vital para o surgimento de uma cena 

com quadrinhos independentes e alternativos (Hatfi-

led, 2005, p.25). No século XXI, o mesmo fenômeno 

ocorreria no Brasil, pois à medida que as Gibiterias se 

popularizavam, acontecia um aumento na produção de 

quadrinistas independentes.

Hatfiled (2005) reflete que à medida que os qua-

drinhos dos anos 80 foram sendo publicados, o leitor de 

quadrinhos estadunidense começou a perceber de for-

ma distinta e separada a estética do quadrinho mains-

tream e do underground. Hatfiled propõe que embora os 

termos “independente” e “alternativo” sejam quase 

sinônimos, dentro desse contexto eles são quase opos-

tos. Atualmente, os “quadrinhos independentes” são 

geralmente histórias de ficção que utilizam fórmulas 

narrativas e visuais conhecidas do cenário mainstream, 
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enquanto os “quadrinhos alternativos” normalmente 

possuem elementos satíricos, políticos e autobiográfi-

cos herdados diretamente do Comix Underground (p.26). 

Atualmente, o ambiente das lojas especializadas 

tem assumido desdobramentos comerciais, e espera-se 

encontrar no interior dos estabelecimentos livros, ca-

misas, action figures, jogos e toda ordem de itens que no 

momento orbitam o cenário de super-heróis e histórias 

fantásticas, além das HQs propriamente ditas (Fiqueiroa, 

2017, p.27). Algumas gibiterias encerraram suas ativi-

dades, outras ainda lutam para se manterem ativas. A 

adaptação dessas lojas à venda online tem-se mostra-

do um aliado, e a crise que se abateu sobre as livrarias 

(como veremos a seguir) pode favorecer o pequeno li-

vreiro especializado.
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CRISE DAS LIVRARIAS

“The crisis of today is the joke of tomorrow.”

h. g. Wells. 

A crise chegou no ano de 2018, de forma avassaladora. 

A sua gravidade surpreendeu todo o mercado edito-

rial e livreiro. Neste ano, as livrarias Saraiva e Cultura 

anunciaram seus processos de recuperação judicial e, 

consequentemente, causaram uma perda de fatura-

mento entre 40% e 60% nas editoras brasileiras. Desta 

forma, evidenciou-se a concentração das publicações 

nesses pontos de vendas e fi cou clara a relação de de-

pendência que havia sido estabelecida entre os atores 

do mercado editorial – incluindo os quadrinhos. A fra-

gilidade da situação vinha sendo silenciosamente de-

senhada ao longo das últimas décadas, com operações 

acima do faturamento das empresas e resistência às 

adaptações demandadas pelo mercado (Mendes, 2020).

Após a recessão causada pela crise econômica do 

ano de 2008, a posterior recuperação das vendas ani-

mou o mercado, mas resultou em avaliações errôneas 

de demanda e, consequentemente, na superprodução 

de produtos que fi caram encalhados no estoque geran-

do um alto custo de manutenção (Nogueira, 2013, p.61). 

Entre os motivos elencados para o inchaço de produção, 

estiveram o crescimento do poder aquisitivo da classe 

C, o aumento das compras pelo governo, e o cresci-

mento do público jovem leitor, como consequência do 

fenômeno Harry Potter (Cozer, 2011).
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Contudo, a despeito da expansão inicial das li-

vrarias com o momento da chegada das megastores, ao 

longo dos anos o país também vinha enfrentando uma 

recessão na quantidade de suas lojas – como podemos 

observar no gráfico abaixo.

Em 2001, 2.374 municípios brasileiros (42,7% do 

total) contavam com pelo menos uma livraria. Em 2018, 

apenas 985 dos 5.570 municípios brasileiros (17,7%) ti-

nham esse tipo de estabelecimento (Mendes, 2020).

Índice

Tab. 03. Reprodução: Queda no número de livraria no Brasil (2020)

Fonte: publishnews.com.br
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Todavia, a crise editorial não afetava apenas as 

livrarias. Ainda no ano de 2016, a B2W – que reúne 

as operações dos sites Americanas.com e Submari-

no.com – teve um prejuízo recorde de 485 milhões 

de reais, sendo o sexto ano consecutivo em queda 

do grupo. A empresa, que em 2008 reunia 55% do 

mercado de comércio eletrônico brasileiro, em 2017 

possuía pouco mais de 20% dessa parcela. (Toledo, 

2017). Com tantos decréscimos, no ano de 2017, o 

mercado foi surpreendido com a compra da Fnac pela 

Livraria Cultura, enquanto no mesmo ano a empresa 

estudava uma fusão entre a sua companhia e a con-

corrente Saraiva (Publishnews, 2017). 

A junção das empresas nunca ocorreu, e ao mesmo 

tempo em que as duas companhias declararam sua recu-

peração judicial, as operações do grupo Amazon pareciam 

seguir atuantes e crescentes no território nacional.
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metodologiA

capÍtulo iV
“How can I explain a... 

a might-have-been that might yet be?”

Will eisneR, a contRact With goD

Este capítulo apresenta as formas e ferramentas esco-

lhidas para realizar o início de uma investigação sobre 

o cenário da autopublicação em quadrinhos no Brasil. 

O estudo parte da percepção do autor, que levanta a 

hipótese sobre um aumento no número de publicações 

independentes, em contraste com o noticiado fato de 

que o mercado livreiro incorre em um acentuado mo-

mento de crise. Sendo assim, propõe uma exploração 

que busca lançar alguma luz sobre estas afi rmações e 

perceber como se estabelece a relação entre as difi cul-

dades das livrarias e a expansão autoral. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, onde foi desen-

volvido um guião de perguntas (Anexo I) objetivando 

entrevistar personas que compõem a cadeia produtiva 

de quadrinhos alternativos, limitando-se ao território 

brasileiro. Inicialmente, imaginou-se a realização das 

entrevistas com ilustradores e roteiristas, entretanto após 

a efetivação da primeira conversa tornou-se aparente a 

necessidade de pluralizar os pontos de vista dos entrevis-

tados, inserindo novas categorias de profi ssionais, a fi m 

de encontrar uma diversidade maior de respostas dentro 

das perguntas propostas. 

Sobre o método escolhido para a realização da pes-

quisa, apontamos para o modelo sugerido por Minayo 

(2007) intitulada: Entrevista Semiestruturada, descrita 

como uma técnica que “combina perguntas fechadas e 

abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de dis-

correr sobre o tema em questão sem se prender a indaga-

ção formulada.” (p.64)
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PARTICIPANTES: 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

“Life has a fl air for rhyming events.”

RichaRD mcguiRe, heRe

Foram entrevistados um total de treze participantes 

adultos, dos quais o autor agradece a colaboração, den-

tre eles: Editores, Livreiros, Ilustradores, Roteiristas, 

Jornalistas, Professores e Pesquisadores, garantindo pelo 

menos a participação de um representante de cada uma 

dessas categorias. Entretanto, o número de entrevista-

dos não confi gura parcela signifi cativa de suas catego-

rias e, portanto, não podem ser consideradas como uma 

opinião de classe, e sim como suas próprias impressões 

pessoais. O Brasil é um país de proporções continen-

tais, dividido em cinco regiões, e para que este estudo 

pudesse representar tantas categorias seria necessário 

um esforço maior de tempo, recursos e material humano 

envolvido. Também por isso não foi possível entrevistar 

participantes de todas as cinco regiões, refl etindo uma 

centralização dos profi ssionais na região sudeste (como 

observaremos a seguir). 

O critério de seleção dos participantes partiu 

da tentativa de preencher as categorias profi ssionais 

apresentadas acima, e teve um efeito não planejado de 

“bola de neve”, onde os participantes que iniciaram 

o estudo, involuntariamente, acabaram sugerindo os 

participantes seguintes. 

A maior parte das entrevistas foram realizadas 

por videoconferência e posteriormente transcritas 

(Anexo II). Entretanto, alguns participantes relataram 

difi culdades de disponibilizar tempo para realização 

de tal evento – uma vez que o andamento de conversa 
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variou entre uma hora e uma hora e meia de dura-

ção – e fizeram a opção por responder o guião através 

de áudios enviados pelo aplicativo WhatsApp, ou ainda 

responder de forma textual às perguntas. As três op-

ções de respostas foram formatadas no mesmo estilo 

com o intuito de serem catalogadas de forma similar. 

As entrevistas foram realizadas no período de 

novembro de 2019 até maio de 2020. Dos partici-

pantes listados, oito deles realizaram entrevistas por 

videochamadas, três através de áudios do aplicativo 

Whatsapp, e dois através de respostas textuais en-

viadas por e-mail. Todos os participantes foram no-

tificados a cerca do termo de consentimento no qual 

autorizavam a utilização das entrevistas como base 

para a análise de dados desta pesquisa. A seguir ve-

remos o perfil de cada um dos participantes e a sua 

relevância para o estudo.
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PERFIL DOS 
ENTREVISTADOS 

“Não importa de onde você é - 

ou como você se sente ... 

Sempre há paz em uma xícara de café forte.”

gabRiel bá, DaYtRippeR

Gabriel Calfa é um diretor de arte residente da 

cidade do Rio de Janeiro, além de roteirista de histórias 

em quadrinhos. É formado em publicidade e fundou, 

juntamente com outros autores, o selo editorial Ris-

co HQ, focado em autopublicações. Atualmente realiza 

uma pós-graduação em marketing estratégico.

Raphael Pinheiro é um arquiteto formado pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista 

em quadrinhos – título obtido através da ÉESI, École 

européenne supérieure de l’image 5, em Angoulême, na 

França – além de Mestre em comunicação também 

pela UFRJ. Para além de sua formação acadêmica, o 

autor divide o seu tempo entre publicar quadrinhos de 

forma independente, dar aulas e produzir vídeos em 

seu canal no Youtube. Recentemente, a editora Guará 

anunciou Pinheiro como seu novo editor chefe.

Rodrigo Machado é formado em jornalismo 

e iniciou sua carreira como fotógrafo. Entretanto, 

ainda nos primeiros anos de sua vida profissional 

fundou o reconhecido site de financiamento coletivo 

batizado Catarse. Atualmente, Machado atua como 

CEO da plataforma, que no ano de 2019 arrecadou 

R$29.584.976 – um aumento de 43% em relação ao 

ano anterior.

5. Escola Superior Europeia de Imagem
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Sidney Gusman é um dos maiores especialistas em 

quadrinhos no Brasil. É formado em jornalismo e contri-

buiu para diversas editoras e jornais ao longo de sua car-

reira – destaque para sua participação nas editoras Abril, 

Conrad e Panini. Atualmente é editor-chefe do Universo 

HQ, um site e podcast especializado em quadrinhos, além 

de ser editor da Maurício de Sousa Produções (MSP). Foi 

sete vezes ganhador do troféu HQ Mix – a maior premiação 

nacional dos quadrinhos. 

Aline Lemos é mestre em História e Culturas Polí-

ticas pela UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. 

Também realizou um curso em Design Gráfico, poste-

riormente migrando seus estudos para um mestrado em 

quadrinhos na já citada ÉESI, Escola Superior Europeia 

de Imagem, em Angoulême. Ao retornar, Lemos iniciou 

um curso de Arte Plásticas em Belo Horizonte e deu con-

tinuidade a sua produção como autora de quadrinhos.

Douglas Utescher é socio fundador da editora e 

loja de quadrinhos Ugra Press, localizada no coração da 

cidade de São Paulo. Formado em produção editorial e 

pós-graduado em Design Gráfico, Utescher é um aman-

te e produtor de fanzines desde os idos anos 90. Atu-

almente seu projeto pessoal, que acabou tornando-se 

uma loja, é ponto de encontro de artistas independentes, 

além de fornecer espaço para a realização de eventos, 

como lançamentos de livros e oficinas. 

Paula Cruz é ilustradora e professora, além de mem-

bro fundadora da Editora Farpa. No campo acadêmico, 

formou-se pela EBA - UFRJ6, obtendo a graduação de 

Comunicação Visual e Design, e tornou-se mestre em 

Design pela PUC 7, na cidade do Rio de Janeiro. Com 

vasta experiência trabalhando em estúdios de Design, 

Cruz também é autora de quadrinhos independentes, e 

6. Escola de Belas Artes da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro.

7. Pontífice Universidade Católica.
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professora de ilustração. Para além do campo profissio-

nal realizou um intercâmbio em Rotterdam, na Willem 

de Kooning, onde estudou publicações hibridas, campo de 

estudo de sua graduação e mestrado. 

Wagner William é um produtivo artista autodidata, 

que domina os campos da ilustração, pintura, artes plás-

tica, narrativa visual e fotografia. Para além disso, Wag-

ner também é responsável pela maior parte de roteiros 

dos quadrinhos em que trabalhou, e recebeu o prêmio de 

novo talento na categoria “roteirista”, do Troféu HQ Mix 

pela graphic novel Bulldogma no ano de 2017. William 

publicou suas obras em diversas editoras, tendo algumas 

delas sido adaptadas para França e Portugal.

Mayara Lista é formada em Comunicação Visual e 

Design pela UFRJ. Durante a graduação também realizou um 

intercambio na Kingston University, onde estudou ilustra-

ção. Profissionalmente atuou como designer no desenvol-

vimento de capas de livros para a Editora Record, posterior-

mente fundando sua própria editora, a Farpa – juntamente 

com a ilustradora Paula Cruz. Para além do campo editorial, 

Lista também é uma experiente motion designer, tendo tra-

balhado em diversos estúdios, sendo o mais recente o Copa 

Estúdio, onde desenvolve ilustração de cenários pra séries 

animadas e longas metragens brasileiras.

Aline Zouvi é formada em Estudo Literários pela 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, além 

de mestre em Teoria Literária com foco nos quadrinhos 

de Alison Bechdel. Presentemente, Zouvi atua como 

professora e oferece oficinas, mas acima de tudo é uma 

proeminente ilustradora, desenvolvendo projetos tan-

to nas áreas de fanzines e quadrinhos independentes, 

quanto na publicação de tiras ilustradas para o jornal a 

Folha de São Paulo. 
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Henrique Magalhães é professor na Universidade 

Federal da Paraíba, onde lecionou nos cursos de Comu-

nicação Social, Comunicação em Mídias Digitais e no 

Mestrado em Comunicação até o ano de 2017, além de 

ter realizado seu doutorado em sociologia na Université 

Paris VII, na França. Magalhães também é fundador da 

editora Marca da Fantasia, onde produziu dezenas de 

fanzines e publicações independentes nas últimas dé-

cadas – seja de sua autoria ou de outros artistas. Tam-

bém atuou como articulista e quadrinista em jornais 

onde publicou sua própria criação, a personagem Maria. 

Em 2010 recebeu o Troféu Angelo Agostini, na categoria 

Mestre do quadrinho nacional.

Daniel Esteves é um roteirista e professor na es-

cola de quadrinhos intitulada HQ em Foco. Obteve sua 

graduação em História e é técnico de Desenho em Co-

municação, preterindo ambas as funções em prol de se 

dedicar a publicação de quadrinhos, independentes ou 

via editoras. Foi integrante do coletivo brasileiro Quarto 

Mundo que recebeu diversas vezes os troféis HQ Mix 

e o Angelo Agostini. Atualmente, Esteves gerencia sua 

própria editora independente, a Zapata Edições, onde 

desenvolve projetos em parceria com outros artistas.

Laura Athayde é formada em Direito e pós-gra-

duada, mas atua como ilustradora e autora de qua-

drinhos. É formada como tecnóloga em Design Grá-

fico. Seus trabalhos são bastante reconhecidos, em 

especial nas redes sociais. No ano de 2018 recebeu o 

Troféu HQ Mix na categoria “melhor publicação in-

dependente de autor”. Atualmente Laura se dedica 

aos trabalhos como freelancer e aos projetos autorais. 
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Através das entrevistas realizadas com esses persona-

gens do mercado de quadrinho independente, espera-

-se dar voz a esses produtores, e que através de suas 

visões possamos compreender um pouco mais da atual 

cena que ocorre em torno desse cenário cultural brasi-

leiro. Com suas respostas ainda esperamos ampliar o 

debate acerca da defi nição do difuso termo “indepen-

dente” e compreender as relações que permitem uma 

variedade tão grande de obras recentes, mesmo diante 

de uma crise editorial.

Essa investigação se propõe a apontar caracterís-

ticas e detalhes da produção editorial de quadrinhos no 

Brasil, com foco especial nos últimos vinte anos, perí-

odo em que grandes mudanças parecem ter ocorrido. 
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discussão de resultAdos

capÍtulo V

“...LET’S GO EXPLORING!”

calVin & hobbes

Este capítulo se destina a reunir e debater o conteúdo 

obtido através das entrevistas com os profi ssionais 

previamente apresentados. As respostas foram editadas 

para compor a discussão e pretendem representar de 

forma fi dedigna a intenção original do discurso captado. 

Contudo, os relatos em sua forma integral podem ser 

consultados no Anexo II para a complementaridade das 

opiniões proferidas.

Diante disso, dividimos os tópicos dessa sessão com 

base nas estruturas que compõem a cena dos quadrinhos 

independentes brasileiros.
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INDEPENDENTES DE QUÊ?

“Eu acho que, às vezes, tem também 

uma questão de atitude do autor. 

De ser dependente por condição, 

ou ser dependente por opção.”

Douglas utescheR. 

Na tradição estadunidense a expressão “indie comics” 

refere-se aos quadrinhos que não são publicados pelas 

duas maiores editoras do país: a DC Comics e a Marvel 

Comics. Isso implica que, neste contexto, uma editora 

como a Dark Horse, pequena em comparação as con-

correntes, é considerada uma editora de quadrinhos 

independentes –ainda que tenha em seu catálogo tí-

tulos licenciados de grandes franquias, como Star Wars, 

Indiana Jones e Exterminador do Futuro. 

No entanto, como verificamos, o Brasil possui 

suas próprias características de mercado, demandas 

especiais de leitores e dificuldades operacionais par-

ticulares. Porém, permanece a dúvida em relação a 

indagação: como se delimita o quadrinho indepen-

dente na tradição brasileira?

Quando questionados acerca de como defi niriam 

com suas próprias palavras o termo “Quadrinho Indepen-

dente”, a maioria dos entrevistados admitiu ser uma di-

fícil descrição. Todavia, mesmo sendo uma nomenclatura 

sabidamente imprecisa, todos os participantes se mostra-

ram abertos a se aventuar na busca por esse limiar. 

A editora Panini domina o mercado tradicional 

no Brasil, e por ela é publicada a mais famosa revis-

ta brasileira, a Turma da Mônica. Diante do fato, dois 

entrevistados ponderaram que se compreendermos o 

mercado independente como oposição à indústria, todo 

produto que não for publicado pela Panini está à mar-

gem, e portanto, no mercado alternativo. 

Fig. 49.
Logotipo da editora DarkHorse

Fonte: darkhorse.com

Fig. 50.
Logotipo da editora Panini

Fonte: panini.com.br
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Contudo, após ponderar, Daniel Esteves recon-

sidera a sua definição atentando para: “os quadrinhos 

brasileiros acabam tendo uma compreensão um pouco 

diferente do que é essa independência, por estar muito 

mais ligado a uma produção de pequenos selos, onde os 

editores são também os autores.”, e Raphael Pinheiro 

redefine sua resposta para: “Eu acho que independente 

é, a pessoa que faz, mais porque ela tem vontade, do 

que pela expectativa de se ganhar dinheiro com isso.” 

e finaliza: “Eu acho que todo mundo que usa a palavra, 

‘independente’, usa ela em algum sentido de correr por 

fora. Agora, por fora do quê? Aí é que depende do quê 

cada um corre.” Ademais, a corrida mencionada por Pi-

nheiro não é uma busca nova no país.

Utescher nos relembra que desde os anos noven-

ta teve início uma profunda movimentação de fanzines 

‘xerocados’ – e antes ainda, nas décadas anteriores, 

produziram-se as revistas independentes desenvolvi-

das nos diretórios acadêmicos das universidades, por 

exemplo, a revista Balão, a Papagaio dentre outras. 

Henrique Magalhães, por sua vez, participou ativamen-

te deste momento de fomento à produção independente 

brasileira, apontando a descoberta dos fanzines como 

parte vital no desenvolvimento da sua carreira artística, 

que desde o princípio já nasceu alternativa.

Magalhães compreende que “existem duas ques-

tões interligadas, a independência em relação ao mer-

cado formal, que se realiza por meio da autoedição ou 

da produção coletiva e colaborativa. Bem como em re-

lação ao conteúdo, que com a liberdade criativa irres-

trita pode não interessar ao mercado por não atingir um 

grande público.” 
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Utescher ainda enxerga que a categorização des-

sas publicações acaba sendo definida mais pelo estilo 

adotado, do que pela sua forma de produção. Paralela-

mente, a artista Aline Zouvi concorda, declarando sobre 

o produto autônomo: “ele tem muito mais a ver com 

a intenção do autor do que com questões materiais.” 

A quadrinista exemplifica o fato, explicando que esse 

material pode ser feito com muito dinheiro envolvido, 

e ainda sim ser considerado independente – isso sen-

do definido de acordo com a questão sociocultural, o 

contexto em que ele foi produzido, e de que forma ele 

foi planejado. Aline Lemos também acredita que esse 

modelo de publicações tenha a ver com o modo de pro-

dução, definindo como: “uma produção que não está 

vinculada às formas estabelecidas, tradicionais, de fi-

nanciamento e distribuição, digamos, editoras, empre-

sas grandes...”

Seja como for, Paula Cruz enxerga a motivação 

para o surgimento dessa forma de produção como uma 

resposta “às faltas, e digamos, defeitos do mercado 

tradicional editorial”. Pela mesma razão Gabriel Calfa 

pensa ser um mercado que exige persistência de seus 

artistas, em suas palavras: “independente de tudo, as 

pessoas ainda estão ali, a fim de fazer, fazendo, dan-

do retorno financeiro, ou não.” O mesmo sentimento 

surge na definição de Rodrigo Machado ao afirmar que 

essas pessoas acreditam na sua arte, independente de 

recursos, independente de público, tratando-se, por-

tanto, de um perfil pessoal que não se assusta frente as 

adversidades. Wagner William vê a mesma coragem nos 

artistas que se autopublicam, não só de enfrentar tudo 

que concerne à história, como também arcar com os 

custos de impressão e com a logística da distribuição.
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Acerca dos assuntos que essas obras alternativas 

se propõem a abordar, Mayara Lista vê na diversida-

de de conceitos possíveis um dos pontos mais atrativos 

pessoalmente. A artista define o mercado independen-

te como um grande laboratório, onde a pluralidade de 

opções é evidenciada e pode ser experimentada tanto 

nas formas narrativas, quanto na questão do objeto, na 

experimentação de materiais, e na capacidade de tra-

zer novas ideias para mídia do quadrinho. Entretanto, 

ainda que comparado ao mercado tradicional o alter-

nativo possa gozar de maiores liberdades, Aline Lemos 

ressalta a questão de que os “independentes” ainda são 

bastante dependentes – uma vez que, ainda necessitam 

de condições materiais de produção, financiamento e 

recursos para arcar com os custos. 

Assim sendo, a artista pondera a relevância de um 

debate sobre a criação de um novo termo, em detri-

mento do Independente, algo que expressasse melhor 

essa forma de atuar, e por fim propõe: “Eu colocaria 

quadrinhos que são feitos fora de grandes meios de 

produção e difusão. Eu colocaria dessa forma.”

Feitos afastados da produção industrial, Utescher 

ressalta que estas são obras onde o artista não está 

apenas desenhando e escrevendo, mas também assu-

mindo as rédeas de todo o processo de industrial – des-

de a distribuição até à divulgação. Na mesma linha de 

raciocínio, Daniel Esteves complementa alegando que 

“Independente acaba sendo aquilo que normalmente é 

editado por um dos autores, não necessariamente por 

um autor só. Mas a edição está a cargo de um dos au-

tores do quadrinho, pode ser o roteirista, pode ser o 

desenhista, qualquer um que seja.”
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A experiência de Sidney Gusman surge no seu po-

der de síntese ao concluir o questionamento de forma 

precisa e compreender as opiniões anteriores:

“O quadrinho independente é o quadrinho que 

é feito fora do mercado, do mercado consolida-

do, aquele que não vai pra banca e livrarias; que 

geralmente é feito por um cara só, ou de repente 

uma equipe pequena, e que essa equipe mesmo 

banca toda produção, desde a feitura do quadri-

nho até a impressão, distribuição, venda. Acho 

que isso caracteriza o quadrinho independente.” 
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VIVER DE QUADRINHOS

“Meus sonhos me dizem

quem eu sou.”

fábio moon, DaYtRippeR

No que diz respeito aos homens e mulheres que se pro-

põem a viver de quadrinhos, cabe ouvir suas vozes so-

bre essa experiência pessoal. Dentro desse contexto, ao 

ser questionado sobre a pergunta: é possível viver de 

quadrinhos no Brasil? O quadrinista Wagner William 

sorri e brinca: “Na verdade, é sobrevida.”

O bom humor é antigo nos comics, componente 

histórico da Nona arte, e é com esse sentimento que 

a maior parte dos entrevistados reagiu à pergunta. De 

fato, salvo algumas exceções, a grande maioria dos 

quadrinistas não vive somente dos seus quadrinhos. 

Mas existe uma parcela de artistas que consegue, e é o 

que aponta Sidney Gusman ao relatar que, apesar das 

difi culdades, existe sucesso nesse meio. Todavia, o edi-

tor concorda que nenhum desses artistas se tornou um 

milionário, à exceção de Maurício de Sousa, que ainda 

na década de 70 enveredou com seus personagens para 

o merchandising. 

Os estúdios Maurício de Sousa também são apon-

tados por Aline Lemos como um exemplo de caminho 

estável na carreira de quadrinista. Contudo, Lemos res-

salta que lugares como esses são raros. Para a artista, 

viver exclusivamente de quadrinhos é uma realidade 

muito difícil no Brasil, e somente algumas pessoas, 

com base maior de público, maior reconhecimento do 

mercado e algum tempo de dedicação podem conseguir 

tal feito. 
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Outros artistas como, por exemplo, Mayara Lista 

enxergam a vinculação dos quadrinhos a outras mídias 

como uma das soluções para rentabilizar o processo 

criativo, e relembra o caso dos gêmeos Fábio Moon e 

Gabriel Bá, que conquistaram uma projeção artística no 

exterior e tiveram alguns de seus trabalhos adaptados 

para o formato audiovisual. Por sua vez, Gabriel Calfa 

e Raphael Pinheiro relembram a existência de artistas 

que trabalham para editoras internacionais como um 

caminho possível de se manter fi nanceiramente atra-

vés dos quadrinhos – uma vez que esses profi ssionais 

atendem às editoras de forma remota e são remunera-

dos em moeda estrangeira posteriormente convertida 

para a moeda nacional.

Contudo, independente das soluções apontadas, 

Aline Zouvi acredita que essa seja uma pergunta mais 

ampla, e contrapõe a questão perguntando: “Acho que 

essa pergunta, ela faz parte de outras perguntas, né?! O 

que é viver de literatura? O que é viver de arte? Enfi m, 

para mim é a mesma coisa.” Se viver de arte, quadri-

nhos e literatura é a mesma coisa, não se pode afi rmar 

com certeza, mas a ausência de uma entidade profi s-

sional que represente as categorias e a desarticulação 

dos trabalhadores da cultura são problemas presentes 

apontados por Aline Lemos, e que vão além dos qua-

drinhos. A quadrinista ressalta que o produtor cultural, 

assim como o profi ssional autônomo, atualmente, não 

possuem estabilidade profi ssional ou qualquer seguri-

dade social como garantia. 

Ainda que não existam seguranças prévias, no 

campo ideológico, para Rodrigo Machado, atualmente a 

difi culdade e a busca dos artistas em geral é poder viver 

daquilo que gostam sem realizarem muitas concessões 

Fig. 51.
Logotipo da editora DarkHorse

Fonte: darkhorse.com

Fig. 52. Cena da minissérie Dois 

Irmãos, adaptação do livro de Milton 

Hatoum (2017)

Fonte: omelete.com.br
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– seja aceitando trabalhos exclusivamente pela remu-

neração, ou ainda realizando outras atividades distan-

tes da sua pretensão enquanto artista. 

Por sua vez, diante da indagação, o roteirista Daniel 

Esteves pondera questões similares aos apresentados pe-

los seus colegas e aponta: “como é que um escritor vive 

de literatura no Brasil? Ele vive escrevendo pra jornal, es-

crevendo pra revista, dando aula em faculdade e sendo 

escritor.” Logo, para Esteves, o mesmo modelo se repe-

te nos quadrinhos. Para viver de quadrinhos no Brasil é 

necessário que se insiram atividades análogas a sua área 

de atuação. Essa opinião é expressamente compartilhada 

por sete dentre os treze entrevistados. E para o professor 

Henrique Magalhães, que dedicou sua vida à produção de 

quadrinhos, a atividade de criação de quadrinhos autorais 

quase nunca assume o lugar de principal remuneração do 

artista. Em sua experiência pessoal, o período em que Ma-

galhães relembra ter sido possível viver de quadrinhos foi 

enquanto estudante, quando vivia na casa dos seus pais, 

e eram poucos os gastos financeiros. Contudo, admite 

que foi como acadêmico que desenvolveu uma carreira, e 

através dela pôde jamais abandonar os quadrinhos.

Dentre as atividades paralelas listadas como rea-

lizadas pelos profissionais entrevistados surgem as au-

las de em universidades, ilustração, oficinas artísticas e 

literárias, palestras em eventos, animação, publicidade 

e design, atividades análogas à produção de bandas de-

senhadas propriamente dita. 

Idealmente, o sonho de dedicar todos os dias ape-

nas desenhando pode ser um pouco decepcionante, e di-

fícil de ser alcançado – na visão de Utescher. Por isso, o 

sócio da Ugra recomenda cautela para os novatos, além 

de uma redução nas expectativas. Em suas palavras, 
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“Eu acho que é possível viver de quadrinhos no Brasil, 

mas uma visão menos romântica e menos idealizada 

disso, [...] seria mais saudável.” O próprio relata que 

sua loja também não é sua única atividade, dividindo 

espaço com a administração de uma editora, a or-

ganização de eventos no local, a condução de uma 

loja virtual, participação em palestras, assim como 

em oficinas. 

Ademais, dentro dessas condições, Paula Cruz 

ainda aponta um agravante para os artistas: a atual 

crise editorial pela qual atravessa o país. A ilustra-

dora acredita que o momento pelo qual as editoras e 

as livrarias estão passando seja uma consequência do 

modelo de mercado estabelecido no Brasil, que difi-

culta ainda mais viver de quadrinhos independentes 

no país. 

As dificuldades são muitas, e aqueles que se dedi-

cam a produção de quadrinhos como atividade paralela 

devem estar atentos aos problemas de lidar com uma 

classe profissional ainda em articulação. Aline Zouvi 

comenta a existência de uma visão delicada em relação 

aos profissionais que têm outra atividade primária, e 

utilizam o restante do seu tempo para trabalhar com 

ilustração. Segundo Zouvi, esses profissionais podem 

ser considerados por outros artistas como distantes 

da realidade de um ilustrador que atua exclusivamen-

te com essa atividade. Zouvi traz para o debate relatos 

de ponderações como as seguintes: “Se você já paga as 

suas contas, como é que você vai saber quanto cobrar 

por uma ilustração? Como é que você vai saber que você 

não está ferrando todo mundo, cobrando menos?” Por-

tanto, existe uma preocupação de quem já obtém o seu 

sustento através de outro emprego para que se mante-
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nha atualizado em relação ao trabalho dos demais artistas, 

não desvalorizando dessa forma o mercado profissional.

Ao seguirmos nesta análise e observarmos a ques-

tão do lucro do autor, também devemos ponderar acerca 

do custo de vida dos artistas. Gabriel Calfa, profissio-

nal carioca, logo expõe o assunto: “Uma coisa é você se 

sustentar de quadrinhos, morando no Leblon — bairro 

luxuoso do Rio de Janeiro — e outra é se sustentar mo-

rando no interior, sabe?! O custo de vida é totalmente 

diferente.” Seu pensamento encontra complemento no 

discurso de Utescher que afirma: “mesmo autores que 

são consolidados e conhecidos, para os paramentos do 

mercado Brasileiro, eles tem vidas muito simples. Eles 

estão sempre ali fazendo o quadrinho deles, mas estão 

longe de ter uma vida luxuosa.” Entretanto, o editor da 

Ugra relata que com o passar do tempo e com o conta-

to com artistas internacionais percebeu que isso não se 

trata de uma realidade exclusiva dos brasileiros, e diz: 

“...o que eu conheço de autores nos EUA que estão há 

um tempo aí fazendo esse ‘rolê’ independente, que uma 

hora tá fazendo o quadrinho dele, depois tá fazendo um 

freelancer de ilustração... Sabe?” e prossegue “...mes-

mo em mercados maiores [...], na França, são mercados 

muito concorridos. Então assim, ainda que tenha muitos 

leitores, tem muitos autores. Tem muita gente lá que 

está dividindo o fazer quadrinhos com outras tarefas.”

Portanto, ressaltamos que não cabe a essa pes-

quisa determinar onde cada artista deve viver, contudo, 

cabe destacar as possibilidades e as características na 

busca por se viver de quadrinhos.  A procura pela esta-

bilidade dentre do meio artístico pode demandar paciência, 

como foi o caso de Aline Lemos, que apenas recentemen-

te pôde se manter financeiramente através de atividades 
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relacionadas aos quadrinhos, e alerta: “é uma coisa que 

demora a dar um retorno financeiro.” Já no caso do selo 

Risco HQ, as escolhas assumiram características de rein-

vestimento, onde os editores optaram por reinvestir pra-

ticamente todo o dinheiro que receberam, visando capi-

talizar a produção de novas obras. Para Wagner William, 

essa “estabilidade” pode ser variável, como exemplifica ao 

afirmar que em 2017 conseguiu viver dos seus quadrinhos, 

mas em 2018 sua principal fonte de renda foi oriunda de 

ilustrações publicitárias, e no ano de 2019 havia capita-

lizado sua produção através de um edital da prefeitura 

municipal da cidade de São Paulo. 

Ainda no setor da captação de recursos, Rodrigo 

Machado acredita que o site Catarse tenha auxiliado na 

melhoria do cenário nacional, uma vez que é possível 

observar pessoas que conseguem evoluir suas editoras 

através do financiamento coletivo, ou ainda artistas 

que conseguem receber uma remuneração mensal 

através do investimento de seus apoiadores. Machado 

ainda pondera que ser quadrinista hoje no Brasil é 

muito melhor do que era cinco anos atrás. Mas admi-

te que ainda estamos distantes de todas as melhorias 

possíveis e mantém esperanças que “...dando atenção 

à distribuição, que é sensível para caramba, observan-

do como é a formação de novos talentos, como prover 

recursos – que a gente já está no caminho de resolver 

– acho que a gente consegue tornar o mercado ainda 

melhor para o quadrinista brasileiro.”

Sem dúvida, essa é a vontade de todos os partici-

pantes entrevistados.

Fig. 53. 
Logotipo do site Catarse

Fonte: catarse.me
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LIBERDADES PARA 
UM ARTISTA SÓ

“As vantagens são inúmeras, vou 

começar por elas porque me deixa 

muito feliz falar sobre isso.”

lauRa athaYDe. 

Aos quadrinistas entrevistados coube a unanimida-

de ao afi rmarem que a liberdade criativa fi gura como 

uma das maiores vantagens do caminho autoral. 

Dentre os artistas ouvidos, Aline Zouvi comentou o 

poder de abordar temáticas que talvez fossem con-

sideradas polêmicas pelas editoras, opinião também 

expressamente partilhada por Mayara Lista, Henrique 

Magalhães, Paula Cruz, Douglas Utescher, Raphael 

Pinheiro, Laura Athayde e Aline Lemos.

No campo artístico, Zouvi refl ete sobre a questão 

do experimentalismo, observando as possibilidades de 

fugir dos traços mais clássicos e do modo de narrativa 

usual, e conclui que a experimentação autoral perpassa 

por todas as áreas do quadrinho independente, seja no 

roteiro, na forma, ou no papel que se irá usar.

Contudo, Utescher nos traz a ressalva de que tal-

vez nem todos os autores independentes estejam cientes 

das suas possibilidades, e por vezes se sente chateado 

ao perceber que os artistas poderiam estar dando asas 

às suas loucuras, mas preferem optar por fórmulas co-

merciais e nada inovadoras. Não é esse o caso de Aline 

Lemos, que afi rma ter experimentado diferentes for-

mas de produção para seus quadrinhos, e ainda acredita 

que cada projeto irá pedir uma fórmula diferente. Essa 

versatilidade é o que atrai Lemos, seja como produtora 

ou como leitora.
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A loucura criativa admirada por Douglas, também 

é um dos pontos que mais atrai Mayara, seja na produ-

ção gráfica ou na construção da narrativa. Lista vê no 

fato de um quadrinista ser seu próprio editor a chan-

ce de ser mais gentil consigo mesmo, respeitando seu 

próprio tempo e processo criativo. Opinião partilhada 

por sua sócia, Paula Cruz, que diz: “vantagem é ter o 

meu tempo, ter a minha cabeça, poder propor, poder 

ser experimental.” Para Aline Zouvi o fluxo de festivais 

pode em si também figurar como uma pressão para a 

produção dos autores; ter as suas obras guiadas para 

atender as datas dos festivais torna a produção pouco 

natural na opinião da quadrinista.

Outra questão, relacionada aos prazos, está no 

caso dos artistas que realizam projetos com editoras, 

estes são submetidos ao cronograma dessas compa-

nhias, o que por sua vez pode ser uma fonte de frustra-

ção para esses artistas – como aponta Utescher – visto 

que podem ser colocados à espera em uma fila de lan-

çamentos editoriais, fato improvável de ocorrer quando 

utilizam a autopublicação.

Diante disto, Laura Athayde conclui: “Liberdade 

é a palavra chave aqui. Você vai fazer do seu jeito, e se 

você não for fazer sozinho, você vai fazer do seu jeito 

e do jeito das pessoas que estão ali, que você escolheu.  

Não vão existir decisões tomadas de cima para baixo, 

que você vai ter que acatar.” Na mesma linha, Pinheiro 

diz que com relação aos seus projetos, prefere acompa-

nhar todas as etapas, e vê na autopublicação controle 

de ganho, controle de gasto, controle de produção. Ma-

galhães compreende que essa liberdade é justamente o 

que mantêm tantos artistas na autoedição, e Gusman 

conclui sobre esses artistas: “Você faz o que você quer. 
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Não precisa responder pra ninguém. Se você quiser ir 

ao evento você vai, se não quiser, você não vai. Você 

não precisa literalmente prestar contas.”

Contudo, ainda existem coisas com as quais o 

artista independente necessita se comprometer. Esse 

caminho impele os autores a acumularem dezenas de 

funções que usualmente são distribuídas pelo corpo 

empresarial de uma editora. Administrar a sua produ-

ção, a divulgação e a venda são difíceis trabalhos, e o 

acúmulo dessas funções são elementos dificultadores, 

ainda maiores para um artista que tem que se preocu-

par em desenvolver sua obra em conjunto com essas 

outras atividades, afirma Henrique Magalhães – e fina-

liza alegando ser esse o maior fator para a desistência 

dos artistas autorais.

Para o empresário Rodrigo Machado e o roteirista 

Gabriel Calfa as funções acumuladas são muito claras: 

o artista assume a função de logística, empacotador, 

produtor, gerente financeiro, distribuidor, designer, 

editor-texto, editor geral, dentre outras mais. Mas para 

Wagner William e Paula Cruz as idas aos correios figu-

ram como uma das piores etapas não criativas.

Todavia, Douglas Utescher pensa que para o autor 

que em algum ponto deseje estabelecer o contato com 

uma editora, a experiência autoral e o contato com toda 

a cadeia de produção tornam-se um benefício, uma vez 

que esse artista passa a poder negociar através de uma 

compreensão sobre todas as etapas que permeiam a 

produção de um livro.

Nesse sentido, o conhecimento completo dos 

meandros do universo editorial vem através dos erros 

e acertos quando se escolhe o caminho autoral. Para 

Raphael Pinheiro, a falta de experiência pode ser fonte de 
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incontáveis erros, desde publicar um número equivocado 

de exemplares, até erros mais graves sobre a própria pu-

blicação. Como exemplos, o editor comenta o fato de por 

vezes um artista ser um ótimo ilustrador, mas um péssimo 

escritor, ou o contrário. E isso está ligado ao fato de que 

todos os artistas autorais ignoram as possibilidades de se 

tornarem editores, diagramadores, ou se especializarem 

em qualquer outra função necessária para a produção de 

um quadrinho que não a escrita ou o desenho. No cam-

po das inexperiências, Gabriel Calfa também exemplifica 

que a falta de controle financeiro pode se tornar um 

grave problema para um artista amador e seu desco-

nhecimento sobre fluxos de caixa, incorrendo no risco 

de porventura não conseguir administrar o seu capital 

de modo a conseguir viabilizar suas próximas obras.

Dezenas são os problemas que podem surgir na 

mão de um autor inexperiente e Rodrigo Machado diz 

que a plataforma Catarse tem estudado formas de auxi-

liar esses autores iniciantes com as questões de entre-

gas, recompensas oferecidas nas campanhas de finan-

ciamento coletivo e logística dos envios. 

Todavia, o site Catarse já figura como principal 

ferramenta de apoio na captação de recursos, que se-

gundo Sidney Gusman é uma das maiores dificuldades 

da autopublicação. Porém, entre a considerável maioria 

dos entrevistados, a questão da distribuição surgiu como 

o pior e mais difícil dos problemas a ser solucionado.
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DIVULGAÇÃO

Aw yeah, let’s make some evil plans!” 

noelle steVenson, nimona. 

Diante do questionamento sobre qual é o maior problema 

enfrentado pelo quadrinho nacional, Douglas Utescher 

defende: “Não é a distribuição. A maior difi culdade que 

o quadrinho independente enfrenta é a divulgação.” 

A experiência como lojista fez com que Utescher 

chegasse a essa conclusão. Ao observar a quantida-

de de títulos publicados anualmente e a grande mo-

vimentação dos quadrinhos independentes, o editor 

percebeu que muitos títulos não chegam ao conheci-

mento do público, e exemplifi ca: “Se você pegar um 

evento como a CCXP, por exemplo, ela bate quase tre-

zentos títulos sendo lançados simultaneamente ali, o 

publico evidentemente não vai dar conta de absorver 

toda esse material.”

Fig. 54.
Reprodução: CCXP  – Artist’s Alley

(2018). Fonte: ccxp.com.br
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Contudo, caso todo esse material chegasse até as 

lojas especializadas, os lojistas deixariam expostos em 

destaque principalmente os títulos procurados pelos 

leitores. Um material de extrema qualidade gráfica e 

desconhecido da clientela provavelmente permaneceria 

esquecido em alguma prateleira.

Por essa razão, o sócio fundador da Ugra defende 

que resolver somente a distribuição resultaria em uma 

sobrecarga de materiais nas lojas especializadas e no 

encalhe desses lançamentos. Como consequência, Dou-

glas conclui que os quadrinhos independentes necessi-

tam de publicidade, e que as melhorias na divulgação 

deveriam vir antes das de distribuição. Assim, quando 

os clientes passarem a entrar nas lojas clamando por 

um título específico, os próprios lojistas encontrarão 

formas de trazer aquele quadrinho para a sua loja.

Ademais, publicidade está longe de ser um campo 

simples, ou uma ciência exata; investir na divulgação 

de seu material pode ser fruto de muitas dores de cabe-

ça, como afirma o roteirista Gabriel Calfa. O artista diz 

que as postagens patrocinadas no Facebook são medi-

das que seu selo não adota mais. A proposta de produ-

zir um anúncio com uma ilustração impactante e um 

texto chamativo, acreditando que o público irá imedia-

tamente se interessar pelo produto provou-se ineficaz, 

na experiência de Calfa. Laura Athayde concorda com o 

roteirista ao afirmar que os algoritmos desta rede so-

cial prejudicam a distribuição de conteúdo digital. E, 

portanto, Gabriel se diz preferencialmente adepto de 

abordagens mais “orgânicas” oferecidas pelas ferra-

mentas digitais. A título de exemplo do comportamento 

do público digital o artista revela a existência de uma 

dificuldade em fazer com que o potencial comprador 
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percorra todas as etapas até finalizar a compra do produ-

to – ocorrendo que usualmente os compradores de sua loja 

virtual não surgem através da divulgação direta, mas sim 

de outros variados canais.

Nas últimas duas décadas em especial, dezenas de 

canais de divulgação de quadrinhos surgiram, como aponta 

Daniel Esteves, ao relembrar que anteriormente os jornais 

e revistas ocupavam o lugar informativo agora ocupado por 

sites como o Universo HQ e a crescente gama de youtubers 

e instagramers dedicados à Nona arte. Tanta divulgação é 

benéfica para a cena nacional e proporciona que cada vez 

mais pessoas conheçam os quadrinhos e seus títulos.

Aos clientes acostumados ao ambiente dos financia-

mentos coletivos, Mayara Lista vê o serviço realizado pelas 

plataformas de crowdfounding como vitrines para lança-

mentos, além da mencionada cobertura da mídia especia-

lizada que permanece vigilante aos lançamentos autorais.

Diante disso, observamos que inicialmente os 

canais de quadrinhos mantiveram-se em consonante 

ebulição com o mercado independente. Contudo, se-

gundo alerta Douglas, à medida que esses influencia-

dores estabeleceram parcerias comerciais com a Ama-

zon, as coisas começaram a mudar. A percepção do 

editor é de que cada vez menos os produtores de conte-

údo mantiveram-se preocupados em formar opiniões, 

passando a assumir posturas simplesmente vendedoras 

dos produtos presentes na loja virtual da Amazon. O 

óbvio interesse desses comunicadores em lucrar atra-

vés de vendas realizadas em links patrocinados fez com 

que abrissem mão do senso crítico e do debate franco 

sobre os erros e acertos de cada obra apresentada. A 

partir desse processo, Utescher percebeu o abando-

no da divulgação dos títulos pertencentes ao mer-

Fig. 55. 
Logotipo do site Universo HQ

Fonte: universohq.com
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cado independente, fazendo a ressalva para o período 

próximo ao início da CCXP, onde muitos se dedicam a 

formar listas dos materiais presentes no festival, mas 

nada além disto.

Em contrapartida, com cada vez menos livrarias no 

país, Wagner William vê nos booktobers a oportunidade de 

apresentar novos conteúdos e manter potenciais leitores 

informados, auxiliando os artistas independentes. Por sua 

vez, também é o desejo de Douglas que mais canais abra-

cem a divulgação do mercado autoral, e desta forma (com 

critério) impulsionem a divulgação e, por consequência, a 

distribuição até as lojas especializadas.

Todavia, para os artistas independentes o trabalho 

de entrar em contato com esses formadores digitais pode 

demandar algum tempo de preparação. Laura Athayde 

comenta o fato de ser necessário uma curadoria pessoal 

para descobrir quais booktobers e jornalistas possuem res-

sonância com o material em lançamento, e que conse-

quentemente, podem trazer um público relevante para o 

autor. Dedicar-se ao desenvolvimento de um comunicado 

de imprensa bem trabalhado é de grande valia na aborda-

gem com os profissionais de comunicação. Athayde ainda 

pondera a paixão daqueles comunicadores que se dedicam 

a divulgar em especial os títulos independentes – publica-

ções que via de regra possuem apenas pequenas tiragens 

– e os parabeniza pela atenção ao mercado autoral ao invés 

de debater apenas o caminho usual dos blockbusters.

Por fim, para aqueles que desejam ampliar cada 

vez mais seu público, William enxerga na publicação 

através de editoras um caminho para que os autores 

alcancem visibilidade, uma vez que as editoras ideal-

mente irão cuidar da divulgação e distribuição daquele 

trabalho, alcançando o resultado pretendido por todos 

os produtores de quadrinhos: a leitura de seu material.
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POR QUE FAZEMOS 
QUADRINHOS?

“Don’t worry about any of this stuff , okay?

It’s all just adult junk that doesn’t mean 

anything.”

Jillian tamaKi, this one summeR

Diante de tantas difi culdades que o mercado in-

dependente de quadrinhos apresenta, faz-se necessário 

investigar porque tantos autores compõem essa cena. As 

motivações que impulsionam os artistas foram ouvidas 

na tentativa de entender as forças que alimentam a pro-

dução brasileira alternativa de quadrinhos. 

Com bom humor, o roteirista Daniel Esteves res-

pondeu a indagação do que lhe motivava a escrever seus 

quadrinhos com a afi rmação “É fi car rico!”, e após se re-

compor concluiu: “Tô ferrado, né!?” 

De fato, o retorno fi nanceiro não fi gura como a 

principal meta dos entrevistados dessa pesquisa – como 

veremos a seguir – todavia, existem outras forças que 

movem os quadrinistas. Raphael Pinheiro sintetiza a 

maior parte da opinião dos entrevistados ao afi rmar que 

para ele o grande fator motivador é a oportunidade de 

contar histórias.

Para o artista Wagner William depois que o primei-

ro quadrinho é feito, o criador é contaminado com a von-

tade de contar novas histórias, uma percepção partilhada 

pela colega de profi ssão Laura Athayde que afi rma: “Bom, 

eu peguei gosto pela coisa” e percebida da mesma for-

ma por Gabriel Calfa, que complementa alegando o fato 

de ter aprendido técnicas de roteiro como uma fonte de 

produção e um facilitador na hora de pensar suas narra-

tivas. Já William, vê em seu processo criativo a busca por 

um tema estimulante, que o impulsione na criação de um 

novo universo.
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O tema escolhido para contar uma história é apon-

tado por Aline Lemos como ponto importante entre os 

elementos motivadores. A escolha do formato quadrinho 

como produto final se dá pelas razões de Lemos gostar de 

trabalhar, de forma geral, com a mídia, e por acreditar em 

seu potencial comunicativo em trazer leituras interessan-

tes e instigantes sobre o mundo. Daniel Esteves, também 

um contador de histórias, vê nos quadrinhos um ins-

trumento para dar vida aos seus personagens e admite 

que poderia criar suas narrativas através do cinema, 

literatura, teatro, etc., mas foi nos quadrinhos que sua 

carreira se estabeleceu.

Portanto, é seguro afirmar que os artistas são mo-

vidos por uma paixão pelos quadrinhos e pelo ímpeto de 

contar histórias, como expõe Calfa: “Basicamente pra 

mim hoje, fazer quadrinhos independentes é amor e von-

tade de contar histórias.”

Em essência, ser um contador de histórias é uma 

condição humana, como defende Brian Boyd (2009) em 

seu livro On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and 

Fiction. Para o autor, a arte – incluindo os quadrinhos – é 

uma apropriação exclusiva, cujo principal objetivo é “me-

lhorar a cognição humana, a cooperação e a criatividade” 

(p.209). A ficção funciona como um exercício onde a hu-

manidade consegue aperfeiçoar suas capacidades físicas e 

mentais. A compulsão por relatar o que se ocorre conosco 

é uma das grandes características que nos distingue das 

demais espécies – uma singularidade adquirida através de 

adaptações evolutivas, que nos capacita com a narrativa 

especulativa e imaginativa (p.130).

Na busca por desenvolver narrativas, Pinheiro – que 

escreve e ilustra suas criações – vê nos quadrinhos uma 

ferramenta prática e barata para contar as histórias que 
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deseja. O artista reflete que não são todas as histórias que 

funcionam nesta mídia, mas no caso das suas narrativas, 

que são pensadamente visuais, os quadrinhos funcionam 

para atingir o objetivo que deseja. Esteves, por sua vez, 

comenta que ao longo de sua vida foi percebendo elemen-

tos que para ele são muito importantes, em especial, a sua 

autonomia como criador e roteirista – ponto que se tor-

nou um empecilho quando tentou realizar trabalhos nos 

meios audiovisuais. A existência de uma extensa equipe, 

além do envolvimento de uma elevada quantia de recur-

sos nas produções para televisão e cinema, impediram 

que Esteves tivesse a visão autoral que almeja – uma vez 

que nesses casos a questão do lucro se torna mandatário 

e a cadeia criativa se amplia consideravelmente quando 

comparada ao universo das bandas desenhadas.

Apesar dos quadrinhos também serem uma lingua-

gem bastante difícil de ser produzida, Wagner William 

ressalta a comodidade pessoal em se debruçar sobre essa 

forma de produção. Sua facilidade particular para dese-

nhar e escrever lhe colocaram em um papel confortável 

no desenvolvimento de suas obras. Para William ocorre 

um processo de imersão durante as suas criações, e as 

dificuldades se apresentam na busca pelo traço que deseja 

fazer, no estilo narrativo que deseja adotar e na necessi-

dade de conectar todos os elementos singulares para que 

a nova história encontre uma coesão entre eles. 

O gosto pela fusão do texto e imagem é também 

o que especialmente atrai a artista Aline Lemos. Para 

Aline Zouvi é uma conquista em sua produção autoral. 

Zouvi, que se dedicou primariamente à escrita, inicial-

mente se sentia incapaz de integrar os desenhos a sua 

forma narrativa, encontrando nos quadrinhos a liberda-

de visual que desejava. Em suas palavras, “o quadrinho 
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também ajuda os autores nisso, você se sente mais 

livre para testar por ele ser mais afastado do desenho 

acadêmico”. E é justamente na experimentação que 

Henrique Magalhães focou o seu olhar como produtor 

de quadrinhos. O professor e editor, ao longo de sua 

carreira, buscou prestigiar os quadrinhos que fogem 

do lugar comum, que trazem componentes poéticos, 

criativos e experimentais. 

A fundadora da editora Farpa, Paula Cruz, que 

além de quadrinhista também dá aulas de ilustração, 

vê nas publicações em quadrinhos uma forma de se 

desafiar a desenhar de formas diferentes do que está 

acostumada em seus projetos de livro, ou nos traba-

lhos mais focados no mercado tradicional. 

A liberdade criativa da linguagem é infinita, na 

opinião de Lemos, que reflete em suas obras a multi-

plicidade de opções que os quadrinhos nos oferecem. 

Wagner William, por sua vez, pontua que este é um 

modelo de produção diferente dos moldes audiovisu-

ais, por exemplo, pois nos quadrinhos se tem controle 

total da criação – e, portanto, finaliza o artista: “Você 

cria um universo ali, e ele está lá. Está vivo!” Dentro 

dessa criatividade, Mayara Lista expõe ganhos ex-

ponenciais ao poder variar a durabilidade, direção, 

enquadramento, finalização e até o projeto gráfico 

de suas obras. Sua satisfação consiste em poder atu-

ar ativamente em todas essas etapas, e utilizá-las 

em favor da narrativa e da construção do objeto final 

em quadrinhos. 
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A empatia e a capacidade de enxergar pelo olhar 

do outro parecem surgir como alicerce no desejo das 

artistas entrevistadas. Laura Athayde, em especial, 

nos revela que ao desenvolver o seu projeto #Aconte-

ceuComigo ela esperava despertar a empatia dos lei-

tores que se deparassem com os relatos de outras pes-

soas. As histórias que Laura recebeu através da hashtag 

foram convertidas em narrativas visuais, totalizando 

um total de setenta histórias que causam um profundo 

impacto emocional nos leitores, além de impactarem a 

própria autora.  

A necessidade de buscar identificação com os lei-

tores é relembrada por Gabriel Calfa, que particular-

mente busca sua inspiração na memória das narrati-

vas que o emocionaram como expectador. Para mais, 

Athayde diz buscar equilíbrio ao afirmar que sua mo-

tivação é: “discutir coisas que eu acho importante, e 

fazer piada, né?! Eu acho que a gente precisa.”

Todavia, ainda que guardem opiniões similares 

sobre os seus objetivos de emocionar os leitores, os 

artistas podem ter processos criativos diferentes e até 

antagônicos, como é o caso de Wagner e Daniel. Ao ini-

ciar a concepção de um novo projeto, Esteves explica a 

necessidade de visualizar sua criação já em sua forma 

final – a despeito das alterações que ocorram ao longo 

do processo de desenvolvimento, a projeção dá a ideia 

do estilo de roteiro a ser produzido. No caso de um ro-

teiro mais longo, o artista relata que escreve a história 

por capítulos, e ao final de cada etapa já partilha seus 

escritos para que o desenhista possa dar início ao pro-

cesso de ilustração. Desta forma, tendo o argumento da 

história em mãos, Daniel segue ajustando o roteiro em 

paralelo ao trabalho do desenhista.

Fig. 56. 
Capa do livro Aconteceu Comigo, de 

Laura Athayde (2018)

Fonte: ltdathayde.tumblr.com
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No caso de William, que ilustra e escreve as pró-

prias histórias, o processo se inicia com um rascunho 

do texto geral, para em seguida já dar início ao de-

senvolvimento das imagens. O artista relata que, dessa 

forma, a imagem lhe comunica novos caminhos a se-

rem seguidos, e permite que o roteiro seja criado atra-

vés das cenas – e como ele decidir solucioná-las. O jo-

guete criativo relatado pelo autor faz com que o próprio 

seja surpreendido pelos caminhos que os personagens 

podem assumir dentro da narrativa – e para Wagner, 

essa descoberta é o que mais lhe dá prazer ao pro-

duzir quadrinhos.

Por sua vez, para Esteves é importante o controle 

criativo, pois ao antever os rumos da sua história – o 

roteirista que também atua como editor de seus pró-

prios quadrinhos – pode planejar quem serão os ou-

tros artistas, ilustradores, coloristas, arte-finalistas, 

que irão compor sua equipe, sendo a possibilidade de 

estabelecer parcerias um atrativo adicional para Da-

niel, que defende a conservação autoral de cada um dos 

participantes, ao contrário do que ocorreria com uma 

equipe de cinema, teatro, etc. O roteirista diz: “o que 

eu faço é tentar estabelecer uma parceria com o artista 

no sentido criativo. No sentido que a gente converse 

todo tempo, desde os primeiros esboços, desde os de-

senhos dos personagens, etc. Para que não seja pura e 

simplesmente uma ode egocêntrica, ou uma visão que 

eu tenha, mas uma parceira de verdade, no sentido de 

que os desenhistas estão colaborando com aquilo, com 

o desenvolvimento daquilo, agregando na produção.”
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Além da parceria entre artistas que formam uma 

equipe editorial, Aline Lemos também vê outra forma 

de parceria como um fator motivador. Para a quadri-

nhista o contato direto com o público é algo envolvente, 

seja ao se conectar presencialmente através de eventos 

ou ao se interligar através da temática e linguagem ex-

ploradas nos seus quadrinhos. Outros artistas também 

relataram se sentir estimulados a continuar produzindo 

através do contato com seus públicos. Rodrigo Machado 

ressalta que a capacidade dos artistas de ouvir a de-

manda dos leitores pode ser um forte aliado na produ-

ção autoral e, consequentemente, no sucesso de suas 

publicações. Quando o realizador passa a perceber a de-

manda e direcionar sua arte para o que o público deseja a 

possibilidade de êxito aumenta.

O reconhecimento do trabalho dos artistas pode 

se dar de diversas formas, seja nas interações pessoais 

em redes sociais, no contato pessoal, na divulgação de 

seus trabalhos, ou através da remuneração profissional 

e  convites profissionais. A isso Gabriel Calfa acrescenta 

o sonho de ser publicado internacionalmente, caso sur-

gisse o interesse de alguma editora, ou ainda a adapta-

ção das suas histórias para outros produtos.

Por fim, Aline Zouvi reconhece nos quadrinhos 

um forte valor pessoal. Para a artista, a desvalorização 

histórica enquanto arte, além do clichê de associar qua-

drinhos a contracultura, associado ao fato de ser uma 

mídia capaz de se conectar com pessoas invisibilizadas 

socialmente foram alguns dos aspectos que mais cati-

varam a artista no universo da produção de quadrinhos.
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CADA VEZ 
MAIS AUTORES

“...que o número daqueles que utilizam 

os livros para produzir outros livros cresce 

defi nitivamente mais depressa que o número 

daqueles que gostam dos livros para ler.”

italo calVino

Agora que desvendamos algumas pistas quanto as 

motivações dos profi ssionais do quadrinho independen-

te, gostaríamos de ampliar nosso olhar na direção dos 

fatores que alimentaram um possível crescimento de 

produtores de quadrinhos na última década.

Quando iniciamos essa pesquisa, trouxemos a hi-

pótese e a percepção de que o número de autores in-

dependentes estava em crescimento. Contudo, chamava 

a nossa atenção o fato desse fenômeno ocorrer em um 

período em que grandes livrarias – até então grandes re-

vendedores de álbuns em quadrinhos no Brasil – encon-

travam se fechando suas lojas. Diante disso, entendemos 

que os profi ssionais da área seriam os mais indicados 

para responder essa indagação. 

Durante o processo de entrevista, perguntou-se a 

todos os entrevistados acerca do que achavam com re-

lação ao número de autores – se em suas visões esse 

número havia aumentado ou diminuído. As respostas 

foram unânimes ao concordarem que o número de novos 

autores está em considerável expansão. 

Porém, se tantos autores estão surgindo, isso sig-

nifi ca que todos são pessoas da mesma geração e faixa 

etária? Para Rodrigo Machado, CEO do site Catarse, 

a resposta é não. Machado vê um efeito dominó na 

comunidade de quadrinistas brasileiros, e esse efeito 

causa um ambiente efervescente de produção auto-

ral. Contudo, na sua concepção isso se dá por causa 

da atuação de alguns profi ssionais, mas não signifi ca 
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que eles sejam incentivadores diretos desses novos 

autores. Para Rodrigo, a comunidade encontrava-se em 

um estado adormecido, e à medida que novos autores 

surgiram o cenário se agitou. Através do seu conheci-

mento obtido no site, essa dinâmica é um movimento 

que inspira outras pessoas a terem coragem para ten-

tar viabilizar seus próprios projetos. De fato, Machado 

afirma que a plataforma Catarse, inclusive, possui dados 

que corroboram o fato de que a maioria dos realizadores 

de projetos antes eram apoiadores. Portanto, a tendência 

comportamental é o apoiador que se questiona, “porque 

eu não estou produzindo o meu quadrinho também?” É 

do sucesso de novos autores que advém a coragem para 

ainda mais autores buscarem as suas publicações.

Realmente, essa é uma teoria que se confirma nas 

emocionantes palavras de Aline Zouvi: “eu não teria tido 

coragem se eu não tivesse visto pessoas publicando inde-

pendente antes de mim.  Eu acho que a Gabriela Masson, 

a LoveLove6, de certa forma, ela incentivou toda uma ge-

ração – principalmente de mulheres – a publicar inde-

pendente... Eu acho isso incrível!”

O crescimento de tantos novos autores tem cha-

mado a atenção de outros profissionais do setor cria-

tivo. Na opinião de Mayara Lista, a cena promissora 

está despertando a curiosidade de profissionais que não 

são necessariamente quadrinistas – entre eles, motion 

designers, ilustradores, artistas plásticos – que acabam 

por experimentar a mídia. Alguns gostam e permane-

cem como quadrinistas, enquanto outros, nas palavras 

da artista, “vivem uma aventura só” e depois deixam 

o ramo. 
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Lista diz achar interessante a atual rotativida-

de da cena, mas sobretudo sente-se satisfeita com a 

diversidade que isso traz ao quadrinho nacional.

Douglas Utescher, que vê em sua loja a profusão 

dos novos artistas nacionais, diz acreditar ser muito 

saudável esse crescimento. E ainda comenta que qual-

quer movimento cultural que tenha pessoas chegando, 

interessadas, iniciando novos projetos, está em um bom 

caminho. “O ruim é quando assistimos à cena cultural 

envelhecer sem que ninguém queira assumir o bastão 

dessa renovação, que é o caso da música independente” 

– comenta Utescher.

Com essa nova safra de autores, Raphael Pinheiro 

vê uma subdivisão dentro dos autores de quadrinhos 

independentes. O artista acredita na existência de uma 

parcela de autores que já produzem há muitos anos e 

seguirão produzindo, enquanto vê uma segunda parcela 

de autores flutuantes – que ao enxergarem os proble-

mas da cena de quadrinho independente acabam dei-

xando de produzir. Contudo, Pinheiro admite que am-

bos os grupos estão crescendo, consideravelmente.

Isso nos aponta para o fato de que mesmo que tan-

tos ainda adentrem ao movimento quadrinístico inde-

pendente, não significa que todos obtenham sucesso ou 

permaneçam com suas produções. Na verdade, o índice 

de desistência também é bastante alto. Mesmo que os 

números de ingresso e desistência de autores não te-

nham sido computados precisamente por essa pesquisa, 

observamos a opinião dos entrevistados que afirmam que 

um número considerável desses novos autores abandona 

a produção independente após algumas tentativas, dian-

te das dificuldades oferecidas pelo cenário nacional. Esse 

não é um evento recente, segundo aponta Daniel Esteves 
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ao afirmar que diversos dos autores que surgiram com ele, 

por volta dos anos 2000, já não se encontram mais produ-

zindo quadrinhos. Laura Athayde reforça esse dado ao afir-

mar que muitos artistas que faziam quadrinhos quando ela 

começou, infelizmente, já não produzem mais, e Esteves 

lamenta a falta de espaço para todos os pretensos autores 

no mercado.

Para além disso, o fator da expectativa é um elemento 

que surge em diversas entrevistas como causador da desis-

tência desses artistas, uma vez que nem sempre as expec-

tativas encontram ressonância na dura realidade do autor 

nacional. Ustecher também comenta o fato – evidencian-

do o mesmo ciclo mencionado por Machado – ao observar 

o comportamento dos novos artistas que frequentam sua 

loja, percebendo que muitos deles acreditam em sua rápida 

profissionalição, na célere construção de uma carreira e em 

galgar o estrelato através de suas produções. Por conta dis-

to, tantos acabam frustrados. A ânsia de conquistar um local 

na cena nacional leva alguns dos novos autores a comete-

rem equívocos, como alerta Daniel Esteves. O roteirista se 

diz impressionado com a qualidade técnica dos novos 

autores, mas pede cautela, uma vez que muitos saltam 

etapas indo em direção às famosas trilogias antes de se 

aprofundarem e conhecerem melhor as possibilidades e 

desdobramentos na produção e narrativa desta mídia. 

Douglas também chama nossa atenção para uma parcela 

daqueles que persistem dentro das adversidades e de al-

guma maneira começam a administrar a própria produção. 

Utescher acredita que esses sejam aqueles que conseguiram 

enxergar o caminho autoral como algo a ser construído a 

médio e longo prazo, e tenham entendido que a maturidade 

da sua produção pode demorar alguns anos para chegar.
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Sendo o Catarse uma importante ferramenta de fi-

nanciamento dos novos autores – e da classe indepen-

dente como um todo – Machado observa que em alguns 

casos, a reação do público que frequenta a plataforma 

pode ser bastante crítica com autores que não se en-

contrem em um estágio tão profissionalizado de sua 

produção. Entretanto, Rodrigo acredita que essa tam-

bém seja uma das funções do Catarse: oferecer espaço 

para a experimentação e para o erro. Esta é a razão pela 

qual o site, inclusive, optou por remover de sua estrutu-

ra o sistema de curadoria, onde os novos projetos eram 

submetidos a um filtro prévio, sendo aprovados ou não 

pelos administradores da plataforma. Machado, por fim, 

conclui que a própria comunidade é quem irá decidir 

qual projeto deve receber apoio, e isso por si só já é um 

mecanismo de auto regulação.

Em meio à ebulição, o cenário nacional e a cena 

independente vêm produzindo muitos bons trabalhos, 

com excelente qualidade gráfica, mas também são pro-

duzidas irrelevâncias, na visão de Henrique Magalhães. 

Por sua vez, Sidney Gusman vê no aumento do número 

de autores a necessidade que muitos artistas sentem 

para contar suas histórias em formato de quadrinho. 

Entretanto, apesar de avaliar isso de forma posti-

via, Gusman alerta para o fato de que muitos autores 

acabam produzindo narrativas similares e pondera 

que a busca por um diferencial deve ser algo a ser 

levado em conta pela nova geração.

Entretanto, como sabemos, nem sempre a produ-

ção nacional esteve sob essas configurações, como re-

lembra Daniel Esteves ao recordar o final dos anos 90, 

quando os quadrinistas brasileiros haviam “invadido” 
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os Estados Unidos. Durante essa década, um grande 

número de artistas passou a trabalhar para o merca-

do americano, e essa havia se tornado a perspectiva 

dos artistas nacionais que estavam começando naquela 

época. O roteirista pontua o fato de ainda hoje muitos 

ilustradores brasileiros continuarem trabalhando para 

as editoras americanas, mas expõe que na época em que 

esse processo se iniciou, os quadrinistas que seguiram 

trabalhando para o mercado interno precisaram bus-

car melhorias profissionais urgentes. Nas palavras de 

Daniel, “muitos autores que estavam ‘trampando’ pra 

fora de repente começaram a produzir pro mercado na-

cional também. O que isso exigiu, de autores como eu 

e outros tantos, que estavam produzindo? Exigiu que a 

gente melhorasse, era inevitável. Ou a gente melhorava 

a nossa produção, ou a gente ia ficar pelo caminho. Ia 

ser atropelado.”

Em meio a profusão de novos autores, Gabriel Calfa 

reflete sobre possíveis confusões e descobertas tardias: 

“Eu vejo muita gente nova surgindo, alguns deles nem 

são necessariamente novos na produção de quadrinhos, 

mas estão aparecendo agora.” A descoberta recente de 

autores que já produzem há tempos é um fator recorren-

te nos dias atuais; o interesse geral pela cena de quadri-

nhos independentes tem sido a causa desse fenômeno. 

O próprio Esteves relata que após produzir o seu qua-

drinho intitulado Último Assalto, e ter investido em for-

matos diferenciados de divulgação, viu o seu nome ser 

descrito por jornalistas e produtores de conteúdo como 

uma “novidade”. O próprio Daniel não vê culpa no des-

conhecimento do seu trabalho – que é realizado há mais 

de quinze anos – e vê graça nas novas descobertas. 

Fig. 57. Capa da revista

Último Assalto, roteiro de Daniel Esteves 

e ilustração de Alex Rodrigues (2017)

Fonte: zapataedicoes.com.br



141

Não podemos dizer que esse seja um evento exclu-

sivo de Esteves, uma vez que Laura Athayde por vezes se 

percebe com o sentimento de “caraca, tá todo mundo fa-

zendo quadrinho”. Entretanto, por vezes a artista acaba 

por desvendar que o “novo” artista já produziam histórias 

há muito tempo. Este fenômeno da descoberta ocorren-

do entre os autores é exemplificado também por Daniel 

que por vezes, por exemplo, encontra artistas com 20 mil 

seguidores no Instagram e desconhece suas histórias, ou 

ainda, é surpreendido por filas de fãs na mesa de criadores 

até então desconhecidos do roteirista. Esteves atribuiu o 

movimento crescente dos novos autores nas redes sociais 

ao fato de muitos pertencerem a gerações que já nasceram 

com o uso da internet, e, portanto, são mais conhecedores 

das possibilidades da ferramenta.

O crescimento do número de autores – para além 

das novas descobertas – é flagrante. Raphael Pinheiro 

afirma que quando entrou no mercado de quadrinhos 

independentes – por volta do ano 2015 – todos os pro-

dutores se conheciam pelo nome. Hoje em dia, Pinheiro 

diz ser impossível, e conclui exemplificando o festival 

Comic Con, onde a cada ano mais pessoas se inscre-

vem e o número de mesas no beco dos artistas – artist’s 

alley – também aumenta consideravelmente. Sidney 

Gusman concorda com Pinheiro ao balizar o número de 

inscritos na CCXP como um dos termômetros do cresci-

mento no número de autores, e Wagner William destaca 

o site Quadro e o Risco, de Tiago Borges, por realizar 

anualmente uma pesquisa dos futuros lançamentos da 

CCXP. Baseado na curva de crescimento observada pelo 

site administrado por Borges, William acredita que a 

próxima edição da Comic Con Experience irá alcançar a 

marca de 300 lançamentos, um número impressionante 
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na opinião do artista. Até o ano de 2010, as mulheres não 

configuravam um número expressivo entre os expositores, 

porém, atualmente as artistas ocupam pelo menos 1/3 das 

mesas do evento, ou talvez mais – como salienta Paula Cruz.

A despeito dos festivais, as novas formas de acessibi-

lidade – internet, financiamento coletivo – são apontadas 

por Aline Lemos como ferramentas que permitiram o au-

mento do número de artistas, entretanto Lemos se ques-

tiona acerca dos produtores conseguirem através de suas 

produções viabilizarem-se financeiramente. A questão do 

lucro também é observada por Wagner que relembra: o ar-

tista independente retém todo o lucro para si ao participar 

dos festivais, diferente do que ocorre na venda por consig-

nação nas livrarias, ou quando o autor trabalha em parceria 

com uma editora. Contudo, ainda que o quadrinho não se 

torne a principal fonte de renda desses artistas, Esteves re-

lembra que ao longo da produção nacional, diversos autores 

mantiveram sua produção como atividade paralela a outros 

campos de sua vida, e cita: “quando a gente olha pra história 

da literatura no Brasil, não é incomum a gente encontrar 

grandes autores que eram funcionários públicos, que eram 

diplomatas, eram jornalistas, professor universitário. Então 

os quadrinhos não fogem a essa regra.”

Por fim, Daniel reflete com ar divertido: “Eu tenho 

uma piada onde eu falo que ninguém quer mais ser médico, 

engenheiro, advogado, só querem agora fazer quadrinhos.”  

Diante da ebulição dos novos quadrinistas, Raphael Pinheiro 

lamenta que o público não cresça na mesma proporção que 

os autores, e Estevez concorda assumindo: “na época que 

não tinha público, já tinha muito autor querendo produzir. 

Agora que o público surgiu é obvio que vai surgir mais au-

tor do que esse público consegue absorver, ou que esses 

eventos conseguem absorver. Realmente estão surgin-

do muitos autores.”
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ONDE ESTÃO OS 
QUADRINHOS?

“On my fi rst visit to the public library, 

I was like a kid at a candy store where 

all the candy was free.

I gorged myself until my tummy ached.”

cRaig thompson, blanKets

Para além das bancas de jornais e das livrarias, os 

quadrinhos habitam ainda muitos outros espaços no 

mercado brasileiro. Os locais – nem sempre de venda 

– onde estão as HQs vão além dos ambientes de pro-

dução, dos coletivos de artistas, das editoras, das redes 

sociais, dos sites especializados, dos fi nanciamentos 

coletivos, ou ainda das antologias. Todavia, todas essas 

formas possuem o mesmo objetivo: o ideal de entregar 

ao leitor o quadrinho em mãos.

Nesse sentido as lojas especializadas e os fes-

tivais ocupam lugar especial em realizar essa função. 

A entrada de livros independentes em algumas lojas 

especializadas é facilitada, se comparada à absorção 

dessas obras por parte das megastores e livrarias. 

A disposição das chamadas Gibiterias em absorver 

a produção de menor porte editorial é o que permite 

a estruturação de um modelo de negócio diferenciado 

daquele oferecido pelo mercado tradicional. Wagner 

William ressalta que para além das vendas, esses espa-

ços são enriquecedores para a cena como um todo, uma 

vez que criam uma dinâmica ao redor das publicações, 

ofertando lançamentos de obras, clubes de leitura, ex-

posições de originais, bate-papos, e outras atividades 

enriquecedores para a cena.    

Os leitores interessados em entrar em contato 

com a produção de quadrinhos autoral podem visitar as 

gibiterias, em especial a Ugra, a Comix, a Comic Boom, 

Loja Monstra, Itiban ComicShop. 

Fig. 58. Logotipo da loja Ugra. 

Localizada na Rua Augusta, 1371, loja 

116 - São Paulo, SP - CEP: 01305-902

Fonte: ugrapress.com.br

Fig. 59.  Logotipo da loja Comix. 

Localizada na Alameda Jaú, 1998 

Cerqueira César – São Paulo, SP - 

CEP: 01420-002 Fonte: comix.com.br

Fig. 60. Logotipo da loja Comic 

Boom. Localizada na R. Tijuco Preto, 

361 - Tatuapé, São Paulo - SP, CEP 

03308-050 Fonte: comicboom.com.br
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O corrente projeto observa em especial o caso da 

loja e editora Ugra Press, uma vez que Douglas Utes-

cher – proprietário e editor – respondeu ao questionário 

de perguntas elaborado por essa investigação. Durante o 

relato, Utescher observa que com o passar do tempo, e 

ao adquirir mais experiência em seus negócios, come-

çou a compreender que o gosto pessoal do administra-

dor por vezes deve ser deixado em segundo plano, em 

detrimento do que está em voga – uma vez que pode 

não ser condizente com o desejo do público frequentador 

daquele ambiente. Diversas outras lojas ainda se encon-

tram espalhadas pelo território nacional e os curiosos 

podem facilmente rastreá-las através de pesquisa digital 

ou através de redes sociais voltadas para a temática. 

Das Comic Shops que abriram suas portas para os 

quadrinhos independentes – o que ocorre em maior ou 

menor grau – talvez a Ugra figure como um exemplo no 

canto extremo deste cenário. A loja opta por não possuir 

em suas prateleiras revistas famosas das editoras Marvel 

e DC, dedicando seu espaço exclusivamente a centenas e 

centenas de quadrinhos do cenário alternativo. Por conta 

desta característica, Douglas relata que a Ugra busca sem-

pre estar atualizada com relação à produção nacional. Des-

sa forma, a busca por recomendações de novas leituras, 

advindas de clientes curiosos, pode facilmente ser sa-

nada pelo perfil oferecido pela loja. Utescher tem orgu-

lho de poder oferecer aos seus clientes leituras voltadas 

para as temáticas e estilos que desejem ler.  Entretanto, 

o lojista pontua que a maioria das lojas especializadas 

permanecem voltadas para a demanda do público con-

sumidor de conteúdos conectados a séries televisivas, 

filmes e outros produtos popularmente conhecidos 

como mainstream, e não tanto para a cena alternativa 

de quadrinhos nacionais. 

Fig. 61. Logotipo da Monstra.

Praça Benedito Calixto, 158 - 1º andar - 

Pinheiros, São Paulo - SP, 05406-040

Fonte: lojamonstra.com.br

Fig. 62. 
Logotipo da loja Itiban Comic Shop. 

Localizada na Av. Silva Jardim, 845 - 

Rebouças, Curitiba - PR, CEP 80230-000. 

Fonte: itibancomicshop.com.br
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No campo dos estímulos, o incentivo cultural 

tem sido um poderoso aliado no Brasil para que a pro-

dução alternativa ocorra. O governo federal do então 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano de 2006, 

passou a incluir a categoria história em quadrinhos, 

no formato livro, dentro do PNBE – Programa Nacio-

nal Biblioteca da Escola. As compras realizadas pelo 

governo, que circulavam em torno de 15 mil a 48 mil 

exemplares, eram tiragens incrivelmente atraentes 

para autores, editoras e todo o cenário. Essa medi-

da, inclusive, fez com que editoras grandes voltassem 

seus olhares para a produção de quadrinhos nacionais. 

A proposta resultou na replicação de programas similares 

em alguns estados do país, devendo ser dado destaque ao 

ProAC – Programa de Ação Cultural – da cidade de São 

Paulo, que diferente de outros editais passou a agraciar, 

não um, mas dez projetos de quadrinhos por ano (Ramos, 

2012, p.8, p.165). Grande parte dos entrevistados dessa 

pesquisa é moradora do estado de São Paulo, sendo assim, 

é natural que o ProAC desponte como o programa nacio-

nal mais citado entre eles – ainda que não seja o único. 

Os editais não são suficientes para absorver a demanda de 

produção nacional, por outro lado, o financiamento cole-

tivo figura como uma ferramenta auxiliadora na captação 

de recursos para a produção autoral de todos os artistas.  

O surgimento de plataformas de financiamento 

coletivo teve papel fundamental no desenvolvimento 

de uma base expansiva no cenário de produção auto-

ral. Quando perguntados acerca do modelo de crown-

dfunding, todos os entrevistados citaram o site Catarse 

como referência do modelo atuando no país. 
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As plataformas destinadas ao financiamento 

coletivo são uma alternativa para todos que desejam 

publicar-se de forma autoral. Os sites que utilizam 

esse modelo de captação empregam um sistema que 

aceita contribuição por parte dos visitantes, a fim de 

alcançar um valor estipulado pelo criador do projeto. 

Ao atingir a meta, o site absorve uma percentagem do 

valor conquistado e repassa o restante ao artista com 

o intuito de que sua obra possa ser custeada (Chiesa, 

2017, p.26).

A ilustradora Laura Athayde relata o sucesso ao fi-

nanciar um de seus livros através do Catarse, acrescido do 

fato de ter sido uma fantástica experiência profissional. 

Ainda que adversidades tenham ocorrido ao longo do de-

senvolvimento do projeto gráfico, Laura se diz satisfeita 

com a venda de sua obra e com o apoio do público, que no 

seu caso já conhecia o seu trabalho previamente através 

das redes sociais.

Assim como Athayde, centenas de outros autores de-

senvolvem suas criações através do financiamento coletivo, 

e a comunidade de quadrinhos é a que mais tem apoiadores 

recorrentes, incluindo apoiadores que participam mensal-

mente do fomento das HQs autorais – é o que revela Rodrigo 

Machado, a respeito do site Catarse. Rodrigo vê nesse acesso 

do autor ao público e do público ao autor, ofertados pela 

plataforma, um auxílio na formação de uma audiência. O 

CEO da plataforma, também informa que a percepção do site 

sobre o comportamento do público vem gerando interesse 

de que o canal se volte sobretudo para temas como quadri-

nhos, jogos, comunidade geek e publicações editoriais. Ainda 

que o projeto esteja na fase de estudo, o site já dedica uma 

equipe focada em observar as publicações dessas temáticas 

na plataforma, cujo objetivo é somente estudar o que pode 

ser resolvido dentro das necessidades apresentadas.
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Da parte da equipe do Catarse existe uma pre-

ocupação em compreender como o site pode se expandir 

futuramente, auxiliando seus criadores a conseguir cada 

vez mais apoiadores para seus projetos. Dentro desse 

pensamento, Rodrigo observa a existência de um padrão 

onde novas pessoas continuam a acessar projetos de fi-

nanciamento que já foram encerrados, encontrando tal-

vez essas páginas através de pesquisas em buscadores 

digitais, contudo sem poder adquirir o livro através da 

plataforma, uma vez que a campanha de arrecadamen-

to já chegou ao seu final. Nos EUA, o site Kickstarter – 

também dedicado ao financiamento coletivo – solucionou 

esse problema transformando a página dos seus pro-

jetos em locais que redirecionam o novo público para 

links de compra em outros ambientes digitais.  Portan-

to, Machado conclui que essa pode ser uma forma de 

dar sequência nesse movimento de captação do público 

e de venda de quadrinhos. 

Uma parcela de artistas encontra especial vantagem 

em utilizar as plataformas de financiamento coletivo. 

Daniel Esteves aponta que os artistas que publicam pela 

internet e, portanto, já possuem uma base de seguidores, 

terminam por realizar campanhas muito bem-sucedidas 

de arrecadação como, por exemplo, é o caso dos quadri-

nistas Carlos Ruas e Fábio Coala, dentre tanto outros. 

Assim, não é exagero concluirmos que a internet, 

atualmente, é o principal difusor para que cada vez 

mais pessoas conheçam os quadrinhos e reconheçam 

seus artistas.
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Para além das pontuais campanhas que buscam 

arrecadar fundos para o lançamento de um livro, em 

especial, notamos o surgimento – e principalmente, a 

demanda por parte dos artistas – de meios de remune-

rar a produção das webcomics. Machado comenta que o 

modelo de assinaturas oferecido pelo Catarse vem sendo 

abraçado pelos quadrinistas, que utilizam a assinatura – 

inclusive conjuntamente com outros sites que ofereçam 

o mesmo serviço de captação de recursos. Estes, estão em 

busca de ver o seu trabalho, que é predominantemente 

postado online de forma gratuita, ser rentabilizado. 

A audiência e o reconhecimento formado em torno dos 

artistas são uma forma de recurso, entretanto, a des-

coberta de como remunerar financeiramente essas 

pessoas se faz urgente.

O caso de Raphael Pinheiro é um bom exemplo 

quanto à formação do público, a difusão de conteúdos 

relevantes ao universo de quadrinhos e a divulgação 

de seu próprio trabalho. O quadrinista admite que sua 

divulgação como artista se deve muito ao seu próprio 

canal no Youtube, mas ao mesmo tempo expõe que o 

reconhecimento digital por parte do público não ga-

rante uma remuneração do trabalho dos artistas. Para 

Pinheiro, se faz necessário encontrar formas de trans-

por essa notoriedade para o mundo não digital. Um dos 

caminhos de realizar essa transposição é a facilidade 

do desenvolvimento de uma loja online, como sugere 

Utescher. Esse é um ponto de vista que encontra reforço 

na opinião da maioria dos entrevistados. Assim, des-

tacamos Henrique Magalhães, que elenca: “a internet 

cumpre seu papel de chegar onde esses leitores estive-

rem. Os sites, blogs, fanpages e redes sociais facilitam 

o acesso e a difusão.” Esteves conclui: “as webcomics se 
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tornaram talvez o principal veículo de difusão de novas 

ideias, de novos personagens, de novas histórias, e de 

alcance de um novo público.” Atualmente, a internet é, 

portanto, a forma mais efetiva, e muitas vezes gratuita, 

de fazer com que os quadrinhos cheguem os leitores. 

Entretanto, Aline Lemos aponta que a visão simplista 

de que o ambiente digital universaliza o conteúdo pode 

ser uma ilusão, uma vez que nem todos possuem acesso 

a internet no Brasil. 

Como compreendemos, a presença dos autores no 

ambiente virtual pode ser aproveitada como ferramen-

ta de venda para versões de seus conteúdos impressos, 

contudo, isso ainda demanda esforços físicos, no sen-

tido de exigir que o artista cuide do procedimento de 

envio, produção de embalagens e outros procedimentos 

necessários que nem sempre podem ser fonte de satis-

fação para alguns artistas, como comenta Paula Cruz.  

Mesmo aqueles autores que possuem suas lojas virtuais 

podem desejar não se expandir para outros canais de 

vendas, a exemplo de Daniel, que argumenta a facili-

dade de artistas independentes ingressarem no site da 

Amazon para vender suas próprias obras, mas vê nessa 

opção um esforço pouco efetivo. O roteirista expõe sua 

percepção de que entre as muitas promoções de “frete 

grátis” e “descontos” oferecidos pela plataforma é di-

fícil encontrar visibilidade em meio às milhares de op-

ções ofertadas, e conclui: “eu sou muito desorganizado 

pra ter a minha loja na Amazon. Já chega a minha loja, 

o meu site.”
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Além das possibilidades de vendas online, o servi-

ço de assinatura para leitura de quadrinhos tem surgido 

como tentativa de emular serviços de streaming ofereci-

dos para conteúdos audiovisual. No Brasil, ainda não 

tivemos notícias de nenhuma iniciativa que tenha se 

consolidado com sucesso, e Mayara Lista acredita que 

essas plataformas acabam voltando-se para nichos, não 

funcionando como atrativos para novos leitores. A razão 

dessa segregação, na visão da artista, é que se faz neces-

sário ter conhecimento prévio da existência desse serviço 

e posteriormente estar inclinado a pagar o valor de uma 

assinatura para ter acesso ao conteúdo. Portanto, apenas 

uma parcela previamente envolvida com a midia talvez 

esteja disposta a transpor essas etapas.

Laura Athayde reflete sobre as tentativas dessas 

plataformas de leitura online e pensa que esse talvez 

seja um modelo que valha a pena continuar recebendo 

investimentos e testes para alcançar o sucesso, uma vez 

que enxerga um aumento do interesso do público geral 

em valorizar o trabalho dos artistas como uma amostra 

de consumidores dispostos a consumir os quadrinhos 

digitais. Contudo, Athayde admite a necessidade de um 

artista ser reconhecido – como apontou previamente 

Pinheiro. É algo importante para que o artista indepen-

dente desperte o interesse das pessoas em investirem em 

seu trabalho, seja através de convites profissionais, de 

apoios em campanhas em financiamentos coletivos, ou 

na disposição para pagar a assinatura de uma plataforma 

de leitura de quadrinhos – pondera Athayde.
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No aspecto pessoal, Laura faz questão de disponi-

bilizar todo o seu material online, pois para a artista a 

discussão incitada por seu trabalho é o que a estimula a 

continuar produzindo. A reação do público sobre a sua 

produção e os debates propostos são o ponto central da 

de sua produção autoral. 

A título de exemplo, a artista Paula Cruz comenta 

o fato do artista Silva João ter disponibilizado todo o 

seu gibi de forma gratuita no Twitter. Paula vê uma 

louvável estratégia de divulgação por parte do artista, 

que ao transpor o material para o formato de livro 

impresso obteve grande êxito em arrecadar fundos 

durante a pré-venda. Cruz atribui o sucesso de João 

ao encantamento do público com o seu material a ponto 

de desejar possuir o álbum impresso de suas criações.

Todavia, nem todos os artistas se sentem com-

pletamente confortáveis com a divulgação digital, como 

é o caso de Aline Zouvi, que prioriza suas publicações 

diretamente no papel. Apesar disso, a ilustradora não 

é avessa às publicações online, relatando que enxerga 

o Instagram como sendo a principal rede social para 

os ilustradores – uma vez que é voltada para o uso da 

imagem – e que o site Facebook se encontra defassado 

– característica apoiada por Athayde, que atribui isto ao 

fato do algoritmos do site não priorizar a divulgação de 

conteúdo não pago. Por fim, Zouvi, que pessoalmente 

prefere divulgar suas obras no Twitter, vê nessa rede 

social uma plataforma para qual os artistas têm migrado 

nos últimos tempos.
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A interação com o público, por sua vez, é o que 

atrai principalmente Aline Lemos para a divulgação 

digital de seu trabalho. No entanto, Lemos não se 

vê como uma pessoa que possui sua produção volta-

da para o digital. A artista entende o ambiente virtual 

como uma demanda de produção constante, que no 

seu caso não figura como modo pessoal de produção, 

ainda que mantenha suas redes sociais atualizadas.

A importância da manutenção desses perfis de 

artistas, se faz necessária para que os leitores possam 

encontrar novos autores, e para que os editores possam 

chegar a esses trabalhos, tendo esses ambientes como 

vitrines da produção autoral – como comenta Mayara 

Lista.

Em um breve paralelo, os fanzines carregam a 

materialidade da produção artística enquanto as publi-

cações digitais encontram-se pautados na velocidade 

da publicação imediata. 
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CONVENÇÕES 
E FESTIVAIS

We have this history of impossible 

solutions to insoluble problems.”

Will eisneR

Em 1970, dois anos após o nascimento do movimento 

underground, foi realizada a primeira San Diego Comic-Con. 

Com o passar do tempo, e a solidifi cação de fatores como 

a base de fãs e acertos comerciais, o evento tornou-se 

a maior convenção de quadrinhos dos EUA (Gabilliet, 

2010, p.301). No Brasil, o processo de popularização 

de eventos relacionados com a mídia teve início com a 

primeira Bienal Internacional de Quadrinhos, no ano de 

1991. Contudo, a participação de artistas internacionais, 

incluindo Will Eisner, e o sucesso de público não foram 

sufi cientes para evitar que o evento encontrasse futuras 

difi culdades de fi nanciamento (Vergueiro, 2017, p.253).

Foi somente a partir do ano de 1999 que o evento 

foi transferido da cidade do Rio de Janeiro para a cida-

de de Belo Horizonte, onde foi recriado sob o nome de 

FIQ – Festival Internacional de Quadrinos, obtendo sua 

longevidade desse momento em diante, e galgando, na 

época, o título de maior convenção de quadrinhos da 

América (ibid, p.254).

 Porém, a estabilidade do modelo de festivais 

só ocorreu no Brasil no ano de 2014, através do lan-

çamento de dois eventos: a Brasil Comic Con e a Co-

mic Con Experiencie. No entanto, somente o segundo 

evento seguiu sendo realizado nos anos posteriores. A 

CCXP – Comic Con Experience revolucionou o mercado 

de fãs brasileiros, e assim como ocorre nos festivais de 

outros países, adotou o modelo Artist’s Alley – ou Beco dos 

Artistas – onde artistas cadastrados podem expor o seu 

Fig. 63. Logotipo do evento 

San Diego Comic Con

Fonte: comic-con.org

Fig. 64.  Logotipo do evento 

CCXP - Comic Con Experience

Fonte: ccxp.com.br

Fig. 65. Logotipo do evento 

FIQ – Festival Internacional 

de Quadrinhos

Fonte: omelete.com.br
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trabalho, predominantemente autoral. A FIQ também 

utilizava o mesmo modelo Alley; e as novas convenções 

de quadrinhos que surgiram a partir do sucesso desses 

dois eventos rigorosamente adotaram a mesma proposta, 

o que favoreceu o desenvolvimento de um mercado pa-

ralelo de publicações em feiras (ibid).

Desde o período em que as convenções se popu-

larizaram no país, novos eventos surgiram e o cresci-

mento do público, assim como de artistas presentes nas 

feiras, tem aumentado exponencialmente (ibid).

Outras convenções também se destacam além das 

duas já mencionadas anteriormente, encontrando ca-

racterísticas que as distinguem das demais e voltan-

do-se para esse mercado autoral de quadrinhos. São 

algumas delas: a Feira Dente, realizada na cidade de 

Brasília, e apresentada como um evento voltado “às 

publicações independentes e autorais que não circulam 

no meio editorial e comercial convencionais”; a Plana – 

Festival Internacional de Publicações de São Paulo; e a 

Ugra Fest – organizada pela loja e editora Ugra – (Vitorelo, 

2019, p.32), além da Bienal de quadrinhos de Curitiba; e a 

Banca de quadrinistas.  

A consciência de que o número de autores tem 

aumentado está relacionado às feiras e a disputa cada 

vez mais acirrada por parte dos artistas para partici-

par desses eventos. Como percebemos nas palavras de 

Sidney Gusman, “é certeza que o número de autores 

tem aumentado. Basta ver que a luta por uma vaga na 

CCXP a cada ano aumenta a cada edição.”

Fig. 66. Logotipo do evento 

Feira Dentes

Fonte: facebook.com/feira.

Fig. 67. Logotipo do evento 

Plana – Festival Internacional de 

Publicações de São Paulo

Fonte: facebook.com/feiraplana

Fig. 68. Logotipo do evento 

Bienal de Quadrinhos de Curitiba

Fonte: bienaldequadrinhos.com.

Fig. 69. Cartaz do evento Ugra Fest 

(2017), ilustração de Shiko.

Fonte: universohq.com
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É nas feiras que se dá o principal canal de inte-

ração entre autores e o público,  como revela Henrique 

Magalhães. Dentro desse espaço, Gusman comenta o 

fato dos artistas independentes serem vendedores do 

seu próprio trabalho. Esta é uma visão que faz com que 

muitos desses artistas tenham que romper a barreira da 

timidez, característica que Sidney acredita ser presen-

te em muitos quadrinistas. Para o editor das Graphics 

MSP, o contato entre artista e leitores, realizado evento 

após evento é um trabalho de fidelização, onde se cons-

trói a base de apoiadores dos artistas.

A presença do artista nas feiras exige a observação 

de alguns pontos, como alerta Laura Athayde, ao relem-

brar a necessidade de os autores manterem na ponta do 

lápis quais são os seus recursos, seus ganhos como ar-

tista e custos envolvidos. Para além disso, Athayde diz 

considerar especialmente maravilhosa a interação com 

o público durante os festivais. A experiência e a per-

sonalidade extrovertida são benefícios que o roteirista 

Daniel Esteves tem como vantagens durante os even-

tos, porém o artista admite que para alguns colegas 

mais introvertidos, estar em um evento pode significar 

um esforço. A constância de Esteves nos eventos tam-

bém faz parte de uma estratégia de aproximação entre 

o escritor e seu público, uma vez que Daniel defende 

que não basta enviar os quadrinhos para as lojas; sem 

cativar o público leitor, o quadrinho ficaria perdido 

nesses espaços – e eis aqui mais uma a importância 

da divulgação.
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Do convívio entre leitores e artistas nasce a faísca 

da inspiração. Os dados apresentados anteriormente por 

Rodrigo Machado, acerca de um grande número de novos 

projetos desenvolvidos na plataforma Catarse serem 

feitos por pessoas que anteriormente eram apoiadores 

de projetos passados, também se repete no ambiente 

das convenções. Utescher comenta a sua percepção de 

que muitos frequentadores de eventos ao observarem 

os expositores sentem-se capazes também de produzir 

suas próprias obras. Assim, Douglas aponta que ao re-

tornar as feiras nos anos seguintes é normal encontrar 

pessoas que nas edições anteriores haviam participado 

como expectadores e regressaram como novos artistas.

Além do contato entre público e artista, as feiras também 

são pontos de contatos entres editoras e autores. Um 

espaço onde os artistas se expõem e divulgam o seu 

trabalho em conjunto na presença de editores do 

cenário nacional 8.  

A questão do lucro do autor ainda figura aqui 

como grande atrativo para a participação dos artistas 

nas feiras de quadrinhos. Wagner William destaca que 

durante o evento todo o lucro de vendas é destinado 

diretamente ao autor e não apenas os 10% usualmen-

te oferecidos pelas editoras. Outro possível modelo de 

negócio observado é o artista comprar sua obra dire-

tamente da editora, com 50% de desconto. Contudo, 

William acredita que a maior margem de lucro também seja 

um incentivador para o crescimento da autopublicação.

Em entrevista, o roteirista Gabriel Calfa brinca 

acerca do festival Comic Con Experience classificando- 

o como seu décimo terceiro salário – uma vez que o 

evento usualmente ocorre no mês de Dezembro e possui 

um alto índice de vendas. Calfa reforça a ideia de que a 

8. Iremos observar mais de perto como 

essa relação se desenvolve no Capítulo: 

Relações com as eDitoRas.
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triagem para participar do festival é acirrada, mas uma 

vez selecionado, as vendas provavelmente serão satis-

fatórias para o artista, e ainda comenta sua primeira 

experiência no ano de 2016 quando, em suas palavras, 

o festival foi seu alicerce para as futuras publicações.

Portanto, podemos concluir o que a principal fon-

te de renda dos quadrinistas independentes está atre-

lada a sua participação em eventos, e por isso Daniel 

Esteves afirma que busca participar do maior número 

que consegue alcançar. O roteirista comenta que a des-

peito da vontade de ir a todos os Estados do país, existe 

de sua parte uma matemática com relação aos custos e 

estimativas de ganhos. Afinal, a venda de quadrinhos 

são parte da sua renda e seu trabalho, não podendo se 

dar ao luxo de receber prejuízo nessas transações.

Esteves também aponta para o fato de que a 

produção autoral tem buscado alinhar lançamentos 

com as datas dos eventos, em especial da CCXP, onde 

o roteirista admite alcançar em apenas quatro dias, 

comparativamente, um valor de venda similar ao das 

vendas do resto do ano em diversos outros eventos, e 

finaliza o raciocínio: “não que os outros eventos não 

sejam importantes, é importante estar em todos os 

possíveis, mas ali é uma concentração brutal, real-

mente, de público.”

Como observamos anteriormente, a distribuição é 

um problema histórico do mercado editorial brasileiro, 

pois implica no fato da revista em quadrinhos não estar 

presente em todos os locais. Todavia, aqui devemos obser-

var o problema de distribuição de artistas e distribuição de 

festivais através das regiões nacionais. Arcar com os custos 

de transporte para se deslocar entre estados – e em alguns 

casos, entre países – pode estar acima das possibilidades 



158

do quadrinista médio. Daniel Esteves vê como necessário 

um esforço dos artistas de estar no maior número de feiras 

que puderem como uma das medidas de combater o pro-

blema da distribuição e garantir que os quadrinhos sejam 

entregues nas mãos dos potenciais leitores.

Por sua vez, para os leitores terem mais acesso aos 

quadrinhos autopublicados, Sidney Gusman pondera que 

talvez o caminho seja a permanência desses leitores como 

frequentadores dos eventos, contudo o próprio editor 

conclui que até mesmo os autores encontram dificulda-

des de estar presentes em todos as convenções. Ainda na 

mesma pergunta, Paula Cruz pondera que em alguns 

casos os eventos podem ter taxas altas de ingressos e, 

portanto, a internet continua figurando como melhor 

rede de contato entre artistas e leitores.

Sem dúvida esse não é um ponto de fácil solução, 

mas podemos observar a concentração, tanto de eventos 

quanto de artistas, reunidos na região Sudeste – no caso 

dos autores, a proximidade logistica com as convenções 

e as empresas do ramo editorial figuram como razão 

para habitarem essa região. Mesmo aqueles que se en-

contram nessa região passam por dificuldades de di-

versas naturezas ao trabalhar com a Nona arte – como 

aponta Wagner William em entrevista.

A descentralização das feiras parece ser um ponto 

de partida na discussão desse tema. No passado, houve 

a realização da Comic Con Experience na região Nordeste 

do país, contudo essa experiência não se repetiu. Aline 

Zouvi comenta a percepção de que os autores que residem 

no Sudeste não se locomovem para as feiras fora dessa 

região e isso é um fator dificultador para os avanços. To-

davia, Zouvi vê a tentativa de descentralização como bas-

tante idealista, mas não impossível no cenário nacional.
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No âmbito municipal da cidade de São Paulo  é pos-

sível observar a movimentação da criação de novas feiras, 

com sucesso de crítica e público, como por exemplo, a 

PerifaCon, Poc Con e Fuzuê Nerd – como relatam Zouvi, 

Esteves e William respectivamente. Em linhas gerais, ainda 

que existam eventos nascendo, Aline Lemos observa uma 

carência em espaços culturais de venda pelo país.

A frase “a necessidade é a mãe da inovação” – 

geralmente atribuída a Platão – surge como uma ponte 

na história relatada por Gabriel Calfa em sua entrevista. 

O roteirista conta que seu colega de profi ssão Gabriel 

Arrais, autor do quadrinho Necromorfus, iniciou a ex-

periência de ir até a Avenida Paulista – uma das maio-

res avenidas da cidade de São Paulo – e disponibilizar 

os seus quadrinhos para qualquer pessoa que desejar 

comprar os seus trabalhos. 

Em tom de brincadeira, o autor batizou o experi-

mento de Paulista Alley, em clara referência ao conceito 

dos Artist’s Alley, e até o presente momento tem atraído 

a atenção do público e de novos quadrinistas que come-

çaram a imitar e aderir a sua iniciativa. 

Fig. 70. Cartaz do evento Perfi a Con 

(2019). Fonte: perifacon.com

Fig. 71.  Logotipo do evento Poc Con 

(2019). Fonte: paradasp.org.br

Fig. 72. Anúncio do evento Fuzuê Nerd 

Fonte: facebook.com/fuzuenerd
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CONTEÚDO DOS 
QUADRINHOS

The storyline also changed 

with the times.”

tRina Robbins

Apesar dos quadrinhos serem uma mídia apta a debater 

qualquer conteúdo e os mais profundos temas, é na pri-

meira infância que a maioria de nós entra em contato in-

cialmente com os populares Gibis. Como vimos, a popu-

laridade de uma revista – nesse caso a Gibi – acabou por 

renomear completamente uma categoria. E apesar da re-

vista Gibi  não ser mais publicada, o termo segue popular 

e sem dar sinais de esgotamento, sendo lembrado pelos 

que folhearam as páginas do periódico e absorvido pelo 

vocabulário de gerações mais novas que aprendem com 

os leitores veteranos.

Sidney Gusman, entrevistado dessa pesquisa e 

editor dos quadrinhos da Turma da Mônica, relata que 

o seu primeiro contato com os gibis, foi ainda criança, 

e encontra coro nos outros entrevistados que também 

admitem ter começado ainda muito cedo os seus con-

tatos com os quadrinhos. 

Os quadrinhos de Maurício de Sousa surgem como 

uma unanimidade entre os entrevistados. Nenhuma 

pessoa com a qual conversamos deixou de mencionar 

a lembrança da Mônica e sua turma. Para a maioria 

dos entrevistados, esses quadrinhos ainda confi gura-

ram como o abre alas para esse universo de leituras 

no Brasil. As publicações da Disney também surgem 

em algumas entrevistas, mas em menor quantidade, o 

que levanta a possibilidade de os títulos de Wall Disney 

não serem tão infl uentes no público brasileiro quanto a 

Turma da Mônica – pelo menos no sentido de serem os 

primeiros quadrinhos adquiridos pelas crianças. 
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Isso talvez se deva ao fato de que os quadrinhos 

destinados as crianças serem escolhidos pelos seus 

responsáveis, como pudemos observar na pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil 4. De fato, a pesquisa apon-

ta para uma influência direta do gosto dos adultos so-

bre seus filhos – pelo menos incialmente. Por isso, 

se relembrarmos que as revistas da Turma da Mônica 

atingiram sua popularidade na década de 70, podemos 

admitir a presença de algumas gerações de pais que 

admiram as aventuras passadas no bairro do limoeiro. 

Além disso, para Paula Cruz, esses quadrinhos assu-

miram um caráter auxiliar durante o seu processo de 

alfabetização. Sem dúvidas, esse é um relato recorren-

te dentre as crianças brasileiras. Em 2008, a mesma 

pesquisa Retratos da Leitura no Brasil indicou Maurício 

de Sousa como um dos dez escritores mais admirados 

do país (Tabela 4) (p.129). Portanto, concordamos com 

as palavras do jornalista Paulo Ramos (2012) ao admi-

tirmos que, “Não é exagero dizer que a Turma da Mô-

nica se tornou sinônimo de publicação infantil” (p.59). 

ESCRITOR BRASILEIRO MAIS ADMIRADO

Tab.4 

Escritores brasileiros mais 

admirados, do livro Retratos da 

Leitura no Brasil 3 (2007-2011) 

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil 3, 

2012, p.129
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Entretanto, o setor infantil das bancas de jornais 

conta com uma variedade enorme de títulos destina-

dos às crianças. Alguns dos títulos mencionados pelos 

nossos entrevistados já deixaram de ser publicados; 

outros títulos produzidos em solo nacional foram fru-

tos da influência direta da televisão, como é o caso das 

revistas dos Trapalhões, Xuxa, Sérgio Malando, Fofão, 

relembrados pelo roteirista Daniel Esteves. A Turma do 

Arrepio, quadrinho também relembrado pelo escritor 

foi um caso em que o projeto nasceu como um gibi, 

sendo posteriormente adaptado para o formato de se-

riado televisivo, pelo extinto canal Manchete. 

Todos os demais títulos de quadrinhos relem-

brados pelos profissionais ouvidos nessa pesquisa são 

importações, alguns deles com décadas de existência 

no país. As tirinhas de Mafalda, criação do cartunista 

argentino Quino; as histórias de Calvin e Haroldo (Calvin 

& Hobbes), criação do norte-americano Bill Waterson – 

publicadas no Brasil em formato de tirinhas, e poste-

riormente em formato de livro, pela editora Conrad; as 

histórias de Asterix (Astérix) e Humpá-Pá (Oumpah-pah 

le Peau-Rouge), criadas pelos franceses Albert Uderzo e 

René Goscinny; as Aventuras de Tintim (Les aventures de 

Tintin), criadas pelo quadrinista belga Hergé; e as revis-

tas Bolinha e Luluzinha (Tubby Tompkins e Little Lulu), de 

Marjorie Henderson Buell.

A despeito da sempre expressiva presença dos 

quadrinhos infantis nas bancas de jornais brasilei-

ras, notou-se através das conversas com os nossos 

entrevistados que quando crianças os quadrinhos 

ainda não eram vistos como algo especial, sendo 

vistos apenas objetos divertidos que faziam parte de 

sua infância – mantendo o seu caráter descartável. 
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Porém, observamos que à medida que a idade do publi-

co leitor avança, e com a aproximação da adolescên-

cia, os gostos literários começam a sofrer mudanças, e 

se tornar plurais. Normalmente, as revistas destinadas 

ao público infantil passam, na maioria dos casos, a ser 

deixadas de lado, sendo substituídas pelas narrativas de 

super-heróis, mangás e outras histórias de universos 

fantásticos. Contudo, esse rito de passagem nem sempre 

ocorre da mesma forma. Dentre os participantes, Zouvi e 

Utescher narraram uma transição literária diferente dos 

demais. Ambos acabaram sofrendo uma interferência 

mais direta dos artistas alternativos brasileiros, ao in-

vés do material estrangeiro.

A quadrinista Aline Zouvi, descreve que sua mãe 

tinha por hábito lhe comprar todos os objetos que tivessem 

o seu nome, e ao se deparar com a revista em quadrinhos 

de Adão Iturrusgarai – intitulada, Aline e seus dois na-

morados – comprou-a para presentear a filha. Apesar 

disso, ao se dar conta do conteúdo da história a mãe 

acabou por esconder o gibi da filha de dez anos. Porém, 

Aline confessa que o “estrago” já estava feito. Por cau-

sa desse momento a quadrinista acabou por conhecer, 

precocemente, o trabalho de artistas como Angeli, La-

erte e tantos outros da mesma geração.

Douglas Utescher, por sua vez, não era apaixona-

do por quadrinhos até o dia em que conheceu a revista 

Mad. O sócio e editor da Ugra Press revela que a partir 

daquele instante sentiu nascer dentro de si a vontade de 

colecionar todo aquele material. Através dessa busca, o 

pré-adolescente (na época), notou que sua relação com 

os quadrinhos havia mudado. Ele conheceu através das 

bancas de jornais as revistas da editora Circo, como por 

exemplo, Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, Geraldão, 
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Níquel Náusea e a revista homônima da editora, também 

intitulada Circo. Em especial, se encantou pela revista 

Animal, onde era especialmente impressionado com a 

coluna de notícias, Malditos Fanzines, escrita pelo artista 

Fábio Zimbres – o editor confessa que aquilo abriu sua 

cabeça para o que se passava com a música alternativa, 

o cinema, e os fanzines. Foi nesse instante que Utescher 

se apaixonou pelos quadrinhos.

Portanto, surge a hipótese de que os leitores que 

permanecem com os seus gostos pessoais conectados 

aos quadrinhos, atravessam alguns ciclos de preferên-

cias anteriores ao momento em que se conectarem com 

os chamados Quadrinhos Independentes. O primei-

ro ciclo, acaba por ser o período da infância, onde a 

Turma da Mônica predomina no imaginário brasileiro. 

Posteriormente, o segundo ciclo atende a uma necessidade 

mais indentitária, onde o gosto pessoal define os títulos 

adquiridos. E em algum momento, existe a entrada em um 

terceiro ciclo, e a percepção da existência dos quadrinhos 

fora do grande circuito editorial.

A busca por traçar um perfil do leitor desses 

quadrinhos independentes pode não ser possível, uma 

vez que essas publicações também estão sujeitas às 

subcategorias, como mangás independentes, super-heróis 

independentes, etc. Além dos modelos já tão utilizados 

no passado pelo mercado underground, como narra-

tivas autobiográficas e confessionais, ou histórias no 

estilo funny animals. Portanto, como afirma Gusman, 

cada autor vai definir o público que pretende atingir, 

mesmo no cenário alternativo.
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Diante disso, algumas informações gerais pare-

cem possíveis de ser observadas. A primeira delas é que 

a maior parte dos leitores de quadrinhos independentes 

é um jovem adulto; alguns entrevistados inclusive re-

lataram a percepção desse público ser majoritariamente 

entre os 20 e 35 anos de idade. Rodrigo Machado, CEO 

do site de financiamento coletivo Catarse, reafirma que 

é comum observar no site um público dessa faixa etá-

ria, e que se torna mais raro encontrar apoiadores mais 

velhos em projetos que não sejam especificamente vol-

tados para aquele público. 

Outra característica que Rodrigo também acredita 

estar presente entre esse leitores é o gosto por consumir 

produtos com linguagens novas e visuais inovadores. Suas 

palavras encontram eco na opinião da grande maioria dos 

entrevistados, sendo possível dizer que a busca por ino-

vação figura como um traço desse perfil. Machado ainda 

revela que observa um equilíbrio de 50% entre o gênero de 

apoiadores dos projetos criados na plataforma.

Para o autor e fundador do selo Risco HQ, Gabriel 

Calfa “os leitores dos quadrinhos independentes são os 

próprios quadrinistas independentes!” e continua “existe 

esse primeiro ciclo de troca, entre os autores, mas acredito 

que no Brasil existe um público que gosta muito de qua-

drinho (de uma foram geral), e que está muito aberto para 

o mercado independente”.

A afirmação de Calfa é corroborada pelas palavras 

de Daniel Esteves, que reflete: “antigamente, acabava 

sendo uma retroalimentação... Os quadrinistas se re-

troalimentavam deles mesmos”. Mas Daniel acha que 

isso mudou, e que no momento atual cada quadrinho 

consegue conversar com públicos diferentes, assim 

como encontrar seu público leitor.
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Outra mudança que Esteves aponta é o fato de anti-

gamente os leitores de quadrinhos terem acentuadamente 

o traço de personalidade do colecionismo, coisa que ele 

acreditar estar mudando. Para o roteirista, atualmente os 

quadrinhos adquiriram uma variedade de temas similares 

aos das produções audiovisuais, permitindo que o público 

consuma qualquer temática que deseje. No passado, 

segundo Daniel, os quadrinhos eram majoritariamen-

te focados em universos fantasiosos e extraordinários, 

porque dependiam exclusivamente da imaginação dos 

artistas e não aumentavam o custo de produção de suas 

páginas, como ocorria em outras mídias, por exemplo, o 

cinema. Todavia, com o avanço tecnológico nos outros 

meios de entretenimento, e as melhorias no campo dos 

efeitos visuais, os quadrinhos perderam seu poder de 

exclusividade na extrapolação de universos fantásticos. 

No entanto, o quadrinho manteve sua característica 

de ser uma mídia de baixo custo de produção. Enquan-

to os outros canais precisam escolher muito bem quais 

histórias serão contadas – sempre visando o retorno fi-

nanceiro para repor os custos – os quadrinhos podem se 

dar ao luxo de serem produzidos em menor escala, e em 

muitos casos, criados apenas para atender um nicho es-

pecífico de leitores. 

Nesse ponto Esteves encontra apoio no colega de 

mercado Raphael Pinheiro que parece concordar que 

esta é uma mídia capaz de contar milhares de histórias 

a baixos custos. Tanto que Pinheiro alerta para o fato 

de que as produtoras de outros meios de comunicação 

já passaram a ver nos quadrinhos um campo de testes 

para seus projetos audiovisuais, utilizando as narrati-

vas visuais como uma forma de testar um conceito, sem 

necessariamente ter os altos custos de filmagens.
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A autora e editora da Farpa, Mayara Lista, levanta a 

questão sobre a potencialidade dos quadrinhos indepen-

dentes serem uma porta de entrada para leitores que não 

possuem interesse diretamente pela mídia, mas sim pela 

temática que a história em questão está apresentando. A 

título de exemplo, a autora relata que seu livro Naruna já 

atraiu a atenção de pessoas que não eram consumidoras 

de quadrinhos, mas que eram pesquisadoras e interessa-

das no Folclore e na cultura popular brasileira, adquirindo 

assim o seu quadrinho por interesse exclusivo no assunto 

abordado. 

Para além dessa percepção, Douglas acrescenta: 

“Agora, uma coisa que a gente costuma insistir 

bastante no trabalho que a gente faz com a Ugra 

é de enxergar quadrinhos como algo que não seja 

pertencente a um público. Eu acho que tem uma 

tendência hoje em dia, sempre que se fala sobre 

quadrinhos, geralmente na sequência já falam 

sobre cultura nerd 9, geek, qualquer coisa assim. E 

esse é o tipo de coisa que a gente não só evita, como 

contesta dentro da Ugra, porque a gente gostaria 

que quadrinhos fossem vistos da mesma maneira 

que música, cinema, revistas, etc. Música não é de 

um grupo específico. Eu acho que qualquer pessoa 

no mundo entende que existe uma música que 

sirva para ela. No cinema também, as pessoas vão 

lá e tem todo um universo de coisas para conhecer, 

e alguma coisa dentro daquilo, vai conversar com a 

pessoa. E quadrinho acabou sendo um negócio que 

quadrinho é coisa de Nerd, ou seja, você pega toda 

uma expressão artística e deixa ela na mão de um 

grupo, com interesses muito específicos e tal. ”

9. Cultura Nerd no sentido de estar 

associada principalmente aos conteúdos 

de jogos, seriados televisivos, super-

heróis, e universos do gênero fantasia.
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Portanto, paralelo a esse discurso Pinheiro defende 

que a busca generalizada por leitores de quadrinhos é 

um equívoco por parte dos autores, e na sua opinião, 

os artistas devem procurar novos leitores através das 

suas áreas de interesse e não pelos leitores que já 

acompanham os quadrinhos. Raphael explica que “se 

você quer fazer quadrinhos de terror, você tem que 

procurar o público que gosta de terror, se quiser fazer 

um quadrinho de aventura, se pergunte quem gosta de 

filme e jogo de aventura, e tem que vender para essa 

pessoa” e conclui: “O Brasil é muito grande, e tem 

muito público em potencial, o que falta são os autores 

acharem seus leitores, e vice-versa.”

Por fim, ao tentarmos traçar um perfil generalis-

ta do leitor do quadrinho independente, encontramos a 

opinião da quadrinista Aline Lemos, que nos traz a sua 

percepção de que nas feiras de quadrinhos o seu público 

leitor, pessoalmente, apresenta características parecidas 

com a da própria autora: pessoas LGBT, mulheres, jovens 

e universitários. Um perfil percebido de forma diferen-

ciada pela sua xará, Aline Zouvi, que relata a presença 

significativa do público branco, de classe média, normativo, 

que ainda se apresenta muito forte nos eventos.

Ademais, Zouvi alerta sobre a questão da inclusão 

no sentido financeiro: “a gente tem uma ideia muito 

errada sobre o quadrinho independente ser barato. Ele 

não é barato – pelo menos no Brasil”. A artista apon-

ta que a média do valor de venda dos quadrinhos é de 

30 reais enquanto os fanzines são vendidos por 15 ou 

10 reais; e pondera que grande parte do material apre-

sentado nas feiras tem passado por um aprimoramento 

gráfico. Portanto, tratam-se de valores que são justos 
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no sentido de remunerar os artistas. Porém, também 

acredita que sejam valores que por fim acabam delimi-

tando o público-alvo e excluindo uma parcela de poten-

ciais leitores. 

Entretanto, com esperança, Lemos acredita na 

democratização da cultura através dos quadrinhos, 

apontando a produção dos fanzines e a doação para 

bibliotecas como alternativas para esse processo.
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A QUESTÃO DO GÊNERO, 
SEXISMO E RACISMO

Whatever we say, we’re always 

talking about ourselves.”

alison bechDel 

O roteirista Gabriel Calfa acredita que os quadrinhos 

independentes são um setor democrático, e que es-

tão atravessando um processo de expansão. Para Calfa, a 

crescente participação de mulheres e o aumento de artistas 

LGBTQI+ são indícios dessa mudança no cenário. 

Somado a esse discurso, o quadrinista defende que 

a busca por uma “isenção” durante o processo criativo 

não é possível, uma vez que ao assumir o papel de autor 

o artista contamina o conteúdo com a sua visão pessoal. 

A tentativa artística de publicar para todos os públicos, 

e intencionalmente evitar questões polêmicas parece um 

esforço enfraquecedor para a narrativa. Para além disso, 

existe o fator da interpretação, onde qualquer obra de arte 

está sujeita à percepção e entendimento de seu espectador.

Também sabemos que a questão do discurso ma-

chista não é uma exclusividade dos tempos modernos, 

tão pouco do panorama brasileiro. Se realizarmos um 

breve retorno ao citado movimento underground dos 

Comix, perceberemos que ainda que este seja um mo-

vimento revolucionário no campo das bandas dese-

nhadas, ele não esteve excluído de casos de racismo 

e sexismo. 

Ainda que a criação do Código de Quadrinhos tenha 

tido suas fundações no conservadorismo e na acusação 

do incentivo ao uso abusivo de drogas, é importante ter-

mos a clareza que as obras do movimento Comix por 

diversas vezes deixaram de lado qualquer busca por uma 

mensagem construtiva e artística, e mantiveram em 

suas páginas somente o ideal transgressor. 
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Ao buscar romper barreiras, esses quadrinhos deram 

voz e representatividade aos problemas pessoais de 

seus criadores – que eram maioritariamente brancos 

e homens. Dito isso, cabe apontarmos que diversas 

obras e seus criadores foram acusados de racismo e 

sexismo ao abordarem temas como estupro, misoginia 

e violência (Cook, 2016, p.49). 

Dentre todos os artistas, Crumb mais uma vez as-

sume um papel de destaque, desta vez sendo apontado 

como possuidor dos trabalhos mais preocupantes. As 

críticas a essas obras ocorreram nos anos 60 e chegam 

até os dias atuais, tendo em Trina Robbins – uma res-

peitada autora e pesquisadora de quadrinhos – uma 

forte opositora dos problemas apontados no Comix. 

Robbins (1988) expressou sua opinião sobre a 

questão da seguinte forma:

“It’s weird to me how willing people are to over-

look the hideous darkness in Crumb’s work. I 

mean, the other underground cartoonists (all, of 

course, male) used to tell me it was all just satire 

and that I had no sense of humor. What the hell is 

funny about rape and murder?”10 (p.41)

Assim, inspirada pelo movimento de libertação 

das mulheres daquele período, Robbins fundou um co-

letivo com outras mulheres chamado Wimmen’s Comix, 

onde publicou dezessete antologias com uma lista ex-

tensa de participantes (Green, 2014). A primeira edição 

continha Sandy Comes Out, e é tida como a primeira 

história em quadrinhos dedicada a uma protagonista 

assumidamente lésbica (Cook, 2016, p.277). 

Fig. 73. Capa da revista 

Wimmen’s Comix #1 (1972)

Fonte: Hatfield, 2005, p. 15

10. “É estranho para mim como 

as pessoas estavam dispostas a 

ignorar a hedionda escuridão no 

trabalho de Crumb. Quero dizer, 

os outros cartunistas under-

ground (todos homens, é claro) 

costumavam me dizer que era 

tudo apenas uma sátira, e que 

eu não tinha senso de humor. 

O que diabos é engraçado sobre 

estupro e assassinato?”

(Tradução do autor)
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Esse movimento foi fundamental para a introdução 

e representação da homossexualidade como temática nos 

quadrinhos. Posteriormente, fazendo com que surgissem 

outras antologias específi cas para o público LGBTQI+, sen-

do provavelmente a mais antiga delas o quadrinho Gay He-

art Throbs, de Larry Fuller (ibid, p.50).

Por outro lado, as reações dos autores afro-

-americanos aos episódios de racismo ocorridos na 

época do Comix são mais difíceis de serem investi-

gados. Isso pela ausência de registros ou antologias 

produzidas por autores negros, a título de compara-

ção, como ocorreu com a Wimmen’s Comix ou ao Gay 

Comix. Isso talvez se deva ao fato da menor presen-

ça de artistas negros junto do movimento. Contudo, 

cabe destacar, em especial, o já citado Larry Fuller, e 

Richard “Grass” Green (ibid). 

Fig. 74. Capa da revista Gay Heart 

Throbs #1, de Larry Fuller (1979). 

Fonte: comics.org

Fig. 75. Capa da revista 

Gay Comix #1 (1980)

Fonte: Chute, 2017, p.147
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A despeito da grande proporção da população negra 

nos EUA, durante quase trinta anos – desde o surgimen-

to do homem de aço – não houve super-heróis que os 

representassem. Ainda que o Pantera Negra tenha sido 

desenvolvido como o primeiro super-herói negro, ini-

cialmente ele ainda era apenas um coadjuvante. O título 

de primeiro herói protagonista negro é de Ebon, criação 

Fuller em 1970 – Luke Cage apesar de levar os créditos pelo 

título só foi criado dois anos depois de Ebon. Todavia, 

devemos mencionar que a presença do Pantera Negra

nos pontos de venda tornou-o um ícone na luta contra 

o racismo, compartilhando o nome do partido ativista da 

época (ibid), e evidenciando a relevância da representati-

vidade, além de reforçar o potencial viés político do meio.

Fig. 76. Capa da revista Ebon #1 (1970). 

Fonte: comixjoint.com

Fig. 77. Capa da revista Luke Cage, Herói 

de aluguel (1972). Fonte: Marvel.com
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Além da indiscutível necessidade de representati-

vidade, Aline Lemos destacou a importância da construção 

de uma comunidade, seja ela física ou virtual. A autora 

relata que ao iniciar a sua carreira sentia necessidade de 

discutir em suas obras questões que a tocavam pessoal-

mente, em relação a gênero e sexualidade, e encontrou 

em um coletivo a oportunidade de participar de um 

fanzine produzido por jovens autoras, o Zine XXX.

A inclusão das mulheres tem encontrado melho-

ras, na visão de Daniel Esteves, que relembra o cenário de  

quinze anos atrás como um espaço menos diversificado 

e menos acessível. Para ele, o fato de ser um universo 

muito masculino e machista sempre configurou uma 

luta desigual na busca por espaço no mercado artístico. 

Contudo, alguma mudança tem ocorrido, e Mayara Lista 

aponta para a evidência de que o aumento das mulheres 

nesse nicho, além dos artistas LGBTQI+, acaba por refletir 

transformações também no conteúdo das publicações.

Lemos relata que após sua publicação no Zine XXX, 

acabou por ingressar em uma comunidade de mulheres 

artistas, que desejavam discutir suas produções, e esses 

espaços coletivos tornaram-se muito importantes para o 

seu desenvolvimento enquanto autora. 

Fig. 78. Coleção de fanzines 

intitulados Zine XXX, que reuniu 

mais de 70 mulheres (2014)

Fonte: lycats.wordpress.com
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Porém, a autora – que estudou na França – relembra 

a sua ida ao Festival Angoulême, em 2016, como um caso 

marcante nessa questão. Apesar da França constituir uma 

cena de quadrinhos completamente diferente, com maior 

número de publicações e profissionalização, o festival não 

deixou de protagonizar um triste episódio de machismo. 

Naquele ano a premiação não havia indicado praticamente 

nenhuma autora de HQs, para além do fato de que desde 

1973, quando foi realizada a primeira edição do festival, 

somente uma mulher foi agraciada com o Grand Prix, 

a quadrinista francesa Florence Lestac, vencedora no 

ano 2000.

Aline relata que na França presenciou os protestos 

e a campanha de autoras, mulheres contra o machis-

mo nos quadrinhos, além da criação de um coletivo das 

autoras contra o sexismo nas Bandas Desenhadas e um 

manifesto assinado por inúmeras artistas – incluindo 

nomes famosos como Chantal Montellier e Pénélope 

Bagieu. A discussão se pautava em questões como o 

espaço para as mulheres no mercado de trabalho, re-

presentatividade e qualidade da representação nesses 

conteúdos. Diante deste cenário, a artista brasileira ti-

nha a percepção de que aquelas eram também ques-

tões discutidas no seu país, e que essa discussão, por 

exemplo, havia sido a intenção causadora da publicação 

do Zine XXX, e de debaterem os mesmos problemas que 

ocorriam na Europa, questões discriminatórias essas, 

que em muitos casos poderiam ser extensíveis aos pro-

dutores de quadrinhos LGBTs, e produtores negros. 
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Portanto, evidencia-se que essas são dificuldades 

que os artistas enfrentam na sociedade, e isso também 

se reflete no meio dos quadrinhos, tanto que Lemos 

não está sozinha. Mayara Lista em sua entrevista con-

fessou que a motivação para abrir a Farpa Editora foi 

começar a fazer por elas (Mayara e a sócia Paula Cruz) 

o que as editoras grandes não estavam fazendo. As 

autoras perceberam que apesar de normalmente re-

ceberem retornos positivos sobre seus trabalhos, as 

propostas profissionais eram direcionadas apenas para 

seus colegas homens. Diante disto, as artistas cria-

ram a editora “para darmos corpo às nossas histó-

rias sem depender de incentivos externos.” Paula Cruz 

complementa as palavras de sua sócia, ao denunciar: 

“infelizmente as pessoas sempre têm na cabeça um 

estereótipo do que é um quadrinho de mulher”. O es-

tereótipo proposto é diretamente rechaçado pela 

artista que argumenta contra o absurdo sexista, 

alegando, por exemplo, não existir um paralelo como 

os “quadrinhos de homem”.

A figura de artistas atuantes e representativas 

influenciou as escolhas de novos artistas como ob-

servamos anteriormente através da influência direta 

da artista LoveLove6 sobre Aline Zouvi. Além disso, 

durante a sua graduação em Estudo Literários, Zouvi 

relata que também conheceu o quadrinho Fun Home, 

da cartunista Alison Bechdel, e isso mudou muito a 

perspectiva pessoal da artista. 

Fig. 79. Fun home: Uma 

tragicomédia em família, de Alison 

Bechdel. Editora Todavia (2006) 

Fonte: amazon.com
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Bechdel é reconhecida por suas disruptivas e 

representativas obras, mas também pelo Teste Bechdel, 

que originalmente surgiu em suas tirinhas intituladas 

Dykes to Watch Out For. Apesar de incialmente ter sido 

criado para avaliar fi lmes, ele se estende a outras mí-

dias e consiste em responder a três questões: 

1. Existe mais de uma personagem feminina? 

2. Se sim, elas conversam entre si? 

3. E, se conversam, o assunto não é homens?

Bem, acreditamos que o teste mereça ser aplicado 

em todas as obras criativas, sem exceção.

Fig. 80.
“Teste Bechdel”, publicado em 

Dykes to Watch Out For (1986)

Fonte: Chute, 2017, p.11
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Durante sua entrevista, Douglas Utescher também 

comentou a atual movimentação em torno dos quadri-

nhos LGBTQI+ e os quadrinhos com temática feminista, 

além das obras autobiográficas. E como editor assumiu 

que o quadrinho independente é muito rico na questão 

de debater sobre todos os assuntos. Contudo, Daniel 

Esteves acabou relembrando a existência de determina-

dos fãs de quadrinhos, tidos como resistentes às mu-

danças. O roteirista reflete que, se utilizarmos o universo 

dos filmes da Marvel em contraponto aos quadrinhos da 

editora Marvel evidenciaremos que é mais fácil inserir, 

digamos, uma heroína muçulmana nos quadrinhos do 

que nas telas de cinema. Esteves conclui que apesar dos 

fãs intolerantes – e em alguns casos preconceituosos – 

“os quadrinhos conseguem fazer isso com uma agili-

dade maior”. Nesse sentido, Mayara Lista espera que a 

tendência do futuro seja mais diversidade nos temas e 

no perfil de autores de HQs, e Paula Cruz concorda em 

manter a esperança de vermos mais mulheres, autores 

LGBT e negros no cenário dos quadrinhos.
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RELAÇÃO COM
AS EDITORAS

“Me Worry?”

maD magazine #24. 

O formato de uma editora tradicional de quadrinhos, 

presente no imaginário popular, composta por uma 

equipe completa contendo roteiristas, desenhistas, 

arte-fi nalistas não existe no Brasil desde a década de 

80, segundo o editor Raphael Pinheiro. A exceção a 

essa regra, obviamente, são os estúdios Maurício de 

Sousa que se mantém ativos até a atualidade. Pinhei-

ro, por sua vez ingressa como editor da editora Guará, 

tendo em mente a ideia de restaurar esse modelo de 

negócios capaz de contratar novos artistas, manter 

um editor para coordenar a equipe e oferecer uma 

equipe com funções segmentadas para a produção das 

revistas em quadrinhos.

No passado americano, durante o movimento 

underground, a Rip Off  Press, fundada em São Francisco, 

rapidamente assumiu um papel de destaque dentre as 

muitas cooperativas de ilustradores que surgiram no 

fi nal da década de sessenta. O sucesso dessas editoras 

de Comix chamavam a atenção das antigas editoras, 

que durante a década de setenta enfrentavam difi -

culdades nas próprias vendas (Booker, 2014, p.572). 

Dentre as muitas companhias formadas durante a década 

de oitenta – após o declínio do movimento de contra-

cultura – a editora Fantagraphics assumiu o título de 

representante do movimento editorial independente. 

A companhia dedicou-se à vanguarda, estabelecendo-se 

como um local onde os artistas poderiam se expressar 

total liberdade e livres das restrições comerciais. 

Fig. 81. Logotipo da editora 

Fantagraphics (1976)

Fonte: fantagraphics.com

Fig. 82. Logotipo da editora Oni 

Press (1997). Fonte: onipress.com
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A qualidade e o volume de seu catálogo fi zeram com 

que a editora se mantivesse à frente das produções 

independentes americanas. Com a chegada da década 

de noventa, o conceito de “editores independentes” 

encontrou seu lugar entre as grandes editoras ameri-

canas, alterando a forma como as produções editoriais 

eram elaboradas. A Oni Press, fundada em 1997, foi a 

editora que se posicionou entre os lançamentos tradi-

cionais e a vanguarda, com um catálogo de publicações 

cobrindo obras inovadoras, sem nunca cair no avant-

-gardismo, no sentido mais estrito do termo (Gabilliet, 

2010, p.134). 

Atualmente, o Brasil conta com publicações de 

quadrinhos de extrema qualidade gráfi ca, valendo 

destacar o trabalho de algumas dessas editoras, ainda 

que incorra na impossibilidade de se manter uma lista 

atualizada. Vergueiro (2017) ressalta a prioridade que 

a Balão Editorial disponibiliza para publicações nacio-

nais, incluindo obras de autores iniciantes (p.2014), as-

sim como a editora Veneta possui um catálogo de obras 

especialmente selecionadas, guiadas por um critério de 

“desafi ar as convenções, os consensos manufaturados, 

as autoridades em geral e, se necessário seus leitores”. 

A Nemo, que pertence ao Grupo Autêntica, recebe a co-

ordenação do experiente quadrinista Wellington Srbek, 

produzindo e importando belos álbuns, em especial da 

Europa. A editora Zarabatana, por sua vez, dá maior 

atenção à produção latino-americana, além dos autores 

nacionais. A Devir, que não edita exclusivamente qua-

drinhos, volta sua atenção especialmente para graphic 

novels de gênero adulto, trazendo autores internacional-

mente famosos como Allan Moore, Garth Ennis, Frank 

Miller e os brasileiros Laerte Coutinho e Laudo Ferreira.   

Fig. 83.
Logotipo da Balão Editorial (2010)

Fonte: alaoeditorial.com.br

Fig. 85.
Logotipo da editora Nemo, pertencente 

ao grupo Autêntica (2011)

Fonte: grupoautentica.com.br/nemo

Fig. 84.
Logotipo da editora Veneta (2012)

Fonte: veneta.com.br

Fig. 86.
Logotipo da editora Zarabatana (2006)

Fonte: zarabatana.com.br

Fig. 87.
Logotipo da editora Devir (1987)

Fonte: devir.com.br
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Além disso, as recentes Pipoca& Nanquin (2017) e 

Editora Mino (2014) são de profunda valia para o mer-

cado nacional. A primeira trabalhando no sentido de 

resgatar grandes nomes do quadrinho mundial e for-

talecer a cena brasileira através de livros com extrema 

qualidade gráfi ca (Pipoca&Nanquin), e a segunda, de 

publicar quadrinhos autorais que possuam uma perso-

nalidade marcante, construindo um catálogo que reúna 

grandes nomes do quadrinho nacional e internacional 

em edições extremamente cuidadosas (Editora Mino).

Todavia, se o país hoje vive um momento edito-

rial prolífero não podemos deixar de mencionar a am-

pla rede de fanzines que há décadas se mantém ati-

va, a despeito de obterem lucros, além das revistas em 

quadrinhos do mercado alternativo, que observamos 

crescer mais e mais a cada ano, trazendo tantos novos 

autores e aprimoramento para a linguagem gráfi ca se-

quencial do Brasil (Vergueiro, 2017, p.217). Somam-se 

a isso as ferramentas atuais, como sites de crowdfun-

ding, redes sociais e outros avanços tecnológicos, que 

viabilizaram que autores independentes alcançassem 

uma qualidade gráfi ca equiparável a de grandes edi-

toras (Ramos, 2012, p.10) – ainda que em alguns casos 

fi quem claro os erros causados pela inexperiência em 

trabalhar todas as áreas que envolvem a produção de 

uma revista em quadrinhos. 

Quando nos voltamos especifi camente para o un-

derground brasileiro, Behar (2015) nos demonstra que 

surgiram nomes como o autor, pesquisador e professor 

Henrique Magalhães, que fundou a editora Marca de 

Fantasia, inspirada na Circo Editorial, tratando-se de 

uma editora independente, artesanal, vinculada à Uni-

versidade Federal da Paraíba e sem fi ns lucrativos, onde 

Fig. 88. Logotipo da editora 

Pipoca & Nanquim (2017)

Fonte: pipocaenanquim.com.br

Fig. 89. Logotipo da editora Mino 

(2014). Fonte: editoramino.com
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o próprio fundador é um militante dedicado ao quadrinho 

nacional. Dentro da editora ocorrem a publicação de fan-

zines, obras de autores nacionais além de obras desenvol-

vidas pelo próprio Magalhães.

A possibilidade de selos dedicados a públicos 

específicos também é uma realidade no Brasil, por 

exemplo, o Selo Piqui,t fundado em 2011, publicou 

a antologia Topografias (2016), que reúne histórias 

de seis quadrinistas diferentes onde todas as nar-

rativas se desenvolvem de forma experimental, por 

vezes usando técnicas inusitadas como recortes de 

jornal. A motivação das autoras Bárbara Malagoli, 

Julia Balthazar, Lovelove6, Mariana Paraizo, Puiupo 

e Taís Koshino surgiu após constatarem a falta de 

trabalhos de mulheres em antologias de quadrinhos 

(Vitorelo, 2019, p.40) – a mesma percepção obtida 

pelas artistas entrevistadas nessa pesquisa.

A Sapata Press, por sua vez, é um projeto editorial 

transnacional, sem fi ns lucrativos, com o objetivo de ser 

uma plataforma para “mulheres, autorxs pertencentes 

a minorias e pessoas não-binárias, sejam elxs trans ou 

cisgénero, independentemente de raças e orientação 

sexual”. O objetivo das publicações é biográfi co, político 

e experimental, com títulos publicados em Portugal e 

no Brasil (ibid).

O Selo Pólvora é composto por sete artistas lati-

no-americanas de ascendências asiáticas diversas. Suas 

publicações são sobre a diáspora asiática na América 

Latina . A ideia é enfrentar estereótipos asiáticos atra-

vés de novas propostas de representação (ibid).

Fig. 90.
Logotipo da editora Marca de Fantasia 

(1995). Fonte: marcadefantasia.com

Fig. 92.
Logotipo da editora Sapata Press

Fonte: sapatapress.tumblr.com

Fig. 91.
Logotipo do Selo Piqui (2011)

Fonte: e-centrica.org

Fig. 93.
Logotipo do Selo Pólvora

Fonte: cargocollective.com/selopolvora
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Não existem editoras sufi cientes no país que 

possam acolher a maioria dos autores, a isto se deve 

em parte o investimento destes na autopublicação em 

detrimento da parceria com editoras – como aponta 

Sidney Gusman em sua entrevista. Utescher concorda 

e acrescenta que, ainda que as editoras estejam inte-

ressadas em novos quadrinhos brasileiros, a ebulição 

da última década empurra os artistas para o caminho 

independente. Portanto, aqui faz-se pertinente a sen-

tença colocada por Henrique Magalhães: “resta aos au-

tores a autopublicação ou a invisibilidade.”

Diante disso, ainda que muitos autores inician-

tes mantenham a percepção de que ser contratado por 

uma editora seja a solução para os seus problemas, Ra-

phael Pinheiro discorda dessa visão. A questão do lu-

cro do autor, mencionada anteriormente, pode não ser 

um bom negócio para o artista, na visão de Pinheiro. 

Acrescido do fato de que algumas das editoras brasi-

leiras terceirizam parte dos seus processos de volta 

para os autores, à exceção das editoras Balão Editorial e 

Mino – no entendimento de Raphael. Segundo o editor, 

as demais companhias preferirão trabalhar com mate-

riais fi nalizados, e posteriormente realizar o trabalho 

de distribuição dessas obras. 

O editor ainda acredita que no caso onde, por-

ventura, se estabeleça uma parceria entre autor e edi-

tora, isto pode ser uma boa escola para que o artista 

iniciante compreenda corretamente o funcionamento 

de todos os processos editoriais, antes de se aventurar 

solitariamente na própria publicação. Por fi m, Pinheiro 

considera ideal para o bom funcionamento dessa par-

ceria as editoras acompanharem o desenvolvimento do 

projeto juntamente com os autores, auxiliando-os em 

Fig. 94. Capa da revista Topografi as, do 

selo Piqui (2016). Fonte: selopiqui.com
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suas composições e outros conhecimentos referentes 

à produção de narrativas gráficas.

Na visão de Aline Zouvi, essa busca entre autores 

e editoras dialoga com a crise editorial estabelecida nos 

últimos anos, onde quanto menos as editoras podem se 

comprometer, mais autores independentes vão surgir, 

e é nesse espaço autoral que ocorre o laboratório das 

futuras publicações abraçadas pelas editoras.

Zouvi tem a percepção de que o movimento par-

tindo dos artistas para as editoras é baixo, devido ao 

entendimento de que a competição pela aceitação de 

uma editora é muito grande e disputada entre artistas 

independentes e aqueles que já possuem uma carrei-

ra estabelecida. A visão do editor em uma mesa com 

uma pilha de originais que nunca serão lidos permanece 

na cabeça dos novatos que acreditam que nunca serão 

vistos. Contudo, no outro extremo existem aqueles que 

se aventuram a entrar precocemente em contato direto 

com os editores, como relata Zouvi sobre uma conver-

sa que teve com Janaina de Luna, fundadora da editora 

Mino, onde esta diz: “eu recebo não sei quantos origi-

nais por dia, e todos em um nível muito iniciante, sabe? 

O material não foi revisado, não foi bem trabalhado e a 

pessoa já manda. Então assim, não existe um encora-

jamento por parte do autor para com a editora.” Sid-

ney Gusman também partilha a compreensão de que a 

maioria dos artistas independentes ainda não se encontra 

comercialmente e tecnicamente, preparada para trabalhar 

com uma editora. 

Além do caso dos artistas que podem optar, por 

convicção, por nunca trabalhar em parceria com uma 

editora. Sendo um direito individual de cada um.
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Portanto, para aqueles que desejam a parceria 

com editoras, Zouvi defende a atenção e cuidados dos 

artistas sobre suas obras e a compreensão de que um 

processo de amadurecimento gradual precisa ocorrer 

no campo profi ssional até chegar o momento de ser 

publicado por uma editora.

Em outro viés, Paula Cruz aponta casos em que os 

temas desenvolvidos pelos artistas independentes po-

dem não possuir ressonância com o interesse das edi-

toras, e lamenta que a questão do lucro esteja acima de 

questões como abordar temas que carecem de debates.

Diante dessas opiniões, Gabriel Calfa acrescenta a 

existência de casos de autores que desconhecem o proce-

dimento para acessar as editoras, além de outros episó-

dios onde a parceria não ocorre por conta do baixo retorno 

fi nanceiro oferecido. Ou ainda, casos em que a editora 

toma a iniciativa de procurar um autor, devido ao fato do 

mesmo já tendo galgado solitariamente algum reconheci-

mento prévio, seja de crítica ou de público. Por exemplo: 

o caso do livro Artistas Brasileiras, previamente disponibi-

lizado online pela autora Aline Lemos e publicado pos-

teriormente pela editora Miguilim. A autora relata que o 

convite da editora foi um auxílio bem-vindo na produção 

editorial, e principalmente na distribuição do material. 

Lemos pondera que, raramente uma editora trabalha com 

um adiantamento fi nanceiro para os artistas, e, portanto, 

os autores tem de encontrar formas paralelas de remune-

ração enquanto produzem seus quadrinhos – o que não 

se trata de um processo de desenvolvimento rápido. 

Ainda sobre as práticas mercadológicas, Daniel Esteves 

relembra a existência de algumas editoras que chegam 

a pagar adiantamentos – que na opinião do roteiris-

ta deveria ser o mais correto. Contudo, usualmente as 

Fig. 95.
Capa do livro Artistas Brasileiras, de 

Aline Lemos. Editora Minguilim (2018)

Fonte: desalineada.tumblr.com
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editoras pagam aos autores depois que a venda dos li-

vros ocorre – podendo até mesmo ocorrer episódios de 

não pagamento por parte das editoras. Ainda que sejam 

exceções. Nesse sentido Sidney Gusman realça a neces-

sidade de existir uma relação de confiança entre autor 

e a editora. 

Como observamos, a busca por parte das edito-

ras por autores independentes ocorre principalmente 

quando existe relevância do artista no cenário, e ou, 

uma base de fãs já estabelecida – como afirma Zouvi. 

Entretanto, a artista também acredita que essa procura 

surja de um desejo de renovação existente nas atuais 

editoras. Utescher confirma essa percepção ao afirmar 

que as editoras, hoje em dia, estão mais atentas a mo-

vimentação de nomes que surgem nas publicações co-

tidianas, nos eventos, e que possam atrair a atenção de 

um público.

Acrescido a essas informações, Gabriel Calfa re-

flete que essa abordagem profissional pode assumir 

características interpessoais: “As propostas podem vir 

de um amigo, de um conhecido, ou de um editor que 

descobre o seu material em uma feira. Acho que é as-

sim que a coisa anda.”; um discurso sincronizado com 

as palavras de Aline Zouvi que confessa ter-se mudado 

para a cidade de São Paulo, justamente para se apro-

ximar das pessoas, e da cena de quadrinhos indepen-

dentes que está ocorrendo na cidade (ainda que faça 

a ressalva de que a concentração regional de produção 

artística possa ser um ponto negativo para todo o mo-

vimento em si).

Calfa conclui que as convenções de quadrinho 

mais uma vez assumem papel fundamental ao aproxi-

mar os artistas de todo o país de seus potenciais pares 
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e parceiros comerciais. Aline Lemos relata que seu pri-

meiro contato com editoras foi através de uma rodada 

de negócios ocorrida no FIQ – Festival Internacional de 

Quadrinho – onde, por norma, os autores se inscre-

vem e algumas editoras avaliam os portfólios, recebem 

projetos, etc. O mesmo ocorreu com Gabriel que infor-

mou que seu sócio Marcus representou o selo Risco HQ 

em uma reunião com as editoras Zarabatana, Veneta e a 

Pipoca & Nanquim, onde todas agiram de forma recepti-

va diante do trabalho apresentado. Na ocasião, Rogério 

Campos informou aos autores: “Olha, isso aqui não é 

Veneta”, evidenciando o fato de que se faz necessário 

ocorrer uma sintonia de linhas editoriais entre a em-

presa e os autores.

No caso de Mayara Lista, a autora relata já ter 

participado de duas rodadas de negócios no FIQ, sendo 

a primeira como artista solo, e a segunda como artista 

da editora Farpa. Por isso, Lista vê o processo como 

uma oportunidade para conhecer os editores – dentre 

eles, Veneta, Lote 42 e Mino – estreitar laços e ainda 

receber um feedback pelo trabalho apresentado. 

Todavia, devemos aqui dedicar um breve espaço 

a desfazer as ilusões que possam ocorrer com relação 

ao tamanho dessas empresas. Quando nos referimos às 

editoras – em especial as exclusivamente voltadas aos 

quadrinhos – tratam-se de empresas majoritariamente 

com baixo contingente de funcionários, devido a sua 

necessidade de enxugar custos. 

Ainda que não sejam uma editora, mas sim um selo 

editorial, a Risco HQ, devido à qualidade apresentada para 

aqueles que desconhecem os meandros do mercado, pode 

passar por uma empresa com grande número de funcio-

nários quando, nas palavras de Gabriel Calfa tratam-se 
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apenas algumas pessoas “correndo atrás de empacotar, 

imprimir, revisar, divulgar, etc”.

No caso de Wagner William, o artista decidiu fun-

dar sua própria editora, intitulada Texugo, por onde 

lançou suas criações intituladas O Martírio de Joana Dark 

Side, O Maestro, o Cuco e a Lenda (além de posteriormen-

te – com o auxílio do tradutor Raphael Ranieri – trazer 

para o Brasil o título internacional Strannik). 

No caso da editora Ugra, que também atua com 

poucos funcionários, Utescher relata que a editora já 

lançou e produziu um livro em homenagem aos qua-

renta anos do quadrinista Marcatti, além de manter uma 

produção constante de quadrinhos de bolso intitulados 

Fig. 96. Logotipo do selo 

Risco – HQ Independentes (2016)

Fonte: riscohq.com

Fig. 97.
Logotipo da editora Texugo

Fonte: wagnerwilliam.com

Fig. 98. Página do quadrinho O Martírio de Joana 

Dark Side, de Wagner William. Editora Texugo 

(2018) Vencedor do troféu HQ Mix 2018, categoria 

Arte-fi nalista Nacional. Fonte: wagnerwilliam.com

Fig. 99. Página do quadrinho O Maestro, o Cuco e a 

Lenda, de Wagner William. Editora Texugo (2017)

Fonte: wagnerwilliam.com
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UGritos, que são histórias curtas com miolo de 16 pá-

ginas; títulos normalmente lançados com cinco ou seis 

edições por ano. Douglas, que busca adequar a forma de 

impressão e de distribuição observando caso a caso, vê 

nas propostas da Ugra projetos diferenciados, elencando 

que já foram desenvolvidos desde tablóides em forma-

to de jornal, com tiragens de cinco mil exemplares, até 

fanzines de cinquenta cópias.

Esse grupo de editoras pequenas estão espe-

cialmente expostas às intempéries do mercado. A não 

vinculação a grandes conglomerados estrangeiros ou 

nacionais, canais de distribuição privilegiados, ou gru-

pos de mídias poderosos, geram desvantagens para as 

editoras independentes, entre elas: carência de capital, 

menor reputação, dificuldade de acesso aos canais de 

distribuição, margens comprimidas em decorrência de 

baixo poder de barganha com fornecedores e com dis-

tribuidores, etc (Rosa, 2008).

No campo das vantagens, surgem os baixos cus-

tos fixos, que permitem formas flexíveis de atuação, 

acomodando-se à flutuação do mercado e aos eventu-

ais problemas com seus lançamentos. Por fim, como 

observamos, as operações geralmente são dirigidas 

pelos próprios proprietários que, em geral, são profis-

sionais experientes do mercado (ibid).

Dentro dessas características, Gabriel Calfa expõe 

a principal razão para que as editoras de quadrinhos 

não se arrisquem muito, uma vez que isso envolve va-

riações mercadológicas, custos de produção, e ainda as 

Fig. 100. 
Capa do livro Marcatti 40, editora Ugra 

(2017). Vencedor do troféu HQ Mix 

nas categorias: “melhor publicação de 

humor” e “melhor publicação mix”.

Fonte: ugrapress.com.br

Fig. 101. 
Capa da revista Ugrito #11, de Cris Eiko. 

Editora Ugra. Fonte: ugrapress.com.br
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produtoras de HQs possuem uma baixa margem para 

absorver eventuais prejuízos. Por isso, Calfa acredi-

ta que no mercado dos livros de literatura exista uma 

maior disposição em correr riscos, pois na sua visão 

essas empresas possuem mais capital, e normalmente 

uma “cauda longa” para eventuais fracassos.

Dentre as poucas exceções do universo de quadri-

nhos Calfa aponta a editora Panini como um exemplo 

capaz de incidir em erros, e ainda sobreviver, como 

ocorreu no episódio onde um erro de edição obrigou a 

companhia a fazer um recall completo do material dis-

tribuído sobre o personagem Sandman.

Diante disso, Paula Cruz também enxerga na 

autopublicação a possibilidade de se desenvolver um 

tportfólio capaz de trazer a segurança e o encorajamento 

que a editora necessita para que abrace o projeto autoral.

Em linhas gerais, o editor Douglas Utescher acre-

dita existir uma falta de conhecimento por parte dos au-

tores sobre qual é exatamente o papel das editoras, e 

refuta a percepção da editora apenas como um órgão fi-

nanciador. Ainda segundo Douglas, idealmente a editora 

não deveria ser somente aquela empresa que vai pegar 

um trabalho finalizado e encaminhá-lo para a gráfica; 

uma editora deveria oferecer o papel prévio de edição, 

e buscar extrair o melhor do autor, além das questões 

como a distribuição e divulgação – libertando assim o 

artista para se dedicar a função de quadrinista e não 

mais de distribuidor, propagandista, relações públicas, 

uma série de outras coisas que não estão ligadas direta-

mente a fazer quadrinhos.

Ao refletirmos sobre essas possibilidades, Daniel 

Esteves acredita não ser antagônicoo aos casos dos ar-

tistas que possuem seus selos e trabalham em parcerias 
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com editoras, atuando no mesmo mercado, mas de 

formas paralelas. A mesma opinião é partilhada por 

Aline Lemos, que já publicou por editoras e de forma 

independente, e não exclui a possibilidade de realizar 

ambas as atividades novamente.

Se retornarmos a questão da aproximação entre 

artistas e editoras, podemos observar o relato de Laura 

Athayde que encontrou um caminho para atuar como 

ilustradora em diversas publicações. Athayde reforça 

a ideia de o artista construir sua base previamente, 

ao afirmar que suas tentativas de envio do portfólio 

nunca deram resultados, em contrapartida o seu re-

conhecimento de público no Instagram foi o que abriu 

as portas para convites profissionais. Além de sua base 

de fãs digitais, a ilustradora também relata o fato de 

ter sido convidada para trabalhar com uma editora du-

rante um evento em que estava vendendo fanzines.

Em outro viés, a liberdade criativa do experi-

mentalismo abre portas para que o mercado tradicional 

seja confrontado com as novas possibilidades e se veja 

obrigado a dialogar com isso – afirma Aline Lemos. O 

processo de produção desses projetos tido como não 

convencionais pode ser de fácil resolução através da ar-

recadação de fundos pelo crowdfunding, como defende 

Paula Cruz. Ainda que, no caso de uma editora, o proje-

to em questão não seja rentável, ele se torna viável para 

o artista independente que consegue fazer com que a 

inovação chegue às mãos do público.

No caso de um modelo de negócios padrão en-

tre autor e editora, entretanto, alguns pontos devem ser 

observados. Douglas Utescher comenta a sua experiência 

alegando que existem autores que preferem ser editados, 

com seu material sendo acompanhado, enquanto outros 
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preferem entregar o seu material finalizado. O editor, 

por via de regra, deixa essa decisão a cargo do autor, 

e acata a sua decisão. 

Pelo lado dos autores, Aline Zouvi acredita ser 

importante ceder um pouco para aprender a trabalhar 

fora dos próprios moldes, e entender como o seu tra-

balho pode dialogar com o mercado. Zouvi pensa ser 

importante ter a visão de um editor, mas pessoalmente 

prefere manter sua produção autoral solo, e em paralelo 

realizar trabalhos em parceria com editoras. 

Todavia, a relação entre editoras e artistas irá variar 

de caso para caso, como explica Douglas. A despeito dos 

detalhes operacionais dessa relação, Esteves defende que 

sempre seja uma parceria pautada na transparência pro-

fissional de ambas as partes. 

Neste tema, por sua vez, Laura Athayde relembrou 

durante sua entrevista a desagradável experiência du-

rante um projeto realizado, onde foram feitas alterações 

não aprovadas em seu trabalho, sem consulta prévia à 

autor, representando a falta de diálogo com rela-

ção ao criador da obra. Athayde entende que nesse 

caso especificamente, havia uma grande linha de 

comunicação – envolvendo muitas pessoas – o que 

prejudicou o ocorrido. Contudo, destacamos aqui o 

exemplo de como não tratar o trabalho de um artista.

Na outra ponta, Sidney Gusman relembra o caso 

de autores que não estão abertos a ouvir críticas, e por 

vezes reagem alegando que apenas o leitor não foi ca-

paz de compreender a sua obra. A essas colocações o 

editor conclui que todo artista, seja independente ou 
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profissional, está sujeito a ouvir o que quer e o que não 

quer, e não deve responsabilizar o leitor pelo seu fracasso 

como comunicador.

Ainda sobre artistas iniciantes, alguns novatos 

no ramo afirmam simplesmente não desejar trabalhar 

com editoras. Durante a entrevista Utescher ponderou o 

caso, e questionou se as próprias editoras não possuem 

uma parcela de culpa na aversão de novos autores às 

propostas de parceria, uma vez que, segundo o editor, 

existem algumas editoras que o fazem refletir “... se é 

para fazer isso, realmente é melhor fazer independente. 

Se não vai divulgar direito, se não vai fazer uma distri-

buição legal, se não vai realmente trabalhar o material 

e fazer um acompanhamento do começo até o fim, en-

tão o autor está certo em escolher trabalhar sozinho.” 

Apesar disso, Douglas reforça a existência de editoras 

muito boas atuando no mercado editorial. 

Os autores que optam por seguir atuando de forma 

independente, partem da premissa de manter consigo 

todo o lucro obtido das vendas, e isto é importante para 

quem busca alcançar uma renda com quadrinhos, como 

pondera Zouvi. A editora, por sua vez, para viabilizar a 

publicação de uma obra irá pagar revisor, letrista, tradu-

tor – se precisar – então a margem de retorno financeiro 

acabará sendo muito menor.

Por outro lado, existem casos de grande sucesso 

nesse relacionamento editora e autor, como é o caso de 

Wagner William que teve logo seu primeiro livro 

O lobisomem sem barba (2016) publicado pela Balão 

Editorial, que adorou o livro e o lançou da mesma 
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forma que o artista aplicou. Posteriormente, William 

publicou Bulldogma e O Flerte da Mulher Barbada, ambos 

pela editora Veneta. Silvestre, outro quadrinho foi uma 

produção realizada através de recursos obtidos por um 

edital, e posteriormente publicado pela editora Darkside.

Portanto, compreendemos que não existem 

caminhos editoriais atrelados a conceitos como 

certo ou errado. A relação entre editoras e autores é 

feita de escolhas e negociações.
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RELAÇÕES PRECÁRIAS

“I still found literary criticism

to be a suspect activity”

alison bechDel, fun home: 
a familY tRagicomic 

Ainda que as relações estudadas acima sejam passíveis 

de mudanças mediante as negociações, alguns pon-

tos são referentes ao mercado como um todo. A atual 

movimentação do mercado independente e sua a cena 

autoral encontra conexões com a precariedade traba-

lhista do país. 

No Brasil, desde os anos 80 a informalidade é um 

cenário latente. Naquele período, os índices indicavam 

28% de ocupação alternativa. À medida que ocorre-

ram agravamentos nas décadas posteriores, estudos 

mais atentos indicaram que esse índice aumentou ain-

da mais, momento em que os estudiosos passaram a 

desassociar a conexão das crises do processo de pre-

carização, entendendo-os não mais como episódios cí-

clicos, mas sim como uma questão estrutural do país 

(Prado, 2017). No campo editorial, Aline Lemos diz per-

ceber interesse por parte das editoras no movimento da 

autopublicação. Essa situação confi gura também uma 

forma de precarização – uma vez que condiciona os ar-

tistas a uma situação de falta de recursos, até que os 

mesmo obtenham sucesso comercial por conta própria.

Portanto, cabe a ressalva de que as editoras não 

são responsáveis pela confi guração atual. Essas empre-

sas, em especial, apenas se adequaram aos meandros 

do mercado que nas últimas décadas reforçou o proces-

so de substituição de empregos, estáveis e protegidos 

pelo estado, em favor do discurso “empreendedor” que 

permitiria uma maior fl exibilização salarial, dos horá-

rios e das confi gurações trabalhistas (Antunes, 2011).
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As próprias editoras não se encontram em uma 

situação financeira confortável, como defende Raphael 

Pinheiro, e, portanto, as medidas adotadas para inves-

tir apenas em materiais com garantias de retorno se 

faz necessário. Pinheiro compreende que apenas um 

artista extremamente virtuoso poderia atrair a atenção 

do mercado editorial sem as bases de público e venda 

previamente mencionadas. De acordo com Raphael esse 

seria um caso muito raro, uma vez que a maior parte 

dos artistas independentes não tiveram acesso ao pro-

cesso de editoração, e acabam por ser autores que ainda 

não se encontram tão profissionalizados quanto o ne-

cessário e desejado.

Diante desses desafios, artistas e editoras care-

cem do apoio de políticas públicas para o setor. Dentre 

os mais recentes avanços no estímulo da cultura na-

cional está a retomada do Estado como regulador de 

políticas culturais a partir do ano de 2002, quando 

tiveram início propostas de editais de fomentos através 

da implementação de cotas regionais em editais e con-

vocatórias públicas para o desenvolvimento de projetos 

culturais (Prado, 2017, p.2012).

Na busca por elementos estabilizadores para o 

mercado editorial, no ano de 2014, um novo perso-

nagem surgiu no cenário, com a chegada da Amazon 

no Brasil. A chegada da gigante americana interferiu 

diretamente na relação das editoras e na venda dos 

quadrinhos. Ao contrário das principais livrarias que 

trabalham com o modelo de consignação, a Amazon 

adotou a postura de comprar os livros das editoras e 

os estocar em seu centro de distribuição, assim agi-

lizando a chegada do material nas mãos dos leitores. 

Essa postura agradou imensamente as editoras que 
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garantiram a velocidade na entrega de seu material, 

além de obterem um fluxo de caixa mais previsível e 

imediato (Toledo, 2017).

Contudo, Utescher nos alerta ao refletir que, por 

volta dos anos 2017 e 2018 as editoras ainda demons-

travam bastante interesse em publicar os autores inde-

pendentes, mas à medida que a Amazon se consolidou 

no mercado, e a crise nas livrarias – e suas megastores 

– se agravou, houve um retrocesso e o aumento do re-

ceio de investir em novos títulos nacionais, preferindo 

manter a velha política de traduzir obras consagradas 

internacionalmente.

O catálogo de publicações brasileiras junto das 

editoras desde então sentiu uma retração. Neste sen-

tido Douglas conclui que de fato, publicar um material 

internacional que já possui resenhas realizadas e que 

parte do público já está aguardando é mais seguro do 

que iniciar um trabalho inédito com um artista nacional 

e construir junto a ele a ampliação do cenário.

O editor da Ugra revela o seu receio sobre o avan-

ço da megacorporação ao relembrar que a Amazon em 

outros países já buscou se aproximar do mercado inde-

pendente, e estabeleceu uma relação confusa e predató-

ria, que parece excluir toda as formas de concorrência e 

possibilidade diferentes das propostas pela empresa. O 

editor vê essa relação como especialmente complicada 

no Brasil, onde ele acredita existir uma relação de sub-

serviência entre as editoras e a empresa americana.

Em entrevista a Ramon Vitral, pela revista PLAF, 

Thiago Pitaluga um dos sócios da loja de quadrinhos 

Mandrake Comic Shop localizada em Goiânia reflete como 

algo positivo o fato da Amazon disseminar a linguagem 

dos quadrinhos, e levar as edições para todas as regiões do 
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Brasil. No entanto, Pitalunga ressalta a confusão que os 

descontos praticados pela empresa causa nos leito-

res, que passam a demandar das lojas especializadas 

– incluindo a Mandrake – as mesmas ofertas oferecidas 

pela Amazon. Como consequência, resta ao lojista o tra-

balho de conscientização sobre os problemas de logística, 

limitações financeiras e detalhes mercadológicos do ce-

nário editorial, que impossibilitam que uma loja física, 

com todos os seus custos, alcance os preços oferecidos 

por uma multinacional (Vitral, 2019, p.25). Também em 

entrevista para Ramon Vitral, Douglas Utescher afirma: 

“Depender exclusivamente de uma corporação com ética 

tão duvidosa quanto a Amazon não é, obviamente, solução 

para ninguém. Com um mercado relativamente pequeno e 

em formação como o brasileiro, mais proveitoso seria es-

tabelecer vias de diálogo efetivas entre editoras e lojistas, 

para que um entenda as dificuldades do outro.”

Mitie Taketani, por sua vez aponta a Amazon como 

uma das responsáveis por colocar em risco as livrarias 

e impossibilitar que novas lojas surjam. O modelo de 

pré-venda e descontos, que editoras e grandes redes 

adotam, está impedindo que agentes menores se man-

tenham, é o que alerta a sócia proprietária da Itiban Co-

micShop, em entrevista para o site Vitralizado.

Diante dos problemas, faz-se necessário que 

medidas surjam em auxílio ao mercado independen-

te, e de fato algumas tem surgido, como ressalta Laura 

Athayde. A quadrinista relembra a existência do estúdio 

da também quadrinista Carol Rossetti, que se especializou 

em oferecer projetos gráficos para quadrinhos. Athayde, 

ao planejar lançar seu novo livro – ainda não lançado 

– buscou o auxílio de Rossetti, e se diz satisfeita com 

a experiência.
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Editoras, independentes ou não, quadrinistas 

independentes ou não, partilham o mesmo universo, 

é o que aponta Daniel Esteves ao concluir:

“Eu quero que a editoras estejam funcionando 

muito bem, e quão melhor estiver pra elas, me-

lhor pra mim também. A gente não é inimigo, 

a gente tá dentro desse mesmo universo, parti-

lhando de leitores em comum (...) e construindo 

de formas um pouco diferentes  caminhos para se 

publicar quadrinhos.”
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considerAçÕe finAis

Essa investigação foi realizada com o intuito de ampliar 

a compreensão em relação à cena de quadrinhos ditos 

independentes. O estudo voltou seu olhar para o cenário 

brasileiro, compreendendo suas particularidades e tra-

çando pontos relevantes de sua história, a fi m de pontuar 

os eventos que culminaram no momento atual. Este está 

distante de ser um estudo defi nitivo e nunca se propôs a 

sê-lo, uma vez que se espera que as difi culdades estrutu-

rais e culturais aqui apresentadas sejam sanadas em um 

futuro próximo, permitindo assim que a cena alternativa 

cresça e amadureça como fonte de renda para seus auto-

res e produção cultural do país. 

A análise bibliográfica confirmou a influência 

da cultura americana sobre o mercado nacional e, 

consequentemente, a carência de espaços profis-

sionais para artistas brasileiros diante do volumoso 

conteúdo importado. 

Diante dessa relação de infl uências fez-se neces-

sário também observar os movimentos socioculturais 

ocorridos nos quadrinhos americanos, em especial o 

Comix, que rompeu estigmas e paradigmas vigentes 

em sua época, libertando assim os quadrinhos para os 

eventos que marcaram as décadas seguintes – em am-

bos os países.

A marca infantil atribuída à mídia aqui estudada 

deve ser profundamente rechaçada libertando assim as 

páginas da arte sequencial para a produção de qual-

quer tema e formato desejado por seus autores. Para 

“In the Book of Life, 

The answers aren’t in the back.”

chaRles m. schulz
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tal, compreendemos que a mudança ocorre em níveis 

externos ao ambiente das HQs, como evidenciamos ao 

constatar que a mudança no perfil dos autores e do público 

leitor advém de uma transformação cultural anterior aos 

quadrinhos, onde a aceitação das diferenças – sejam elas 

de gênero, raça, credo, ou qualquer outra natureza – nasce 

de avanços sociais e de políticas sociais que culminam na 

reflexão e na liberdade de conteúdo das histórias narradas. 

Tais mudanças não são necessidades locais, mas sim mun-

diais. E nesse aspecto a influência cultural e a globalização 

podem, sim, revelarem-se poderosos aliados, encontrando 

na importação de quadrinhos formas de que novos pensa-

mentos cheguem aos leitores.

Ainda se dedicou espaço ao debate do que confi-

gura um quadrinho enquanto objeto, e observou-se a 

tradução literal do termo indie comics para a expressão 

quadrinho independente, evidenciando a sua fragilida-

de do termo no intuito de definir as características do 

panorama brasileiro. A despeito das inconsistências do 

termo, ele é amplamente usado e reconhecido por ar-

tista e leitores de quadrinhos no Brasil, sendo assim 

eficiente no campo popular.

Não podemos afirmar a existência de um mercado, 

no sentido de gerar lucro suficiente para o sustento da 

maioria dos quadrinistas alternativos, mas a permanência 

desses artistas na produção de suas obras fomenta a exis-

tência de uma cena, essa sim, reconhecida e admirada.

Entretanto, essa mesma cena encontra momentos 

de atuação como um mercado tradicional, a exemplo do 

que ocorre durante o celebrado festival da Comic Con 

Experience, onde os artistas encontram um substancial 

contingente de público e isso se reflete no exponencial 

lucro da venda de seus materiais.
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A Comic Con é um modelo de festival voltado ao 

universo do entretenimento, sendo utilizado internacio-

nalmente e também muito bem adaptado as preferência e 

gostos do público brasileiro. O que não configura uma sur-

presa, uma vez que o grande público leitor de quadrinhos 

também é grande consumidor de quadrinhos americanos 

e admirador do modelo de festivais tão popular nos EUA 

desde a década de 70. Todavia, os profissionais que per-

meiam o cenário brasileiro de quadrinhos carregam em 

si a marca de personas apaixonadas pelo que produzem. 

Não apenas os artistas, mas todos os envolvidos, sejam 

em festivais, lojas, jornais e outros campos de atuação, 

mantém a admiração pela nona arte como força motriz 

de seus trabalhos.

Portanto, a grande porta de entrada para o atual 

aumento no número de artistas independentes, têm sido 

os festivais, onde seus ‘alleys’ figuram como palco para 

os produtores independentes e tradicionais, permitindo 

que o grande público tenha acesso a ambos de forma 

indiscriminada. É durante os eventos de quadrinhos que 

se permite o desenvolvimento de um mercado alternativo 

ao das livrarias, e o alcance dos quadrinistas, ampliando, 

suplantando e superando os problemas bases que atrapa-

lham o mercado, em especial a distribuição e a divulgação.

Conforme observamos, a produção autoral no país 

não é um evento recente, entretanto, confirmou-se tam-

bém a suspeita de que a crescente presença de novos artis-

tas em festivais e nas plataformas de financiamento coleti-

vo incentivam e encorajam os potenciais artistas que ainda 

não haviam iniciado sua produção. É através do exemplo 

que assistimos à transformação da figura do leitor em 

alguém que decide se tornar um produtor de quadri-

nhos, e aí está um dos elementos centrais que explicam 

a recente onda de crescimento entre os autores. 
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Contudo, cabe salientar que uma larga parcela 

desses novos artistas inicia sua carreira imbuídos de 

um forte desconhecimento e romantismo acerca da 

realidade do mercado editorial. Muitos deles incutidos 

de grande desejo de realização, mas em alguns casos, 

detentores de pouco conhecimento técnico. Não 

cabe aqui ditar quem pode adentrar ao universo do 

quadrinhos mas vale relembrar a referência clássica 

conhecida como “Strunk and White”que afirma: “one 

must first know the rules to break them” 11 (Agus, 2012 

p.129).

A liberdade irrestrita enfrentada pelos artistas que 

adentram ao ambiente autoral é ambivalente, estando a 

cargo da percepção de cada um. O completo desprendi-

mento pode ser fonte de grandes erros e grandes acertos, 

estando a cargo de cada indivíduo, de seus desejos e de 

suas capacidades, o resultado de sua obra.

Todavia, existem fortes indícios de uma dicotomia 

na relação entre o mercado alternativo o mercado tra-

dicional, apontando um conformismo no modo como se 

dá esse relacionamento. Percebemos a existência de um 

desejo por parte das editoras, no que se refere ao ama-

durecimento dos novos profissionais que surgem no 

cenário, entretanto, esses artistas devem buscar meios 

de alcançar sua profissionalização por vias próprias, 

uma vez que não existe margem para investimentos ou 

prejuízos por parte das editoras em relação a esses qua-

drinistas. As empresas do mercado editorial, por via de 

regra, trabalham com uma baixa margem de lucro, o 

que inviabiliza perdas de capital em investimentos que 

não deem retorno financeiro. 

11. É preciso primeiro conhecer as 

regras para quebrá-las.

(Tradução do Autor)
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Por outro lado, evidencia-se um novo pensamento 

por parte de alguns autores estreantes, que não desejam 

trabalhar em parceria com editoras, fazendo a escolha 

pessoal de trilhar o caminha da autonomia por escolha e 

não por falta de oportunidades. Ocorre que quando esses 

artistas alcançam o sucesso almejado, através de obras 

bem produzidas, selos independentes e editoras com-

postas por um único integrante, as ditas editoras tra-

dicionais encontram dificuldades para atrair esse novo 

autor para um modelo mais convencional, muitas vezes 

com propostas de consignação. O que revela também 

uma necessidade de repensar as relações entre editoras e 

artistas independentes.

Acerca da questão principal da qual partiu essa 

investigação, não forma apontadas relações diretas 

entre a crise livreira e o aumento de autores de qua-

drinhos independentes. Nenhum dos participantes en-

trevistados relacionou espontaneamente o grande cres-

cimento do número de quadrinistas independentes com 

o declínio das livrarias. Apenas um dos entrevistados 

afirmou acreditar que a crise livreira não está direta-

mente conectada ao aumento de autores, verbalizando 

a dúvida dessa investigação. Os demais participantes 

sequer apontaram a relação entre o grande crescimento 

do número de quadrinistas independentes  e o declínio 

das livrarias. 

Apesar disso podemos afirmar que ambos os efei-

tos observados estão conectados de forma indireta, uma 

vez que a diminuição de pontos de vendas para autores 

e editoras leva a uma maior precarização, desmontan-

do o sistema editorial tradicionalmente estabelecido 

no país, e conduzindo editoras e autores a buscarem 
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alternativas para venderem suas publicaões. Além dis-

so, ao declararem incapazes de absorver o contingente 

de potenciais autores, as editoras acabam por reforçar 

o direcionamento desses artistas para a informalida-

de. Obviamente, as editoras, como qualquer empresa 

orientada para o seu sustento, se reservam o direito de 

contratar somente aqueles que são entendidos como 

mais pertinentes e não possuem obrigação de lidar com 

a avalanche de novos artistas.

No ambiente digital, as redes sociais despontam 

como um fértil campo e uma alternativa democrática, 

garantindo que qualquer artista com acesso a internet 

possa se autopublicar digitalmente, tornando pública 

a sua criação, e sendo usada como uma vitrine para 

os expectadores.

Todavia, em meio à ebulição de novos quadrinis-

tas parece tornar-se mais difícil galgar algum lugar de 

destaque em meio a confluência de conteúdos digitais. 

Entretanto, parece haver uma ressonância de temas em 

comum, envolvendo a criação do artista e seu público, 

como um dos elementos daqueles que se destacam, e 

alcançam alguma medida de sucesso.

Ainda no ambiente digital observou-se algu-

mas tentativas fracassadas de se desenvolver espaços 

de congregação de conteúdo de quadrinhos, inspirados 

no sucesso dos serviços de streaming. Não sabemos se 

no futuro alguma plataforma nesses moldes irá abrigar 

a produção de arte sequencial, contudo, até o momento 

nenhuma obteve sucesso de crítica e público, sendo dele-

gado às redes sociais, Instagram e Twitter, os principais 

palcos de leitura dos quadrinhos – em especial as tirinhas 

em quadrinhos.  

Ademais, evidenciou-se que para os artistas que 

desejem imprimir suas obras as plataformas de finan-
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ciamento coletivo são uma realidade, figurando como 

artistas mais bem-sucedidos em arrecadação justa-

mente aqueles artistas que já possuem uma base de fãs 

nas redes sociais. 

Neste cenário, a plataforma Catarse desponta como 

o maior canal de captação de recursos para quadrinistas 

– seja através de campanhas de financiamento ou atra-

vés de assinaturas mensais para apoio do trabalho de um 

artista. Além disto, os editais promovidos pelos governos 

estaduais e municipais também apontam caminhos para 

a melhoria da produção cultural.

Diante de todos os eventos apresentados, essa obra 

não aponta soluções para a questão da distribuição, mas 

ressalta a sua urgência, percebendo que as mudanças 

necessárias para melhorias transpassam os modelos de 

negócios editoriais, as estruturas de transporte e logísti-

ca que permitam o acesso de todos os estados de forma 

viável para todas as editoras e empresas que distribuam 

obras literárias. Na esperança de melhorias espera-se 

maior participação governamental no sentido de fornecer 

infraestrutura além de incentivos e programas voltados 

para a cultura. 

É digna de nota a histórica participação da edi-

tora Abril na tentativa de vencer esse problema hercú-

leo que afeta todo o mercado editorial brasileiro. Com 

base na história espera-se compreender os pontos que 

podem ser melhorados e reestruturar o cenário de dis-

tribuição nacional.

Neste instante em que concluímos essa investiga-

ção é impossível prever o futuro do mercado editorial, 

mas é possível afirmar que diante da reconhecida 

crise, mudanças já estão em curso, onde todos os agen-

tes envolvidos na cadeia produtiva precisam repensar 

suas participações. A presença de centenas de profissio-
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nais buscando formas de produzirem suas obras e ga-

rantirem que elas cheguem até os seus leitores é fonte 

de esperança para todos. Portanto, ainda que a crise li-

vreira não tenha sido causada pelas autopublicações e 

nem a ebulição de novos profissionais se deva à crise, 

podemos afirmar que esses artistas – novos e antigos 

– terão que lidar com as consequências do declínio do 

mercado tradicional, e mantemos a esperança de que de 

tantas mentes voltadas para os quadrinhos surjam as 

soluções necessárias para a reestruturação e amadure-

cimento do mercado. 

Por fim, espera-se que a natureza fugaz desse es-

tudo não se perca e que possa servir de registro para 

novos pesquisadores, admiradores da arte sequencial 

e leitores. Os quadrinhos brasileiros se encontram em 

mudança de estilo, de temas, de artistas, de público, de 

meios de comunicação e vendas, e seguem em busca de 

novos artistas e novos leitores, porque sem dúvida, os 

quadrinhos sejam eles brasileiros, ou não, ainda têm 

muito para dizer.
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guião dA 
entrevistA

ANEXO I
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Qual a sua formação acadêmica e profissional?

Quando, e como, iniciou-se o seu contato com quadrinhos?

Segundo a sua visão, como v,ocê define o quadrinho independente?

Com relação ao quadrinho independente, como você tomou conhecimento desse 
segmento?

Quais são os métodos de publicação e edição que você utiliza?

Qual a sua principal motivação para publicar quadrinhos?

Sobre o público-alvo dos quadrinhos independentes, quem você acha que são 
esses leitores?

De que forma você acha possível leitores terem acesso a quadrinhos 
autopublicados?

Qual a sua percepção em relação a novos produtores de quadrinhos 
independentes? Você acredita que o número de autores tem aumentado ou 
diminuído?

Em sua experiência pessoal, como funciona contato com um(a) novo(a) artista/
editora?

Porque você acha que esses artistas utilizam a autopublicação ao invés de 
trabalhar em parceria com uma editora?

O que você pensa sobre viver de quadrinhos no Brasil?

No seu caso, o trabalho com quadrinhos figura como sua principal fonte de 
renda? Se não, qual seria?

Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que a autopublicação de 
quadrinhos enfrenta?  E as maiores vantagens?

Quais mudanças você acha que estão por vir no mercado de autopublicação?

Se você fosse indicar materiais de estudo para um artista independente que está 
começando. O que você indicaria?

Por fim, cite de 3 a 5 exemplos de quadrinistas independentes que você admire.
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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ANEXO II
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Bom dia, Renan. Obrigado pelo convite para 

participar da sua pesquisa.

É... vou falar um pouco da minha formação.

Eu me formei em história inicialmente. Eu sou 

mestre em História e Culturas Políticas pela 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais. 

Quando eu saí do ensino médio, eu já tinha 

interesse em quadrinhos. Eu tinha feito alguns 

cursos quando era adolescente, mas eu não 

conhecia essa área, profissionalmente falando. 

Houve uma certa pressão, que eu mesma 

me coloquei, para ter uma certa profissão 

estabelecida. Eu não sabia que canais eu poderia 

ter para produzir quadrinhos, e eu gostava de 

história, então eu fui estudar história. 

E lá na faculdade... foi uma faculdade que eu gostei 

muito, que me influencia profissionalmente 

bastante; esse negócio da pesquisa, eu acho que 

está presente bastante nos meus trabalhos. 

Eu tinha interesse em quadrinhos. Eu pesquisei 

quadrinhos e cartoons. E depois no mestrado 

eu continuei numa área de estudos da cultura e 

política também. Eu estudei literatura de ficção 

científica no mestrado, mas quando eu me formei 

em licenciatura, eu percebi que eu não queria 

seguir essa carreira, e aí eu já tinha começado 

a ter contato com outras possibilidades. E aí eu 

decidi que eu ia fazer quadrinhos nessa época 

que eu estava me formando, e comecei a estudar 

Design Gráfico. 

Eu fiz o curso de Design Gráfico durante o mestrado 

em História. O mestrado era o meu sustento na 

época, e uma pesquisa que eu gostava também, 

mas eu já estava tentando entrar nessa área mais 

visual. Eu não me formei em Design Gráfico. 

Eu interrompi meu curso e estive um período 

na França, em um mestrado em quadrinhos 

lá, mestrado de história em quadrinhos em 

Angoulême, na EESI , que é a Escola Europeia 

Superior de Imagem, mas por motivos de saúde 

eu não concluí esse curso também. 

Então eu comecei o curso de Design Gráfico, 

eu comecei o mestrado em quadrinhos, e não 

finalizei esses cursos. 

Eu voltei para o Brasil em 2016 e comecei 

a trabalhar na área de ilustração, cartoon e 

quadrinhos, fazendo cursos independentes, por 

fora, nessa área visual.

E esse ano – quer dizer, já tinha aí quase uns 

cinco anos que eu estava afastada de  faculdade – 

eu comecei artes plásticas na Universidade daqui 

(Belo Horizonte), só que no momento essas aulas 

estão interrompidas por causa da quarentena.

Ilustradora, Quadrinsta, Mestre em História e Culturas Políticas.

ALINE LEMOS
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Eu acho que como muita gente, assim da 

minha idade... Eu sou uma leitora desde 

jovem. De quadrinhos eu lia Turma da Mônica, 

eu lia Mafalda, Calvin & Haroldo, é... depois na 

adolescência eu comecei a gostar muito de 

mangás. Eu li muito mangá, tive uma fase que 

eu só lia mangá. Depois, quando eu entrei na 

faculdade de história, eu comecei a conhecer 

outras possibilidades de quadrinhos: graphic 

novels, quadrinhos europeus. E esse foi o meu 

contato como leitora. 

Eu frequentava, aqui em Belo Horizonte, o 

Festival Internacional de Quadrinhos, que é 

um evento que começou a me aproximar com a 

cena local de quadrinhos, com a cena brasileira. 

Eu comecei a ver pessoas que produziam 

quadrinhos, e foi uma das coisas que começou 

a me dar uma ideia de que isso poderia ser uma 

possibilidade real. Produzir quadrinhos é uma 

possibilidade profissional real, e eu comecei a 

ver isso nesse momento.

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?

Quadrinho independente para mim tem a ver 

com modo de produção. Eu acho que o principal, 

que eu diria, seria uma produção que não está 

vinculada às formas estabelecidas, tradicionais, 

de financiamento e distribuição, digamos, 

editoras, empresas grandes... Eu acho que eu 

definiria por aí. E eu acho que você já sabe 

disso na sua pesquisa: que a gente está em um 

momento de muita mudança nesse mercado, 

e eu acho que essa mudança vai exigir novas 

formas de definir isso. 

Eu estive em alguns eventos, onde até estavam 

sendo discutidas essas questões. A Feira Dente, lá 

em Brasília, teve algumas mesas sobre isso, e eu 

achei interessante. Foi levantado lá que a palavra 

“independente”, na verdade, os quadrinhos 

independentes são muito dependentes. Eles 

também dependem de financiamento, eles 

também dependem de condições materiais de 

produção. Então talvez um outro termo seria 

interessante surgir para explicar essa forma. 

Eu colocaria quadrinhos que são feitos fora 

de grandes meios de produção e difusão. Eu 

colocaria dessa forma.
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Eu já frequentava o Festival Internacional de 

Quadrinhos, que ele é bianual, de dois em dois 

anos, aqui em Belo Horizonte. Mas quando eu era 

adolescente, eu estava muito mais interessada 

no Mangá, na comunidade, e eu nunca prestava 

muita atenção em que estava lá produzindo 

quadrinhos. Porque tinha, né!? 

Mas aí nessa época, por volta de 2012, 2011, 

quando eu estava me formando em História, que 

eu fui no FIQ e conheci pessoas que eram meus 

veteranos lá no curso de história e que estavam 

fazendo quadrinhos. Era o Luís Felipe Garrocho, 

e ele estava junto com outras pessoas que eu 

conhecia de longe do Panda Comics, que era 

um coletivo que estava publicando quadrinhos 

independentes. Então esse negócio de ter 

uma pessoa que eu sei quem é, e que produz 

quadrinhos, produziu um certo impacto em mim, 

de eu perceber que isso era uma coisa tangível, 

possível de fazer. E eu comecei a prestar mais 

atenção, comecei a ir em feiras independentes, 

eu conheci a Zica, que já estava produzindo há 

um tempo aqui em Belo Horizonte também. 

Eu comecei a acompanhar na internet algumas 

páginas de quadrinhos independentes, nessa 

época no Facebook. Isso foi aquela época “pré-

algoritmo excludente”; digamos que o Facebook 

dificultou bastante a circulação das coisas para 

alguns produtores, mas nessa época não. Então 

tinha muita gente postando quadrinhos no 

Facebook, e eu conheci pessoas de outros lugares. 

4. e com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?

Conheci tipo Diego Sanchez, Felipe Portugal... E 

nessa época, os quadrinhos de pessoas da minha 

idade, jovens, começaram a ser uma referência 

para mim. De pessoas nacionais... lá de Brasília, 

que vem a ser o pessoal que produz a Feira Dente. 

Da SAMBA , né?! A Gabriela, LoveLove6, como 

sendo uma referência muito forte para mim até 

hoje, inclusive. 

E aí na internet eu fiquei sabendo de algumas 

iniciativas de ajuda a jovens autoras, mulheres. 

E nessa época eu já estava também muito 

interessada em feminismo, em discutir as 

questões que me tocavam pessoalmente em 

relação a gênero, sexualidade. Foi uma coisa que 

quando eu comecei a produzir quadrinhos, era 

uma coisa que eu gostava muito de explorar, e 

eu encontrei comunidades dispostas a fazer isso 

e a incentivar jovens autoras a fazerem isso por 

meio do quadrinho. Aí o primeiro quadrinho 

que eu produzi, no final de 2013, foi para uma 

revista chamada Revista Inverna, que era para 

jovens autoras iniciantes. E aí eu pensei: “Poxa, 

eu queria fazer quadrinhos. Vou começar!”, 

e mandei para essa revista. Depois ela teve 

dificuldade de ser impressa, porque ela era por 

um edital que exigia captação de recursos, então 

custou a sair. Mas enfim, eu fiz. E comecei a 

fazer mais, e participei logo em seguida do Zine 

XXX, foi também um zine de mulheres jovens 

autoras, e um fanzine que teve financiamento 

coletivo no Catarse – que era uma coisa meio 
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nova na época. Inclusive uma coisa que o Luís 

Felipe Garrocho e o Eduardo Damasceno tinham 

feito aqui em Belo Horizonte. No FIQ de 2013 

eles lançaram esse quadrinho, que foi o primeiro 

quadrinho nacional lançado pelo Catarse. Então 

também estavam surgindo essas novas formas 

de publicar, que seria a internet, o financiamento 

coletivo; participar de coletânea é uma coisa que 

já acontecia também – mas não para mim, né?! 

Então eu comecei. 

Depois que eu publiquei no zine XXX, eu comecei 

a participar de uma comunidade no Facebook 

de desenhistas, garotas, autoras que queriam 

discutir a produção delas, e esses coletivos, 

esses espaços assim foram muito importantes 

para mim. Ao mesmo tempo, logo em seguida, 

em 2014 eu comecei a participar de um coletivo 

de artistas aqui em Belo Horizonte, que era as 

Zinas. Eram sete mulheres, artistas daqui;  uma 

amiga minha participava já e me convidou. E foi 

quando eu conheci o fanzine, então eu comecei 

a conhecer todas essas formas de publicação 

independente nessa aí... 2014. Porque o negócio 

da editora era muito distante, assim... Eu não 

sabia como chegar em um circuito de produção 

maior, mas essas formas de publicação 

independente, eu as via acontecendo e era 

alguma coisa que eu poderia fazer dentro do 

meu alcance. Então eu comecei tanto a aprender 

a fazer os quadrinhos, a aprender a desenhar, 

e ao mesmo tempo já estava publicando. Isso 

aconteceu com muita gente, eu acho, dessa 

minha –digamos – geração. E aí, aqui no coletivo, 

a gente fazia fanzines juntas. A gente publicava, 

levava em feira de artistas independentes aqui 

em Belo Horizonte. E foi assim que eu comecei a 

participar do circuito independente. 

5. QuAis são os métodos de publicAção 
e edição Que você utilizA?
Eu acho que como muitos artistas independentes, 

vários! Todos (métodos de publicação), desde 

que eu publiquei ali pela primeira vez, em 2014.

Então assim, não tem tanto tempo se você 

pensar em termos de uma carreira e pensar 

que nessa época eu não só publiquei a primeira 

vez, mas eu também comecei a aprender esse 

ofício de artista independente. Então eu fui 

experimentando várias formas, e hoje eu vejo 

e fico pensando que eu vou continuar usando 

essas várias formas. 

Eu publiquei fanzines, que é uma forma que 

eu tenho muito carinho, e que eu acho que 

é muito interessante, que não concorre com 

outras formas de publicação, mas complementa, 

porque tem uma forma de circulação muito 

particular, que é uma forma analógica, pessoal, 

de pessoa a pessoa, é uma forma acessível.  Eu 

dei muita oficina. Eu acredito muito no potencial 

comunicativo e educativo do fanzine.
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Então assim, hoje eu já publiquei um livro por 

uma editora, em 2018, o que foi uma experiência 

diferente, que eu gostei também, mas eu acho 

que essas formas não competem. Assim como a 

internet. Então eu continuo usando várias formas.

Eu publiquei fanzines que eu publiquei sozinha, 

eu mesma editando, fazendo projeto gráfico - eu 

também penso nessas coisas, acompanhamento 

gráfico; fanzine que foi editado coletivamente; 

fanzine que foi publicado, editado com cuidado 

gráfico de material, risografia, custura; fanzine 

que foi editado com xerox , improviso... 

Eu acho que cada projeto vai pedir uma fórmula 

diferente. E isso que eu gosto no fanzine 

também, que você tem acesso a decidir essas 

coisas do processo. E aí suas limitações viram 

na verdade escolhas criativas - você solucionar 

esses problemas. Então uma das formas que 

eu mais gosto, e que eu pretendo continuar 

usando, é o Fanzine. Então eu publiquei com 

fanzine coletivo, com fanzine individual, 

publiquei online. E desde essa época eu criei 

uma página e eu continuo mantendo. A gente 

vai tentando usar as plataformas e isso vai 

variando muito ao longo do tempo, porque 

elas não favorecem o pequeno produtor, e nem 

sempre o seu público consegue ver o que você 

publica, e nem sempre você consegue monetizar 

também nessas plataformas. Hoje a que eu mais 

uso é o Instagram, que é a que eu tenho mais 

retorno de interação, e vez ou outra uma venda 

dos materiais, mas eu não sou uma pessoa que 

está com a produção voltada para a internet – 

de tentar monetizar e manter uma constância. 

Eu tentei, mas eu percebi que esse não é o meu 

modo de produção preferido, mas faço também. 

Eu publiquei um livro, que é o Artistas Brasileiras, 

no finalzinho de 2018, pela editora Miguilim, que 

é uma editora aqui de BH. E, na verdade, é um 

material que eu já tinha criado, já estava criando 

– que eu estava criando e publicando online. E 

eu já pensava na possibilidade de fazê-lo virar 

um livro quando houve esse convite da editora. 

A editora me convidou, e também convidou um 

designer para fazer o projeto gráfico do livro, e 

eu acompanhei esse processo, mas eu não o fiz. 

Que é o João Belo, né?! Ele é quadrinista também, 

e esse processo da editora foi diferente, mas 

foi positivo também porque acaba que retira 

muito trabalho das minhas costas, né?! A dor e 

a delícia é isso que você faz tudo, então retirou 

das minhas costas grande parte da produção 

editorial, a distribuição que é o principal (eu 

acredito) problema do artista independente, o 

como dar vazão a essa produção. E aí a editora 

faz isso. 

E ano passado (no finalzinho) eu decidi publicar 

um livro eu mesma. Eu fiz um projeto por 

financiamento coletivo, no Catarse, que foi o Fogo 

Fato, que é o meu segundo livro, e dessa vez é 

um quadrinho maior, porque o Artistas Brasileiras 

é um quadrinho seriado, são varias histórias 
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curtas, pequenas. Esse não, ele é uma narrativa 

só. E eu queria – ao contrário da editora – que o 

retorno fosse mais rápido, que viesse para mim 

mais rápido. Então ele foi publicado, eu acabei 

de enviar para os apoiadores, e o lançamento 

está adiado, também por causa da quarentena, 

mas ele seria esse mês (março de 2020). 

Então os métodos de publicação e edição que eu 

uso são vários, vão continuar sendo. Atualmente 

eu uso fanzine, internet, tem o livro da editora 

que eu vendo também nas feiras, e tem o livro 

que eu acabei de fazer eu mesma. Ah, um colega 

me ajudou, Gabriel Nascimento, ele me ajudou 

na edição desse último livro.

A minha principal motivação para fazer 

quadrinhos é que eu gosto de fazer quadrinhos. 

Eu acredito muito no potencial que ele tem de 

comunicar, de trazer leituras interessantes 

sobre o mundo, instigantes. Eu gosto muito de 

misturar a narrativa com o visual. Eu gosto de 

produzir a edição do quadrinho também... Eu 

gosto de tudo que envolve. A minha motivação é 

que eu gosto de quadrinhos mesmo.

    Eu acredito que pelo potencial que os 

quadrinhos têm, pelo potencial como linguagem, 

é tão múltiplo, é tão infinito, que isso me instiga 

muito, eu faço coisas muito diferentes umas das 

outras. E eu acho que o quadrinho me permite 

isso, ao mesmo tempo ele permite ser uma coisa 

próxima das pessoas. Não porque seja fácil, mais 

fácil do que outras linguagens, mas eu acredito 

que ele pode aproximar os leitores sim. 

6. QuAl A suA principAl motivAção pArA 
publicAr QuAdrinhos?
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Pelas ferramentas que eu tenho para perceber 

meu público, que são o retorno dos aplicativos, 

por exemplo - no Facebook, Instagram, eles têm 

algumas estatísticas - , e também pela minha 

presença nas feiras – porque eu frequento muito 

feira, então eu encontro meu público pessoalmente 

– eu vejo que eles são muito pessoas próximas 

do meu próprio perfil: pessoas LGBT, mulheres, 

jovens de vinte a trinta anos, universitários... E 

eu acho que isso talvez se repita no quadro geral 

do quadrinho independente. Eu não tenho estudo 

para isso, mas eu diria que são jovens adultos 

que tem alguma formação universitária, de classe 

média, que tem algum dinheiro para gastar de vez 

em quando em arte independente, que frequenta 

algum circuito independente da cidade, tipo 

feitinhas. E eu me interesso muito por isso, porque 

eu tenho muita vontade de expandir esse público 

leitor. Eu acho que é uma coisa que beneficiaria 

muito a nossa cena. 

Eu tenho uma crença mesmo em democratizar 

o acesso à cultura, então eu gostaria que meu 

quadrinho chegasse em pessoas além da classe 

média, eu gostaria que meu quadrinho tivesse 

uma amplitude mesmo. Por um lado, isso não é 

necessariamente ruim, eu vejo que tem muitas 

mulheres que acompanham os meus quadrinhos 

justamente porque nos meus quadrinhos eu 

expresso questões que elas estão interessadas: 

do feminismo, da minha militância; são pessoas 

que pensam de forma próxima a minha, e 

7. sobre o público-Alvo dos 
QuAdrinhos independentes, Quem 
você AchA Que são esses leitores?

que gostam de ler sobre isso, que sentem até 

uma necessidade que o campo mainstream, 

digamos assim, não cobre, de ter uma maior 

representatividade dessas questões ali...

Então eu valorizo muito também esse público, 

mas eu pessoalmente acredito que o quadrinho 

precisaria se democratizar mais. Por isso eu 

acredito muito em soluções mais acessíveis de 

publicação, por exemplo. Por isso eu gosto muito 

do fanzine. Por isso que o meu quadrinho que 

foi financiado coletivamente, ele é bem barato, 

e eu pretendo doar para algumas bibliotecas 

– foi até uma das recompensas (oferecidas no 

financiamento). Por isso eu acho que ainda é um 

público limitado.
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Essa pergunta eu acho que vou acabar entrando 

na pergunta quatorze sobre “as dificuldades dos 

quadrinhos autopublicados”, porque eu acredito 

que a distribuição é o maior gargalo que os 

produtores independentes enfrentam, que é: 

“Como dar vazão?”, “Como chegar ao público?”. 

E hoje pelo que eu vejo dos meus colegas, a 

principal forma de chegar ao público ou do 

público chegar ao quadrinho, é a internet – afinal, 

a internet permite que você publique de forma 

ágil e barata, e que as pessoas também tenham 

acesso sem pagar, às vezes, a esse conteúdo. 

Mas também é uma ilusão achar que a internet 

universaliza, porque a internet, – primeiro, tem 

muita coisa lá, tem muita concorrência também, 

de conteúdo, de informação circulando – e não 

é todo mundo que tem internet também, né!? 

As pessoas acham que todo mundo tem, mas 

não tem, então... Mas é uma das formas que 

as pessoas conseguem chegar ao quadrinho 

autopublicado, e aí tem formas de venda online 

também, e tem os espaços de vendas culturais, 

que também é uma coisa que a gente é muito 

carente ainda. Mas feira de arte independente, 

feiras de quadrinhos, eventos, esses espaços...  

Acaba que o artista independente ele também 

é um vendedor, né?! Muitos dos meus colegas 

falam disso também, de que a profissão de 

quadrinista envolve a profissão de vendedor 

de livros. Você frequenta essas feiras, e ali o 

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?

público tem contato, mas a gente ainda tem uma 

carência desses espaços, eu acredito. 

Não sei, talvez eu pense em alguma coisa 

depois, mas agora eu acho que esses são os 

dois principais canais que eu vejo as pessoas 

acessando quadrinho autopublicado. 

9. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo ou 
diminuído?

Eu tenho a impressão – e eu acredito que a gente 

vá precisar de estudos tipo o seu, além de outros, 

para confirmar – mas eu tenho a impressão, 

sim, de que aumentou o número de artistas 

independentes, por causa dessas formas que 

permitiram uma acessibilidade a essa produção, 

que são a internet, financiamento coletivo... Então 

tem muita gente produzindo dessa forma. Não sei 

se tem muita gente que está conseguindo viabilizar 

financeiramente isso... Se isso vai se tornar uma 

coisa mais perene... Se essas pessoas já estavam 

produzindo, mas isso não estava circulando... 

Mas eu vejo um aumento, sim, de autores e de 

publicações independentes nesse momento.
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Eu tive contato com editoras a primeira vez em 

uma rodada de negócios no FIQ, no Festival 

Internacional de Quadrinhos, onde os autores 

se inscreviam, e algumas editoras estavam lá 

para avaliar os portfólios, receber projetos, etc. 

Isso foi em 2015, e eu não tive nenhum retorno 

concreto de publicação desse encontro, mas foi 

um certo aprendizado para mim. Também nessa 

época eu ainda estava muito começando, eu 

ainda não tinha nenhum projeto que estivesse 

pronto para ser publicado. E nessa época as 

editoras elas queriam isso, elas queriam que o 

negócio já estivesse pronto. 

Hoje é muito raro você ter uma editora que vá 

te dar um adiantamento para você produzir, 

então isso quer dizer que o artista tem que arcar 

com todos os custos dessa produção, porque 

afinal, fazer um quadrinho é uma coisa que leva 

muito tempo. Dá muito trabalho. Então você 

precisa de algum sustento enquanto você está 

produzindo isso, por isso fica mais difícil essa 

questão. Porque as editoras querem que você 

chegue com o material pronto, então como você 

vai se sustentar até você terminar esse material 

para mostrar para a editora, né?! Isso em 2015, 

em uma época em que eu pessoalmente ainda 

não tinha muito material produzido. Mas é um 

problema que os artistas em geral enfrentam. 

E acabou que a minha experiência com editora 

– a única que eu tive, eu só tenho esse livro 

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?

publicado por editora – foi assim: eu já tinha o 

material, eu já estava produzindo, e não estava 

produzindo essa série de artistas brasileiras 

pensando em uma editora. Eu pensava em 

fazer um livro, talvez com financiamento 

coletivo, mas eu demorei aí um ano fazendo 

isso, no meu ritmo, porque afinal eu tinha 

outros trabalhos para fazer, e eu não estava 

sendo remunerada por aquilo. Mas quando ele 

já tinha um corpo maior de quadrinhos, eu 

recebi um convite de uma editora, da editora 

Minguilim, que é uma editora aqui de Belo 

Horizonte, que está interessada, que começou 

a ter interesse em publicar artistas locais, em 

quadrinhos; já publicaram alguns. E quem me 

convidou na época foi o João, que é uma pessoa 

que acompanha muito a cena independente e 

produzia a feira Faísca, que foi um dos espaços 

muito importantes na cidade para os artistas 

independentes. Que aconteceu aí entre 2016 

e 2018, que agora está sem o financiamento, 

acabou virando um outro formato... Ou seja, 

acontece também um processo que os artistas 

vão produzindo, vão fazendo a sua cena ali no 

independente e as editoras percebem também... 

Aí elas vão dialogar com isso. 

Mas então eles me propuseram a parceria, 

e eu acredito que a experiência foi positiva 

pelo fato de eu não ter tido esse trabalho, da 

produção e da distribuição. Por outro lado, a 
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desvantagem disso é que o retorno financeiro 

é muito pequeno, né?! É menos de 10% que os 

autores recebem, normalmente nos contratos. 

É um retorno pequeno, espaçado, mas ainda é 

um retorno importante – para mim. E eu avaliei 

naquele momento que compensava não ter esse 

outro trabalho. E também, com a editora, me 

possibilitou algumas coisas que eu não teria 

como fazer sozinha, como, por exemplo: um 

designer gráfico supercompetente para fazer 

esse projeto gráfico. O livro virou outra coisa, 

virou um objeto superinteressante, e ele está em 

um espaço de uma livraria, então foi por isso 

que eu avaliei que seria interessante fazer com 

a editora. 

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?

Eu acredito que sejam dois motivos principalmente. 

O primeiro, a autopublicação te permite um 

retorno maior, e também, dependendo da ocasião, 

também mais imediato. Um retorno financeiro 

mesmo, sobre aquele trabalho. Então todo aquele 

recurso que você tiver de resultado é seu. Sendo 

que nas editoras os contratos dão retornos muito 

pequenos. E o outro é a liberdade de criação de 

um projeto que talvez não tivesse viabilidade 

gráfica, um projeto muito “diferentão”, liberdade 

de criação mesmo, de expressão.

Eu acredito que essas também não sejam formas 

necessariamente concorrentes de publicação. Eu 

acho que são formas paralelas. Eu, por exemplo, 

publiquei com editora, aí depois publiquei sozinha, 

e não descarto a hipótese de fazer nenhum dos 

dois novamente. E da mesma forma, às vezes 

a editora pega um projeto que foi financiado 

coletivamente e produz uma segunda edição. A 

editora está sempre prestando atenção... Acaba 

que essa autopublicação, ela se sustenta ali, como 

pode. E a editora também está muito interessada 

nesse movimento, porque aí ela pode absorver 

aquilo que ela vê que está fazendo mais sucesso. 
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Eu penso que viver de quadrinhos – 

exclusivamente – ainda é uma realidade muito 

difícil no Brasil, e que há apenas algumas 

pessoas, em situações específicas, que vão 

conseguir isso: algumas pessoas que são mais 

famosas, então já tem uma base de público; 

umas pessoas que já têm uma carreira longa e 

já estão há muito tempo por aí batalhando por 

isso; pessoas que trabalham nos poucos lugares 

que dão estabilidade, tipo estúdio Maurício de 

Sousa. Mas em geral, as pessoas que eu conheço, 

e eu inclusive, trabalham com quadrinhos e 

outras coisas. No meu caso, minhas outras 

rendas são principalmente de ilustração e 

oficinas. Acaba entrando no negócio de dar aula 

às vezes, dependendo... já dei alguns cursos: 

de quadrinhos mesmo, oficinas de Fanzines, 

oficinas de quadrinhos, palestras. Assim... 

apenas muito recentemente eu tenho conseguido 

me manter financeiramente com essas coisas 

que são pelo menos afins aos quadrinhos, mas 

demorou também. É uma coisa que demora a 

dar um retorno financeiro.

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?

Também entra em discussões mais gerais, que eu 

também acho que são importantes de mencionar 

aqui, que é a do artista na nossa sociedade, 

do produtor cultural, do autônomo na nossa 

sociedade. Eu acho que o que o quadrinista vive, 

é uma coisa que outros profissionais também 

vivem. De não ter nenhuma estabilidade no 

emprego, né?! Não tem uma seguridade social. Eu 

tenho um MEI – Microempreendedor individual. 

Alguns quadrinistas pode ser que tenham MEI. 

Tem alguns editais. Alguns vivem de editais, mas 

os editais também têm ficado difíceis e escassos. 

Editais culturais, os espaços culturais têm ficado 

difíceis e escassos. Então isso entra também 

na discussão dos artistas de uma forma geral. 

Comecei a participar um pouco mais da cena 

cultural aqui de Belo Horizonte e eu vejo que 

atores tem essa discussão, eu vejo que escritores 

tem essa discussão... e que muitas vezes a 

gente não se conversa mais, que é uma coisa 

que acontece de uma forma parecida também. 

Quadrinista e Ilustrador não têm nenhuma 

entidade profissional que represente, não têm 

nenhuma coesão para discutir o que a nossa 

profissão é. Eu acho que essa desarticulação dos 

trabalhadores, em especial dos trabalhadores da 

cultura refletem, e são processos que vão além 

dos quadrinhos. 

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?
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As maiores dificuldades do quadrinista, eu 

acredito que tenham a ver com algumas coisas 

que eu já falei, acho que principalmente com a 

situação de um trabalhador autônomo que tem 

essas dificuldades de estabilidade financeira, 

de seguridade social, de desarticulação – no 

nosso caso – entre a categoria, entre discutir 

o que seria bom para a nossa profissão. Em 

segundo, a dificuldade, aí mais específica nossa, 

da distribuição, que é um monopólio na nossa 

área. Para chegar em livrarias é muito difícil, 

impossível praticamente, ou, às vezes, inviável 

o retorno que você vai ter consignado em 

uma livraria. Em relação à distribuição: Como 

chegar ao leitor? Como dar vazão? Porque hoje 

em dia é relativamente fácil você publicar uma 

coisa, mesmo se você não tiver dinheiro; mas 

se você tiver uma articulação, você consegue 

fazer financiamento coletivo, você tem acesso a 

mesma gráfica que a editora grande utiliza, você 

pode fazer uma coisa boa, com recursos próprios, 

ou com recursos coletivos. Mas aí depois o que 

você vai fazer com isso, né?! Como você vai 

levar os seus quadrinhos para outras pessoas?! 

Então eu acho que isso é uma dificuldade – você 

ser lido. Aí entra um número três, que é uma 

dificuldade mais ampla da nossa sociedade, 

que é a dificuldade que a área cultural sofre 

mesmo... de chegar até as pessoas... ter pessoas 

lendo... ter pessoas consumindo arte... pessoas 

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA? e As mAiores vAntAgens?

valorizando essa produção, essa profissão, que 

também afeta outros profissionais.

A vantagem. Quer dizer, se não tivesse vantagem 

eu acho que eu não faria. (risos) Mas assim, a 

vantagem é que é um meio muito versátil, e é 

um meio que permite uma expressão criativa de 

muitas formas. Eu acho isso muito satisfatório 

como produtora e como leitora também. Estar 

participando dessa cena, para mim, é muito 

interessante por causa disso também. 

Às vezes eu penso que ter uma cena tão 

incipiente, com tantas dificuldades, pode ser um 

bom ponto de partida para a gente fazer coisas 

interessantes, coisas melhores. Eu penso, por 

exemplo, na experiência que eu tive quando eu 

estive lá na França e eu pude visitar o festival 

de Angoulême, que é um dos maiores festivais 

de quadrinhos que tem, né?! E a França é uma 

cena de quadrinhos totalmente diferente, muito 

mais estabelecida, com muito mais volume de 

publicações, de profissionais, de pessoas que 

conseguem mais ou menos viver disso – mas 

melhor do que aqui no Brasil, então é uma cena, 

digamos, sólida. As pessoas costumam se referir 

dessa forma, ao contrário daqui. 

E aí, chegando lá, – no ano em que eu estive, 

que foi 2016 – eu presenciei uma campanha 

de autoras, mulheres, contra o machismo nos 

quadrinhos. E foi um ano que o prêmio de 

Angoulême não tinha praticamente... não sei se 

nenhuma, ou praticamente nenhuma indicação 
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de autoras. E é um prêmio supertradicional 

que nunca teve uma mulher premiada. E houve 

um manifesto, elas formaram até um coletivo, 

Coletivo das autoras contra o sexismo nas BD’s . 

E fizeram um site, um manifesto que inúmeras 

autoras assinaram. Autoras famosíssimas, 

por exemplo: a Chantal Montellier, a Pénélope 

Bagieu... discutindo essas questões de espaço 

para as mulheres no mercado de trabalho, 

de representatividade, de representação – da 

qualidade da representação nesses conteúdos, 

mas também da representação na cena 

profissional. 

E aí eu fiquei fazendo um paralelo com o Brasil, 

porque eu tinha acabado de chegar do Brasil, 

que também estava discutindo essas coisas. 

Quando a gente publicou o Zine XXX, de autoras 

mulheres, era justamente para discutir essas 

mesmas coisas aqui na cena. Discutir como que a 

cena lidava com os casos de machismo – dentro 

e fora dos quadrinhos –, como que as autoras 

não eram valorizadas... E aí eu fiquei pensando: 

“Poxa, se aqui na França que as autoras têm 

mais oportunidades, tem mais valorização nos 

quadrinhos, da sociedade, da cultura e tal, elas 

estão enfrentando esse mesmo problema que a 

gente está enfrentando lá no Brasil, eu fiquei 

pensando que talvez aqui no Brasil a gente não 

tenha essas estruturas consolidadas, e talvez 

a gente possa com isso construir estruturas 

melhores, estruturas que não excluam as 

mulheres profissionalmente, estruturas que 

permitam representatividade de melhor 

qualidade... Então eu acredito muito nisso. 

E isso não deixa de ser uma das dificuldades 

que produtores de quadrinhos tem, produtores 

de quadrinhos mulheres, LGBTs, produtores 

negros. Então são dificuldades que a gente 

enfrenta na sociedade como um geral e isso 

também se reflete nos quadrinhos, porque 

a gente vai em uma livraria e a gente não 

vê a mesma quantidade de autores ali, e a 

gente ainda enfrenta alguns preconceitos no 

mercado também. Essa mesma experiência 

que eu tive, em 2015, com a editora, por 

exemplo, eu ouvi de um editor que o meu 

trabalho era muito fofo, e que a editora deles 

era punk e eles não estavam interessados, 

sendo que a editora deles já tinha publicado 

trabalhos românticos, trabalhos em tons 

pastéis, de autores homens, sendo que o meu 

trabalho não tinha nada de fofo – o que eu 

mostrei para ele especificamente. Enfim, 

acabou que um estereótipo fez um filtro no 

editor e fez com que ele desvalorizasse o meu 

trabalho. Então essa é uma das dificuldades, 

mas também é uma das coisas que eu acho 

interessante, porque a gente está vivendo um 

momento em que essas coisas estão sendo 

discutidas e podem ser transformadas.
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Eu não sei se eu vou responder a essa pergunta 

não, porque eu não sei. Eu não consigo prever 

o que vai acontecer. Ainda mais agora, nesse 

momento em que a gente está vivendo, de 

pandemia, em que as coisas ficam meio de 

pernas para o ar. Eu até estou vendo algumas 

iniciativas de chamar a atenção para esse fato 

de que a gente está aqui produzindo cultura, e 

que isso é importante, principalmente nesses 

momentos de crise. Aí as pessoas estão 

divulgando, disponibilizando os quadrinhos 

para lerem, estão fazendo “vaquinha” para 

ajudar os artistas independentes – porque aí 

cai naquela questão do profissional autônomo 

que não vai ter nenhuma segurança nesse 

momento. E eu tenho visto surgirem 

muito essas iniciativas de mecenato, de 

financiamento coletivo para uma pessoa, mas 

sem um produto específico necessariamente, 

tipo um livro, que são o Apoia.se, o Patreon... 

Porque os artistas estão percebendo que por 

mais que a internet dê essa liberdade de acesso, 

essa facilidade de publicação, ela também não 

dá um retorno econômico necessariamente, e 

a gente precisa de um retorno econômico para 

poder produzir, né?! A gente ainda enfrenta 

muito essa dificuldade de ser reconhecido 

como um profissional que precisa se 

sustentar. As pessoas no Brasil – aqui em 

BH também muito – estão acostumadas 

a não pagar por esse conteúdo, então em 

15. QuAis mudAnçAs você AchA Que estão 
por vir no mercAdo de AutopublicAção?

um futuro próximo eu vejo essas coisas 

aumentando, essas formas de patrocínio dos 

artistas. É difícil saber o que vai acontecer, 

sendo que o mercado editorial tradicional 

está em crise, e às vezes parece que ele está 

meio escorado no mercado independente, 

porque o mercado tradicional está em crise, 

mas os independentes estão lá produzindo 

suando... financiamento coletivo... feira... E 

produzindo muito, produzindo qualidade, em 

condições extremamente difíceis.

É difícil saber se essa cena que está 

superflorescendo vai continuar, e vai se 

manter e aumentar, se também não se 

mantiverem alternativas econômicas para 

esses profissionais. Porque senão as pessoas 

vão parar de fazer quadrinhos, porque as 

pessoas têm que sobreviver.  E eu acho que, 

por exemplo, essas inciativas de patrocínio, 

esse fato de publicar para a internet, eu acho 

que foi muito interessante, foi uma coisa 

que me permitiu fazer quadrinhos. Mas é 

uma coisa que não permite, por exemplo, um 

trabalho de maior extensão ser produzido, isso 

não facilita, porque aí como vai ficar? Eu vejo, 

por exemplo, uma obra como Angola Janga, 

para mim o melhor quadrinho brasileiro que 

foi publicado, importantíssima, uma obra que 

demorou dez anos para ser feita, né?! Ele foi 

com um edital, e a gente está num momento 

de escassear editais, escassear alternativas 
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que possam viabilizar, então será que a gente 

vai perder esse tipo de produção?! Não é que 

é melhor ou pior, mas é que é um tipo de 

produção importante, eu acho. Então eu acho 

que enquanto a gente não resolver enquanto 

sociedade a questão mais geral de financiar 

cultura e valorizar a cultura, os quadrinistas 

vão ficar no rabinho aí de tudo. Então eu não 

sei. Sinceramente, eu não sei.

Materiais de estudo para quem está começando? 

Eu acho que é muito importante ter referências, 

referências que vão além da nossa zona de 

conforto, daquilo que a gente gosta de ler por 

prazer. Eu acho que, por exemplo, se você está 

fazendo quadrinhos, também é importante ler 

outras coisas: ler literatura, ler história, ler política, 

ver filmes. E se você gosta muito de mangá, se 

você faz mangá, lê outras coisas também. Se você 

gosta muito de super-herói, lê mangá. Esse tipo 

de coisa...

Para quadrinistas, especificamente, eu acho que 

é muito importante estudar não só desenho, 

mas também roteiro, diagramação da página. Aí 

você pode ir nos clássicos disso, né?! Que é o Will 

Eisner, o Scott McCloud. E eu acho que se a pessoa 

está fazendo produção independente, também é 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo. o Que você 
indicAriA?

importante pensar desde o início do projeto nas 

condições mesmo de produção disso. Então se 

você vai publicar um livro, um fanzine, alguma 

coisa, vai estudar um pouco de produção gráfica, 

design gráfico. Isso ajuda muito. E deixa eu ver... 

E eu também acho importante acompanhar não 

só os artistas que você admira e que você quer 

ser igual ele, mas também acompanhar artistas 

que também estão mais ou menos no mesmo 

momento da caminhada que você. Uma pessoa que 

acabou de começar, se você acabou de começar. 

Porque uma coisa que eu acho que acontece muito 

com os artistas é ficar se comparando e ficar 

achando que nunca vai chegar, ou ficar tentando 

imitar um modelo de um outro artista. E quando 

você começa a trocar com pessoas que também 

estão aprendendo, você começa a entender que 

isso é um processo longo. E às vezes, pode até ser 

menos solitário também. Isso não é uma dica de 

material de estudo, mas uma dica de estudo eu 

acho que é legal trabalhar em coletivos, produzir 

coletivamente, discutir coletivamente, acostumar-

se a dar feedbacks sobre o seu trabalho para o 

outro e vice-versa, com objetividade, tentando 

utilizar coisas técnicas e sem levar para o pessoal. 

E até para uma comunidade de apoio mesmo, eu 

acho que isso que é interessante. Foram coisas que 

me ajudaram a crescer bastante.
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Nas indicações eu vou trapacear e indicar dois 

perfis: Mina de HQ, que divulga quadrinistas 

mulheres e trans. É organizado pela jornalista 

Gabriela Borges (SP), com ajuda da quadrinista 

Ellie Irineu (MS). 

Políticas, perfil que divulga cartuns políticos 

por mulheres e pessoas trans, organizado pelas 

quadrinistas Carol Ito (SP) e Thais Gualberto (PB).

E a Cecília Silveira (MG), que é quadrinistas e 

editora do selo de zines BR e portugueses Sapata 

Press em Portugal.

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu fiz Estudos literários. É uma graduação que 

ela se parece com letras, é um curso que foi 

criado pela UNICAMP – Universidade Estadual de 

Campinas. Não sei se você já ouviu falar.

[Sim, sim.] ENTREVISTADOR

Ah, beleza! É porque na época que eu prestei 

vestibular esse curso era muito recente, então as 

pessoas não conheciam.

E desde que eu era mais nova, eu sempre me 

interessei muito por literatura, eu achei que iria 

trabalhar com isso a minha vida inteira - tipo 

pesquisa literária, e produzir também. Só que 

no primeiro ano da graduação eu conheci o 

quadrinho Fun Home , então isso já mudou muito 

a minha perspectiva de mexer com literatura, mas 

de um jeito indireto. Ao longo da graduação toda 

eu trabalhei com pesquisa em teoria literária. Eu 

fiz trabalhos como tradutora, revisora... Já achei 

também que eu seria tradutora. [risos] A gente 

vai construindo o que a gente quer ser, né?! 

Eu fiz mestrado em teoria literária também, mas 

voltado para quadrinhos. Então assim, todo o meu 

percurso, acadêmico e profissional, ele sempre 

esteve dividido entre essas duas áreas. Hoje, 

por exemplo, para poder me sustentar em São 

Paulo, eu trabalho em uma escola. Sou professora 

assistente; eu corrijo redação. Então para poder 

pagar meu aluguel, e poder pagar minhas 

publicações independentes, eu ainda tenho que 

trabalhar nessa área de letras. Acho que esse é 

o caso de muitos autores independentes. Você 

pagar os boletos com algum outro emprego e se 

dedicar a sua produção. Eu acho importante essa 

questão de se dedicar integralmente a produção. 

Eu tenho pegado trabalhos de ilustração editorial 

também, esses trabalhos que você falou da Folha 

de São Paulo, e tudo mais. Só que assim, a gente, 

no nosso contexto, isso é um privilégio, poder 

contar só com esses freelas, né!? 

Então é uma vontade que eu tenho, de me dedicar 

só à ilustração dos quadrinhos, mas ainda não 

consigo contar só com isso. 

Ilustradora, Quadrinsta, Professora e Mestre em Teória Literária.

ALINE ZOUVI
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Tem essa história clássica de Turma da Mônica 

e tudo mais, mas eu acho que a minha relação 

– para além dessa ideia de alfabetização – é 

uma história que eu sempre conto, que é sobre 

a minha relação com o gibi Aline e seus dois 

namorados , do Adão Iturrusgarai. Quando eu era 

criança, a minha mãe comprava tudo que tinha 

o meu nome, e ela comprou esse gibi para mim; 

só que eu tinha dez anos, e já na capa era a Aline 

sem roupa com os dois namorados, na cama 

e tal. E a minha mãe pensou: “Ah, talvez seja 

uma boa ideia, né?! Tem o nome da minha filha, 

vou comprar”. Só que depois ela não me deixou 

ler, sabe?! E aí o “ estrago” já estava feito. Acho 

que ela escondeu o gibi na época, nem lembro, 

mas eu descobri o Adão, e isso me levou aos 

trabalhos do Angeli, da Laerte... Nessa época que 

tinha muito gibi vendendo em qualquer lugar, 

eu lembro que até em farmácia tinha muitos 

quadrinhos da LP&M  e tal. Então eu considero 

esse o meu começo nos quadrinhos. 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

Nossa, é difícil! Caramba... [pausa]

Eu acho que tem a ver muito com uma... o 

quadrinho independente, eu acho que ele é 

socialmente definido, assim... Deixa eu tentar 

elaborar esse pensamento.

Ele pode ser feito com muito dinheiro envolvido 

e ainda ser considerado independente, então 

eu acho que não é só uma questão econômica. 

Eu acho que é uma questão sociocultural, em 

relação ao contexto em que ele foi produzido, e 

de que forma ele foi planejado.

Então assim... quantas pessoas tem nessa 

equipe? Se essa produção foi mais automatizada, 

ou mais manufaturada, sei lá... 

Pra mim é difícil definir o que é o quadrinho 

independente, mas eu iria nesse caminho assim: 

ele tem muito mais a ver com a intenção do 

autor do que com questões materiais. Digamos, 

ele pode ser um zine de 24 páginas impresso em 

casa, e ele pode ser um livro com brochura, com 

acabamento. Tem muitas editoras consideradas 

independentes, isso acaba sendo até confuso, né?! 

Desculpa se eu não consegui responder direito, é 

que para mim isso é algo bem... [risos]

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?
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Nossa, eu tenho que pensar porque faz 

bastante tempo. 

O quadrinho independente? Eu comecei a lidar 

com ele... naquela geração que teve de blogs. 

Não sei se você lembra, mas lá nos anos de 

2010 começou a estourar blogs de quadrinistas, 

antes de qualquer rede social fazer parte da 

nossa rotina.

Eu lembro que eu fui descobrindo um autor, 

depois do outro, porque na lista de blogs, um 

indicava o blog do outro. Então eu lembro de 

ver todo dia o blog do Allan Sieber, da Fabiane 

Langona (a Chiquinha, né). Quem mais? O 

pessoal da Beleléu, do Rio de Janeiro. Foi a 

internet que me trouxe o conhecimento de que 

existia um quadrinho um pouco mais fora da 

curva. Eu acho que meu primeiro contato com 

quadrinho independente foi esse. E acho que 

a minha primeira compra, aliás, de quadrinho 

independente, foi da revista Beleléu – eles estavam 

vendendo só pela internet na época. E desde dessa 

época eu já acompanhava. 

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?

Publicação... Bom, primeiro as redes sociais, 

né?! Eu também comecei com um blog. Antes de 

eu fazer quadrinhos eu tinha um blog de poesia, 

de prosa poética; e acabou virando a minha 

primeira publicação independente. Na verdade, 

antes de fazer quadrinhos eu publiquei um livro 

de literatura. Então redes sociais eu acho que 

seria o principal. Principalmente Instagram, que 

é uma rede social focada na imagem. Já tentei 

usar o Facebook, mas ele está muito defasado 

nessa questão. E tento divulgar o meu trabalho 

no Twitter também, porque parece fazer um 

pouco mais sentido. Mais recentemente muitos 

quadrinistas tem migrado para o Twitter. 

Bom, eu sempre tento priorizar a publicação no 

papel; eu não me dou bem com essa questão de 

divulgar digitalmente. Agora com a pandemia, 

eu estou pensando em deixar disponíveis alguns 

zines. Mas não é uma questão de preconceito, é 

que eu nunca entendi direito qual seria o foco 

dessa ação, sabe? Nunca entendi para mim. Eu 

respeito quem publica todo seu material online, 

mas eu ainda não fiz isso. 

Em relação à edição... Assim, eu comecei do 

zero, na verdade, porque eu sempre gostei de 

desenhar, mas eu não sou... não tenho aquela 

história clássica de: “desenhei a minha vida 

inteira e foi um caminho natural”. Para mim 

não foi muito natural, porque eu sempre lidei 

com uma questão... de não me sentir, sei lá... 

apta ao desenho, ou à edição, ou a qualquer 

5. QuAis são os métodos de publicAção e 
edição Que você utilizA?



234

coisa. Então eu passei muitos anos só estudando 

os outros autores – isso me ajudou também a 

construir essa maneira de edição – e finalmente 

quando eu acabei o mestrado sobre quadrinhos, 

eu comecei a fazer um curso que me ajudou 

bastante. Quando eu morei em Campinas, 

eu fiz um curso de quadrinhos e ação com o 

Mario Cau, que também tem alguns quadrinhos 

independentes e outros por editoras. Nesse 

curso eu aprendi coisas básicas que me ajudaram 

a caminhar sozinha depois. Cada zine foi na 

verdade um laboratório. Eu fui aprendendo a 

usar ferramentas de edição como o InDesign, 

da Adobe, para montar o livro e deixar ele 

“fechadinho”. Fui aprendendo também com a 

experiência que o roteiro é um passo importante. 

Então assim, algumas coisas com essa pouca 

experiência que eu tive até agora me levaram a 

conclusão de que eu trabalho melhor sozinha (eu 

já fiz um quadrinho em dupla, não deu muito 

certo). Mas assim, não descarto a possibilidade 

de fazer isso no futuro. 

O que mais eu posso falar? (pausa)

O roteiro é um passo que eu não quero nunca 

desprezar, é um passo muito importante. 

A questão do storyboard também. Eu acabo 

fazendo tudo na mão assim... Deixa eu ver se 

eu tenho algum... Uma coisa que me ajudou em 

questão de edição foi fazer um caderno novo 

para cada livro que eu for publicar, tipo esse 

que é um caderno sobre um livro que eu estou 

publicando, e ele pode servir de exemplo para 

tudo o que eu fiz até agora[Aline mostra um dos 

seus cadernos repleto de anotações e ideias]. 

Então assim, uma página sobre as personagens 

principais, uma visão geral do roteiro, algumas 

ideias para storyboard... e eu vou fazendo um 

diário também, tipo sei lá, “tal dia cheguei 

à conclusão que tal coisa na história não está 

funcionando.” Então o que importa para mim 

é um registro do progresso desse trabalho, 

para entender onde eu estou errando e pode 

ser mudado. Assim, isso vai variando muito. 

Eu gosto de fazer mapa mental também, tentei 

assim, fazer uma associação livre. 

O que eu posso resumir desse trabalho de 

edição é que é importante para mim ele ter uma 

coesão. Não importa para mim se ele vai ser 

independente, se vai ser por uma editora, mas 

o que importa muito para mim na edição é a 

pesquisa e o registro desse caminho. 
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Eu acho que misturar texto e imagem é uma 

coisa que para mim é muito completo, sabe? Eu 

cresci gostando muito de literatura, mas com 

o tempo eu entendi que a união entre essas 

duas mídias fazia muito mais sentido. E eu 

acho que o quadrinho tem algum valor pessoal 

muito forte, por ele ter um valor histórico de 

desvalorização enquanto arte. Enfim, toda essa 

parte clichê do quadrinho ser contracultura, ser 

associado a pessoas invisibilizadas socialmente. 

Eu acho que muitos desses aspectos foram o 

que me atraíram para o quadrinho.

Eu não posso negar que tem uma questão de 

gosto e de preferência. Eu percebi que sentia 

falta de desenhar, eu gostava muito de escrever, 

mas eu acabei me dando conta de que eu 

poderia exercitar o meu desenho. Antes eu me 

achava muito incapaz. Eu acho que o quadrinho 

também ajuda os autores nisso, você se sente 

mais livre para testar por ele ser mais afastado 

do desenho acadêmico, por exemplo. 

6. QuAl A suA principAl motivAção pArA 
publicAr QuAdrinhos?

Eu acho que são, a maioria, pessoa mais jovens, 

pessoas brancas de classe média. Porque a gente 

tem uma ideia muito errada sobre o quadrinho 

independente ser barato. Ele não é barato – 

pelo menos no Brasil. Se você vai em um FIQ, 

a média de zines está trinta reais. CCXP nem se 

compara aí também. A gente vê muito zine por 

dez, quinze, vinte reais, mas assim... a gente 

tem passado por um aprimoramento desse 

acabamento editorial, desse acabamento gráfico 

– o que eu não acho ruim – mas é uma coisa que 

claramente delimita esse público-alvo. Então 

eu vejo esse público-alvo como bem branco, 

bem normativo. Mas é claro que a publicação 

independente tem os seus nichos. E claro que a 

gente vai encontrar público alvo LGBT, negro... 

A própria Perifacon  tenta fazer essa mudança 

nesse público-alvo, tenta levar essas produções 

para fora do centro de São Paulo. 

Então eu vejo que isso está mudando, mas é 

assim que eu definiria o público-alvo. 

7.sobre o público-Alvo dos QuAdrinhos 
independentes, Quem você AchA Que são 
esses leitores?
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Aí entra essa questão da publicação online, que é 

algo para mim meio complicado, mas talvez seja 

a primeira resposta. A gente tem que levar em 

consideração que ainda hoje muitos brasileiros 

não têm acesso à internet. Infelizmente acaba 

sendo esse o nosso critério de nivelamento. O mais 

democrático que surgiu até agora foi a internet. 

Além disso, tem uma questão da venda online, que 

talvez o Douglas (Utescher) tenha te falado muito 

disso, dessa questão muito delicada da Amazon 

acabar destruindo as outras livrarias e tudo mais. 

Então até que ponto essa disponibilidade toda faz 

bem para a gente enquanto sociedade?! Eu acho 

que seria basicamente isso. Eu tenho dificuldade 

com relação à internet, mas eu sei que ela seria o 

melhor meio de divulgar. 

[Mas você acredita que podem existir outros meios?] 

ENTREVISTADOR

Eu estive pensando... No começo o pessoal 

trocava muita carta com os zines e tal. 

Eu acho que agora... isso é até meio deprimente, 

mas eu não vejo outros meios, a não ser... Ou 

descentralizar as feiras também. Acho que isso 

é uma questão muito importante também. A 

gente só tem feira no Sudeste, principalmente 

São Paulo. E é uma coisa que a gente tem que 

estudar e ver como pode ser alterado. Existiu 

uma tentativa de CCXP Nordeste, tem algumas 

feiras menores no Nordeste, mas o pessoal fala, 

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?

Eu acho que tem aumentado bastante. 

Principalmente com essa questão de se divulgar 

online. E na verdade, não existe mais um 

intermédio, você já desenha no digital e já publica. 

Isso há alguns anos não seria nem possível, 

seria muito caro também. Acho que eu até me 

considero parte disso; eu não sou tão nova, mas 

eu não teria tido coragem se eu não tivesse visto 

pessoas publicando independente antes de mim. 

Eu acho que a Gabriela Masson, a LoveLove6, 

de certa forma incentivou toda uma geração 

– principalmente de mulheres – a publicar 

independente. E eu vejo que tem aumentado 

bastante, pelo menos todo dia no Instagram eu 

vejo uma conta nova de alguém começando a 

desenhar. Eu acho isso incrível! 

Eu não acho que está diminuindo, não. [risos]

9.QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo 
ou diminuído?

e com razão, que os autores de São Paulo não 

vão muito, eles ficam esperando o pessoal vir. A 

Feira Dente, em Brasília, é o mais ao norte que 

existe uma troca. Então assim, eu acho bastante 

idealista, mas não impossível. Eu acho que uma 

chance legal de sucesso é aumentar a diversidade 

de feiras. Eu sei que isso envolve muito dinheiro, 

muita disponibilidade. 
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Esse é um dos últimos níveis a serem quebrados. 

Ainda é uma coisa muito clássica, que é uma 

pessoa te indicar, sabe? Eu acho que isso é a 

última coisa que mudou.

Eu me mudei para São Paulo justamente por 

causa disso, para conhecer as pessoas; conhecer 

quem está produzindo, quem está editando, 

conhecer quem está vendendo. Então isso foi 

crucial.  E, isso pode ser negativo, por todo 

mundo estar concentrado em São Paulo. Por 

outro lado, você já está em um lugar onde 

você vai conhecer quem você precisa. Se quiser 

publicar por uma editora, se quiser fazer algum 

outro tipo de trabalho.

Mas eu acho que partindo do artista para a 

editora, ainda é quase nulo essa busca. (risos) 

Porque a concorrência é muito grande, não só 

entre independentes, mas entre independentes 

e quem já tem uma carreira estabelecida, que já 

publicava em editoras. 

É muito difícil um autor procurar uma editora, 

porque ainda existe muito forte essa ideia de 

que... aquela visão clássica de que “estou com 

uma pilha de originais na mesa que nunca serão 

lidos”. E aí você diz: “Ah, eu nem vou correr 

atrás. Essa pessoa não vai me dar atenção”. Ou 

então você enviar o seu original por e-mail e 

pensar: “Ah, nunca vai ser lido”. 

Eu fiz um curso de edição com a Janaina (de 

Luna), da editora Mino, e ela fala muito isso: 

“trabalha um pouco antes de mandar o seu 

10. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?

material”. Ela fala: “eu recebo não sei quantos 

originais por dia e todos em um nível muito 

iniciante”.  O material não foi revisado, não 

foi bem trabalhado, e a pessoa já manda. Então 

assim, não existe um encorajamento por parte 

do autor para a editora. E em parte eu acho isso 

importante. Ela sempre faz uma comparação: se 

você tem uma banda de garagem, você não vai 

tocar no, sei lá... eu ia falar Woodstock, mas um 

festival que ainda exista hoje; você vai tocar em 

vários bares primeiro, você vai se ferrar muito; 

aí depois, quem sabe, você vai, sabe? Bom, eu 

acredito nisso também, por isso que eu falei com 

editores, mas com muito cuidado, respeitando 

esse processo.

Em relação das editoras para os autores, eu 

vejo que existe essa procura, principalmente 

quando os autores têm muitos seguidores nas 

redes sociais, quando eles têm essa visibilidade 

no Instagram, no Facebook, no sei lá... Mas 

assim, é meio raro uma editora procurar alguém 

só pela qualidade do trabalho, mas também vai 

ter a ver com a relevância do autor. Isso tem 

muito a ver com qualquer freela, de ilustração 

e tal. Eu vejo essa busca de editores por autores 

independentes também por essa vontade de 

se renovar, também ver o que está sendo feito 

pelos autores mais novos. Mas essa busca, ela 

é limitada, ela dialoga com o que você tem 

falado também sobre a crise editorial. Não 

dá, infelizmente, para publicar todo mundo. 
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Uma coisa alimenta a outra: quanto menos as 

editoras podem, mais autores independentes 

vão surgindo. Só que isso dá espaço para esses 

autores se desenvolverem, e quem sabe, serem 

publicados por uma editora. 

   

Eu acho que o trabalho independente, ele 

te permite explorar, ele te permite algumas 

liberdades que você não teria com uma editora. Eu 

posso até citar de novo a Gabriela como exemplo: 

o quadrinho Garota Siririca, da LoveLove6, ele pode 

até sair por uma editora, mas seria uma coisa bem 

nichada; como ela publicou independente, ela 

teve total liberdade para explorar esse material. 

Por exemplo: eu separei alguns zines aqui. Sei 

lá... o zine independente te permite trabalhar 

formatos diferentes. [mostra um exemplar de sua 

publicação intitulada Polaroid] Eu me interesso 

muito pelo formato quadrado. E isso, por uma 

editora, ou não sairia, ou sairia com o custo alto. 

E também questão de cor, de material, que tipo de 

papel, ou o próprio conteúdo mesmo. Então talvez 

existem autores independentes que preferem 

continuar independentes, ou que já trabalharam 

com editoras e preferem ter essa atividade paralela 

por uma questão de experimentar, entendeu? Eu 

só tenho até o momento duas coisas que saíram 

por editoras. É esse aqui do próprio Douglas, da 

Ugra, [mostra um exemplar da revista Ugrito #17, 

com arte sua e intitulada “Óleo sobre tela”] e o Pão 

Francês, que é de uma editora que é considerada 

independente também, a editora Incompleta. 

[Mostra um exemplar do seu livro Pão Francês] E 

eu percebi que você tem que ceder um pouquinho 

– o que é importante – para você aprender a 

trabalhar não só nos seus moldes, aprender como 

o seu trabalho vai dialogar com o próprio mercado. 

11. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?
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Eu acho importante ter a visão de um editor, mas 

eu entendo quando essa visão quer ser deixada 

de lado. Eu pessoalmente prefiro ter essa coisa 

paralela; continuar publicando independente, mas 

fazer trabalhos em parceira com editoras. 

Eu pensei também em duas questões com relação 

a isso. Primeiro, tem gente que prefere continuar 

independente porque ele fica com todo o lucro 

da publicação, e isso é importante também para 

quem quer viver disso. A editora vai pagar revisor, 

um letrista, tradutor – se precisar – então o que 

vem de financeiro acaba sendo muito pouco. 

Claro que vai ajudar por outras questões, vai 

ter uma distribuição maior em lojas que uma 

pessoa independente nem teria acesso, não 

teria conhecimento de como fazer isso. Então 

essa é a primeira coisa que eu queria falar. Tem 

benefícios nesses dois lados, né?? Nesses dois 

tipos de publicações.

E a segunda coisa que eu pensei é que ainda existe 

um certo preconceito, digamos assim. Eu acho 

que essa é uma palavra muito forte, mas existe 

uma visão estranha de quem tem um emprego 

secundário para pagar as contas e usa o restante 

do tempo para trabalhar com quadrinhos. Porque 

essas pessoas são vistas como mais distantes 

da realidade do ilustrador, do quadrinista. Eu 

participo de um grupo no Whatsapp de mulheres 

quadrinistas do Brasil, e rola muita discussão 

sobre isso. Porque a pessoa fala: “Se você já paga 

as suas contas, como é que você vai saber quanto 

cobrar por uma ilustração? Como é que você vai 

saber que você não está ferrando todo mundo, 

cobrando menos?” A pessoa pode pensar: “Ah, eu 

já consigo pagar as minhas contas, eu não preciso 

cobrar tanto nesse outro trabalho.” Existe esse 

cuidado também, que quem já está se sustentando 

com outro emprego tome cuidado para sempre se 

atualizar em relação ao trabalho de quadrinhos; 

não ficar – como é que fala? – desalinhado nessa 

questão de pagamento e acabar desvalorizando o 

trabalho do outro. 

É bem delicado isso, porque a questão 

independente também acaba não tendo muito 

contato... mais nas feiras... Enquanto categoria, 

enquanto trabalho, o pessoal ainda pode ser mais 

unido, ser mais organizado. 
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Eu acho bem utópico. Algumas pessoas 

conseguem, mas tem a ver com outras vivências 

com relação à arte, não só quadrinhos. Acho que 

essa pergunta, ela faz parte de outras perguntas, 

né?! O que é viver de literatura? O que é viver de 

arte? Enfim, para mim é a mesma coisa.

Eu entendo que é possível, mas em conjunto 

com vários outros trabalhos que fazem parte 

do ser Quadrinista. Eu vejo quadrinistas que 

conseguem se sustentar, mas eles dão aulas 

de desenho, eles fazem trabalhos que não são 

só os deles, trabalhos em conjunto com outras 

editoras, dão muitas oficinas... O SESC  ajuda 

muitos autores a sobreviverem. 

Um exemplo que eu lembro é do Lourenço 

Mutarelli. Ele fala que ele ganha quase nada com 

a venda dos livros dele; o que sustenta ele são 

as aulas que ele dá de ilustração de quadrinhos, 

etc. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho 

possível viver de quadrinhos no Brasil, mas não 

só da produção, mas de um conjunto de ações.

12. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?

A minha principal fonte de renda é o meu 

trabalho como professora, na escola, mas é 

uma coisa que eu quero que mude no futuro. 

Ainda, infelizmente, o quadrinho não é a minha 

principal fonte de renda.

13. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA? e As mAiores vAntAgens?

Para o brasileiro, a nossa maior dificuldade é a 

distribuição. O nosso país é muito grande, então 

o quadrinho não chega. Se você for independente 

e tiver a sua publicação majoritariamente 

online, tudo bem, você ainda pode ser muito 

conhecido em nível nacional, mas pensando em 

quadrinho físico, eu acho que a distribuição é 

o pior, e a divulgação também. Os dois andam 

muito juntos. 

Não ter um sistema para escoar essa produção, 

eu acho que deixa a coisa um pouco viciada, 

sabe? Se você vai em uma feira em São Paulo, 

por exemplo... Sei lá, fui em uma feira hoje, se 

eu for mês que vem, tudo que eu já consumi, vai 

estar lá de novo. Não existe essa troca. E isso 

pressiona autores independentes a terem uma 

produção muito rápida. Para cada CCXP tem 

que ter um quadrinho novo, senão as pessoas 

não vão passar na minha mesa, por exemplo. 

O prejudicial para o autor independente é que 

a produção dele não é autônoma. A produção 

dele, ela é guiada por esses eventos principais. 

14. QuAis mudAnçAs você AchA 
Que estão por vir no mercAdo de 
AutopublicAção?
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Também para o FIQ, tem essa ideia: “Ah, para 

o FIQ tenho que ter um quadrinho novo, senão 

ninguém vai lembrar de mim”. Alguma coisa 

assim. Então a produção não fica natural, ela 

fica bem direcionada para esses eventos.

E os benefícios em relação a ser independente 

são essas liberdades editoriais. Você pode 

tratar de questões que talvez sejam barradas 

por uma editora que quer alcançar um público 

maior e mais neutro. Tem muito a questão do 

experimental que eu estava comentando; você 

pode fugir de um traço mais clássico, ou de 

um modo de narrar mais clássico. Fora do que 

a gente vê com histórias com começo, meio e 

fim. Então o experimento, ele perpassa por 

todas as áreas do quadrinho independente; 

seja no roteiro, na forma, que papel você vai 

usar. Então eu acho que o benefício seria esse 

e a questão financeira. Você vai investir, mas o 

retorno vai ser todo seu. Ou quando você faz um 

financiamento coletivo, mesmo que exista um 

pagamento para a plataforma, você ainda vai 

ter um retorno muito maior do que se fosse por 

uma editora. 

Honestamente, agora com a pandemia eu não 

sei de mais nada. O que se pensava antes... 

Nossa, essa é difícil.

O mercado da autopublicação, ele tinha essa 

ideia de que ele iria crescer, de que ainda ia se 

organizar melhor. Eu acho que organização é a 

palavra-chave. E união.  

Eu acho que pensando nas circunstâncias que 

a gente tem hoje, a coisa vai se encaminhar 

muito mais para o online, para o virtual. Não 

sei o quanto isso vai impactar no consumo em si 

de quem já produzia online, mas uma coisa que 

eu vejo que já está diferente, por exemplo, são 

as vendas de quem é independente. A ida aos 

correios é algo que faz parte da rotina do autor 

independente, que tem a sua loja virtual. E essa 

questão do distanciamento social, ela impede as 

pessoas de irem aos correios. Eu, por exemplo, 

eu não estou nem em São Paulo, eu não estou 

nem com o estoque da minha loja. Eu vim fazer 

o isolamento na casa dos meus pais, estou em 

Campinas. Então assim, tem muitas pessoas que 

não estão nem com acesso ao que elas têm para 

vender. 

Eu não quero deixar também essa entrevista 

datada, e tentando pensar em um cenário pós 

pandemia, eu acho que o mercado independente 

vai sofrer uma queda, como todos os mercados 

brasileiros. E talvez isso possa passar por 

uma transformação. Eu tenho visto muitas 

publicações independentes sobre o “lidar com 

15. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo. o Que você 
indicAriA?
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essa realidade nova”. Isso pode ser de alguma 

forma produtivo. [pausa]

Eu confesso que eu não estou muito otimista, 

não. Assim... eu acho que a gente vai ter que 

trabalhar bastante, para manter esse mercado 

girando. Então a gente vai contar muito ainda 

com festivais online, mesmo quando acabar o 

distanciamento social.

Ontem, por exemplo, teve um lançamento 

online da Ugra. Então assim, eu espero ver 

mais disso acontecendo. Mais apoio a essas 

lojas menores, e um movimento para ajudar os 

autores que dependem do próprio trabalho. Eu 

não sei se você conhece a campanha que a Lila 

Cruz está fazendo.

[Não conheço.] ENTREVISTADOR

Ah, se quiser dá uma olhada depois... 

A quadrinista Lila Cruz, ela fez uma campanha, 

acho que no Catarse, de financiamento recorrente 

para arrecadar dinheiro para os quadrinistas que 

estão com muita necessidade. Eu imagino que 

isso seja muito necessário nesse pós pandemia. 

Ah, sempre tem o clássico Desvendando os 

Quadrinhos, do Scott McCloud. Acho que é uma 

leitura muito batida, mas ela é necessária para 

quem está começando a fazer quadrinhos. Tem 

também um livro que se chama Alternative 

Comics, do Charles Hatfield. É um livro que me 

ajudou bastante no mestrado. Enfim, ainda uso 

ele para ver material de aula, oficinas, algumas 

coisas assim. Eu acho que para quem quer ser 

independente assim, ele dá umas orientações 

legais, uns insights muito bons. Mas acho que o 

principal estudo para quem quer ser quadrinista, 

eu acredito, que ele ainda está fora dos 

quadrinhos. Tem essa questão do quadrinista se 

focar muito na leitura dos quadrinhos e achar 

que isso vai ajudar a produzir melhor, mas muita 

referência vem de fora. Para mim, o principal 

estudo para fazer quadrinho é ver filme, é ler 

literatura, ir em uma exposição de arte, tudo que 

estiver fora disso. 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo. o Que você 
indicAriA?
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Bom, já falei da própria Gabriela, acho que ela 

pode ser a primeira. 

Eu citaria, além da Gabriela, mais três autoras, 

sendo que elas saíram juntas em uma publicação 

da Mino que tinha esse foco: trazer quem está 

no independente para começar com as editoras. 

São três autoras cujo o trabalho eu admiro 

bastante, que são: a Jéssica Groke, a Amanda 

Miranda e a Lalo. Elas saíram juntas no projeto 

Tabu. É um projeto muito bom. Então são essas 

quatros: a Gabriela e essas três do projeto Tabu; 

são autoras que eu indico muito.

Eu tô tentando pensar em um autor para 

indicar para não ficar muito desigual... [risos] 

O trabalho do Felipe Portugal me interessa 

bastante. Para fechar.

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu sou formado em história (ensino superior), 

e sou formado em técnico de desenho em 

comunicação, apesar de não ser desenhista, 

e apesar de também não ser historiador, não 

ser professor de história, mas são minhas 

formações.

Eu comecei a trabalhar com quadrinhos 

praticamente desde que eu comecei a trabalhar. 

Eu me formei em técnico em desenho de 

comunicação, e junto com mais dois amigos a 

gente ofereceu um curso para a escola técnica 

na época. A gente tinha dezessete, dezoito anos, 

ali na época, eu e meus amigos. A gente ofereceu 

um curso dentro da escola, e foi onde eu comecei. 

Eu fui fazer estágio numa gráfica antes e tal, foi 

legal porque eu conheci os processos gráficos. 

Mas aí eu comecei a dar aula de quadrinhos bem 

cedo, apesar de ser ainda um autor em começo 

de carreira. Disso surgiu a HQ em Foco, que é 

a minha escola que existe até hoje. Começou 

dentro dessa outra escola; a gente deu aula 

durante muitos anos lá, e depois a gente fez o 

estúdio onde atendia ilustração publicitária, 

editorial, etc. E dava aula também no estúdio. 

Aí as aulas continuam até hoje, a escola existe 

até hoje, que é uma parte do meu trabalho. E 

fui publicando também quadrinhos por um selo 

próprio, que no começo era o próprio selo da 

escola, que é HQ em Foco; então depois virou 

o selo Zapata Edições, que é minha outra parte, 

que é a produção de quadrinhos. Então pouco 

mais de quinze anos aí, dezessete, dezoito anos 

produzindo quadrinhos e lançando, seja pelo 

meu selo, seja pelas editoras. De vez em quando 

fazendo algum tipo de quadrinho institucional, 

coisas assim, né?! Essas coisas fazem parte 

também da minha atividade profissional. 

Roteirista, Quadrinsta, Historiador e Professor.

DANIEL ESTEVES

O interesse por quadrinhos veio desde a primeira 

infância mesmo, nasci nos anos oitenta, então 

consumia ali a maior parte dos quadrinhos 

infantis do final dos anos oitenta, início dos 

anos noventa: Turma da Mônica, Trapalhões, 

Turma do Arrepio, uma série de coisas que eram 

produzidas e lançadas nessa época. Muita 

coisa ruim também, tipo quadrinho da Xuxa, 

do Sérgio Malandro, Fofão... Nossa, todas essas 

coisas de quadrinhos de personalidades saíam 

nessa época. E eu lia essas coisas todas, até 

chegar então a leitura dos super-heróis, que foi 

a minha porta de entrada para outros tipos de 

quadrinhos, apesar de que na época não tinha 

mesmo muitas outras opções para a gente sair 

do infantil para outra coisa.

Aí depois foi se tornando uma leitura mais geral, 

quadrinho europeu, brasileiro, sul americano, 

japonês, etc. 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?
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Quando a gente fala de quadrinho no Brasil, fala 

especificamente de Turma da Mônica. Se você 

sair disso, não tem outro quadrinho brasileiro 

que seja industrial. O quadrinho industrial no 

país é Turma da Mônica. Então ser independente  

(nos quadrinhos) é aquilo que não é industrial; 

tudo que não é Turma da Mônica no quadrinho 

brasileiro é independente, né?! Mas aí o termo se 

alastra muito. Por isso, acho que os quadrinhos 

brasileiros acabam tendo uma compreensão um 

pouco diferente do que é essa independência, 

por estar muito mais ligado a uma produção de 

pequenos selos, onde os editores são também 

os autores. É um pouco como eu enxergo, 

não to dizendo que essa seja a única definição 

possível, mas assim, é uma definição possível, 

onde os selos independentes, ou os quadrinistas 

independentes, são aqueles que editam, de fato, 

o próprio material. Não é necessariamente aquilo 

que não é indústria. Por exemplo, vamos olhar, 

sei lá, trofeu HQ mix... É uma baliza para definir 

o que são quadrinhos. Um quadrinho da Pipoca 

& Nanquin, lançado aqui no Brasil por essa 

editora, ou pela editora Mino, ou pela Veneta, 

ou por qualquer outra editora - só estou dando 

alguns exemplos -, eles não são considerados 

independentes, eles são quadrinhos considerados 

de editora. Independente acaba sendo aquilo que 

normalmente é editado por um dos autores, não 

necessariamente por um autor só. Mas a edição 

está a cabo de um dos autores do quadrinho, 

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?

pode ser o roteirista, pode ser o desenhista, 

qualquer um que seja. No caso, eu sou roteirista 

e editor, tenho um selo independente que lança 

os quadrinhos que eu escrevo. Uma ou outra 

vez, eu lanço alguma outra coisa, mas são coisas 

muito próximas do meu convívio. Por exemplo: o 

Al Stefano, que é um desenhista que já fez vários 

quadrinhos comigo, vai lançar um quadrinho, 

como o Salseirada. Ele ia lançar o Salseirada 

por conta dele, independente... Aí eu falei: “Pô, 

lança como Zapata edições que eu te ajudo na 

divulgação, te ajudo coeditando o quadrinho. Tu 

vai ter um site para vender o quadrinho.” Mas 

veja, é um parceiro de longa data, a gente faz 

quadrinhos juntos há anos.

No entanto, no geral, os quadrinhos do Zapata 

edições são os quadrinhos que eu escrevo– 

desenhados por diversos artistas –, mas o editor 

é o próprio artista. 

Então eu acho que tem um pouco essa questão, 

talvez outras pessoas vão dizer outras coisas 

diferentes do que isso, mas eu acho que é uma 

questão muito relevante quando a gente pensa 

que: se o independente é a oposição à indústria, 

“caramba, tudo que não é Turma da Mônica no 

Brasil é independente!”
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Olha, eu não tenho certeza exatamente, tá? 

Mas o que eu posso dizer são alguns que me 

marcaram. Cara, eu lia quadrinhos de um jeito 

– porque como eu queria fazer quadrinhos, tudo 

que aparecia na minha frente, que era quadrinho 

brasileiro, eu tentava comprar também. Lógico, 

tudo que estava ao meu alcance. Se bem que 

quadrinho era mais barato também. Não 

tinha capa dura, essas coisas todas, então era 

um pouco mais fácil de comprar quadrinhos; 

guardava meu dinheiro do lanche e dava pra 

comprar quadrinhos. Mas assim, tiveram alguns 

quadrinistas – especificamente brasileiros – que 

me marcaram muito no sentido de olhar para 

eles e pensar: “poxa, dá para fazer quadrinhos 

no Brasil.”; que eram exatamente quadrinistas 

com esse espírito independente, que foram 

os gêmeos, o Fábio Moon e o Gabriel Bá. Eu 

acompanhei a carreira deles praticamente desde 

o começo e tal. Tenho alguns dos zines originais 

dos 10 Pãezinhos, quando eles faziam tiragem 

pequena. Conhecei primeiro pela editora Via 

Lettera, e depois consegui outras coisas deles e 

tal. Fui acompanhando tudo. Eles faziam um tipo 

de quadrinho que na época fazia muito minha 

cabeça, pequenas histórias sobre o cotidiano 

era uma coisa que eu tinha muito interesse em 

fazer. Tanto que se olhar uma boa parte das 

minhas primeiras histórias tinha essa pegada, 

até mesmo a Nanquim Descartável, que foi um 

quadrinho que eu fiz ali numa certa fase entre 

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?

2007 e 2012, tinha bem essa pegada também. 

E outros que me marcaram muito foram o André 

Diniz – eu peguei a carreira bem no começo, 

então eu peguei tanto ali nas primeiras obras 

desenhando, quanto logo depois, parando de 

desenhar e começando a fazer quadrinhos em 

parceira com outros autores como, por exemplo, 

o Laudo (Ferreira). Então aquela série que ele 

fazia dos Subversivos, né!? Ele fundou um selo 

ali meio que independente naquela época, que 

se chamava a Nona Arte. Começou a lançar 

uns quadrinhos, e tinha uns livros ali que me 

chamavam a atenção, eu tava até na época do 

cursinho ainda, não tinha entrado na faculdade 

e pensava: “que da hora!” Eu tava no final 

do colegial, e tava ali um exemplo em vários 

sentidos. O tipo de história que ele tava criando, 

a forma como ele publicava, né?! Independente. 

E o fato dele escrever e não desenhar – apesar 

de ele ter desenhado algumas primeiras obras, 

o desenho dele ainda era um pouco fraco. 

Ele abandonou o desenho e foi se concentrar 

somente no roteiro.  Então foi uma dessas 

primeiras pessoas que olhei e pensei: “pô, o cara 

é só roteirista e tá ai produzindo, com o pessoal 

falando dele e tal.” Eu concluí que dava para ser 

só roteirista no Brasil. 

Outro autor, que se encaixa num parâmetro 

muito parecido com o do André Diniz, é o 

Wellington Srbek, que também era só roteirista, 

e também publicava independente lá em Belo 
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Horizonte, e chegava isso aqui de uma forma 

muito difícil para São Paulo, mas de alguma 

forma a gente conseguia encontrar. 

E um adendo, acho que até particular do Sberk, 

e que tinha a ver com o local que ele estava 

fazendo quadrinhos: já no final dos anos 

noventa, ele estava captando dinheiro através 

de editais em Belo Horizonte, ou seja, fazendo 

quadrinhos através de editais. Eu acho que ele 

foi um grande precursor disso no Brasil. 

A gente pega o Estórias Gerais, que ele fez junto 

com o Flávio Colin... Depois isso saiu pela Conrad, 

saiu pela editora Nemo, tiveram várias outras 

publicações, mas eu li ali na edição original dos 

anos noventa, que era independente, viabilizada 

através de edital público lá de Belo Horizonte. 

Então ele conseguiu uma verba para fazer um 

‘puta’ quadrinho grande, cento e poucas páginas 

e tal – o que era raro alguém conseguir fazer 

isso naquela época. E com um desenhista 

clássico pra caramba, que era o Flávio Colin, o 

sonho de qualquer roteirista. Era o sonho ter um 

quadrinho, ter a participação do Flávio que era 

um desenhista super veterano. 

Então são exemplos de autores que me marcaram 

bastante, seja por estarem produzindo de forma 

independente, pelo tema que eles exploravam, 

ou pela forma de pensar a produção, etc. 

Pensando assim em projetos que eu escrevo e 

edito, eu não consigo trabalhar a princípio de 

tudo, sem pensar que aquele quadrinho é alguma 

coisa. Eu não consigo produzir por produzir: “ah, 

essa história aqui depois eu vejo o que eu faço 

com ela.” Eu já começo produzindo história... 

Lógico, não to falando de quando vou colocando 

aquelas primeiras ideias e fazendo as anotações, 

tô falando assim: “vou produzir um quadrinho.” 

Aí vou pegar aquele monte de ideias e ver o que 

vou usar: “ah, beleza. Vou usar essa ideia aqui 

para fazer um quadrinho.” 

Então, eu não consigo pensar sem saber o que 

é aquilo, se vai ser uma revista, se vai ser um 

livro, se eu vou tentar colocar isso no Catarse, se 

isso vai ser para um edital... Definir como eu vou 

fazer isso, né?! 

Desde o início eu já tento imaginar aquilo como 

um produto final mesmo. Independente se no 

final ficar como eu estava imaginando; pode ser 

que mude no trajeto, mas eu preciso vislumbrar 

o que aquilo vai ser. Uma vez que eu tenha esse 

vislumbre, passa a ser formação de equipe, 

parceiras e tal; passa para a escrita em si, do 

próprio roteiro, que também depende do tipo 

de roteiro que eu estou fazendo, se é um roteiro 

mais longo, se é um roteiro mais curto, ou se às 

vezes é um roteiro mais longo, eu até escrevo 

em capítulos e o desenhista já vai produzindo. 

Assim, por mais que eu já tenha o argumento 

todo, quando eu estou fazendo o roteiro final, 

5. QuAis são os métodos de publicAção e 
edição Que você utilizA?
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eu ainda estou mexendo em coisas, alterando 

páginas, alterando coisas da história enquanto 

ele está desenhando outras partes. 

E aí normalmente o que eu faço é tentar 

estabelecer uma parceria com o artista no 

sentido criativo, no sentido que a gente converse 

o tempo todo, desde os primeiros esboços, desde 

os desenhos dos personagens, etc, para que não 

seja pura e simplesmente uma ode egocêntrica, 

ou uma visão que eu tenha, mas uma parceria de 

verdade, no sentido de que os desenhistas estão 

colaborando com aquilo, com o desenvolvimento 

daquilo, agregando na produção. Então, de fato, 

na hora de fazer as páginas, o desenhista me 

envia esboço de página; lógico, cada desenhista 

me envia isso em um nível diferente: tem uns 

que enviam isso bem detalhado, tem desenhista 

que envia o esboço bem mais simples, e a gente 

discute em cima disso, às vezes tem alterações 

para, aí sim, depois ir para a finalização. 

O que eu faço também são os balões, né?! Eu que 

coloco, então no final do processo eu ainda estou 

mexendo no texto. Já com as páginas desenhadas, 

eu ainda ajusto algumas coisas do texto para 

extrair o melhor da história. Às vezes eu escrevi 

de um jeito, mas depois de desenhada, depois da 

história toda contruída, você percebe: “Putz! Essa 

narração não tem nada a ver”, ou então: “Vou 

tirar todas as narrações”, ou: “Esse personagem 

tinha que falar diferente. Vamos mexer nisso 

e tal...” Então eu ainda vou mexendo no texto 

final mesmo, durante o processo de construção 

dos balões. Normalmente, no processo de 

fechamento do arquivo, eu trabalho com um 

diagramador parceiro. Apesar de ter alguma 

noção de diagramação, eu prefiro chamar alguém 

que faça um projeto gráfico mais decente do que 

eu faria sozinho. 

Eu tenho uma gráfica que eu já trabalho há mais 

de dez anos, que é a Juizforana. Já é uma parceira 

longa, imprimi muitos títulos já com eles; não só 

coisas diretamente para o meu próprio selo, mas 

coisas que eu participei também foram impressas 

lá também. 

Daí, pós-produção em si tem todo esse processo 

de divulgação, de participação de eventos, etc; 

que é um processo muito prazerosos, mas é um 

processo difícil. Eu sinceramente dou minhas 

cabeçadas ali, porque eu não sou lá um grande 

divulgador. Tento me virar do melhor jeito 

possível, mas eu não sei lá me divulgar tão bem. 

Agora, eventos em si é uma coisa que eu já 

participo há muitos e muitos anos, e é uma 

coisa que é muito prazerosa para mim, porque 

pensando nesse universo independente, não 

adianta só ter o livro pronto, você precisa levar 

isso para as pessoas. Não adianta colocar isso 

na loja simplesmente; isso se perde nas lojas de 

quadrinho, isso não tem um alcance tão grande. 

Então o grosso das vendas dos quadrinhos 

independentes ainda está atrelado aos eventos, 

por isso eu tenho que participar do maior número 
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de eventos, ir até onde meus braços alcançam. 

Já fui em evento, além de São Paulo, em Belo 

Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Rio de Janeiro, 

Recife, em Brasília... A gente tenta chegar o 

máximo possível nesses lugares, lógico, onde 

compense estar, do ponto de vista de custos, etc. 

Até porque eu não vou para eventos exatamente 

para me divulgar, eu vou vender os quadrinhos 

que são parte da minha renda, do meu trabalho e 

tal. Não posso me dar ao luxo de tomar prejuízo, 

porque eu simplesmente não tenho outro 

emprego a não ser quadrinhos, e se eu começar a 

tomar prejuízo com isso, eu tô lascado. Não pago 

minhas contas, né?! 

Obviamente, o evento mais esperado e mais 

festejado é a CCXP – Comic Con Experience –, 

é onde se vende mais quadrinho no Brasil até o 

momento; já desde 2014, desde a primeira edição. 

Não é à toa que isso guiou os lançamentos, em 

prol da participação no próprio evento.  As 

pessoas hoje em dia estão lançando muito em 

função da própria CCXP. Mas não é à toa, nos 

últimos anos eu vim olhando, assim... o que eu 

vendi na CCXP, só naqueles quatro dias e meio de 

evento, é praticamente o que eu vendo no resto 

do ano inteiro, em diversos outros eventos. Não 

que os outros eventos não sejam importantes, é 

importante estar em todos os possíveis, mas ali é 

uma concentração brutal, realmente, de público. 

Eu acho que me perdi na resposta e fui além com 

outras coisas.  

É ficar rico! [risos]  

Tô ferrado, né!? 

Cara, no final das contas é porque eu sou um 

contador de histórias. Os quadrinhos foram 

meramente um instrumento para isso, porque 

foram aquilo que eu consumi muito, e o meio 

onde eu me estabeleci para fazer isso. Eu faria 

isso através da literatura, do cinema, do teatro, 

etc., mas o meio onde eu me estabeleci foram os 

quadrinhos. Lógico que tem um sentido para eu 

ter me estabelecido nisso, não só sentido de que 

eu gostava, mas também o tipo de história que eu 

imagino contar. Tem alguns elementos que eu fui 

percebendo ao longo da vida que são importantes: 

eu gosto muito de contar as histórias do meu jeito, 

da forma como eu imagino e o cinema nos impede 

disso. Eu tive uma experiência com a questão do 

áudio visual, e é muita gente envolvida, muito 

dinheiro envolvido, é outro universo. Então os 

quadrinhos nos permitem ter uma visão mais 

autoral. Porém, se você olhar para isso, você pode 

falar: “Pô, então vai fazer literatura. Como você 

não desenha, na literatura, sim, você vai poder 

contar história da maneira que você bem quiser, só 

vai depender unicamente de você.” Mas apesar de 

gostar muito da visão autoral da coisa, eu também 

curto muito essa possibilidade de estabelecer 

parcerias que os quadrinhos me proporcionam, 

mas lógico, são parcerias no sentido muito menor, 

que ainda conservam esse lado autoral, que seria 

num cinema, num teatro, etc. 

6. QuAl A suA principAl motivAção pArA 
publicAr QuAdrinhos?
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Cara, antigamente acabava sendo assim uma 

retroalimentação de leitores dos próprios 

quadrinhos... É meio o que eu sou. Eu li 

quadrinhos desde criança, fui crescendo, 

querendo outros tipos de histórias. E aí, como 

tal, fui achando esse tipo de história em outros 

tipos de quadrinhos. Então os quadrinhos 

antigamente se retroalimentavam deles 

mesmos, e hoje eu acho um pouco diferente, 

a gente conseguiu chegar em certos patamares 

onde os quadrinhos conseguem encontrar 

públicos diferentes. Cada quadrinho consegue 

conversar com um público diferente. 

Você vê, por exemplo, a Poc Con, evento 

que teve aqui ano passado, em São Paulo, 

especificamente de quadrinhos LGBTQ, encheu; 

lotou de um jeito que eu tentei ir para o evento 

e fiquei na fila, e desisti, porque tinha assim, de 

três a quatro horas de fila para entrar no evento. 

Falei: “Ah, tudo bem. Fica para a próxima.” Eu 

ia para prestigiar eles, porque um dos criadores 

e organizadores do evento é um amigo de longa 

data, mas eu falei: “Vou para o bar, porque não 

vou ficar quatro horas na fila.” 

Mas assim, hoje os quadrinhos conseguiram 

furar um pouco essas bolhas, e cada tipo de 

quadrinho encontrar o seu público. Antigamente 

o público leitor de quadrinho era colecionador 

de quadrinhos. Imagino que você tenha sido 

também, como eu sou. 

7. sobre o público-Alvo dos QuAdrinhos 
independentes, Quem você AchA Que são 
esses leitores?

[Claro! Eu fui também.] ENTREVISTADOR

Não sou mais, já fui. 

Hoje não, o público de quadrinhos é público de 

cinema também, público de teatro. Uma pessoa 

que vai no cinema porque ela quer colecionar 

filmes, ela quer assistir o filme num dia. O Netflix 

tá aí pra que? Não é pra colecionar filmes. Ela 

quer assistir um filme de terror naquele dia e vai 

assistir um filme de terror. Ela quer assistir uma 

comédia romântica e vai assistir uma comédia 

romântica. Os quadrinhos começaram a ter 

um pouco essa possibilidade, a poder dar essa 

possibilidade. Pessoas que não liam quadrinhos 

cotidianamente, às vezes vão na livraria ou 

vão no evento e compram um quadrinho sobre 

pescaria: “Caralho, adoro pescar, que loucura, 

vou ler uma parada sobre pescaria”. Foi um 

exemplo estranho, bizarro, mas acho que ilustra 

um pouco isso. Mas, pô, olha só, tem uma 

autora trans produzindo quadrinhos sobre essa 

questão, então: “Caramba, tenho interesse de 

saber sobre isso, conhecer esse universo”; ou eu 

faço parte desse universo e quero me enxergar 

numa história. 

Os quadrinhos, eles têm uma possibilidade que 

eu acho muito interessante, é até uma inversão 

do que fizeram eles populares. Os quadrinhos 

foram populares porque eles tinham um universo 

fantasioso, muito atrativo, que dependia apenas 
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da imaginação dos artistas. Então quando os 

super-heróis surgiram – ou quando outros tipos 

de quadrinho de fantasia, de ficção científica, etc. 

– era muito caro fazer isso no cinema, era muito 

difícil fazer isso no cinema, em grande parte 

impossível fazer certas coisas que os quadrinhos 

faziam. Hoje não. Hoje você assiste uma série 

de TV cujo efeito especial é tão bom, ou assim, é 

melhor do que os filmes bilionários que a gente 

via quando adolescente. E é uma série de TV, 

que tem que produzir vinte episódios de uma 

hora em um ano, quase que vinte filmes sendo 

produzidos em um ano. Mas eles conseguem 

fazer isso em alta qualidade, não só em termos 

de roteiro, mas alta qualidade visual, gráfica, 

de efeitos, etc. Então os quadrinhos, eles não 

podem mais ser interessantes por causa disso, 

eles perderam esse poder. Só que eles têm um 

outro poder, que é o fato de visualmente contar 

histórias de todos os tipos que não dependem 

de tanta grana. Então o audiovisual ele depende 

muito de dinheiro. Então não é qualquer história 

que vai ser produzida, porque ela depende 

da possibilidade de ter público pra aquilo. Os 

quadrinhos não. Um quadrinho pode vender 

cem exemplares. Ele pode ser produzido só pra 

vender cem exemplares, e foda-se. Tá ótimo. 

São cem pessoas que querem ler essa história. 

Há histórias específicas sobre uma questão de 

gênero que não interessa a tanta gente. Beleza. 

Vai ser produzido, vai alcançar um público 

específico, e o autor não vai ficar rico, mas vai 

conseguir passar a mensagem dele, vai conseguir 

contar a história dele.

Então os quadrinhos, se você vai observar, 

por mais que os quadrinhos que sejam os 

mais populares ainda sejam os quadrinhos de 

super-heróis – aqueles que sempre foram mais 

populares –, mesmo eles precisam ter outros 

atrativos diferentes, que são até mais difíceis de 

existir em outras mídias. 

Se você pegar os quadrinhos da Marvel... só pra 

dar um exemplo bem claro, os quadrinhos da 

Marvel, por mais que tenham fãs loucos e chatos 

enchendo o saco e tal, eles conseguem ser mais 

diversos do que o cinema da Marvel. O cinema 

da Marvel precisa de mais grana pra isso, então 

é mais difícil de botar uma heroína muçulmana. 

Tudo bem, eles vão fazer agora, mas demora 

mais pra chegar lá. Os quadrinhos conseguem 

fazer isso com uma agilidade maior. E outras 

tantas  coisas, pode ser que dure dez edições, e 

beleza, não deu certo, vai pró próximo. O cinema 

não pode ser pensado assim, ainda mais se for 

pensar cinema de super-heróis, né?! Ele é feito 

para dar certo. Se não der certo, muita gente 

vai ser demitida. Os quadrinhos podem dar 

errado. Eles têm essa vantagem. Eles podem se 

arriscar mais.
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Olha, uma forma prática e rápida dos nossos 

tempos é a internet. Já há muito tempo as 

webcomics se tornaram talvez o principal 

veículo de difusão de novas ideias, de novos 

personagens, de novas histórias, e de alcance 

de um novo público. Não é à toa que se você 

olhar um “Catarse da vida”, os crowfunding 

mais bem-sucedidos são de quadrinhos que 

eram webcomics; o Carlos Ruas, o Fábio Coala, 

entre outros.  Os mais bem-sucedidos são de 

pessoas que publicavam na internet. Então a 

internet, sem dúvida nenhuma, é o meio difusor 

principal dos quadrinhos para mais e mais 

pessoas conhecerem histórias. Só que lógico, a 

internet ao mesmo tempo que tem vantagens, 

ela tem desvantagens também, porque é um 

universo de conteúdo ilimitado. Você abre seu 

celular pra ler um quadrinho e o Whatsapp e o 

Facebook, o Youtube, a sua mãe, o seu vizinho, 

o Sérgio Moro, o Bolsonaro, o Lula, todo mundo 

tira sua atenção. Por mais que seja um lugar 

onde a difusão dos quadrinhos seja ilimitada, é 

tanto conteúdo lá que também tira um pouco 

a atenção. Então não é à toa que por mais 

que os quadrinhos digitais sejam um difusor, 

eles não são ainda totalmente uma forma 

dos autores viverem de quadrinhos. Eles são 

um veículo pelo qual os autores conseguem, 

mas não é exatamente o lugar onde eles mais 

ganham dinheiro. Eles têm que imprimir esses 

quadrinhos, vender esses quadrinhos, ir pra 

8. e de Que formA você AchA possível os 
leitores terem Acesso Aos QuAdrinhos 
AutopublicAdos?

eventos. Então acaba que quando a gente pensa 

numa coisa mais tradicional, revista, livro, etc., 

acaba que os eventos são os principais difusores 

de quadrinhos, quando a gente sai do mundo 

da internet. E é legal ver que tão colocando 

eventos em diversos lugares do brasil, não só 

na já citada CCXP. Assim, tem uma história 

já aí de seis anos e tal, mas tantos outros 

eventos já existem há mais tempo, como, por 

exemplo, o FIQ, que existe desde o fim os anos 

90, que propiciou muito esse crescimento dos 

quadrinhos atuais. O primeiro FIQ que eu fui foi 

em 2007, mas já existia bem antes e tal. E foi 

uma coisa transformadora pra mim no sentido 

de pela primeira vez ter estado num lugar que 

pessoas que não eram quadrinistas, que não 

eram pretensos quadrinistas, estavam lá e 

não eram minhas amigas também; estavam lá 

simplesmente comprando quadrinhos. Porque 

assim, eu já tava vendendo quadrinho há um 

tempinho, mas normalmente você vendia 

pra quem? Conhecidos, os amigos, outros 

quadrinistas e outras pessoas que queriam 

ser quadrinistas. E o FIQ de 2007 talvez tenha 

sido em alguma escala (não que eu não tivesse 

vendido pra alguém, que não se enquadrasse 

nesses termos), mas em uma escala um pouco 

maior, talvez tenha sido o primeiro lugar que 

eu me vi vendendo quadrinhos para pessoas 

que queriam apenas ler quadrinhos. Elas não 

queriam ser quadrinistas, elas não eram minhas 
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amigas, apesar de ter brotado amizades a partir 

disso, elas não estavam lá porque eram minhas 

amigas, ou eram um dos quadrinistas, ou 

porque queriam fazer quadrinhos, elas estavam 

lá porque queriam ler quadrinhos. Então, lógico, 

isso foi se ampliando com o tempo e a CCXP 

alcança isso num braço ainda maior. Mas outras 

iniciativas como, por exemplo, a Perifacon, que 

vai acontecer a segunda edição agora daqui 

a um mês, em São Paulo. Ano passado teve a 

primeira edição, e foi arrebatadora assim, um 

evento feito na periferia de São Paulo, na Zona 

Sul, de primeiro evento, totalmente gratuito, e 

a gente tava vendendo num nível de um dia de 

CCXP legal. Foi uma surpresa pra todos. E esse 

ano espero que cresça ainda mais e que isso se 

multiplique. Isso é uma iniciativa de um grupo 

ali de pessoas, mas que isso se multiplique e se 

replique em outros grupos, em diversos lugares 

do brasil, cada qual com suas características 

específicas, mas que se multipliquem esses 

esforços pra que a gente consiga alcançar mais 

e mais gente. Porque é uma coisa maluca, mas 

assim, as pessoas realmente se sentem diferentes 

quando compram uma obra diretamente do 

autor. O que se você pensar, faz sentido. Você 

não tá simplesmente comprando um livro, você 

tá comprando um livro de alguém que você 

acabou de conhecer, que você trocou uma ideia, 

que você descobriu alguma coisa ali da pessoa, 

que você vai levar pra um regalo especial, um 

desenho, uma dedicatória, um negócio ali e tal. 

Pra mim é prazerosíssimo. Se tem uma coisa 

que eu gosto no processo todo do quadrinho é 

estar no evento. Dá trabalho? Claro que dá. Bem 

menos trabalho do que escrever, editar, divulgar, 

etc. E assim, é um trabalho normalmente 100 

por cento prazeroso. Pequenos momentos que 

podem se tornar chatos, às vezes uma pessoa 

que foi inconveniente, às vezes algum acidente 

que aconteceu, mas são exceções. A regra é, pelo 

menos pra mim, é ótimo. Experiências à parte, 

tem gente que tem problemas de sociabilidade e 

às vezes é mais difícil de tá num evento. Eu falo 

pra cacete, então pra mim é ótimo. Então assim, 

é uma coisa encantadora poder estar num lugar e 

pensar em quando eu comecei a fazer quadrinho 

em 2000, o tipo de coisa que a gente tinha 

disponível pra estar, e hoje eu pensar que tantos 

momentos do ano eu consigo fazer um evento 

onde tem pessoas que vão lá, que se interessam, 

que tão afim de ler minhas histórias e porque 

já ouviram falar das minhas histórias, etc. E 

também a isso a gente deve o crescimento de 

divulgadores de quadrinhos em outras mídias, 

porque antes você tinha ali o jornal, revista, isso 

chegou até os sites – sites como eu disse, por 

exemplo, o Universo HQ e etc. Mas hoje isso se 

multiplicou de tal forma que são os youtubers, 

a galera do Instagram... tem uma galera muito 

grande falando de quadrinhos. Às vezes uma 

galera que só curtia, nem era jornalista, e 
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começa a produzir material, escrever no próprio 

Instagram; tira foto, publica, não sei quê, e 

começa a ter seguidor e tal. Isso propicia que 

mais e mais pessoas conheçam seus quadrinhos 

e que estejam nesses lugares. Você olha um 

pouquinho pra trás, não é tão atrás assim, e você 

pensa: “Porra, onde eu tô agora. Que legal isso.” 

Agora nesse final de semana mesmo, um evento 

específico que começou ano passado, que foi 

o Fuzuê Nerd, tem a segunda edição. Não faço 

ideia de como vai ser, mas eu não temo (posso 

quebrar a cara), mas eu não estou temendo que 

o investimento que eu fiz nele não vá me trazer 

frutos. O que é muito raro isso acontecer, pelo 

menos pra mim que já tenho uma produção 

maior; lógico, às vezes a pessoa que tem uma 

revistinha só, ter que pagar um evento, fica 

mais difícil; mas é paciência, você vai produzir 

mais, e mais, e mais e você vai ter mais coisa pra 

apresentar, vai ficando mais conhecido, etc, e vão 

surgindo mais frutos. Mas assim, comparando 

lá de trás, na época do Quarto Mundo, a gente 

ia pra vários eventos, tal, a gente ia com o cú 

na mão: “Será que a gente vai conseguir aqui 

arcar com os custos da gasolina, da mesinha 

do evento, etc?” Eu não estou preocupado com 

isso. Eu tenho certeza que na pior das hipóteses 

a gente vai dar um lucrozinho. Então é um 

momento muito bacana esses espaços pra gente 

de fato apresentar a nossa produção.

Cara, tá aumentando de um jeito que até me 

assusta às vezes. 

Eu tenho uma piada que eu falo que ninguém 

quer mais ser médico, engenheiro, advogado, só 

quer agora fazer quadrinhos. Mas acho natural 

também porque na época que não tinha público, 

já tinha muito autor querendo produzir. Agora 

que o público surgiu, é obvio que vai surgir mais 

autor do que esse público consegue absorver, 

ou que esses eventos conseguem absorver. 

Realmente estão surgindo muitos autores. 

Agora, da galera que surgiu comigo no início 

dos anos 2000, tem vários que não estão mais 

fazendo quadrinhos, e outros que estão; então 

alguns vão ficando pelo caminho, infelizmente. 

Gostaria que tivesse espaço pra todos, mas às 

vezes acaba não tendo. Às vezes a pessoa tem 

um tipo de expectativa que a realidade não 

corresponde. Então é óbvio que vão ficar muitos 

autores pelo caminho, mas tão surgindo muitos 

autores. Me impressiona a qualidade geral desses 

autores no sentido de até às vezes a primeira 

obra do autor, da autora, já é um papel munken, 

com orelha, não sei o quê. “Porra, mano, faz 

um zine primeiro. Segura a onda, calma aí.” 

Porque a galera realmente já vai chegando com 

o pé na porta. Só que assim, ali atrás, mesmo 

quando eu comecei, era tendência os autores, 

os desenhistas, ilustradores procurarem trampo  

pra fora. Porque tinha uma galera nos anos 90, 

quadrinistas brasileiros, que tinha invadido 

9. QuAl A suA percepção em relAção Aos 
novos produtores de QuAdrinho? você 
AcreditA Que o número de Autores tem 
AumentAdo ou diminuído?
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os Estados Unidos, e aí tinha um monte de 

desenhista trampando nos Estados Unidos. 

Então assim, era uma galera que a perspectiva 

profissional era qual? Trampar pra fora. Ainda 

tem muita gente trampando pra fora, mas 

muitos autores que estavam trampando pra fora 

de repente estavam produzindo quadrinhos aqui 

no Brasil também, começaram a produzir pro 

mercado nacional também. O que isso exigiu de 

autores como eu e outros tantos que estavam 

produzindo? Exigiu que a gente melhorasse, 

era inevitável. Ou a gente melhorava a nossa 

produção, ou a gente ia ficar pelo caminho, ia 

ser atropelado. Porque de repente tinha gente 

que já tava ali profissionalizado em outro 

universo que entrou também pra produzir aqui. 

Então dava pra fazer um monte de coisa, não era 

só fazer meu gibizinho aqui, foda-se e tal. Não! 

Tinha que fazer um negócio legal, um negócio 

bem feito, bem pensado, etc. 

E o que acontece hoje é que tem muita gente, de 

fato a informação circula muito mais, então tem 

muita gente produzindo na internet, às vezes 

conseguindo um público imenso na internet. Eu 

me espanto. “Nossa, eu nunca tinha visto essa 

autora e ela tem 20 mil seguidores no instagram. 

Caceta, da onde veio?” Ou tem um casal aqui 

fazendo quadrinhos, tem quinze mil seguidores 

no instagram e eu nunca tinha visto. Nossa, 

faz fila no evento de repente no trabalho dessa 

pessoa. Porque eles estão sabendo usar muito 

bem essas ferramentas virtuais, já nasceram 

nisso, já têm uma compreensão muito diferente 

disso e conseguem potencializar ainda mais 

esse universo. Agora é bacana que nos últimos 

bons anos a produção tem se tornado mais 

diversa, tem muitas mulheres produzindo 

quadrinhos. Não que não tivessem mulheres 

produzindo quadrinhos, sempre teve, mas 

pelo fato de ter sido sempre um universo 

muito machista, muito masculino, elas nunca 

conseguiam ter protagonismo. Pra conseguir 

um protagonismo era uma luta desigual, 

e hoje elas conseguem um espaço maior. 

Tem mulheres falando dos quadrinhos das 

mulheres, tem espaço para elas produzirem, 

lógico que muito menos do que deveria ainda. 

Mas quando a gente olha quinze anos atrás 

e olha hoje fala: “Pow, quanta mulher, que 

legal, fazendo quadrinho.” Você vai, como já 

citei, numa Comic Con, e tem diversos autores 

LGBT produzindo quadrinhos. Então assim, 

passa a ter uma diversidade maior exatamente 

por ir se tornando uma coisa mais acessível. 

Para alguns isso pode se tornar um trabalho, 

e para alguns vai ser uma coisa paralela a 

outras atividades; tem muito ilustrador que 

também produz quadrinhos, tem gente que 

às vezes trabalha em banco e também produz 

quadrinhos. Mas oras, quando a gente olha 

pra história da literatura no Brasil, não é 

incomum a gente encontrar grandes autores 
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que eram funcionários públicos, que eram 

diplomatas, etc, etc, ou que eram jornalistas, 

professor universitário, escrevia para uma série 

de coisas e tal. Então os quadrinhos não fogem 

a essa regra. Você vive de quadrinhos, você 

não necessariamente vive só de desenhar suas 

páginas de quadrinhos todo mês, como sei lá, 

um desenhista dentro do universo DC, Marvel, 

e coisas assim; você vive também de fazer 

eventos, você vive também de dar um curso no 

SESC, você vive também fazendo ilustração ou 

outra leitura, não sei o quê. É um conjunto de 

coisas das quais os quadrinhos fazem parte, e 

são uma parte importantíssima, porque sem 

eles você não estaria dando esse curso no SESC, 

você não estaria sendo convidado para não sei o 

quê, você não estaria participando do evento tal, 

né?! É um conjunto de coisas que inclui fazer 

quadrinhos. 

Pra alguns isso pode se tornar decepcionante 

porque a pessoa queria simplesmente sentar 

na sua tablet, na sua prancheta e desenhar o 

dia inteiro. Pode ser decepcionante. Pra mim, 

eu acho maravilhoso. Escrever é fantástico, 

mas todo esse universo de ensinar, participar 

de eventos, bater papo sobre quadrinhos, tudo 

isso pra mim é fantástico, todos esses outros 

aspectos. Me divirto fazendo todos esses 

aspectos. 

Assim, eu já trabalhei pra alguns selos editoriais, 

independentes, eu trabalhei pra algumas editoras. 

Essa relação entre editora e artista varia muito de 

caso pra caso. Cada editora que tem uma forma de 

trabalhar, desde aquelas que têm uma liberdade 

total e irrestrita, até aqueles editores, às vezes, 

que querem a coisa do jeito ‘xis’, e vão te cobrar 

aquilo do jeito ‘xis’, e beleza. O que eu acho 

importante é ser sempre limpo e transparente. 

E quando eu trabalhei, por exemplo, pra editora 

Nemo, eu desde o começo sabia que eu teria um 

editor, que era o Wellington Srberk, naquele caso, 

me cobraria fazer as coisas de acordo com uma 

visão que ele imaginava ser a melhor. Beleza. 

Desde o começo eu sabia disso. E podia até às 

vezes, de repente, me desentender com ele no 

sentido de “não é isso, é tal coisa”, mas eu sabia 

desde o começo que ele ia me indicar caminhos e 

me cobrar por isso. 

Diferente de outras editoras que às vezes 

querem que você entregue algo pronto pra eles 

e eles vão lançar. Beleza. Tudo bem. São formas 

diferentes de trabalhar. Agora no sentido mais 

mercadológico da coisa, a gente tem desde ali 

o mais tradicional, o trabalho mais autoral, o 

pagamento de direitos autorais, os dez por cento 

pros autores, etc., e tem desde as editoras que 

pagam adiantamento, que deveria ser o mais 

correto, até editoras que pagam depois da venda, 

e sabe Deus como vão pagar. Ontem mesmo tava 

conversando com um amigo, que lançou um livro 

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?
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já faz sete anos, e eu sei que é um livro que vendeu 

legal, e até hoje ele não recebeu nenhum centavo 

de direito autoral pelas vendas desse livro. É um 

absurdo. É inimaginável pensar que uma editora 

em sete anos não conseguiu fazer contas pra 

pagar a porra dos direitos autorais do autor que 

escreveu, desenhou, editou. A editora nesse caso 

praticamente só imprimiu o livro. É bizarro e 

absurdo. Mas assim, normalmente não costuma 

ser o caso em editoras que são especificamente de 

quadrinhos e tal, que costumam ter um trabalho 

diferente nessa relação da editora como autor. No 

meu caso específico, como um selo independente, 

eu costumo arranjar formas de pagar os meus 

colaboradores por páginas produzidas e ganhar 

dinheiro, no meu caso, através da venda do 

quadro. Então eu invariavelmente pago os 

autores, valores que podem variar de acordo com 

o projeto; se, por exemplo, teve edital, alguma 

coisa, se eu to tirando do bolso alguma coisa, 

mas que eles possam executar esse trabalho da 

melhor forma possível sem precisar que eu venda 

isso para algum dia pagar alguma coisa pra eles.  

Mas essa é a minha forma de trabalhar, e beleza. 

E, vamos dizer, a venda dos livros é minha 

enquanto editor independente e roteirista, mas 

uma parte considerável já foi paga. Se pegar casos 

de edital, por exemplo, como foi o caso do Último 

Assalto, em que metade do valor do edital foi pro 

desenhista... Eu paguei isso pra ele, metade do 

valor que eu recebei, e o resto, eu usei pra pagar 

todos os custos do livro, impressão, revisão, 

diagramação, etc. E ganho dinheiro com o livro 

agora vendendo ele. Então assim, é uma forma 

minha de trabalhar, que eu tento executar nos 

meus projetos. Lógico que vai variar de acordo 

com o fato de eu ter dinheiro disponível pra isso 

ou não.

Eu acho que assim, a gente tem que pensar nas 

possibilidades. Tem desde a escolha à forma de 

entrar no universo e publicar quadrinhos. Eu 

acho que uma coisa não é antagônica a outra, 

no sentido de que o fato de eu ter um selo 

independente não é antagônico à possibilidade 

de eu produzir um projeto pra uma editora. 

Assim, quando eu produzi projetos pra editora 

Nemo, quando ela me chamou pra fazer, eu 

já tinha meu selo, e beleza. Foi um trabalho à 

parte do selo em que eu pude desenvolver meu 

trabalho como roteirista, não como editor, só 

como roteirista pra outra editora, recebendo 

os valores que foram previamente acertados. 

Então para um projeto autoral, no meu caso, 

vale mais a pena pra mim lançar pelo meu 

selo independente. Ter um controle de como o 

material vai ser feito. Vou ter os custos disso? 

Vou. Mas assim, eu acabo ganhando mais 

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?
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dinheiro vendendo meu próprio trabalho do 

que procurando uma editora que imprima esse 

trabalho e venda esse trabalho. Isso tem a ver 

com o fato de que eu gosto de ir pra eventos, etc. 

Um autor que não gosta, que não quer ter esse 

trabalho de ter um estoque, às vezes não é nem 

que não quer, às vezes não tem nem espaço. 

Eu tenho uma maleabilidade de ter uma escola 

de quadrinhos, com um espaço legal, onde eu 

consigo ter tenho muitas caixas estocadas 

aqui. Se pegar, por exemplo, o Último Assalto 

foram 130 caixas, 140 caixas. É caixa pra caceta? 

Onde enfiar tudo isso? Eu tenho um amigo, que 

inclusive é um amigo de longa data, ele que 

sempre diagrama meus quadrinhos, e sempre 

me enche o saco quando vai mandar pra gráfica: 

“Você vai imprimir cinco mil?” E eu falo: “Filho 

da puta, eu vou guardar isso aonde? Mesmo que 

eu tivesse dinheiro pra imprimir cinco mil, eu 

vou guardar isso aonde? Eu vou invadir a sua 

casa com as minhas caixas.” Esses dias eu topei 

com ele. Se eu tivesse imprimido cinco mil, eu 

teria trezentas e cacetas caixas. Eu imprimi dois 

mil. Eu ia enfiar essas caixas onde, meu Deus? 

Pra mim, faz sentido eu funcionar com um selo 

independente no sentido de ter estoque. Eu não 

tenho problema de ter estoque. Tem artista que 

imprimiu o quadrinho e pensa: “Se eu não acabar 

com esse quadrinho nesse evento, ferrou.” 

Não, pra mim não tem problema. Eu quero ter 

estoque dos meus quadrinhos, eu vou vender 

eles em outros eventos.  Lógico que chega um 

momento que eu não posso levar tudo que eu 

tenho. Tem quadrinho mais antigo que eu até 

tenho um pouquinho de estoque que às vezes 

volta de loja, e que eu não levo mais pra eventos 

há mais de anos, muitos anos. Porém, eu não 

tenho problema de ter esse estoque. Um dia eu 

posso fazer alguma outra coisa. Tudo bem, tá 

aqui comigo, tá de boa. Inclusive me entristece 

às vezes, por exemplo, o Km Blues, que é um 

quadrinho que eu gosto bastante de ter feito, e 

penso em reimprimir. Me entristece quando eles 

acabam. Por mais um dia com Zapata também, 

que eu fiz em 2000 e já tá com estoque baixo, 

eu fico meio entristecido: “Vai acabar um 

quadrinho que eu gosto de vender, que chato, 

né?! Queria ter mais disso aí.” Aí eu lembro 

do amigo falando: “Por que você não imprime 

cinco mil?” Mas não dá. Eu imprimo de mil a 

dois mil exemplares. Agora tem até surgido a 

possibilidade de imprimir em pequenas tiragens, 

de cem exemplares, por uns preços legais. Mas 

não tem lógica, eu não vou imprimir um livro 

como o Zapata, que tem 140 páginas; eu não vou 

imprimir cem exemplares disso. Só o tempo de 

produção que eu levei pra fazer isso, o custo que 

eu tive com isso, com desenhistas, etc.  Se eu 

imprimir cem, o lucro que eu vou ter vendendo 

isso não cobre o tempo que trabalhei nisso. Uma 

revistinha de 20 páginas ali que foi feita mais de 

boa, faz sentido. De repente não tem tanto apelo 
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pra vender, mas é um trabalho que eu queria 

lançar, vou imprimir só cem, duzentos, é até legal. 

Mas assim, se o artista tem interesse em pensar 

praticamente como uma editora, ou como selo 

editorial, ele tem interesse de estar nos eventos, 

de participar das coisas, etc. Para ele pode fazer 

muito sentido se autopublicar, ele vai ter uma 

possibilidade de lucro maior. Também, lógico, 

o risco de ter prejuízo é maior, porque ele vai 

imprimir, vai gastar na gráfica, etc. Ele não 

vai só fazer o trabalho, ele vai ter um custo. 

Primeiro, se aquilo for um fiasco, ele se lasca 

em condições maiores do que se ele tivesse feito 

numa editora e fosse um fiasco para editora. 

Beleza, a editora não vai chamar mais ele, mas 

ele não teve custos com aquilo. Agora, eu acho 

que alguns autores vão percebendo isso mesmo: 

“Putz, eu participei de uma coletânea de uma 

editora, mas vou lançar meu gibizinho”. Lança o 

gibizinho, aí viu que aquilo teve uma saída legal. 

“Pô, vou lançar outro, vou fazer mais. Mas se 

uma editora me chamar, nada me impede de 

participar de um projeto da editora.” 

É isso, eu procuro não pensar de forma 

antagônica. Antagônico, no caso, é só no 

sentido de desgostar de algumas atitudes de 

algumas editoras, não são todas, pelo amor de 

Deus. Algumas editoras como essas que eu falei 

há pouco, que sete anos que lançou um livro e 

não pagou um centavo de direito autoral para o 

artista, são uma palhaçada. Isso não é digno, não 

é justo, não é honrado. Eu diria semi criminoso 

até, porque é obvio que ela vendeu livros nesse 

tempo. Não é?! Eu não tenho dúvidas que ela 

vendeu porque, inclusive, é um livro que vendeu 

bem. Eu sei que vendeu bem. Agora tirando isso, 

esse tipo de sacanagem – porque eu acho que isso 

tá no campo da sacanagem –, eu não acho que o 

trabalho enquanto independente é um trabalho 

antagônico ao da editora. Eu quero inclusive que 

as editoras estejam funcionando muito bem, e 

quão melhor estiver pra elas, melhor pra mim 

também. A gente não é inimigo, a gente tá 

dentro desse mesmo universo, partilhando de 

leitores em comum, inclusive, e construindo, de 

formas um pouco diferentes, caminhos para se 

publicar quadrinhos.
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Eu tinha falado um pouco disso em outra res-

posta, mas fiquei divagando aqui. Você deve tá 

louco para conseguir digitar isso tudo, você tá 

fodido. [risos]

Eu acho que essa questão de viver de quadrinhos 

no Brasil, ela passa muito por essa compreensão 

que eu tinha falado com literatura, tal, que é: 

como um escritor vive de literatura no Brasil? 

Ele vive escrevendo pra jornal, escrevendo pra 

revista, dando aula em faculdade e sendo escri-

tor, etc. Então os quadrinhos, eles têm muito 

disso também. Você viver de quadrinhos no Bra-

sil é, se você é um ilustrador, ou você dá aula, 

tem uma série de outros elementos ali. Agora 

vão tendo coisas que vão ajudando os autores a 

viver de quadrinhos no Brasil, como é o caso do 

financiamento coletivo. Não só o financiamento 

coletivo de obra, mas o financiamento coletivo 

recorrente que muitos autores estão lançando 

mão. E são normalmente autores que produzem 

pela internet, e já têm um público estabelecido 

na internet, já tão há anos ali publicando na in-

ternet, que conseguem às vezes ter uma grana 

fixa praticamente por mês que as pessoas doam 

pra que eles continuem produzindo, por que sabe 

que eles produzem “de graça” pra publicar na 

internet. Então passa a ser uma forma de viabi-

lizar essa produção, e viabilizar um salário para 

os autores e tal. Os próprios editais estavam em 

crescimento, e espero que não interrompam esse 

crescimento pelo momento que a gente vive no 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?

Brasil, um momento em que infelizmente go-

vernos são anti cultura, anti educação, e coisas 

assim. Mas os editais são uma forma primordial 

para a sobrevivência desse mercado e pros auto-

res de quadrinhos brasileiros. Se eu podia lançar 

o Último Assalto, que tem cento e sessenta pági-

nas, o Zapata, que tem 140, o Km Blues que tem 

110, o Sobre o Tempo que Estive Morta que tem 120 

páginas, foram através de editais que me propi-

ciaram não só a verba pra imprimir isso, mas a 

verba pra pagar os artistas, pra ter um dinheiro 

para pagar toda cadeia produtiva e conseguir ter 

um livro viável pra ser vendido, e com isso viver 

de quadrinhos. Então tem esses elementos, que 

é não só ser quadrinhos, mas é um conjunto de 

coisas que vão orbitando pelo fato de você ser 

quadrinista, e também tem essa questão do fi-

nanciamento coletivo de editais e tal. 

Infelizmente uma coisa que propiciava uma pro-

dução grande por parte das editoras, e hoje em 

dia tá parada, são as vendas pro governo federal. 

O PNBE comprou muito quadrinho num passado 

recente; comprava de 30 mil exemplares de uma 

obra, e fazia com que as editoras conseguissem 

produzir em quantidade, e livros brasileiros de 

quadrinhos e tal. Deu uma interrompida por 

conta disso, e eu espero que isso retome. Eu 

duvido um pouco que a partir desse ministério 

da educação, mas acho que essas pessoas não 

estão aí pra sempre, elas vão passar e os quadri-

nhos vão sobreviver. Até curioso porque “via-
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jando” um pouco aqui, os quadrinhos nacionais 

em diversos momentos tiveram crescimento; na 

história dos quadrinhos nacionais, eles tiveram 

crescimentos que foram interrompidos por al-

guma crise.  Então se você pegar a pré ditadura 

militar, os quadrinhos estavam em crescimento, 

aí veio a ditadura e deu uma boa queda nisso. Se 

você pegar a época da hiper inflação, eles esta-

vam em crescimento também e o governo Collor 

deu uma boa quebrada nos quadrinhos também. 

Então assim, não aconteceu uma só vez de os 

quadrinhos nacionais terem o crescimento in-

terrompido por alguma crise. No momento, 

na verdade, a gente viveu uma grande crise, e 

há alguns anos o crescimento dos quadrinhos 

não foi interrompido. Talvez, se não fosse tudo 

isso, os quadrinhos estivessem até num pata-

mar um pouco maior. Realmente diminuiu ven-

da de grandes produtoras, mas eu acredito que 

os quadrinhos dessa vez vão sobreviver a essa 

crise. Espero que não só os quadrinhos, mas os 

quadrinistas também. [risos] Espero que o Bra-

sil sobreviva ao atual momento.

É esse conjunto que eu tinha falado, né?! São 

as aulas e os quadrinhos, sejam os quadrinhos 

do meu selo, sejam os quadrinhos que eu faço 

pra alguma outra editora ou, invariavelmente, 

algum quadrinho institucional. Eu não faço muito 

quadrinho institucional, não. É só quando cai no 

meu colo mesmo, eu não procuro isso.  Mas às 

vezes cai no meu colo, eu tô com tempo: “Vamos 

fazer. Vem um dinheiro legal. ‘Simbora’.” Mas 

é esse conjunto entre as aulas e os quadrinhos 

que eu produzo no meu selo. De vez em quando 

os quadrinhos que eu produzo são uma fonte de 

renda maior que a das aulas, ou o mesmo das 

aulas. O fato é assim: as aulas são aquela coisa 

fixa, elas pagam as conta, porque é aquele dinheiro 

certo, fixo, do mês, que você tem uma previsão. Os 

quadrinhos normalmente geram mais dinheiro, 

mas às vezes eles ficam um tempo sem gerar 

dinheiro nenhum. E de repente vai e gera um 

dinheiro maior. As aulas, elas vêm naquela média. 

Mas elas se complementam mesmo.

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?
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Olha, eu acho que a maior dificuldade é a dis-

tribuição, sempre vai ser. Mas é uma dificuldade 

que eu já desencanei há algum tempo porque o 

Brasil é muito grande e nossos quadrinhos não 

chegam no Brasil. Tem lojas de quadrinhos es-

palhadas no Brasil todo, porém é difícil nossos 

quadrinhos chegarem nessas lojas porque fal-

ta uma distribuição bacana de quadrinhos. Em 

São Paulo eu já consigo driblar isso por ter um 

distribuidor específico, que é alguém já da ve-

lha guarda, que é o Worney (Almeida de Souza), 

que distribui material há muito tempo e tal, e 

ele consegue controlar as lojas nesse sentido de 

conseguir fazer as lojas pagarem, coisa que eu 

nunca consegui. Todas as lojas de quadrinho que 

já existiram nesse Brasil já ficaram devendo pra 

mim. Todas elas, todas elas já ficaram devendo 

alguma coisa pra mim. Não tô falando mal de-

las, não. Eu também sou péssimo cobrador. En-

tão desde que isso ficou na mão do Worney, que 

eu não me preocupo mais com isso, não tenho 

que ficar pirando: “Vai lá, agora vou ter que li-

gar pra loja pra cobrar meus quadrinhos.” Cara, 

eu não sou bom nisso, não quero fazer isso, não 

vou fazer isso. Eu prefiro não estar numa loja, 

do que ter que estar e ter que ter esse trabalho. 

Eu sei que elas não vão simplesmente me trans-

ferir um dinheiro e me mandar um email: “Olha, 

aqui estão as vendas do mês de janeiro até o mês 

de agosto.” Sei que não vai acontecer, então eu 

prefiro não arriscar. Mas é uma coisa que se 

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA? e As mAiores vAntAgens?

aprende com o tempo, você vai percebendo... 

A distribuição é um problema grande mesmo. 

Porque ela impacta no fato de seu quadrinho não 

estar presente nos lugares. Então a resposta pra 

isso é estar no maior número de eventos mes-

mo, porque ou as pessoas compram seu quadri-

nho direto com você, ou elas não vão encontrar, 

né?! E pelo fato de você ser independente, é mais 

difícil você tá dentro de uma Amazon, coisas as-

sim. Você até pode fazer sua lojinha lá, mas não 

é a mesma coisa. Você sabe que as pessoas en-

tram na Amazon pra comprar os produtos que a 

própria Amazon vende, porque vai ter os fretes 

grátis e os descontos. E eu sou muito desorgani-

zado pra ter a minha loja na Amazon. Já chega a 

minha loja, o meu site.  Não é que eu venda um 

monte, mas ter que controlar a escola, ter que 

pensar nos projetos, ter que escrever, e ainda 

ter que ficar indo olhar a loja da Amazon, eu vou 

ficar louco. Não dá. Então eu prefiro abrir mão 

de certas coisas do que fazê-las de forma muito 

ruim. Então eu prefiro ter só o meu site onde de 

fato alguém pergunte: “Putz, onde encontro os 

quadrinhos?”, “Olha, tá aqui. Tem tudo aí. Você 

pode comprar.” Só não vendo eles virtualmente 

por enquanto. É uma coisa que eu queria fazer. 

De repente eu vou tentar fazer via Amazon, etc. 

Mas eu to fugindo um pouco da resposta. Até 

queria dizer outra coisa em relação a isso. Uma 

outra grande dificuldade da autopublicação é a 

divulgação. Algumas pessoas são boas nisso. Eu 
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não sou. Eu venho de uma época... Ah, nossa, 

minha época...[apontando para trás.] Eu come-

cei a publicar em 2002, foi outro dia. Mas assim, 

eu aprendi, me formei, e virei autor conhecen-

do as pessoas que escreviam em site... Assim, 

os jornalistas e tal; alguns ali eu tenho contato 

até hoje. Mas não são mais eles que falam sobre 

quadrinhos no Brasil. São outras pessoas. E as-

sim, você construir toda essa relação de novo é 

um pouco difícil. É uma coisa que eu venho ten-

tando fazer. Eu percebi a loucura que foi a par-

tir do Último Assalto, onde eu comecei a fazer 

uma divulgação diferente, e pra várias pessoas 

que estão falando sobre quadrinhos na internet, 

que tem seguidores pra caramba, pra eles eu era 

uma novidade. Eu tava fazendo quadrinhos há 

mais de quinze anos, e para eles eu era uma no-

vidade. “Quem é Daniel Esteves? Sei lá. É um 

cara aí, que tava fazendo quadrinho. Não sabia.” 

E não é culpa deles. É coisa pra caceta. É difícil 

acompanhar tudo. Você tem que ir atrás, con-

quistar essas pessoas pra que elas falem de você. 

Tem muita coisa pra elas falarem. E muita coisa 

boa. A loucura é essa. A dificuldade de divulga-

ção é porque tem muita coisa boa saindo. Não 

é só coisa ruim. É muita coisa boa. E no meio 

de tanta coisa boa tem você lá, e você tem que 

ser notado. E pra você ser notado, primeiro você 

tem que ser notado por essas pessoas que falam 

sobre quadrinhos. Você tem que construir essas 

relações. Então era uma coisa que eu já tinha, 

antiga, e que eu tô reconstruindo agora com es-

ses youtubers e galera do Instagram; aos poucos, 

eu sei que é muito pouco ainda e eu preciso fazer 

mais, mas pra mim é uma grande dificuldade 

essa parte de divulgação mesmo. 

E vantagem é, primeiro, ter um projeto que se 

tiver algum erro é culpa minha. Assim eu não 

vou poder acusar uma editora: “Ôh, tu mudou 

uma coisa aqui, sei lá, cagou isso aqui e tal.” 

Não! Eu tenho um controle daquilo que eu vou 

levar até o leitor. Controle temático, inclusive, 

desde a primeira etapa, de pensar o projeto que 

eu quero fazer, até como esse projeto vai ser, até 

o preço desse projeto. Lógico, a gente sabe que 

quadrinho tem um custo e o custo é alto, e vende 

devagar. Mas assim, eu consigo, por exemplo, ao 

fazer um ProAC, ter um quadrinho como Zapata, 

que tá aqui na minha frente [monstrando um 

exemplar do quadrinho Zapata) e ele tendo 140 

páginas, formato grande... O preço dele de ven-

da original é vinte e cinco reais. Se tivesse saído 

por uma editora seria no mínimo uns cinquenta 

reais. O Último Assalto a mesma coisa, ele tem 

cento e sessenta páginas, também grande, mas 

o preço de venda dele é trinta e cinco reais. Um 

quadrinho desse tamanho seria muito mais caro 

pela editora. E não tô culpando a editora, não. 

Ela tem custos, ela tem custos altos pra operar 

e ela precisa recuperar isso. Mas assim, ao me 

autopublicar, eu tenho o controle inclusive de 

saber onde eu posso diminuir custos e alcançar 
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um preço legal, porque acima de tudo isso é cul-

tura, isso tem que circular. Isso tem que ser lido 

pelas pessoas. Lógico, de repente eu tenho um 

quadrinho ali, o São Paulo dos Mortos, o último 

volume que eu lancei, o volume 4, o preço dele 

de venda é vinte reais, ele tem 32 páginas. Mas 

beleza, ali eu custeei totalmente do meu bolso a 

gráfica, a desenhista, a revisão, etc. E eu preciso 

ter uma margem maior pra pagar isso, senão eu 

tô lascado. Pagar e, lógico, ter o lucro, afinal eu 

preciso pagar minhas contas, beber cerveja, etc. 

Então assim, uma das vantagens é ter esse con-

trole. Controle temático, controle de formato, 

controle de precificar as coisas. Inclusive, como 

fui eu que imprimi, eu vendo o Último Assalto a 

trinta e cinco reais. Se vem um cara na minha 

mesa, se interessa muito por isso... Por exem-

plo, vou ali na Perifacon mês que vem, e chegar 

uma pessoa, se interessar pra caceta no negó-

cio, falar: “Eu tenho quinze reais aqui e queria 

comprar”, “Tá beleza. Me dá os quinze reais aí 

e leva.” Eu sei o custo que isso teve e eu sei que 

eu não vou ficar pobre vendendo um livro des-

se por quinze reais. Agora, óbvio, se eu tivesse 

feito um livro desse por uma editora, e tivesse 

que comprar da editora pra revender, às vezes 

quinze reais não é nem o que eu tava pagando 

pra editora. Eu tava pagando vinte pra edito-

ra. Então se eu vendesse por quinze reais, eu 

ia ficar devendo cinco reais pra mim, no caso 

pra editora. Então aí não é nem que eu não ia 

ter lucro, eu teria prejuízo. Nesse caso não, eu 

tenho uma maleabilidade maior pra trabalhar os 

valores, etc. E eu consigo, no caso, ter um ca-

tálogo pra trabalhar isso em lugares diferentes, 

em espaços diferentes. Eu tenho, por exemplo, 

minha série São Paulo dos Mortos, que eu lancei 

quatro volumes. Já é claro e evidente pra mim, 

que apesar de ela vender legal, etc., quando eu 

vou pra um FIQ, que é em Belo Horizonte, quan-

do eu vou pra Bienal de Quadrinhos de Curitiba, 

isso não vende bem. Por motivos óbvios, é São 

Paulo dos Mortos. Se eu pudesse voltar no passa-

do, eu tinha feito Brasil dos Mortos. [risos] Agora 

já foi. Brincadeira. Eu faria São Paulo dos Mortos 

sim, porque lema mesmo é esse. Mas assim, ele 

não tem a mesma vida fora de São Paulo. Lógico, 

tem gente que gosta de zumbi e vai acabar se 

interessando. Mas beleza, é uma faixa do meu 

trabalho que se adequa e vende bem é São Paulo, 

onde normalmente estou vendendo meus qua-

drinhos. Quando eu tô fora de São Paulo, tem 

outros trabalhos que são de uma temática um 

pouco mais universal, mesmo que sejam am-

bientados em São Paulo, como é o caso do Último 

Assalto, mas atrai as pessoas por outros motivos, 

não vai impedir de ser vendido. 

E lógico, pelo fato de eu ter uma margem 

maior, por mais que eu tenha custos, eu tenho 

uma margem maior de ganho com eles. Tiran-

do os montes de custos que eu tive, eu consigo 

pagar esses custos no tempo razoável, e depois 
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eu tenho esses livros pra serem vendidos e sig-

nificarem lucro dentro da estrutura pequena e 

enxuta que eu tenho. 

Eu falei, lógico, uma editora maior tem uma 

estrutura maior, tem que pagar isso, tem que 

pagar aquilo. A estrutura faz com que ela tenha 

que vender mais. 

É uma comparação bem maluca. Às vezes eu falo 

isso para as pessoas. Não se sabe exatamente, 

mas Turma da Mônica vende na casa de milhões. 

Cerca de dois milhões de gibis por mês. Ele 

precisa vender isso porque é uma estrutura gi-

gantesca aquilo. É uma máquina fantástica de 

fazer quadrinhos, ótimos quadrinhos, etc. Só 

que assim, talvez eu não venda milhões de qua-

drinhos na minha vida toda. Eu nem preciso. 

O que eu vendo em um ano de quadrinhos, pra 

estrutura que eu preciso sustentar e tipo de mo-

delo de negócio do qual eu faço parte, o que eu 

vendo de quadrinhos em um ano, faria o pior 

gibi da Mônica ser cancelado em um mês. Por-

que iam falar: “Ôh, isso aqui não dá. Vender isso 

aqui no ano não dá.” Pior, no sentido do pior 

em quantidade de vendas. Se vendesse em um 

mês, o que eu vendo em um ano, as pessoas iam 

cancelar ele. “Quem que fez esse gibi aqui? Can-

cela! Não dá.”  Porque é outra estrutura com-

pletamente diferente, e tudo bem. Eu tenho a 

vantagem de possuir uma estrutura que o que 

eu preciso vender de quadrinhos pra ter lucro é 

muito menos. 

Olha, eu acho que já mudou tanto que eu fico 

até confuso com o que pode acontecer. Eu acho 

que iniciativas como os casos de financiamentos 

recorrentes, como é o Cartarse, o Apoie.me, 

etc., eles tendem a se tornar uma tendência, 

um negócio muito aplicável e sustentável, etc. 

Não é o meu caso. Eu partilho de um universo 

completamente diferente, então eu não consigo 

vislumbrar muito bem possibilidades diferentes 

do que pode acontecer porque eu tô fazendo 

quadrinhos como se fazia nos anos 80. Lógico, não 

é exatamente isso, mas meus quadrinhos ainda 

dependem muito de serem impressos, etc. Então 

o fato é que redes sociais, que se tornaram coisas 

muito possíveis, elas vão e voltam. O Instagram, 

que tornou a publicação de muita gente possível, 

daqui a dois anos pode explodir, pode virar uma 

abóbora. Já é. O algoritmo já mudou muito. Muita 

gente tem instagrams bem-sucedidos já reclamam 

que não têm mais o mesmo alcance, etc. Então 

eu não sei que tipo de novo modelo a internet vai 

construir pra isso continuar funcionando. O fato 

é que isso acaba se renovando e se construindo 

sobre novas bases, streamings, como tipo Social 

Comics, e estão surgindo outros... Eu não vi ainda 

isso se tornar tão viável como é um Netflix da 

vida, um modelo de negócios tão viável. Não sei se 

vai se tornar. Não sei se na própria Amazon ou em 

outros sites isso se torna. Então eu só espero que 

continue crescendo. Agora, como vai ser, eu não 

faço a menor ideia.

15. QuAis mudAnçAs você AchA Que estão 
por vir no mercAdo de AutopublicAção?



266

Bom, assim, tem aqueles clássicos sobre quadri-

nhos que são os livros do Will Eisner, são livros do 

Scott McCloud. Eu acho os do Scott McCloud, em 

termos de linguagem, até bem mais interessantes. 

Mas hoje tem muito conteúdo no Youtube, coisas 

assim, canais de dicas, etc. Você pega, por exem-

plo, o Rapha Pinheiro, ele tem um canal muito 

produtivo nesse sentido, de produção de conteúdo 

pra quem tá querendo aprender, quem tá que-

rendo conhecer o universo dos quadrinhos, etc. E 

tem outros, outros autores, o Mário Cau tem feito 

um trabalho recente com isso também. Tem há 

algum um tempo maior o Thiago Spyked, na Crás, 

que é mais ali pra quem tá começando desenho, 

também pode ser interessante. O fato é que assim, 

hoje existem opções bem múltiplas de escolas 

para as pessoas estudarem, conhecerem espaços, 

etc.  Mas acho que o principal é a pessoa perce-

ber o que tá rolando, independente de leitura, in-

dependente de escolas, de material teórico, etc., 

que isso cada um vai encontrar um caminho. Eu 

acho importante as pessoas perceberam o que tá 

rolando. Se o lance é tentar fazer um web comic, 

“O que tá rolando? É no Instagram? É o tapas? É 

no streaming? Putz, você quer tentar se inscrever 

no edital? Onde tem isso? Quem tá conseguindo? 

O que tá saindo nesse sentido?” Eu acho que às 

vezes falta um pouco para as pessoas também, 

essa percepção de mercado mesmo, no sentido de: 

“Quem produz o tipo de história que você gosta? 

Quem deu certo produzindo isso? Quem tem feito? 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo. 
o Que você indicAriA?

Essa pessoa tem feito.”  Conhecer mais gente. Os 

quadrinistas, eles são muito receptivos, apesar de 

eu ter demorado todo esse tempo pra te responder 

nessa entrevista, os quadrinistas costumam ser 

muito receptivos. É difícil alguém que é cuzão, de: 

“Ah, não vou te dar dicas. Ah, não vou te falar.” 

Lógico que tem, toda área tem, mas nos quadri-

nhos é muito difícil isso. Imagino que você faz 

esse projeto recente, há dois anos. Imagino que 

você foi atrás de pessoas que estavam produzin-

do, conhecer, pegar dicas. E imagino que você não 

teve dificuldades com isso. Que você encontrou 

pessoas que não tiveram problemas de falar como 

foi, como não foi, o que é legal, o que não é. Lógico 

que tem uns divergentes, etc., então galera que 

quer começar precisa ir em eventos, precisa ir nos 

fóruns, sair de casa, conhecer a galera, ver o que 

tá rolando e entender onde seu trabalho pode se 

encaixar dentro dessas coisas. Dificilmente você é 

um gênio e vai reinventar o mercado. Seu traba-

lho vai se encaixar em alguma coisa. “Não pode 

sonhar coisa diferentes?” Claro que pode. Mas 

você não pode partir do pressuposto que você é 

um gênio. Se você partir do pressuposto que você 

é um gênio, já fodeu. Então, você tem que partir 

do pressuposto que você é um possível autor que 

tenha qualidades que se encaixem em algum tipo 

de coisa que tá sendo produzida. Que coisa é essa? 

Onde eu encontro pessoas fazendo coisas pareci-

das? O que é que eu falo? Então tem muito disso 

de ir atrás e conhecer esses universos. 
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Cara, eu posso citar muita gente, né... 

Mas aí dá um branco. [risos] Vou citar um, não 

vou citar outro.  

Peraí, deixa eu pensar. Eu citei alguns já, então 

não vou citá-los, mas fica lá pra trás, e vou tentar 

citar pessoas novas, que tem trabalhos mais re-

centes. Então vou citar um parceiro aqui de longa 

data, que começou pouco depois do que eu, mas 

tá sempre produzindo coisas bem legais, que é o 

Mário Cau. Tem um desenho bacana, começou ali 

com a Pieces, e nunca parou de produzir. Tem fei-

to ultimamente o Monstruário lá, com o Lucas Oda 

e sempre produz alguma coisa interessante. Então 

vale a pena acompanhar – eu falei que ele tá agora 

com canal do Youtube... 

Vou citar a Gabi, LoveLove6. Gosto muito do tra-

balho dela, tem um trabalho bem corajoso assim, 

forte, que eu acho que vale muito a pena ser lido. 

É de uma geração já mais recente, apesar de agora 

já ter outras gerações de mulheres fazendo qua-

drinhos que tão inspiradas nela, que têm um po-

tencial muito legal. Ela com certeza é inspiradora 

pra muitas mulheres, muitas meninas aí fazendo 

quadrinhos. 

Deixa eu pensar mais algum. Vou citar mais um 

da minha geração, que eu acho que tem feito coi-

sas muito legais, que é o Mário César, que a gen-

te, assim como o Mário Cau, a gente já trabalhou 

juntos também e que foi um dos organizadores da 

Poc Con, e tem um trabalho bem legal dentro des-

se universo LGBT,  transcende pra muitos outros 

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.

assuntos, mas que tem feito o Bendita Cura, que 

é um quadrinho muito legal, vale muito a pena 

ser lido aí. Pra quem de repente pode ter interesse 

nesse tipo de universo, ele foi um percussor dos 

quadrinhos LGBT no Brasil, e também vale muito 

a pena que as pessoas conheçam ele.

Fico pensando nomes, mas é tanta gente. Sei lá. 

Posso citar um, e esquecer um outro legal. Vamos 

ver. Eu citei três até agora? Vou citar mais dois. 

[risos] Vou citar uma pessoa próxima também, 

que no caso é só roteirista, e é mulher, que é a 

Larissa Palmiere. Eu dei aula pra ela, e ela vem 

produzindo bastante coisa nos últimos tempos. 

Ela é de fato bem produtiva, muitas coletâneas, 

etc. Fez algumas revistas solo também, ainda, 

lógico, vai despontar num nível maior... com gra-

phic novels, e essa coisa toda. Ainda vai surgir isso 

dela. Ela participou de muito mais coletâneas e fez 

revistas menores, mas ela tem encontrado uma 

voz própria ali, um tipo de universo que ela gosta 

de trabalhar, que eu acho bem interessante e que 

foge um pouco do estereótipo do que se identifica 

como seria um trabalho feito por mulheres. Não 

que esses estereótipos sejam reais, porque as mu-

lheres estão fazendo quadrinhos de todos os tipos. 

Mas às vezes as pessoas olham e esperam um tipo 

de quadrinho específico produzido por mulheres. 

E ela é um exemplo de como isso pode ser muito 

variado e deter muitas possibilidades. 

Posso roubar um pouquinho e citar mais? Sendo 

justo aqui, queria citar dois desenhistas que tra-
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balham comigo há muito tempo e que são grandes 

parceiros, que são o Alex Rodrigues e o Al Stefano. 

No caso o Al Stefano também tem alguns projetos 

pessoais dele, além dos que ele produziu comigo. 

É o caso do Salseirada, mais recente que ele lançou. 

Inclusive tava saindo pela Zapata Edições, mas ele 

já tinha feito pelo SESI o Mineirão e Zé Bonfim, 

além de vários outros trabalhos que fez comigo, 

como o Por mais um dia com Zapata, São Paulo dos 

Mortos, Bichos, etc. 

O Al Stefano é alguém que eu conheço há muito 

tempo e que é um ilustrador fabuloso. Ele desenha 

qualquer coisa. Eu fico puto com ele porque ele 

aprende as coisas muito rápido. Eu lembro quan-

do eu tava produzindo São Paulo dos Mortos 3 e eu 

queria na quarta capa fazer um desenho dos per-

sonagens em pixel art. Aí eu liguei pra ele e falei: 

“Eu tava pensando em fazer uns personagens em 

pixel art.” E ele: “Que porra é pixel art?” Velho, é 

foda, né! [risos] Aí eu mostrei pra ele e ele: “Da 

hora, isso é legal.” E eu falei: “Você acha que dá 

pra fazer?” Ele: “Peraí, vou dar uma olhada na in-

ternet, ver como é que faz isso.” No outro dia ele 

já tinha feito a porra dos personagens em pixel 

art. Ficou fantástico. Ele aprende muito rápido as 

coisas, é um filho da puta. E se mostra também, 

não só um ilustrador fantástico, mas um bom ro-

teirista com essas obras que ele fez solo, tal. 

O Alex Rodrigues também é um grande parceiro 

de longa data.

Assim, eu tenho às vezes umas neuras com nú-

mero. Fico fazendo tabela. Sabe essas coisas de 

quando você não tem o que fazer, e vai fazer 

uma tabela pra ver tudo que você publicou na 

sua vida? Eu fiz uma tabela uma vez com tudo 

que eu publiquei na minha vida. E eu cheguei 

na conta que ele é o desenhista com quem eu 

mais trabalhei. Entre muitos e muitos outros de-

senhistas, ele foi o que mais desenhou páginas 

de quadrinhos minhas. E é talentosíssimo, e um 

poço de humildade. Vale muito a pena conhecer 

ele e acompanhar. Ele recentemente lançou um 

quadrinho solo também que foi o Correr, que é 

uma ficção científica espacial. Eu editei com ele. 

Então ele também está ali produzindo uma obra 

autoral. Autoral não deixa de ser porque ele pro-

duz comigo, afinal, nós dois somos autores da 

obra. No caso uma obra solo. Eu me irrito com 

ele quando ele fala isso às vezes: “Eu vou fa-

zer um autoral.” Repondo: “Pô, o que você fez 

comigo também é autoral! Eu e você somos os 

autores. Você é tão autor quanto eu disso aqui.” 

Mas no caso, o quadrinho solo também ele tem 

começado a produzir.

E eu falei que ia roubar um pouquinho pra po-

der citar mais gente aqui. Então assim, citar um 

mestre pra mim, no caso dentro desse universo 

dos quadrinhos brasileiros, que é o Laudo (Fer-

reira). É um amigo muito querido, e que quando 

eu comecei a fazer quadrinhos, ele já produzia 

quadrinhos há muitos anos, e foi super recepti-

vo. Eu lembro que eu ia nos HQ Mix da vida, en-
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tregava um zine pra ele ali, não sei o quê, ele sem-

pre foi super receptivo. Quando ele leu Nanquim 

Descartável, volume 1, lá em 2007, a gente se en-

controu pela primeira vez depois, ele veio super 

trocar uma ideia comigo, disse que gostou, que 

queria fazer algum quadrinho comigo, não sei o 

quê. E assim, foi alguém com quem eu aprendi 

muito e continuo aprendendo até hoje. Às vezes 

a gente tem altas ideias ali no Whatsapp, troca 

altas figurinhas e tal. E ele produziu coisas fan-

tásticas como Cadernos de Viagem, o Olimpo Tro-

pical, o Yeshuah – que eu acho uma das obras de 

quadrinhos brasileira mais fabulosas, que tem 

um fôlego enorme, mais de quinhentas páginas 

de quadrinhos escritas no decorrer de muitos 

anos. Eu pude acompanhar pelo menos a fase fi-

nal dessa produção, que foi o volume 3.  A gente 

já era amigo nessa época e é legal ver o quanto 

ele se dedicou a obra. Ele se dedica a produzir os 

quadrinhos e se reinventa sempre, e consegue 

fazer coisas fantásticas. 

Eu acho que eu já citei mais do que podia, mas se 

puder eu cito mais alguns. Eu vou citar mais um 

aqui que é também só roteirista, que é o Lillo Par-

ra, que é um autor, roterista que fez obras como 

La Dansarina, que é um grande quadrinho que ele 

fez com o Jeferson Costa, que é também um gran-

de desenhista e autor de quadrinhos. Vale a pena 

conhecer, e vale a pena acompanhar o que ele 

produz. Agora ainda mais que eu tô conseguin-

do trazer ele pro lado negro da força, que é fazer 

ele produzir independente também, parar de ficar 

só esperando as editoras aí, então acho que vem 

muita coisa boa dele aí pela frente. 

Mas é isso. Espero ter ajudado menos que atrapa-

lhado. E aí, tamo aí. Qualquer dúvida, se alguma 

coisa que eu tiver dito não tiver feito sentido, é só 

dar o toque.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Bom, eu tenho uma graduação em Produção 

Editorial e uma pós em Design Gráfico. E 

antes de me dedicar exclusivamente à Ugra eu 

trabalhava com design, criação e tal.

A Ugra começou como um projeto paralelo. Ela 

não nasceu como uma empresa que a gente 

imaginasse que seria o nosso ganha-pão. 

Encurtando um pouco o que é uma história muito 

longa, eu tinha uma banda com um amigo, e a 

banda acabou; a gente tinha ficado por 15 anos 

tocando junto e tal... E a gente fazia Fanzines 

nos anos 90, esse tipo de coisa. Aí quando a 

banda acabou a gente tava meio de saco cheio de 

ensaios, mas a gente queria continuar fazendo 

alguma coisa onde a gente pudesse canalizar 

nossa criatividade, algo que a gente fizesse pra 

nós, que nos desse prazer, e que não fosse só a 

vida de trabalhar e voltar para casa, e trabalhar 

e voltar para casa novamente. Aí a primeira ideia 

foi voltar a fazer fanzine impresso, e a ideia 

de fazer um fanzine virou meio que uma ideia 

montar uma editora; a partir daí uma coisa foi 

puxando a outra, e meio que para colocar um 

nome na rua, um primeiro passo do projeto já 

com esse nome de Ugra, que tinha sido um nome 

que a gente criou em 2010 – tá fazendo dez anos 

agora do projeto –, que era um blog dedicado a 

falar sobre cultura alternativa, puxando bastante 

para esse lado das publicações independentes. 

E aí depois o projeto foi tomando rumos que 

quando as coisas apareciam na nossa frente, a 

gente achava que tinha alguma coisa ali para 

ser feito, né?! Conforme a Ugra começou a dar 

muito (...), o Leandro, que era esse meu amigo, 

preferiu sair do projeto, e aí a Daniela, que é 

também minha esposa, meio que ocupou o lugar 

que antes era do Leandro. Aí o negócio começou 

a tomar uma cara mais profissional e tal, e 

chegou um momento em que a gente resolveu a 

arriscar e falar: “Bom, vamos ver até onde que a 

gente chega com isso daqui”. Entendeu?

Editor, Designer Gráfico, Produtor Editorial, fundador da loja Ugra.

DOUGLAS UTESCHER

Cara, assim, como boa parte dos brasileiros eu 

comecei a ler quadrinhos com o Maurício de 

Sousa, né?! Mas era uma leitura casual, não era 

nada que me chamasse a atenção. Enquanto 

estava só nisso de Maurício de Sousa, Disney e 

tal, não era nada que me apaixonasse. 

Eu acho que eu devia ter uns dez anos, talvez 

menos, quando eu conheci a Revista Mad. E aí a 

Mad já foi um negócio que eu achei mais legal. Eu 

acho que foi a primeira vez que eu tive vontade 

de colecionar, de guardar, que eu tinha um baita 

carinho pelo negócio, sabe?! Eu comecei a ter 

uma relação diferente com quadrinhos, né?! Um 

pouco depois eu conheci as revistas da Circo, 

que na época estavam em banca ainda: Chiclete 

com Banana, Geraldão, Niquel Náusea, a própria 

Circo; e a revista Animal. Foram essas revistas, 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?
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né?! Eu acho que a Piratas do Tietê, a Chiclete com 

Banana e a Animal que meio que realmente me 

fizeram apaixonar pelo negócio. Era uma leitura 

talvez um pouco precoce, porque assim, eu 

deveria ter uns onze, doze anos, e eram revistas 

– especialmente a Animal – com um conteúdo 

bem adulto, mas felizmente meus pais não sei 

se não atentaram, ou se acharam que não tinha 

problemas, então eu seguia lendo essas revistas. 

E aquilo lá para mim realmente foi um divisor 

de águas, especialmente a Animal, que além dos 

quadrinhos bem diferentes que eles publicavam 

para o mercado brasileiro, eles falavam muito 

e tinham uma coluna sobre fanzines, que era 

do Fábio Zimbres, o Maldito Fanzine. E também 

me introduziu para esse universo, de entender 

essa movimentação. Eles falavam sobre 

música alternativa, sobre cinema, sobre coisas 

diferentes, então aquilo lá acabou abrindo a 

minha cabeça para uma série de coisas, né?! 

E eu acho que foi ali que eu realmente me 

encantei com quadrinhos, comecei a colecionar 

e ter aquela sede de conhecer os autores, de 

entender, contextualizar as cenas diferentes, as 

produções dos países e tal. Mas eu nunca tive 

uma fase super-heróis, por exemplo. Passou 

completamente batido para mim. É uma coisa 

que até hoje eu não dou a mínima. 

Assim, tem que ser uma coisa muito... Ah, eu 

li Watchmen, li Elektra: Assassina, Cavaleiro das 

Trevas, esses clássicos assim. Mas tem que ser 

uma coisa que tenha uma baita indicação, ou 

agora especialmente, que a gente trabalha com 

isso, acaba que a gente lê até para entender o 

que está sendo comentado. Mas raramente é 

alguma coisa que eu leio com prazer. 

Cara, o quadrinho independente... tem uma 

discussão um pouco antiga sobre isso que talvez 

se explique um pouco... 

Eu tô com 42 anos. Nos anos 90 tinha toda 

aquela movimentação de fanzines xerocados, 

e antes dessa movimentação dos anos 80 e 

90 tinha umas revistas que foram umas das 

primeiras revistas independentes no Brasil: a 

Balão, a Capa, a Papagaio. Todas essas revistas 

surgiam dentro dos diretórios acadêmicos, e 

tinha uma discussão sobre o que era quadrinho 

independente e o que era quadrinho alternativo 

e tal, né?!

Eu nunca consegui realmente achar uma 

definição precisa para isso porque eu acho 

que tem formas de você enxergar o negócio. A 

primeira pergunta que a gente tem que fazer é: 

Independente do quê? E quão independente ele 

pode ser também, né?! Muitas vezes o quadrinho 

independente, ele acaba sendo mais ligado a um 

estilo do que necessariamente à forma como ele 

é produzido. Especialmente nos Estados Unidos 

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?
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a gente vê muito isso, sabe? Coisas chamadas 

de Indie Comics e que saem por editoras que 

são, sei lá, editoras médias, ou até – para os 

padrões brasileiros – editoras relativamente 

grandes. Mas, sei lá, acho que se a gente fosse 

levar ao pé da letra, independente teria que ser  

o quadrinho autopublicado; esse que eu acho 

que é, inquestionavelmente, independente. 

Aquele quadrinho que o próprio autor foi lá, fez, 

bancou, distribuiu e tal. A fronteira disso para 

um quadrinho que deixa de ser independente, 

às vezes, é muito tênue, por exemplo: agora, no 

Brasil, a gente tem umas editoras que são muito 

pequenas, que não tem nem CNPJ, que não se 

constituem como empresa, mas elas com o tempo 

começaram a formar um catálogo. Por exemplo: 

a Escória Comix, que é a editora do Lobo Ramirez. 

Cara, é um garoto no quarto dele lançando gibi 

dos amigos. Mas de repente ele é um cara que 

tem mais essa disposição para divulgar, é mais 

capaz para esse papel de editor. Mas não é uma 

empresa. Ao mesmo tempo eu acho meio difícil 

colocá-lo ao lado de uma editora, sei lá, como 

a Veneta, a Mino, a Darkside. Eles estão muito 

mais próximos do “fazer independente” do que 

de uma editora. Apesar de que um autor que 

lança pela Escória, ele não está tomando conta 

dessas coisas que um autor independente toma, 

que são a distribuição, a divulgação e tal, né?! 

E eu acho que às vezes tem também uma questão 

de atitude do autor, de ser dependente por 

condição, ou ser dependente por opção. Então 

você tem autores como Marcatti, que ainda que 

eventualmente lance alguma coisa por uma 

editora grande – ele tá fazendo agora um projeto 

para a Companhia das Letras, fez projeto para 

Devir, enfim, que são editoras de fato – o trabalho 

dele mesmo, o grosso, é autopublicado; e Marcatti 

é talvez o exemplo mas bem acabado de autor 

independente, porque ele imprime na casa dele, 

ele tem controle de todo o preocesso. 

E tem autores que também começam publicando 

de maneira independente, mas já entendendo 

aquilo lá como um caminho para alguma hora 

chegar em uma editora. Não é uma opção ele estar 

ali, é meio que uma condição transitória. 

Enfim, eu acho que “O quadrinho Independente” 

mesmo, eu acho que é esse cara que não está 

só desenhando e escrevendo, mas também está 

tomando as rédeas de todo o processo – desde a 

criação do quadrinho até a distribuição, divulgação, 

essa parte, às vezes, mais de negócios mesmo. 
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Tem um negócio que é meio engraçado, eu co-

mentei a coluna do Fábio Zimbres,  O Maldito 

Fanzine. Antes de eu conhecer a revista Animal – 

eu era bem pequeno mesmo, com uns sete anos 

–, eu comecei a fazer uns gibizinhos com um 

colega de classe; e a gente desenhava um per-

sonagem, uma cópia do Bob Cuspe  – acho que 

eu nem tinha lido muita coisa do Bob Cuspe até 

então, mas ele era um personagem muito po-

pular, estava sempre pixado nos muros aqui de 

São Paulo, etc. E aí a gente desenhou um perso-

nagem que era meio que um “Punkzinho”, com 

cabelo espetado, e fazíamos umas historinhas 

desse personagem, e falamos: “Bom, o único 

jeito que dá para a gente vender isso aqui é xe-

rocando.” Então a gente coletava essas histó-

rias, coletava e vendia para os amigos da classe. 

Eu não sabia que a gente tava fazendo fanzine. 

E foi depois quando eu descobri a Animal, e co-

mecei a ler ali a descrição do que era fanzine, 

que entendi que eu já meio que estava fazendo 

isso. Então eu acho que foi meio por aí: eu des-

cobri que eu não tinha inventado nada, que tinha 

pessoas em vários lugares do mundo fazendo, e 

não só de quadrinhos, de outros temas também. 

Um pouco depois eu conheci a Gibiteca Henfil, 

que hoje é sediada no Centro Cultural São Pau-

lo, mas na época ela ficava na Biblioteca Viriato 

Corrêa, lá na Vila Mariana. E eles tinham uma 

parte dentro da biblioteca, tinha um pequeno 

acervo de fanzines; às vezes tinham umas ofici-

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?

nas, umas coisas assim, e eu comecei a frequen-

tar esse espaço, então eu fui “sacando” isso... 

Depois, por conta da Animal, comecei a mandar 

carta para outras pessoas que faziam fanzines, 

trocar os meus pelos deles. Aí a coisa foi, né...

Assim, a Ugra, além de ter a loja e de promover 

eventos, a gente também publica algumas coisas, 

então talvez até dê para responder a partir dessa 

experiência que a gente tem como editora. 

No nosso caso específico, como a gente tem a loja, 

a gente uma preocupação comercial muito grande 

com as publicações que a gente faz. A nossa abor-

dagem continua sendo bem a abordagem de fan-

zines. Resumidamente, a gente publica material 

que acha bacana; então não é que a gente publi-

que muito, a gente publica sempre que é possível 

alguma coisa. Tem épocas que a gente consegue 

publicar mais, às vezes a gente fica um tempão 

sem publicar nada. 

Em relação ao nosso contato com autores, tem 

autor que gosta de ser editado, que a gente acom-

panhe o material, que durante o processo de 

criação ele vá mostrando as coisas para a gente, 

pedindo opinião e tal; e tem autor que prefere 

entregar o material pronto. Geralmente a gente 

deixa isso bem na mão do autor, quando a gente 

faz o convite; ou quando o autor traz a proposta, a 

5. QuAis são os métodos de publicAção 
e edição Que você utilizA?
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gente meio que deixa isso em aberto para o autor 

conduzir da forma que ele fique mais confortável, 

e a gente vai fazer como ele decidir.  

A gente fez um livro em homenagem aos quarenta 

anos de carreira do Marcatti. Enfim, publicações 

que a gente fez que eram oneshot , que era só um 

volume mesmo. Mas tem uma coleção que a gente 

faz, que é uma coleção de quadrinhos de bolso, 

que são os UGritos, que a gente procura lançar 

umas cinco ou seis edições por ano, que são his-

tórias curtas com miolo de 16 páginas.

Assim, a gente já fez projetos bem diferentes; já 

fez desde tablóides em formato de jornal, com 

tiragens de, sei lá, cinco mil exemplares até fan-

zines – tinha uma época que a gente fazia um 

fanzine de ilustração que a gente pedia para os 

autores mandarem as ilustrações para a gente e 

imprimíamos em casa mesmo, dobrávamos, e fa-

zíamos tudo e mandávamos. Depende muito do 

projeto. A gente meio que adequa a forma de im-

pressão e de distribuição de acordo com o projeto. 

O que a gente tenta fazer, até por a gente ter essa 

política de só lançar o que a gente gosta, é que se 

a gente curtir muito o material, a gente vai dar 

um jeito de lançar. A diferença é que às vezes vai 

ser um fanzine de cinquenta cópias ou um livro 

de mil, um pode ser uma impressão digital, o ou-

tro vai ser uma impressão offset, dependendo do 

potencial de venda que a gente enxerga naquilo. 

Bom, eu acho que é interessante falar um negocio 

que tá rolando aqui no Brasil, que eu acho que im-

pulsionou bastante a produção independente, que 

é o esquema de crowdfunding , de financiamento 

coletivo que a gente já fez algumas vezes para fi-

nanciar algumas publicações.

Eu acho que é isso, com o passar do tempo, a 

gente começou a entender que para a loja a gente 

não pode colocar tanto o nosso gosto pessoal em 

primeiro plano; tem muita coisa que a gente 

percebia ali que às vezes a gente nem acha tão 

legal, mas que o público se interessava e pedia.

Pela editora... Eu acho que uma boa editora 

precisa ter uma cara. Eu não sou muito chegado 

nessas editoras que publicam qualquer coisa 

mesmo, aleatório e tal. Eu costumo gostar mais 

das editoras que têm uma visão, onde o selo 

passa a ser praticamente um selo de garantia. 

Às vezes você nem conhece o autor, mas fala 

assim: “Pô, se foi lançado pela editora X, eu 

posso comprar porque alguma coisa bacana 

aquilo vai ser.”

E a gente tem essa pegada de pegar coisa meio 

fora da curva, sabe?! Não nos interessa muito 

o quadrinho “redondinho”, aquele quadrinho 

que almeja ter uma cara muito profissional, que 

está muito preocupado em ter começo, meio e 

fim. Eu digo assim, de ser tudo certinho. Isso 

particularmente não me interessa, nunca me 

interessou muito. Eu gosto de quadrinhos, de 

6. QuAl A suA principAl motivAção pArA 
publicAr QuAdrinhos?
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música, de cinema que tenha alguma coisa meio 

fora do lugar, ou meio arriscado. Então eu gosto 

de ver quando o autor assume riscos, de repente 

aposta numa ideia muito maluca... Essas coisas 

a gente gosta mais, e acaba refletindo no nosso 

catálogo. 

Olha, eu acho que assim... o público alvo do 

quadrinho independente, a maior parte, deve 

ser a pessoa que já tem algum interesse por 

quadrinhos, mas também tem essa curiosidade 

de sacar o que está rolando além das bancas de 

jornais. 

Agora, uma coisa que a gente costuma insistir 

bastante no trabalho que a gente faz com a Ugra 

é de enxergar quadrinhos como algo que não 

seja pertencente a um público. Eu acho que tem 

uma tendência hoje em dia, sempre que se fala 

sobre quadrinhos, geralmente na sequência já 

falam sobre cultura nerd, geek, qualquer coisa 

assim. E esse é o tipo de coisa que a gente não 

só evita, como contesta dentro da Ugra, porque a 

gente gostaria que quadrinhos fossem vistos da 

mesma maneira que música, cinema, revistas, 

etc. Música não é de um grupo específico. Eu 

acho que qualquer pessoa no mundo entende 

que existe uma música que sirva para ela. No 

7. sobre o público-Alvo dos 
QuAdrinhos independentes, Quem 
você AchA Que são esses leitores?

cinema também, as pessoas vão lá e tem todo 

um universo de coisas para conhecer, e alguma 

coisa dentro daquilo, vai conversar com a 

pessoa. E quadrinho acabou sendo um negócio 

que quadrinho é coisa de Nerd, ou seja, você 

pega toda uma expressão artística e deixa ela 

na mão de um grupo, com interesses muito 

específicos e tal. 

Então, idealmente, eu acho que quadrinhos 

tinha que ser uma coisa para todo mundo. E o 

quadrinho independente, eu acho que às vezes 

ele pode ser uma porta de entrada justamente 

para as pessoas que também não são as pessoas 

que já gostam de quadrinhos e querem se 

aprofundar, mas ele poderia ser uma boa porta 

de entrada para as pessoas que não se sentem 

contempladas com esse quadrinho mainstream  

e que de repente podem descobrir no quadrinho 

independente que quadrinhos podem falar 

sobre qualquer coisa; podem falar sobre uma 

causa específica – tem toda uma movimentação 

agora de quadrinhos LGBTQI+, quadrinhos 

com temática feminista –, pode falar sobre 

autobiografia... Enfim, tem quadrinhos sobre 

tudo. E o quadrinho independente, ele é muito 

rico nisso, né?! Em tocar nessas abordagens 

que fogem daquele lance do Maurício de Sousa, 

Mangá, Marvel e DC que tá muito atrelado com 

esse lance da cultura nerd e tal.
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Eu acho que um dos grandes propulsores dessa 

movimentação que tem hoje de quadrinhos au-

topublicados são os eventos. De uns anos para 

cá pipocaram eventos de quadrinhos, ou even-

tos que tem espaço para quadrinhos indepen-

dentes. Esses eventos, eu acho que eles têm um 

papel muito importante, não só de circular esse 

material, mas de motivar o surgimento de no-

vos autores. Acaba tendo muito esse efeito do 

moleque, ou da garota que vai num evento e vê 

aquele quadrinho e fala: “Eu acho que isso aqui 

eu consigo fazer também. Eu gosto de desenhar. 

” É muito comum nesses eventos você ver essa 

situação de uma pessoa que foi num ano como 

leitor e voltou no ano seguinte já como autor. 

Então eu acho que a proliferação desses even-

tos talvez seja o principal fator nisso. Agora, é 

muito fácil hoje em dia você abrir uma loja vir-

tual, então também tem essa facilidade do autor 

colocar o material dele à venda pela internet e 

gerenciar isso. 

Assim, as poucas comic shop que tem no Bra-

sil, em maior ou menor grau, elas começaram 

também a abrir mais espaço para os quadrinhos 

independentes. A Ugra talves seja um exemplo 

meio extremo nesse sentido porque é pratica-

mente a nossa especialidade; a gente não tem 

Marvel e DC dentro da loja. Tem centenas e 

centenas de quadrinhos independentes lá, mas 

todas as outras lojas começaram a abrir mais 

espaço para isso. 

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?

Eu acho que especialmente os eventos, a possi-

bilidade das lojas virtuais, crowdfunding tam-

bém – eu acho que foi muito importante nesse 

processo – e alguns editais. Eu também acho 

que vale a pena citar ProAC , os editais de fo-

mento de cultura. 

Eu acho que é isso, com o passar do tempo, a 

gente começou a entender que para a loja a gente 

não pode colocar tanto o nosso gosto pessoal em 

primeiro plano; tem muita coisa que a gente 

percebia ali que às vezes a gente nem acha tão 

legal, mas que o público se interessava e pedia.

Pela editora... Eu acho que uma boa editora 

precisa ter uma cara. Eu não sou muito chegado 

nessas editoras que publicam qualquer coisa 

mesmo, aleatório e tal. Eu costumo gostar mais 

das editoras que têm uma visão, onde o selo 

passa a ser praticamente um selo de garantia. 

Às vezes você nem conhece o autor, mas fala 

assim: “Pô, se foi lançado pela editora X, eu 

posso comprar porque alguma coisa bacana 

aquilo vai ser.”

E a gente tem essa pegada de pegar coisa meio 

fora da curva, sabe?! Não nos interessa muito 

o quadrinho “redondinho”, aquele quadrinho 

que almeja ter uma cara muito profissional, que 

9. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo ou 
diminuído?
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está muito preocupado em ter começo, meio e 

fim. Eu digo assim, de ser tudo certinho. Isso 

particularmente não me interessa, nunca me 

interessou muito. Eu gosto de quadrinhos, de 

Tem algumas coisas nisso. É evidente que as 

editoras, hoje em dia, elas estão mais atentas 

a essa movimentação, porque às vezes surgem 

uns nomes ali que nas publicações diárias, nos 

eventos, eles começam a atrair um público, e as 

editoras estão de olho nisso, nesses autore(a)

s e tal. Então tem um espaço... Eu não sei, 

na verdade, se é um espaço maior, porque eu 

acho que na verdade, pelo menos assim na 

impressão que a gente tem, aconteceram duas 

coisas paralelas:  ao mesmo tempo que uns dois, 

três anos atrás a gente sentiu as editoras mais 

interessadas em publicar quadrinho brasileiro e 

muito de olho nesses autores independentes que 

estavam atraindo mais atenção, no meio disso 

a gente teve a consolidação da Amazon aqui no 

Brasil, a gente teve a crise das grandes livrarias, 

além da própria crise econômica, não só do 

mercado editorial, mas sim do país todo mesmo. 

Aí naquele momento em que parecia que as 

editoras começavam a se interessar mais por 

esse quadrinho brasileiro e estar dispostas a dar 

mais espaço para isso, a gente sentiu, sei lá, de 

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?

2017 para cá as editoras darem um passinho para 

trás nesse sentido para apostar em tradução. 

Então editoras que estavam publicando bastante 

quadrinho brasileiro, que estavam fazendo 

catálogo, aliás, que estavam surgindo com 

catálogo voltado para isso, de repente elas foram 

muito nessa de publicar traduções de quadrinhos 

que já estavam “bombados” lá fora. Uma coisa 

que é mais um tiro certo. Porque de qualquer 

forma, para a editora pegar um quadrinista 

independente, ainda que ele tenha uma boa 

repercussão no nicho, a editora vai ter que pegar 

ele e levar para um público mais amplo do que 

só o nicho, né?! Então não é só trabalhar o livro, 

a editora tem que trabalhar o próprio autor. Isso 

dá muito mais trabalho do que eventualmente 

você pegar um material ali, que já tá comentado, 

que saiu um monte de resenha, os fãs já estão 

acompanhando, já estão aguardando; você pega 

esse material, traduz, joga no mercado e o risco 

é muito menor de dar algum xabú. Isso sendo 

um ponto de vista mais das editoras com relação 

aos autores.

Por outro lado, eu acho que tem muitos autores, 

autores independentes, que eles são um pouco 

receosos na relação com as editoras. A gente 

já ouviu vários autores falando inclusive: “Ah, 

mas por que eu lançaria meu livro por uma 

editora, e vou ganhar só 10% sobre a venda dos 

meus livros, se eu posso lançar ele de maneira 

independente e ter todo o lucro para mim?” O 
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que é uma coisa que assim, faz sentido? Para 

alguns pode até fazer, para um ou outro autor. 

Se a pessoa realmente der conta de fazer todo 

o trabalho que uma editora faz, pode até fazer 

algum sentido, mas eu acho que falta um 

pouco de conhecimento também do autor sobre 

exatamente o que é o papel da editora, de não 

entender a editora só como uma espécie de 

financiador, né!? Idealmente, pelo menos, a 

editora não deveria ser só aquela empresa que 

vai pegar um trabalho já pronto e mandar para a 

gráfica, e da gráfica mandar para as lojas. Uma 

editora, ela deveria realmente fazer esse papel 

prévio da edição, de extrair o melhor do autor 

e tal; além de toda a questão da divulgação, da 

distribuição, que são muito trabalhosas, e que se 

o autor quiser fazer, ok, mas é tempo que muitas 

vezes ele poderia estar fazendo um quadrinho 

novo, ele poderia estar sendo quadrinista; 

e ele ao invés disso está sendo distribuidor, 

propagandista, relações publicas, uma série de 

outras coisas que não estão ligadas diretamente 

a fazer quadrinhos. Então, nesse sentido, eu 

acho que é muito caso a caso.

Não sei, talvez as próprias editoras tenham uma 

parcela de culpa também, porque tem algumas 

editoras aqui no Brasil que você fala: “Bom, 

se é para fazer isso, realmente é melhor fazer 

independente.” Se não vai divulgar direito, se 

não vai fazer uma distribuição legal, se não 

vai realmente trabalhar o material e fazer um 

acompanhamento do começo até o fim e tal, 

então o autor pode realmente fazer sozinho; 

mas tem também editoras muito boas que fazem 

todo esse trabalho e fazem muito bem feito. 

Não sei se eu respondi ou deixei mais confuso. 

[risos]

É, tem muito disso, um pouco dessa desconfiança, 

mas tem uma coisa também que é a realidade da 

nossa produção. Então ainda que a gente esteja 

em um momento em que tem mais editoras 

interessadas em quadrinhos brasileiros, essas 

editoras que tem hoje em atividade no Brasil, elas 

não dão conta, nem de longe, de abarcar toda a 

produção de quadrinhos independentes. Porque 

essa produção de quadrinho independente, ela 

teve um “boom”, né!? Ela teve um crescimento, 

sei lá, de alguns anos para cá – é meio difícil 

precisar qual foi o ponto de virada dessa produção, 

mas de dez anos para cá teve uma ebulição nesse 

sentido. Por isso, mesmo que o autor quisesse ter 

esse contato com a editora, não teria editora para 

todos eles, as editoras não dariam conta disso.

Aí a produção independente – voltando para 

aquela outra questão – às vezes não é nem a opção 

do autor, mas é a condição dele, é o que dá para 

ser feito.  Tem autores muito bons nessa situação.

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?
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Eu acho que viver de quadrinhos no Brasil é uma 

coisa que precisa ser mais pé no chão; tem a ver 

com aquilo que a gente tava conversando sobre 

criar uma expectativa muito grande, e depois 

acabar se decepcionando e deixando de fazer 

quadrinho até. 

Eu acho que é possível viver de quadrinhos no 

Brasil, mas uma visão menos romântica, menos 

idealizada disso, eu acho que seria mais saudá-

vel. Em que sentido? Eu acho que muitas pes-

soas, que almejam viver de quadrinhos, pensam 

que viver de quadrinhos vai ser ela acordar todo 

dia, sentar na prancheta, passar o dia ali dese-

nhando, depois chega, vai jantar e tal, e no dia 

seguinte... E muitas vezes o que a gente vê é que 

as pessoas que conseguem viver de quadrinhos, 

elas não vivem só produzindo quadrinhos; elas 

fazem o quadrinho delas, mas elas também dão 

aula de quadrinhos, oficina, estão sempre nos 

eventos; às vezes pegam um quadrinho insti-

tucional, ou alguma coisa que não seja exata-

mente o trabalho autoral para fazer. São uma 

série de atividades ligadas aos quadrinhos, mas 

não são exatamente isso... Não é o autor todo o 

tempo produzindo o material dele. Raríssimos 

são os autores aqui no Brasil que se dão esse 

luxo. São muito poucos mesmo! E mesmo auto-

res, às vezes, que são consolidados e conhecidos 

para os parâmentos do mercado Brasileiro, eles 

têm vidas muito simples. Eles estão sempre ali 

fazendo o quadrinho deles, mas estão longe de 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?

ter uma vida luxuosa. Precisa ter pé no chão. 

E a real é que a gente tem contato com auto-

res independentes de outros países, e a gente 

com o tempo começou a perceber que isso não 

é um negócio assim: “Ah, o Brasil é foda... no 

Brasil não é possível.” Cara, o que eu conheço 

de autores no EUA que estão há um tempo ai 

fazendo esse rolê independente, que uma hora 

estão fazendo o quadrinho dele, depois estão fa-

zendo um “freela” de ilustração... Sabe? Poucos 

também são os caras que conseguem estar ali só 

produzindo o que eles querem produzir; isso é 

muito raro. 

Mesmo em mercados maiores assim, na França, 

são mercados muito concorridos. Então assim, 

ainda que tenha muitos leitores, tem muitos au-

tores. Tem muita gente lá que está dividindo o 

fazer quadrinhos com outras tarefas.
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Apesar da gente não fazer quadrinhos, para a 

gente conseguir viver de quadrinhos a gente faz 

um monte de coisas, né!? Todas elas são ligadas 

aos quadrinhos, mas a gente não vive só da loja. 

A gente tem a loja física, tem a loja virtual, tem 

a editora, tem os eventos que a gente organiza 

dentro da própria loja e fora dela, parcerias com 

o Sesc, e esse tipo de coisas. Às vezes eu dou ofi-

cinas também fora da Ugra... Enfim, são várias 

coisas ali... E é o que a gente tava falando, todas 

elas são ligadas aos quadrinhos, mas só abrir a 

porta da loja e achar que vai resolver – pelo me-

nos para a gente, com o perfil que a gente defi-

niu – só a Ugra não seria suficiente. 

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?

Eu aposto que nas outras entrevistas que você fez 

quase todo mundo falou que a maior dificuldade 

é a distribuição! 

[Com Certeza] ENTREVISTADOR

E eu sempre falo que não é a distribuição. A maior 

dificuldade que o quadrinho independente en-

frenta é a divulgação. E aí eu falo isso baseado na 

nossa experiência como lojista mesmo; são mui-

tos títulos hoje que são publicados nessa movi-

mentação de quadrinhos independentes. Se você 

pega um evento como a CCXP, por exemplo, ela 

bate quase 300 títulos sendo lançados simulta-

neamente ali. O público, evidentemente, não vai 

dar conta de absorver todo esse material. Se os 

autores simplesmente tivessem como pegar esse 

material e colocar em um monte de lojas... O que 

é que a loja faz? Primeiro, que as lojas deixam ex-

posto o material que é procurado, o material que 

ela sabe que o leitor, o cliente, vai chegar lá e pe-

dir. Se chega para a loja um material que pode ser 

ótimo – aí realmente não é uma questão de qua-

lidade –, mas é um material que “isso aqui parece 

lindo, parece muito legal, mas ninguém conhece 

isso aqui”, o material vai parar em uma estante 

ali perdida, e vai ficar parado ali. Na ugra, como 

a gente tem esse perfil que é muito voltado para 

a produção independente, a gente procura sempre 

estar muito atualizado sobre o que acontece e tal, 

porque a gente tem um perfil de cliente que vai lá 

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA?  e As mAiores vAntAgens?
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e pergunta. Esse cliente que a gente fala, que é o 

cliente curioso, ele entra lá e fala: “Aí, o que você 

me recomenda?” E aí a gente vai lá e mostra para 

o cliente.  Mas assim, a gente tem poucas comic 

shops no Brasil e menos ainda comics shops espe-

cializadas em quadrinhos independentes; a maior 

parte das comic shops, elas ainda são muito vol-

tadas para essa produção nerd, geek, que a gente 

tava conversando. 

Então assim, resolver só a distribuição seria so-

brecarregar as lojas com material que irá ficar 

parado nas estantes delas. O que a gente precisa 

é de canais que divulguem esse material para ge-

rar curiosidade no leitor, e daí o leitor chegar no 

ponto de vendas e perguntar. Porque a hora que 

o leitor começar a fazer isso, entrar numa loja e 

falar: “Você tem o quadrinho tal?”, o lojista vai 

falar: “Não tenho.” Aí esse cara sai, vai entrar 

outro cara e perguntar do mesmo quadrinho; no 

terceiro, o cara vai falar assim: “Preciso ter esse 

quadrinho. Não ter esse quadrinho está sendo 

ruim para mim”.

Então a divulgação, ela deveria vir antes da dis-

tribuição. Aí tem um problema, que eu acho que é 

um dos mais graves que a gente tem hoje no Bra-

sil nessa movimentação: até alguns anos atrás a 

gente tava acompanhando o surgimento de canais 

de quadrinhos, uma ebulição de perfis no Youtube 

e coisas assim, que estavam abrindo espaço para 

o quadrinho independente; aos poucos esses ca-

nais começaram a fechar parceira com a Amazon, 

e eles mudaram os perfis deles. Primeiro que apa-

rentemente cada vez menos eles se importam em 

formar opinião, e eles trabalham mais como ven-

dedores, porque tem link patrocinado que eles vão 

vender e pegar uma porcentagem sobre a venda. 

Assim, se o material não tá na Amzaon, ele não 

existe; porque esses canais, eles vão falar desse 

material que está lá, que é o material que pode ge-

rar uma grana para eles. E de repente tudo parece 

ser maravilhoso, ótimo, imperdível, umas coisas 

que são umas tranqueiras mesmo, que são vendi-

das como: “Nossa, isso aqui você tem que ter na 

sua coleção porque é maravilhoso!” É maravilhoso 

uma pinóia! [risos]

Só que daí o quadrinho independente ficou meio 

órfão de divulgação. Você tem até alguns perfis 

que ainda dão espaço, mas são muito poucos, e 

os grande perfis, eles praticamente não dão. Para 

sermos justos, uma vez por ano, na véspera da 

CCXP, todo mundo faz um negócio assim: “Ah, os 

quadrinhos que você não pode perder na CCXP!” 

E aí está resolvida a cota de independente para o 

ano inteiro, sabe? Agora eu gostaria muito de ver 

canais abraçando essa produção, porque isso real-

mente impulsionaria a própria distribuição, por-

que aí o lojista, os pontos de venda, vão começar a 

querer esse material. 

 A maior vantagem? Eu acho que a li-

berdade é uma delas. Eu só, às vezes, não tenho 

certeza se os autores estão muito cientes disso, 

da oportunidade que eles têm... “Cara, você está 
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publicando, e pode colocar a ideia mais maluca no 

papel.” Por que não agarrar essa oportunidade? Às 

vezes eu sinto – mas aí tem muito a ver com meu 

gosto pessoal, como eu tava falando, que eu gos-

to de um quadrinho mais “fora do lugar” –,  eu 

fico meio chateado, às vezes, de perceber que tem 

alguns autores ali que eu falo: “Cara, você pode-

ria estar fazendo uma coisa louca e tá fazendo um 

negócio ‘redondinho’ e tal.” Mas enfim, de qual-

quer forma eu acho que é uma vantagem. 

A velocidade também, né!? Na verdade, assim, o 

autor poder ter o controle do que ele tá fazendo, 

ele poder colocar a ideia que ele quiser, ele poder 

ditar o ritmo dos lançamentos...

Se você tá dentro de uma editora, você vai entrar 

no cronograma de uma editora, e às vezes a gente 

vê autores que ficam meio frustrados porque eles 

estão com o livro pronto meio empacado ali; mas 

ele tá na fila da editora e sabe-se lá quando vai 

sair. Então se você está se autopublicando, você 

fez um e já quer começar outro projeto, acabou 

e você já faz outro e tal. Eu acho que de qualquer 

forma, para o autor – mesmo o autor que almeje 

entrar em alguma editora – ele ter essa experiên-

cia, esse contato, com toda a cadeia ali... ele ter 

uma noção de como divulgar, ter uma noção de 

como distribuir, fazer contato com livraria, tudo 

isso vai ser benefício até na hora que ele tiver que 

negociar com uma editora, porque ele tem mais 

noção de tudo que envolve a produção de um livro. 

Olha, assim de bate pronto a única coisa que eu 

consigo... Não, tem duas coisas, vai... Uma que eu 

acho positiva se refere às possibilidades de im-

pressão. Cada vez mais é possível você fazer uma 

publicação com excelente qualidade e tiragens 

pequenas, porque hoje em dia existe equipamen-

to para isso. E as gráficas estão se preparando 

também para essa realidade porque até editoras 

maiores estão querendo investigar melhor as pos-

sibilidades da impressão sob demanda. Então essa 

questão técnica mesmo, de avanços nas possi-

bilidades de impressão e acabamento. Agora, eu 

fico com um pouco de receio, de novo falando da 

Amazon, em outros países ela já tentou fazer uma 

aproximação das publicações independentes, não 

só de quadrinhos, mas em geral, e é uma relação 

sempre muito bagunçada, sempre meio preda-

tória, sempre um negócio que acaba excluindo... 

A Amazon, onde ela chega, parece que ela exclui 

todo o resto; ela tem esse perfil de querer a coi-

sa inteira para ela. Então eu não sei se isso uma 

hora vai chegar no Brasil, mas é uma coisa que 

pode chegar. E aí eu não sei com seria realmente 

isso. A impressão que eu tenho é que as editoras 

aqui no Brasil, elas tem uma relação com a Ama-

zon muito diferente dos que as editoras “gringas” 

tem; é uma relação subserviente aqui no Brasil. No 

exterior a gente acompanha que mesmo editoras 

que trabalham com a Amazon tem uma postura 

mais crítica, elas tem mais pé no chão em rela-

ção ao que a empresa realmente representa. Aqui 

15. QuAis mudAnçAs você AchA Que estão 
por vir no mercAdo de AutopublicAção?
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no Brasil – talvez realmente por ser um mercado 

muito complicado, e tal – as editoras parecem to-

das muito gratas com a Amazon, porque a Ama-

zon paga. 

Paga uma “merreca”, paga de três em três meses, 

e derruba todo mundo que está na frente dela. E 

eu não sei realmente qual seria o impacto se eles 

quisessem se aproximar desse rolê de autopubli-

cação. Mas de imediato, uma coisa que eu acho 

que já está rolando são essas possibilidades que o 

pessoal está tendo de investigar as possibilidades 

de impressão, de acabamento.

Bom, o autor independente, ele é uma figura 

polivalente. Eu acho que tem duas coisas que 

ele precisa trabalhar ao mesmo tempo. Uma 

que são as aptidões dele como quadrinista 

propriamente; aí eu acho que quanto mais ele 

ler quadrinhos diferentes, tentar beber de várias 

fontes possíveis, é melhor. Porque é um processo 

de criação de repertório, que beneficia qualquer 

artista. E ler, né!? Mesmo esses livros que são já 

mais clássicos, mas ainda muito bons: o livro do 

Scott McCloud, o livro do Will Eisner, que falam 

sobre fazer quadrinhos. Mas eu acho que é muito 

importante também para quem quer produzir 

de maneira independente, tentar se informar 

16.se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo. o Que você 
indicAriA?

sobre os meandros da cadeia produtiva. E aí, 

infelizmente ainda não tem um livro, alguma 

coisa assim que sirva como essa introdução. 

Porque tem muito desconhecimento de quem 

está começando a produzir sobre questões 

que às vezes são essenciais, por exemplo: 

precificação. Como você faz o cálculo do preço 

do seu quadrinho? Quais são as variáveis que 

você tem que levar em consideração na hora de 

você definir esse preço? A distribuição, contato 

com livraria, como é que se faz? O que é que você 

pode esperar? O que é um acordo razoável? Como 

saber se a livraria está te propondo algo dentro 

do padrão do mercado, ou se ela está querendo 

ser espertinha com você? Então entender e se 

informar sobre o mercado é uma coisa que é 

muito importante. Eu acho que nesse sentido 

a melhor saída é a conversa com veteranos, é 

quem está começando ir lá e perguntar: como é 

que funciona? Como é que você faz? 

Lá na Ugra a gente é sempre muito aberto a esse 

tipo de diálogo. Tem um curso, que eu já dei 

algumas vezes no Sesc, que é um curso voltado 

para a autopublicação de quadrinhos.  Eu não 

falo sobre criação de quadrinhos, eu falo sobre 

questões de produção gráfica, que a gente vê 

que o pessoal muitas vezes comete erros crassos 

nesse sentido: “Que software usar para fechar o 

arquivo? Qual a melhor é o melhor jeito de você 

fechar um arquivo e mandar para a gráfica? Como 

pegar um orçamento de gráfica? Aproveitamento 
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de papel....” Algumas coisas assim, mas também 

a distribuição, a precificação, alguns “macetes” 

de divulgação e tal. E conversar com as pessoas 

que já estão nesses rolê a mais tempo, e tentar 

absorver delas tudo que for possível. Porque tem 

algumas coisas que realmente podem empacar. 

Especialmente eu acho que a grande dica nesse 

sentido para quem tá começando é: estabelecer 

metas realizáveis. O erro mais comum que a 

gente vê é autor que está fazendo o seu primeiro 

quadrinho: “Ah é, como vai ser o seu primeiro 

quadrinho?”, “Nossa, vai ser uma série de 

quatrocentas páginas que eu vou lançar em não 

sei quantos volumes, colorido.” Eu falo: “Cara, 

assim, o Art Spiegelman já tinha décadas de 

carreira quando ele lançou Maus, sabe?”

A gente brinca na Ugra que hoje em dia ninguém 

quer mais gravar fita demo. É como se você 

fosse uma banda e ao invés de você gravar duas 

músicas para ver como está ficando, falasse: 

“Não! Vou gravar um disco duplo! Eu nunca 

entrei em um estúdio, mas eu já quero gravar 

um disco duplo.” Sabe? “Calma! Faz um Zine... 

Participa dos eventos, vai lá... Faz contato, 

conversa com as pessoas, entende como a coisa 

é, e aí você dá um passo maior.” Até porque 

quando o autor está iniciando, ele ainda está 

numa fase de definição de estilo, o trabalho dele, 

se ele se propõe a fazer uma coisa muito extensa, 

no final do trabalho ele já não é o mesmo autor 

que começou. Ele já evoluiu. 

Mas acho que é isso, a informação nunca é o 

bastante, infelizmente. Realmente nesse sentido 

eu acho que não tem uma literatura, não tem 

uma apostila, que eu saiba pelo menos, que 

poderia ajudar. Aí tem que ser conversar com 

os veteranos.

Poxa, tem tantos...

Primeiro lugar eu vou dar para o Marcatti, por-

que... porque é foda. O Marcatti ele é a encar-

nação do quadrinho independente. Ainda que 

alguém não goste do trabalho dele. E eu até 

consigo entender as pessoas que não gostam, 

porque é um negócio muito peculiar, específico 

ali... Mas ele é um cara que está há quarenta 

anos produzindo quadrinho independente, do 

jeito que ele quer; ele tem visão sobre o trabalho 

dele, sempre foi fiel a isso. E ele meio que deu 

um jeito de fazer uma vida com isso, então ele é 

o grande patrono dos quadrinhos independentes 

brasileiros.

Mas, cara, eu gosto muito da Aline Zouvi. O 

trabalho dela tem esse lance de questões so-

bre queer, questões de gênero, mas ela tem um 

senso de humor que eu acho muito bacana, e o 

desenho dela é incrível. Eu acho muito legal o 

trabalho dela, eu acho muito gostoso de ver; e 

ela evolui muito rápido, cada vez que eu vejo um 

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.



285

novo trabalho dela é incrível!

Uma indicação – na verdade eu não sei se eu 

poderia fazer isso, porque não é de um autor, 

mas é de uma editora – porque eu acho engra-

çado, é a Escória Comix. Porque eu acho que eles 

apostaram numa coisa que me parecia comple-

tamente improvável, negócio que era fadado 

ao fracasso, e eles meio que criaram uma cena 

em torno disso. Começaram a chamar a aten-

ção, sabe?! De tão maluco que eram as coisas 

que eles estavam fazendo. E são poucas pessoas 

ali, são basicamente o Lobo, o Victor Bello, o 

Vitor Valença o Luiz Berger, a Emilly Bonna, são 

poucas pessoas,  fazendo um quadrinho tosco 

com quadrinhos absurdos, sei lá. É tudo muito 

louco na Escória, e eles apostaram nessa visão. 

E isso eu acho muito legal. Tem a ver com aqui-

lo que eu estava falando antes, de eu achar que 

tem autores que não sacaram as possibilidades 

que eles têm de estar produzindo independente. 

“Cara, aposta numa visão. Não faz o quadrinho 

que você acha que as pessoas querem ler, faz o 

quadrinho que você quer fazer! E acredita nisso, 

você vai achar algum maluco que vai se encan-

tar com o seu trabalho tanto quanto você”. E a 

Escória, para mim, eu acho que é a maior prova 

de que isso pode dar certo. 

Cara, a Gabi, Lovelove6, eu acho muito bacana o 

que ela faz, que ela meio que começou a impul-

sionar uma movimentação de garotas fazerem 

quadrinhos. Ela veio com muita força quando 

ela surgiu com a Garota Siririca. E o quadrinho 

dela, o trabalho dela como quadrinista também 

ele está sempre evoluindo. Ela não está acomo-

dada com o que ela faz. 

Todos esses autores, sabe?! Eu acho bacana isso, 

quando você vê o autor com aquela gana, aque-

la paixão pelo o que ele está fazendo, buscando 

melhor no que se propõe a fazer. 

Marcatti, Aline, Gabi, Escória. Deixa eu pensar 

um quinto. Ah, tem tantos. Eu fico com medo de 

ser injusto. Eu tô olhando aqui para a estante. 

[risos]

Isso é aquele tipo de pergunta que depois eu vou 

passar uma semana falando “Puta!! Esqueci de 

falar fulano!” Mas vamos lá! Eu vou citar o Rafa 

Campos, que é um cara que faz uma coisa que eu 

acho interessante: ele meio que aparentemente 

aprendeu a trabalhar os dois mundos. Isso eu 

acho legal também. Eu acho que os autores hoje, 

eles não precisam necessariamente falar assim: 

“Ah, eu só vou fazer independente, ou eu só 

vou fazer editora.” Às vezes você pode fazer um 

trabalho que você fale: “Isso aqui eu lanço pela 

editora. Isso aqui eu lanço independente.” 

Por razões diversas, de repente uma coisa pode 

ter menos apelo comercial, mas o autor quer fa-

zer de qualquer forma: “Eu faço isso indepen-

dente, e foda-se se uma editora não quiser!”  E 

o Rafa é meio isso, né!? Ele tem trabalho lançado 
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pela Companhia das Letras, mas o trabalho dele 

é muito radical; ele tem um discurso muito vi-

rulento, muito enfático, violento politicamente, 

ele é muito explícito assim, mas é de uma forma 

que fica até engraçado... De tão exagerado que 

ele é, de tão enfático, acaba sendo meio cômi-

co, sabe? E aí os três volumes com Kriança Índia, 

no final do ano passado, eu acho que são uma 

das coisas mais legais que rolaram no quadri-

nho independente do ano passado. É uma coisa 

completamente “Que porra é essa? O que você 

está fazendo?” E dificilmente uma Companhia 

das Letras iria topar bancar um projeto desse. E 

ele foi lá e fez cinquenta cópias na gráfica vizi-

nha da casa dele ali e lançou. Acho bacana isso!
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu me formei em Publicidade, Comunicação 

Social, e acabei me especializando em Direção 

de Arte. Basicamente esta foi a minha forma-

ção acadêmica. Atualmente estou realizando 

uma pós-graduação em Marketing Estratégico, 

uma tentativa de sair um pouco do mercado de 

Direção de Arte, uma vez que não vejo grande 

progresso na carreira atualmente, pelo menos 

não no Brasil. Esse é um momento em que sin-

to uma estagnação e minha opções profissionais 

acabam se limitando às cidades do Rio de Ja-

neiro e São Paulo, então eu prefiro tentar uma 

carreira diferente, ainda que próxima da minha 

área de especialização. 

Diretor de Arte, Roteirista, Quadrinista, e fundador do selo Rico HQ.

GABRIEL CALFA

Eu lembro de algumas coisas que meu pai me 

dava pra ler e conhecer. Muita gente no Brasil 

começa lendo Turma da Mônica e quadrinhos da 

Disney, e depois segue para os super-heróis. 

Eu comecei um pouco diferente, comecei lendo 

Asterix, Tin-Tin, Umpa-pá e alguns quadrinhos 

bem europeus que meu pai tinha, naqueles 

modelos de encaderno que só se via na Europa. 

Nessa época, eu devia ter uns cinco ou seis anos, 

de fato eu só lia as figuras, não lia ainda de fato 

os quadrinhos. Quando cheguei aos nove anos, 

mais ou menos, é que eu tive contato com o 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

Homem-Aranha e foi amor à primeira vista! Eu 

só queria ler aquilo, eu adorava...

Depois eu tive aquela fase “dark”, né?! Tendo 

contato com a editora Image, lendo Spawn, 

Wildcats, essas coisas que hoje em dia eu acho 

horrorosas, mas amava quando era criança. Na 

sequência veio o Mangá e passei por tudo que o 

gênero convidava. 

Mas foi por volta dos meus dezoito anos que eu 

abandonei os quadrinhos. Simplesmente parei 

de ler, não me interessava em buscar mais nada. 

Fiquei assim até os meus vinte e sete, quando 

eu despertei novamente e pensei: “Putz, por que 

eu parei de ler quadrinhos?!” E aí eu voltei a 

procurar os títulos que estavam saindo. Acho 

que também por isso, nesse momento me veio o 

pensamento de que eu era capaz de fazer aquele 

tipo de trabalho. 

E foi assim que começou essa “tragédia” na 

minha vida. [risos]
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Em relação ao Brasil ou ao mundo todo?

[No mundo todo... Nas suas palavras como você 

define esse cenário?!] ENTREVISTADOR

Cara, se fosse com relação ao mercado daqui eu 

brincaria dizendo que somos um bando de co-

munistas e vagabundos, porque nós somos, mas 

não é só isso, não. Acho que é bem democráti-

co, na verdade. Quadrinho Independente é ba-

sicamente resistência e democracia, porque por 

mais que o autor não escreva nada com cunho 

político, por exemplo, ele está colocando a vi-

vência dele ali, aquilo ali vai passar para alguém 

diferente que vai analisar de uma forma dife-

rente.

Sei lá... Pra você poder comercializar um pro-

duto que ainda não tem mercado, porque não 

existe mercado independente, você tem que ser 

muito guerreiro, tem que estar muito afim de 

estar ali, colocando a cara a tapa, conhecendo 

pessoas que você nunca viu, e ouvir críticas de 

pessoas que não te conhecem, mas se sentem no 

direito de criticar o seu trabalho. 

Então eu acho que é guerrilha, exige vontade 

pra caramba, é underground... Quase anárquico! 

Não sei se existe uma palavra que possa definir 

o mercado independente, a não ser “Indepen-

dente” mesmo, porque independente de tudo, as 

pessoas ainda estão ali, afim de fazer, fazendo, 

dando retorno financeiro, ou não.

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?

[E especificamente, com relação ao quadrinho in-

dependente... Como você tomou conhecimento desse 

segmento?] ENTREVISTADOR

Como eu disse, por volta do ano de 2011, eu já 

tinha voltado a me interessar por quadrinhos, 

e nessa época acabei descobrindo que um co-

lega de trabalho, o Marvin (Marcus Vinicius, 

autor das HQs Found Footage e Caçada até a 

última bala), produzia quadrinhos.  E eu achei 

muito legal aquilo e disse a ele que tinha mui-

ta vontade de escrever algumas coisas pro meio 

também. Inclusive já possuía algumas coisas 

escritas, mas nunca as tinha publicado. Fiquei 

com aquilo na cabeça e fui pesquisar; acabei en-

contrando através do Twitter muita gente que já 

publicava, mas ainda com um certo contato com 

as editoras, nomes como Eduardo Medeiros, 

o Samuel Casal, o (Rafael) Grampá, uns caras 

que já começavam a surgir. Foi também quando 

acabei indo na Rio ComicCon, um Fesival de his-

tórias em quadrinhos realizado na cidade do Rio 

de Janeiro, e observei que tinha uma galera ali, 

ainda que amadora, correndo atrás desse sonho. 

Eu achei aquilo fantástico, mas deixei isso em 

stand by na minha mente enquanto continuava 

a minha vida em publicidade.

Em 2015 foi o ponto de virada. Eu tinha saído 

da agência (de publicidade), estava passando por 

algumas mudanças na vida, e pensei: “Cara, por 

que não? Eu tenho condições de me sustentar 
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através de trabalhos freelancer. Vou tentar fazer 

algo que eu goste de verdade, que eu faça apenas 

por gosto.” Fui atrás de um curso de histórias 

em quadrinhos e foi onde eu conheci o Marcus 

(Leopoldino), que acabou virando meu sócio; 

conheci o Diego (Porto) também, que iniciou um 

projeto comigo, o Dias Estranhos. Eu percebi ali 

que tinha um grupo bom pra caramba tentando 

fazer quadrinhos, sonhando com essa ideia, e 

decidimos nos unir para fazer isso. Pouco tem-

po depois eu fui para a Comic Com Experien-

ce — evento realizado na cidade de São Paulo 

— nessa época apenas como visitante, e quando 

eu cheguei tive um mind-blowing; ali naque-

le evento tinha muita gente fazendo quadrinho, 

muita coisa legal, e eu me lembro que em ape-

nas quarenta minutos eu tinha esgotado todo 

o meu dinheiro, somente no setor Artist Alley, 

porque eu tinha comprado uns “trezentos” qua-

drinhos independentes... Minha mochila pesava 

toneladas. Eu estava completamente impac-

tado, e acabei encontrando com o Marvin, que 

estava participando do evento juntamente com 

o pessoal da Korja do Quadrinhos. Passei ho-

ras conversando com eles, foi quando eu decidi: 

“Vou fazer isso também. Nós (o grupo Risco HQ) 

temos completa capacidade de participar; nos-

so trabalho é de qualidade, temos boas histórias 

para contar e já conhecemos algumas pessoas. 

Então... vamos lá! Vamos arriscar. E estamos aí 

a quase cinco anos.”

Esse ano (2019) eu fiz um curso de edição de livro 

na LABPUB, para me tornar um editor — um cur-

so muito bom, por sinal. As aulas são todas EaD 

(Ensino a Distância), mas mesmo assim foi com-

plicado, porque juntamente com isso eu estava no 

MBA e numa fase repleta de trabalho. Então houve 

momentos em que eu realizava as aulas de EaD 

no ônibus, indo e voltando pro trabalho. Foi pre-

ciso muita força de vontade, no entanto, o curso 

é excelente. 

Ficou claro que quando você é editor em uma edi-

tora reconhecida, você vai ter um cargo específico, 

seja ele Editor-Geral, Editor-Chefe, Editor de tex-

to, ou é responsável pela parte de Design; as coisas 

são separadas. Mas quando você decide publicar 

de forma independente, sendo autor independen-

te, você acaba sendo editor de tudo. A gente tem 

que aprender sobre o setor financeiro, por exem-

plo, que é uma coisa que ninguém sabe. Artista 

não sabe essas coisas, artista não sabe nem fazer 

conta direito. [risos]

As pessoas “apanham” muito por esse motivo, e 

muitas vezes acabam se dando mal. Pode ocorrer 

de um autor estar publicando com regularidade, 

estar recebendo algum dinheiro, mas no final, se 

ele não tiver conhecimento, ele pode não conse-

guir controlar o fluxo de caixa. E aí, o que aconte-

ce é que após publicar alguns materiais, esse autor 

“declara falência”, porque ele percebe que gastou 

o dinheiro que recebeu e não tem recursos guar-

dados para novos projetos. Por isso, na Risco HQ a 

5. QuAis são os métodos de publicAção 
e edição Que você utilizA?
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gente tenta fazer de uma forma controlada, o meu 

apoio é o Marcus, que não me deixa fazer besteira 

e vice-versa. 

Essa parceria também ocorre na hora de nós edi-

tarmos, ele pode me mandar um texto dizendo: 

“Gabriel, eu quero publicar isso daqui!” e eu res-

pondo com as minhas considerações, os pontos 

que eu acredito que devam ser alterados, e as re-

ferências que eu acho pertinentes. 

Existe um ponto que eu sempre discuto com os 

meus colegas quadrinistas que é, querendo ou 

não, hoje em dia nós temos que ser representa-

tivos. Mesmo que algumas pessoas acreditem que 

possam ser “isentas”, justamente numa tentativa 

de publicar para todos os públicos, eu defendo que 

nós não podemos ser hipócritas, é preciso apre-

sentar alguma coisa na sua publicação... E essa 

é uma coisa que eu vejo, nós brasileiros, sendo 

muito criticados. Essa mania de fazer quadri-

nhos “americanizados”. Todo mundo é loiro, todo 

mundo tem olho azul, todo mundo é caucasiano, 

etc. Rio de Janeiro vira Manhattan. 

Então, na hora que a gente vai editar, seja pra 

gente ou para algum conhecido, eu acredito que 

tudo tenha que ser colocado na ponta do lápis: O 

que essa publicação aqui tem de brasileiro? O que 

esse trabalho tem de relevante? O que isso aqui 

tem de mercadológico, será que isso vai ser ren-

tável? 

Sabemos que conseguir lucro é difícil, mas deve-

-se levar ao menos em consideração se a publi-

cação vai se pagar, ou ainda, no melhor cenário, 

gerar renda para investir em um próximo proje-

to, afinal, dificilmente eu iria ficar rico fazendo 

quadrinho independente, né?! Mas eu acredito que 

esse modelo possa ser sustentável, um modelo 

que mantenha o ciclo funcionando, e acaba sen-

do o que mais a gente faz. Publicamos uma HQ, 

vendemos bem ela, e sabemos que aquele dinheiro 

nós poderemos investir numa próxima, e conti-

nuar vendendo, aumentando o volume.

Então, nosso método de publicação é “cara e cora-

gem” e sempre contamos muito com toda a ajuda 

de amigos. Por exemplo: sugiro na hora que você 

for editar, envia o seu trabalho para um amigo 

bom de escrita e de leitura. Ele vai te dar um bom 

feedback sobre o texto. Mostra pra algum amigo 

seu que goste de arte, se for o caso de você ter 

contratado um artista.

Eu acredito muito na troca, até porque, como é 

independente, é muito a própria comunidade. 

E ainda, muito importante, no final do processo, 

procurar um bom orçamento para não se ferrar. 

Busque muito bem as gráficas em que você vai 

trabalhar, porque no Brasil um trabalho de im-

primir quadrinhos não dá muito ganho para uma 

gráfica, acaba por ser considerado um trabalho 

pequeno por elas. Porque imagine um quadrinista 

que vá realizar um quadrinho muito bem produ-

zido, com muitas páginas; terá um orçamento de 

dez mil reais para imprimi-lo. E esse valor pra 

uma gráfica corresponde ao trabalho de um final 
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de semana, ou seja, podem ocorrer casos em que 

a gráfica não respeite devidamente o seu trabalho 

e nem dedique a atenção esperada. Nesses casos 

eu sugiro que o produtor marque em cima, pro-

cure saber se o trabalho da gráfica é legal, possua 

um ISBN, e se mostre o mais profissional possível. 

Tente mostrar que ainda que esteja fazendo aque-

la produção de forma amadora, a sua intenção é 

crescer, é fazer mais com aquilo ali... Veja no nos-

so caso: nós somos um selo com apenas dois caras 

desconhecidos, que transmite a ideia para as pes-

soas que veem o nosso trabalho de que nós somos 

uma editora. Quando, por exemplo, iniciamos 

uma campanha no Catarse (site de financiamen-

to coletivo) —, que também é uma ótima forma 

de publicação — e ao final da produção ocorre de 

atrasarmos a entrega do quadrinho, somos dura-

mente criticados. Porque no imaginário daquele 

comprador, ele nos vê como uma empresa que 

ganhou muito dinheiro e não está me entregando 

o serviço que eu contratei... A verdade é que não é 

assim! Somos apenas dois malucos correndo atrás 

de tudo, de empacotar, de imprimir, de revisar, de 

divulgar... [pausa] 

Nossa, divulgar eu acho que é um pesadelo da pu-

blicação independente. Post no Facebook é uma 

coisa que a gente quase não faz mais, a gente 

prefere atitudes mais “orgânicas”, por exemplo: 

quando estamos em um evento fazemos um Sto-

rie (ferramenta do Instagram) rapidamente, assim 

não temos que nos preocupar em produzir arte 

para postar. Porque a verdade é que a gente cansa 

de certas coisas, a gente observou que aquele tipo 

de divulgação dava certo até um certo ponto... Ti-

nha uma limitação e preferimos optar por não dar 

tanta atenção.

Amor!

Amor por quadrinhos...

Eu gosto muito de contar histórias, sempre gos-

tei, e hoje em dia que aprendi como contar essas 

histórias, dá mais vontade ainda. Hoje em dia eu 

praticamente trabalho pensando que aquilo vai 

me permitir publicar quadrinhos, sabe? Então eu 

acho que não é mais por grana (já foi, obviamen-

te), mas permanece o sonho de ser publicado in-

ternacionalmente, se surgir o interesse de alguma 

editora, ou dessas histórias se transformarem em 

um outro produto se alguém se interessar. Mas a 

princípio, o principal é contar histórias, tirar tudo 

que tem aqui [aponta para a cabeça] e entregar 

para pessoas que eu acho que podem entender ou 

ter coisas em comum com aquele pensamento. 

Afinal, é o que acontece comigo quando eu leio 

alguma coisa muito boa, ou outra que nem é tão 

boa mas que me impressiona ou causa uma iden-

tificação.

Então, basicamente pra mim hoje, fazer quadri-

nhos independentes é amor e vontade de contar 

histórias.

6. o Que te motivA pArA publicAr 
QuAdrinhos?
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A primeira casta dos leitores de quadrinhos in-

dependentes são os quadrinistas independentes! 

A galera praticamente publica para si próprio, e 

existe esse primeiro ciclo de troca de publica-

ções entre os autores.

Mas eu acredito, sim, que existe no Brasil um 

público que gosta muito de quadrinho (de for-

ma geral) e que está muito aberto pro merca-

do independente. Eu vejo, através das minhas 

campanhas do Catarse, ou experiências no site 

da Risco, ou eventos, que existe um público ca-

rente de uma contra-cultura, sabe? Uma galera 

que não quer ficar lendo super-herói. Uma ga-

lera que tinha contato com o quadrinho quan-

do era criança, mas perdeu o interesse depois, 

porque olhava aquilo lá e não se sentia repre-

sentado. E quando essa pessoa vai nos eventos, 

ou mesmo encontra na internet, alguma coisa 

que reascende o interesse dele naquele tipo de 

mídia. Ali surge o potencial para um novo lei-

tor de quadrinhos. Mas é apenas um potencial, 

esse leitor pode desistir novamente, afinal exis-

te muita coisa boa, e muita coisa ruim. O leitor 

pode se deparar com uma história mal contada; 

uma história em que o ciclo não fecha, onde se 

publicou uma edição e não continuou a publica-

ção; uma história com erros de revisão absur-

dos que podem causar uma sensação de extre-

mo amadorismo nesse novo leitor, e a sensação 

de que se esse produto com erros representa os 

quadrinhos independentes, então ele não quer 

7.  sobre o público-Alvo dos 
QuAdrinhos independentes, Quem você 
AchA Que são esses leitores?

mais ler quadrinhos independentes e cria um 

preconceito.  Da mesma forma, esse leitor pode 

encontrar um quadrinho de extrema qualidade, 

se encantar e começar a comprar dezenas de ou-

tros quadrinhos. 

Mas é difícil definir um público exato de leitores 

no Brasil. 

Com certeza as pessoas que publicam leem, mas 

se eu tivesse que traçar um perfil, eu diria que é 

um cara de trinta e poucos anos, classe média. É 

isso que a gente observa quando faz campanhas 

de financiamento coletivo ou quando estamos 

em eventos. 

E observando isso, quando eu escrevo uma his-

tória eu tento ter uma representatividade femi-

nina, mesmo eu não sendo uma mulher e ser 

difícil escrever como uma mulher não sendo 

uma... Ou melhor, não escrever como uma mu-

lher, mas para uma mulher, com a intenção de 

atrair o público feminino também. 

Era mais ou menos o que eu tava falando an-

tes sobre você próprio se editar. Um exemplo: se 

você é branco, você precisa entender que o Brasil 

não é um país branco, é um país mestiço e você 

tem que saber escrever para todo mundo. Tem 

que respeitar todo mundo. E não é porque você 

vai ganhar dinheiro vendendo seus quadrinhos, 

e sim porque a base da cultura é isso, respei-

tar todo mundo; o homem, a mulher, a criança, 

o mais velho, etc. Seja raça, religião, qualquer 

coisa... É óbvio que internamente você tem sua 
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visão de mundo, e é claro que você pode trans-

parecer isso. Só que se você é um cara cheio de 

preconceitos, provavelmente você não vai estar 

nem no meio dessa galera... Simplesmente por-

que não cabe esse tipo de coisa no nosso meio, 

apesar de algumas pessoas acharem que cabe. 

Então eu acho que como autor você tem que res-

peitar tudo e todos.

Acho que vale comentar que vejo também mui-

tas mulheres nos eventos, gente jovem, gente 

mais velha. Já vendi quadrinhos pra senhor de 

setenta anos e quadrinho pra menina de seis 

anos. É difícil dizer pelo que a pessoa que está 

no evento vai se apaixonar pelo seu quadrinho; 

pode ser pelas cores, pela lembrança de algo 

que ele já leu, porque o nome do protagonis-

ta é o mesmo nome dele... Esse último exem-

plo de fato já aconteceu várias vezes. O Marcus 

tem uma história em quadrinhos, O Andarilho, 

em que o protagonista se chama Lucas. Todos 

os Lucas que param na nossa mesa falam “Ca-

ramba, que foda! Sou eu...” E acabam querendo 

levar o quadrinho. 

Então quando se fala de arte, é isso aí, qual-

quer pessoa, de certa forma, pode se apaixonar 

por uma obra de arte. Por isso, eu não consi-

go definir de forma clara quem é esse público, 

mas acho que conseguimos ter de forma clara a 

noção de que determinada pessoa não vai gos-

tar do tipo de escrita daquela determinada obra, 

em alguns casos talvez eu não seja o público de 

escrita daquele comprador, mas mesmo assim 

eu acredito que você pode ter uma publicação 

de outro estilo para apresentar e atender melhor 

aquele leitor —  mesmo que ele não compre na 

hora — mas você consegue gerar esse contato, e 

passar a sua ideia pra todo mundo. Mas sempre 

respeitando as ideias de todos.

Ontem, por exemplo, nós estávamos num evento 

chamado Quadrinhos Impossíveis, aqui na Caixa 

Cultura no Centro do Rio de Janeiro — um lugar 

super legal — e o evento estava com um astral 

bastante diferente, quase como se fosse uma 

feira Hype dentro de um museu. E ao nosso lado 

estavam duas meninas, artistas independentes 

também, e a produção delas era mais voltada 

pro Zine, sabe? E aí, você olha para o pessoal do 

Zine, que é um pouco mais alternativo, e você já 

sabe quem é o público deles, porque esse público 

se identifica. 

Então, por exemplo, se eu escrevesse quadri-

nhos de super-heróis, que não é muito meu 

caso, eu saberia que ia atrair um certo tipo de 

público, que é aquela galera que gosta de super-

-herói americano, que se depara com algo bem 

desenhado, que remete a alguma coisa que ele já 

conhece, pensa: “Pô, legal. Deixa eu ver aquele 

Capitão Brasil ali...” E vai curtir aquele material, 

ou não... Depende muito de como for publicado. 

Da mesma forma que essas meninas que es-

tavam na mesa ao nosso lado publicavam seus 

zines através de Risografia, uma técnica super 
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artesanal, e a gente observa que uma pessoa 

com um estilo mais alternativo se identifica com 

o material que elas produziam. Da mesma forma 

como outras pessoas eram o nosso público.

Por isso eu consigo te dizer o meu público base-

ado no que eu escrevo. Meus roteiros são de fan-

tasia, aventura, então eu identifico (nem sempre 

só de olhar a pessoa, porque acaba até por ser 

uma espécie de preconceito), mas principal-

mente pela conversa desse público, pela forma 

como se aproxima da nossa mesa – o nosso pú-

blico olha pra gente diferente. É fácil perceber 

quando o nosso material chama a atenção des-

se público, e observamos que ele está atraído. E 

isso acontece com todos os públicos, seja com o 

cara que faz comics, seja o cara que faz terror, 

seja um cara que faz algo mais erótico...Todo 

mundo tem o seu público.

Eu já sentei em mesa do lado do Brão (Barbo-

sa), e material do cara é foda, é um monstro dos 

quadrinhos, gente boa demais. E cara, dá pra 

identificar o público dele. Dificilmente vai para 

uma menina de 14 anos ali pra comprar com 

ele, porque não é o público do cara. O público 

dele é um público adulto. Vai parar um monte 

de mulheres, mas você sabe que vão ser todas 

adultas, ou adolescentes quase adultas. Mas ele 

mesmo pondera, alerta que não pode mostrar 

os quadrinhos para menores de idade. E tem 

que ser respeitado. 

Pode existir casos também de chegar um cara 

lá e dizer: “Pô, comprei um livro, adorei, que-

ro comprar mais um para dar para um amigo 

meu!”. 

Isso acontece com todo mundo, mas a gente 

consegue identificar através da conversa, do vi-

sual, e tem muito do feeling, de você na hora ser 

capaz de entender a pessoa. Também é essencial 

se entender como quadrinista, saber o tipo de 

material que se publica e que tipo de público se 

quer alcançar com isso.

Internet, né?! Hoje a internet é assim 99%; além 

disso, feiras (eventos)...

Eu não vejo muitas outras opções.

O Gabriel Arrais, autor do Necromorfus, um amigo 

meu lá de São Paulo, teve uma ideia recentemente 

que ele tem experimentado ir para Avenida Pau-

lista colocar uma mesa e vender seus quadrinhos 

no meio da avenida pra qualquer pessoa que qui-

ser se aproximar. Ele batizou de Paulista Alley, e 

até agora tem se revelado um sucesso, e inclusive 

já começou a atrair outros quadrinistas a imita-

rem o exemplo e montarem suas próprias mesas 

na mesma avenida. E esse é um cenário que não 

existia pros quadrinhos, mas agora existe. E acre-

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?
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dito que assim que as pessoas descobrem os qua-

drinhos independentes, porque o grande pesadelo 

do quadrinista no Brasil é a distribuição... Afinal, 

se o cara quiser ficar milionário, ele precisa de 

distribuição. Se a Disney ganhou dinheiro no Bra-

sil, se a Marvel, a DC e a Turma da Mônica ganha-

ram dinheiro foi tendo uma distribuição massiva. 

Um pai de família que chegava na banca de jornal, 

olhava e pensava: “ok, tenho uma esposa e três 

filhos. Vou comprar meu jornal, uma revista que 

minha mulher se interesse e quadrinhos para as 

crianças.”  Sendo bem taxativo, esse pai de famí-

lia compraria uma revista sobre casa para a sua 

esposa, quadrinhos pros seus filhos, e a revista 

Coquetel para a sogra. Era esse o perfil da épo-

ca. Num Brasil de 20 anos atrás, a maior parte de 

renda casa vinha do homem, Esse cara chegava na 

banca de jornal — que era o meio de comunicação 

entre todas as pessoas, excluindo a televisão — e 

comprava de acordo com o perfil dele, e comprava 

de tudo no final. Tanto que jornal vendia mui-

to e já não vende mais; revista vendia muito, já 

não vende mais; HQ vendia muito, já não vende 

mais; talvez, a única coisa que venda ainda bem 

é a revista Coquetel, porque vende no mercado, 

vende em qualquer lugar... E as senhoras tem que 

ir na farmácia, tem que ir no mercado, então ela 

tem onde comprar. Mas esse perfil está fora do 

nosso público, né?!  Tá fora do nosso contato com 

o mundo digital. 

Então, acho que na internet, seja colocar um post 

no Facebook, Twitter, Instagram, redes sociais em 

geral, ou publicar pelo TAPAS, — plataforma digi-

tal de leitura de quadrinhos — ou ter um PDF que 

pode ser vendido a R$ 0,20, ou fazer campanha 

de financiamento no Catarse. 99% desse acesso é 

via internet e 1% é evento. No entanto, dependen-

do do evento que se vai, as vendas desse evento 

correspondem as vendas de um ano inteiro. Esse 

contato pessoal que você vai ter com as pesso-

as, que é muito mais raro e menor, se comparado 

com o contato que se tem através da intenet, vai 

resultar em muito mais vendas. Por exemplo: eu 

chamo a Comic Com Experience de o 13º salário 

do quadrinista no Brasil, porque no final, é isso! 

Se você está na Comic Com significa que você tem 

um material minimamente relevante, porque o 

evento oferece uma seleção pesada de artistas, é 

um triagem ferrada, e é muita gente junta. Por 

isso você vai vender, não tem como não vender. 

Basta se estar lá os quatro dias de evento se de-

dicando a apresentar o seu material para todas as 

pessoas que passarem em sua mesa, permanecer 

durante esse tempo disposto a falar com as pes-

soas, afinal, é uma inscrição cara e é preciso fazer 

“essa roda girar”.

Lembro que no nosso primeiro ano de quadrinho, 

em 2016, a Comic Con Experience foi o nosso ali-

cerce. Isso foi muito bom para perceber que existe 

um cenário. Não existe um mercado, mas exis-

te um cenário. Posteriormente teve a Comic Con 

Nordeste, que era um pouco diferente, mas tam-
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bém muito legal; depois teve FIQ (Festival Inter-

nacional de Quadrinho), teve Comic Con RS, que 

foi lá no Sul, e um monte de eventos desses; teve 

Geek Games aqui no Rio, Bienal do Livro… Então 

eventos tem um monte. 

Naquele evento lá dos Quadrinhos Impossíveis, da 

Caixa Cultural, deve ter passado umas quinhentas 

pessoas, mas mesmo assim foi legal pra caramba. 

O clima tava muito bom, as pessoas interessadas, 

a gente vendeu legal; se levar em consideração que 

era um dia de evento no Rio de Janeiro ensolarado, 

em um sábado em meio a um feriado, mesmo as-

sim foi um dia ótimo para nós, um dia muito fora 

da curva. Normalmente no Rio, se você fizer um 

evento no final de semana e estiver sol, o evento 

está praticamente morto… Até porque o carioca 

tem dificuldades de sair cedo de casa (a não ser 

que seja pra praia), ou seja, só se vai depois do al-

moço (se for). E se estiver chovendo o carioca não 

sai de casa. Então é muito difícil fazer um evento 

no Rio dar certo, e quando dá é muito legal. Isso 

me deixou pensando: “Putz, talvez esse aqui seja 

um ponto legal. Talvez a Caixa Cultural seja um 

ótimo lugar para se fazer eventos”, porque ela já 

atrai um público “nichado” que já frequenta mu-

seus, teatros, e que não necessariamente é leitor 

de quadrinhos, mas está aberto a ter experiências 

culturais novas. 

Então acho que o contato é feira e internet, né… 

Ah, e boca a boca!

Eu acho que o número de tentativas sempre 

aumenta; não sei se essas pessoas chegam a 

finalizar os seus projetos. Eu tenho visto mui-

ta gente nova surgindo, alguns deles nem são 

necessariamente novos na produção de quadri-

nhos, mas estão aparecendo agora. Mas vejo 

muita gente desistindo também. Existem aque-

les que se não desistiram, pelo menos desani-

maram e dizem: “Ah, eu até continuo fazendo, 

mas não quero ir para os eventos, não tenho 

paciência de ficar cinco dias em um evento.”

A gente teve um BOOM, né?! Teve uma galera, 

quando tudo era mato, que é essa galera aí que 

eu falei no começo: Grampá, Eduardo Medeiros, 

a galera da Corja, Luciano Cury… Esses caras 

que entre 2008 e 2010 decidiram fazer qua-

drinhos com alguma qualidade e deram certo. 

Quer dizer, sei lá se deram certo, mas naquele 

momento ali funcionou. Depois teve uma ga-

lera que vem na rebarba deles, e começou a 

fazer um certo renome. Não me lembro se lá 

pra 2015 ou 2014 se inciaram as Graphic MSP 

(Maurício de Souza Produções) e começaram a 

chamar uma galera do independente, que não 

tinha tanto nome pra fazer mainstream. Bem 

ou mal, você fazer algo para a Turma da Mônica 

é algo mainstream; você tá fazendo para um 

público muito maior do que o seu público na-

tural. E se eu não me engano, foi por aí que eu 

entrei nessa brincadeira. Mais ou menos entre 

2015 e 2017 teve um Big Boom no quadrinho 

9. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
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nacional. Muita gente querendo publicar, mui-

ta gente boa aparecendo. Eu até comentei que 

esse ano (2019) foi o primeiro ano que fomos 

indicados ao troféu HQ Mix e tinha muita gente 

do Rio na lista. E me chamou a atenção por-

que há muito tempo não se via uma premiação 

com tanta gente do Rio de Janeiro junta. Por-

que bem ou mal, não é por mal, mas acaba que 

as coisas ficam muito centradas em São Paulo, 

né?! É normal se ter um representante do Sul, 

um cara do Nordeste, um cara do Rio, mas esse 

ano tinha muita gente do Rio. Então nós até 

fomos lá pra comemorar, tomar uma cachaça. 

Fomos eu o Tito (Camello) – autor da HQ, Blue 

Jay Samuray e da revista ELF; o Denis (Mello) 

– autor da HQ Teocrasília e ilustrador do qua-

drinho Beladona; o Guilherme (Caldas) – autor 

dos quadrinhos Cidade das Águas, Cnadyland, 

dentre outros; enfim, uma galera... E foi ótimo 

observar como tinha se formado um grupo bom 

de pessoas, que estava “batendo de frente” com 

a galera de São Paulo, que é uma galera que já 

está ali há bastante tempo, que já tem essa ami-

zade, esse entrosamento. 

Então eu acho que rolou esse crescimento gi-

gantesco de 2015 para cá – nesse momento 

(2019) eu acho que está diminuindo –, mas eu 

acho que a gente passou a fase da explosão de 

novos quadrinistas. No meu ver isso vai demo-

rar um pouquinho a acontecer de novo, até por 

questões políticas, né?! A gente está vivendo 

um momento, agora, de repressão e até censura 

(de certa forma), e as pessoas acabam ficando 

com a sensação de que talvez não seja o melhor 

momento para decidir se tornar um artista.

Nesse caso, os eventos são importantíssimos. 

No ano passado a gente teve contato com a Con-

rad — a editora Conrad ficou muito tempo sem 

publicar quadrinhos — e uma editora que traba-

lha com eles viu o nosso material, gostou, con-

versou rapidamente com a gente na mesa, com-

prou alguns quadrinhos e ficamos de conversar 

no futuro; mas eu acredito que isso seja algo que 

aconteça muito, esse tipo de abordagem.

Acontece também muito pela relação pessoal, 

seja por amizades ou outros profissionais, des-

sas pessoas indicarem outras. Sei lá, vou dar um 

exemplo de uma editora que está publicando 

massivamente agora — que não é grande, mas 

tem o perfil dos grandes — que é a Pipoca & 

Nanquim. A princípio eles só publicariam quem 

é de fora, mas eles são caras que conhecem 

muita gente aqui no mercado de quadrinhos 

independente brasileiro, e eles já começaram a 

publicar os próprios originais. Chamaram recen-

temente o Guilherme Petreca para publicar um 

quadrinho junto com o Bruno Zago. E o Petreca já 

é um cara que era muito bom, já tinha publicado 

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?
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independentemente o quadrinho Yê — uma HQ 

sensacional. E pelo que eu entendi... Eu não sou 

íntimo dos caras do Pipoca & Nanquim, mes-

mo adorando o programa deles no Youtube e o 

material que eles fazem (compro quase tudo), 

mas tenho amigos pessoais que são amigos de-

les, inclusive produziram materiais juntamente 

com eles. No entanto, pelo que eu entendi, eles 

comentam até em um vídeo que foi o próprio 

Guilherme que iniciou os contatos para faze-

rem uma parceria, e a editora já reconhecia a 

qualidade gráfica do Petreca. Da mesma forma, 

conheço pessoas que já foram convidadas para 

participar da Graphic MSP, através do Sidney 

(Gusman) — que inclusive já conhecia o traba-

lho dessas pessoas — mas ao conhecê-las no 

Artist Alley percebe que elas são pessoas tran-

quilas para se trabalhar, e aparentam ser con-

fiáveis para cumprir com os compromissos de 

produção que envolve a criação de um quadri-

nho. 

Então é assim, esse contato interpessoal, muito 

direto, e através da qualidade que o seu traba-

lho demonstra. As propostas podem vir de um 

amigo, de um conhecido, ou de um editor que 

descobre o seu material em uma feira. Acho que 

é assim que a coisa anda. 

Ano passado a gente participou daquela roda-

da de editores na FIQ. Eu não pude ir, mas o 

Marcus foi representando a RISCO HQ. Previa-

mente nós havíamos selecionado as editoras que 

queríamos conversar, baseado no material que 

o nosso selo escreve e na linha editorial dessas 

editoras. Nós havíamos selecionado a Zaraba-

tana, a Veneta e a Pipoca & Nanquim, e todas 

elas foram muito receptivas conosco e gostaram 

do trabalho — um comentário comum às três 

sobre o nosso trabalho era de que realizávamos 

as coisas de forma profissional, no sentido de 

que não éramos apenas um cara fazendo tudo 

sozinho, mas sim que dividíamos entres nós as 

funções da produção dos nossos quadrinhos. Eu 

cuido de uma parte, o Marcus de outra, o Diego 

de outra; nós olhamos o trabalho um do outro, 

também contratamos revisores. Trabalhamos 

num esquema de “empresa” dentro do nosso 

quadrinho independente. 

Eu lembro que o Rogério Campos falou uma coi-

sa perfeita. Ele olhou o material, com o Marcus 

apresentando, e a primeira coisa que disse foi: 

“Olha, isso aqui não é Veneta.” E é isso, o cara 

olhar o seu trabalho e reconhecer que é um pro-

jeto foda, que quer ler aquele material, mas isso 

não é a linha editorial dele. O cara às vezes tra-

balha com uma linha mais politizada, ou outro 

que trabalha com uma linha mais infanto-juve-

nil, ou pra algo mais voltado pro terror; ele sabe 

reconhecer o que ele vai publicar ou não.  E o 

Rogerio é um cara bem político, prefere traba-

lhar com quadrinhos que são muito significati-

vos; e o Dias Estranhos, que era o nosso princi-

pal quadrinho na época, ele é bem mainstraim, 
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ele é bem fantasia, é um quadrinho que dá pra 

quase qualquer pessoa ler. Não é um quadrinho 

que faça qualquer mal a qualquer leitor. Então, 

de repente, pra ele (Rogerio) que quer algo com 

um cunho político mais envolvido, ele não tenha 

tanto interesse, mesmo reconhecendo o valor 

da obra. E eu prefiro que ele me diga isso do 

que ele faça uma crítica vazia: “Ah, eu não gos-

tei disso...”. Afinal, o gostar é muito pessoal. 

O caso de um editor profissional, que é o caso 

do Rogério, que tem trinta anos, quarenta anos 

de mercado, é um editor foda, ele sabe olhar e 

reconhecer quando um trabalho é bom, mas que 

não é para a sua editora. E o contrário também 

ocorre, ele pode reconhecer um trabalho ruim e 

ainda assim saber quem vai querer.

Pra mim, o contato com a editora é assim... Um 

bom editor sabe o que ele quer publicar, e distin-

gue isso no primeiro olhar. Às vezes aquele qua-

drinho presta pra esse editor como um entrete-

nimento de leitura simplesmente. Por exemplo: 

eu sei que o Sidney (Gusman) adora histórias 

de aventura; ele adora praticamente todo os 

tipos de quadrinhos, mas ele adora ainda mais 

os quadrinhos com uma pegada anos sessenta e 

setenta; será que é isso que ele quer publicar na 

Graphic MSP? De repente não. É normal separar 

o seu gosto pessoal do seu trabalho na empresa, 

dá pra distinguir esses dois campos.

Huuum, tá!

Eu acho que o primeiro ponto aí é que no Brasil as 

editoras que publicam quadrinhos (independente 

delas serem só de quadrinhos ou não) ainda não 

arriscam muito. Até porque isso envolve mercado, 

dinheiro, e elas não podem sair por aí dando tiros 

no escuro aleatoriamente. Ninguém faria isso. Eu 

acho que o mercado livreiro, ou seja, editoras que 

são mais focadas em livros estão dispostas a ar-

riscar mais (até porque eles têm mais verba), nor-

malmente tem uma “cauda longa” e tem muito 

mais possibilidades. Vamos imaginar assim que 

uma empresa gaste dez milhões para pegar uma 

licença do Harry Potter, falando da Rocco (obvia-

mente estou inventando um preço, não sei os va-

lores reais), e isso porque ele comprou o primeiro 

volume por uma mixaria, uma mixaria de um mi-

lhão... [risos]E após a publicação vendeu cinquen-

ta milhões de cópias, e pensou: “dane-se quanto 

vai custar o volume dois, agora eu quero continuar 

publicando esse título”.  E assim, compra o dois, 

compra o três, compra o quarto, continua com-

prando... E vai vendendo maravilhosamente bem.

Essa publicação aí do Harry Potter, ou qualquer 

outro best-seller absoluto, levanta uma fortuna 

que pode garantir outros livros que não vão dar 

certo, ou que nem mesmo vão se pagar. Então 

imaginando aqui, tem a opção de um novo autor 

dizer: “Ok, eu quero publicar me livro de fantasia 

pela Rocco” e receber uma resposta com o custo 

de operações da editora incluindo edição, revisão, 

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção 
Ao invés de trAbAlhAr em pArceriA 
com umA editorA?
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distribuição, etc. E quando a editora recuperar o 

seu adiantamento, começa a pagar a porcentagem 

correspondente à parte do autor. A partir desse 

momento para a editora está tudo bem, afinal, não 

vai ser essa tiragem pequena de dois mil livros que 

vai falir a empresa. 

No caso dos quadrinhos, já é mais difícil, porque 

não existe publicação de quadrinhos que vá ven-

der 3 milhões de cópias. Não existe o cenário onde 

uma editora diga: “Ok, vendi três milhões de Bat-

man´s, vou arriscar e publicar o Dias Estranhos, 

mesmo que não venda nem trezentas cópias”. Não 

tem isso. A editora quando vende Batman para ca-

ramba, vende o quê?! Cinquenta mil cópias, sei lá. 

Não que eles não estejam ganhando dinheiro, 

não é isso que eu estou falando, mas o que estou 

querendo dizer é que eles não estão no ponto de 

estarem dispostos a arriscar, preferindo publicar 

sempre as mesmas coisas que dão retorno certo, 

porque publicar um pouquinho errado já pode ser 

uma grande merda. 

Eu lembro que por agora a Panini teve um pro-

blema gigante com a publicação de Sandman, e 

foi o contrário. Eles venderam pra caramba, mas 

os quadrinhos estavam com erros de edição, e a 

editora teve que praticamente fazer um recall. E 

assim, a galera tá chata, mas com razão. Eles es-

tão cobrando, e nesse caso havia erros de diver-

sos balões de diálogo fora do lugar, com a capa de 

ponta cabeça. Isso em uma publicação da Panini. 

É inaceitável, e é lógico que o público vai cobrar. 

Mas é claro que uma editora que imprime dez mil 

livros e vende, ela não tem como olhar livro por li-

vro. Esse produto quando chega da gráfica, dentro 

de caixas, já sai dali direto para ser distribuído nas 

livrarias. Aí sim, ao chegar na livraria pode ocorrer 

de um livreiro atento notar o erro e reportar para 

a editora, que nesse caso recolherá as revistas com 

erro. 

  Voltando à pergunta, eu acho que o pes-

soal não publica direto com a editora, primeiro, 

porque a editora não arrisca em qualquer trabalho, 

e segundo, existe o custo, né?! E o autor indepen-

dente sempre precisa reduzir seus custos, ele não 

quer pagar para ser editado. Nós mesmos já rece-

bemos contatos de pessoas perguntando se publi-

camos novos autores e, a princípio, a gente não 

publica, porque nossos projetos têm que sempre 

estar me envolvendo, ou o Marcus, de alguma for-

ma. O roteiro tem que ter uma “mão” nossa, sabe? 

E a única exceção que abrimos para experimentar, 

o autor que estávamos trabalhando não conseguiu 

compreender que ele não seria um sócio nosso 

naquele projeto. Na época eu disse a ele: “Cara, eu 

entendo que você já tenha publicado um livro com 

uma editora, e esteja querendo entrar no mundo 

dos quadrinhos”. Esse era o cenário: ele tinha um 

livro publicado com uma editora de renome, tinha 

publicado a continuação do livro com uma editora 

menor, e queria iniciar nos quadrinhos para fazer 

uma fusão de universos entre os livros e as HQs. 

Os livros dele eu já conhecia, eram bem legais; ele 
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já tinha a história do quadrinho que era bem legal, 

e nós fomos fazer uma reunião com ele. Lá nós 

explicamos que existiria um trabalho de edição, 

de adaptação do roteiro original para um formato 

de quadrinhos, que seria necessário a contratação 

de um ilustrador, também seria preciso editar o 

texto e o quadrinho, desenvolver uma comunica-

ção gráfica, acompanhar a impressão do material, 

cuidar da divulgação e da distribuição... E ele que-

ria fazer quase uma parceria. E fomos obrigados 

a dizer que daquela forma não seria possível, nós 

não poderíamos trabalhar de graça para ele. Eu 

não trabalho de graça nem pra mim. Trabalhar pra 

mim tem um custo.

Então eu acho que é isso que acontece, não se 

procura uma editora por desconhecimento; os que 

procuram desistem pelos custos e ao perceber que 

o retorno financeiro será baixo. E quando uma 

editora procura um autor, é porque ele já alcançou 

uma posição muito bem estabelecida. 

Sei lá, cara. Você faz as contas e pensa: “Eu não 

vou pagar dez mil reais para ser editado pela 

Companhia das Letras, ter dois mil livros impres-

sos pela editora e receber algum dinheiro daqui a 

seis meses, sem garantia de que eu vá vender tan-

to assim só por causa da Companhia das Letras”. 

É preferível eu pegar esse investimento, imprimir 

mês dois mil exemplares, participar de alguns 

eventos e ficar com 100% do lucro. 

Meio que a conta não fecha.

Acho sim. Só não é fácil.

Eu não vivo de quadrinhos, o Marcus não vive de 

quadrinhos...

Às vezes você pode acertar na mosca, bem nos 

olhos, dá tudo certo e você consegue fazer esse 

negócio render. Mas eu conheço poucas pessoas 

que vivem de quadrinhos, e eu acho que viver de 

quadrinho independente no Brasil é quase im-

possível. É muito difícil, mas não chega a ser im-

possível. No entanto, de quadrinhos se consegue 

viver. A gente conhece aí uma galera que trabalha 

para a Marvel, para a DC, e vive de quadrinhos; 

conhece uma galera que publica a Graphic MSP 

uma vez por ano e vive de quadrinhos. 

Eu penso que por mais que você viva de qua-

drinhos (excluindo a galera Marvel, DC, editoras 

europeias e americanas), você sempre vai ter de 

viver de quadrinhos mais alguma coisa: ilustra-

ção, publicidade, ou qualquer outra coisa que você 

faça. 

Eu lembro que uma vez eu estava na Bienal de 

Curitiba e me apareceu um cara — ele tá sempre 

nos eventos — e fizeram para ele exatamente essa 

pergunta: “Ah, como você vive de quadrinhos?” e 

ele respondeu: “Sou funcionário público.”

Então assim, eu acho que dá pra viver. O que acon-

tece é que se algum momento vivendo de quadri-

nhos você der certo, você vai acabar virando uma 

outra coisa, sabe? Você vai licenciar produtos fa-

zendo um bonequinho dos seus personagens, uma 

estatueta ou pelúcia, ou vai transformá-lo numa 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?
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animação, ou ainda um filme. Tem um caso, do 

Luciano (Cunha), que começou com o quadrinho 

Doutrinador uma época, acabou fechando bem 

com uma galera e a história virou filme. Tem 

o Marcelo Quintanilha também, que tem filme. 

Acho que nesse caso o filme nem foi tão bem em 

relação à bilheteria, né?! O do Luciano não foi uma 

mega bilheteria, até porque no Brasil um filme pra 

ter uma bilheteria boa tem que ser aquelas comé-

dias de verão, que todo ano tem uma. A Globo se 

organiza e lança os filmes de comédia dela, monta 

um elenco com uma história bem genérica, coloca 

no cinema durante as férias e faz uma bilheteria 

fodida. Já um filme de um super-herói nacional, 

ou um filme vindo dos quadrinhos (que provavel-

mente vai ser um filme cult), acaba por ser uma 

parcela de bilheteria muito pequena. 

Eu acredito que o Marcelo Quintanilha tenha ga-

nhado muito mais ao vender os direitos para a 

produção do filme do que com bilheteria. A mes-

ma coisa com o Luciano; o lucro deve ter sido 

muito maior licenciando o personagem.

Então penso assim, a galera que vive de quadrinho 

no Brasil acaba sempre correndo para algum outro 

lado para poder ampliar sua renda. 

E tem mais, viver dá, mas depende muito tam-

bém. Uma coisa é você se sustentar de quadrinhos 

morando no Leblon — bairro luxuoso do Rio de 

Janeiro — e outra é se sustentar morando no inte-

rior, sabe? O custo de vida é totalmente diferente. 

A minha principal fonte de renda é Publicidade 

e Design. Agora eu estou de volta em agências 

de publicidade, como freelancer. Mas eu tra-

balho como freelancer já há seis anos e antes 

trabalhava em agência como diretor de arte, e 

assim, quadrinhos dá algum dinheiro. A gente 

consegue vender e fazer uma grana, porém a 

gente já fez as contas e percebeu que de 2015 

para cá praticamente 90% do que entrou de di-

nheiro a gente reinvestiu. Então assim, a gente 

tem seis publicações, vamos lançar a sétima na 

Comic Con Experience, e provavelmente o que 

vender lá a gente vai direcionar para o próximo. 

Acredito que vai chegar um momento em que 

a gente vai ter, sei lá, trinta publicações... e as 

primeiras vão estar dando muito lucro, porque 

ela não custa mais nada para a gente a não ser 

uma reimpressão, e tudo que vem dela é só lu-

cro. E o último lançamento paga sempre a pró-

xima publicação. 

Acho que essa é a melhor forma de se viver de 

quadrinhos: você ter bastante coisa, bastante 

material, de preferência de boa qualidade.

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?
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Dificuldades... Divulgação é difícil demais porque 

os algoritmos hoje em dia ferram todo mundo; 

é complicado ter um alcance orgânico bom.  E 

aí, se a gente faz um anúncio pago na inter-

net, conseguimos alcançar um monte de gente, 

que na teoria é o público-alvo, mas que não dá 

o segundo passo... A gente encontra muita difi-

culdade nisso: conseguir fazer a pessoa pular de 

uma imagem legal que chamou a atenção na rede 

social, clicar ali para ir para um segundo lugar 

que pode ser uma página de compra, e o tercei-

ro passo desse processo, que é a pessoa de fato 

comprar. Putz, é difícil demais... 

Normalmente a pessoa que compra (a gente tem 

loja on-line), não vem através da nossa divul-

gação; elas aparecem nos momentos mais inu-

sitados. Às vezes eu estou deitado de madruga-

da e recebo um e-mail avisando que acabou de 

ocorrer uma compra no site, e eu me pergunto de 

onde aquele cara surgiu. Provavelmente ele é um 

leitor que já havia visto nosso material divulgado 

antes, tinha se esquecido de comprar, e decide 

comprar naquela hora; ou um cara curioso que 

vê o anúncio e pensa: “Que legal!”, vai lá e com-

pra. Só que esse negócio de colocar um anúncio 

no Facebook com uma arte incrível, com o tex-

to fantástico, acreditando que o público vai ver e 

comprar na hora não é como as coisas aconte-

cem. Talvez durante uma campanha do Catarse 

as pessoas ainda apoiem; existe um senso de ur-

gência em fazer aquele projeto nascer. Aí man-

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA?  e As mAiores vAntAgens?  

dam pro primo, pro amigo, pra mãe... juntam ali 

umas duzentas pessoas e pronto, fazem o qua-

drinho nascer. 

Mas venda on-line é diferente, a divulgação é 

mais difícil. 

E o outro ponto é a distribuição, né?! Por milhões 

de motivos. Primeiro porque você tem que fazer 

a distribuição sozinho. Isso inclui ir no correio, 

preencher os envelopes... E não pode errar, por-

que tu vai pagar sete ou oito reais no envio do 

material de um estado para o outro; se chegar lá 

e estiver errado, você vai pagar de novo, e aí onde 

fica o lucro da sua revista que você vendeu a vinte 

reais, sabe? Vai chegar ao ponto de ter que pagar 

para aquele leitor ter o seu quadrinho, então é 

preciso ter responsabilidade.

Já a distribuição de livrarias, além de ser ex-

tremamente caro contratar uma distribuidora e 

transportadora, não existe garantia nenhuma de 

que as lojas físicas vão vender o seu quadrinho, 

porque provavelmente ele não vai estar em des-

taque. E se vender, ele vai demorar três meses 

para faturar o seu lucro. Então ainda que seja 

um sucesso numa livraria — vender, sei lá, mil 

exemplares num mês, que para um quadrinista 

é quase uma utopia —, o autor só vai ver esse 

dinheiro dali a três ou quatro meses. E como é 

possível se sustentar até lá?  Então eu acho que 

o cara que é independente prefere viver naquele 

mundo ali dele mesmo, porque é como ele faz a 

grana girar. 
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Existe também um detalhe que precisa de aten-

ção para quem está começando que é procurar a 

galera certa, né?! Porque sozinho você não faz 

nada. Você precisa de alguém no mínimo para 

te dar um suporte, ser parceiro de evento, uma 

pessoa para te ajudar na hora de editar... Portan-

to, procurar uma galera com disposição e que vá 

estar com você do início ao fim.

A parte boa e especial do quadrinho independen-

te é justamente essa galera que está com você 

sempre ali, que te dá força, que divulga o seu 

trabalho. Eu tenho um amigo que é um ex-fã, 

e ex-chato, sabe? Ele apareceu na minha mesa 

em um evento uma vez, achou legal o material e 

começou a puxar assunto. Só que existe um mo-

mento nesses festivais que você não quer falar 

com ninguém, tudo que você quer é um pouco 

de paz. E ele insistia em ficar lá conversando. 

Era gente boa, mas eu estava cansado. E chegou 

uma hora que ele finalmente saiu... Voltou ho-

ras depois, em um momento em que eu já estava 

mais tranquilo, e comprou um quadrinho pra ele, 

outro pra mais um amigo que ele achou que iria 

gostar. No dia seguinte, ele voltou e levou o ami-

go na minha mesa, e aí aquilo se transformou... 

O cara foi ficando muito meu amigo, nos apro-

ximamos, e hoje em dia somos realmente bons 

amigos. Tô falando do Tiago, um grande amigo, 

que adora se comunicar e falar, mas naquele pri-

meiro momento eu estava sem paciência e depois 

tudo mudou. Agora trocamos mensagens com 

frequência, ele vem no Rio e a gente passa um 

tempo junto aqui — ele é de São Paulo. Somos 

bons amigos, e começou como um cara que ape-

nas admirava meu trabalho. 

Então tem dessas coisas que você só vai ter no 

quadrinho independente, que é esse contato com 

o público.

Lembro que eu tava na Bienal também, e eu tinha 

vendido quadrinho para uma menina em algum 

outro evento — eu acho que tinha sido uma fei-

ra na UVA (Universidade Veiga de Almeida) — e 

ela tinha comprado meu quadrinho Káros.  Nos 

reencontramos lá e ela estava muito empolga-

da para partilhar comigo a experiência que ela 

havia tido durante a leitura. Algumas vezes ela 

perguntava a minha opinião sobre a história e eu 

respondia sorrindo que: “ Não achava nada, eu 

só escrevi, quem tem a percepção é você”; mas 

foi um encontro divertido demais. Ela era uma 

pessoa super carinhosa, amigável, que nunca ti-

nha me visto na vida, porém se identificou com 

algo que eu escrevi e a partir disto criamos uma 

relação com o quadrinho nos conectando. Acho 

que esse é o ponto principal: o retorno que você 

tem das pessoas.

E outros prós dá publicação independente é você 

ser quase um artesão. O que você faz basicamen-

te volta para você, seja de grana ou de trabalho. 

Também sempre tem a possibilidade de conhecer 

pessoas novas para desenvolver projetos inéditos. 

Gastar um dinheiro que é de uso pessoal, mas que 
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também retorna para você. Vive fora de impos-

tos, né?! Porque publicação quase não tem taxa 

nenhuma. Tem quem escolha ainda viver na ile-

galidade a vida inteira sem emitir uma nota fiscal 

e correr o risco, e outros também que podem se 

legalizar e estarem contribuindo para a economia 

do país, e mesmo assim não terão muitos custos. 

Então das vantagens eu vejo a liberdade de me 

expressar, ter as pessoas em volta de mim, con-

quistar amizades no processo, e ter essa redu-

ção de custos e taxas que permite publicar o seu 

quadrinho. 

Eu acho que já vem mudando, né. 

Penso que há dez anos atrás a galera publicava 

muito com fotocópia de uma forma bem amado-

ra, mais artesanal e caseira, da forma como dava 

pra fazer através de um baixíssimo orçamento. 

E, hoje em dia, a qualidade do quadrinho inde-

pendente é quase profissional.

É possível a gente imaginar uma menina de de-

zesseis anos, sem nenhuma experiência profis-

sional (tradicional), que desenha bem, possui 

uma tablet e um computador legal. Ela produz 

tudo em um software de ilustração e já publica 

com uma qualidade de arte muito boa — seja 

pelo próprio traço ou pelas vantagens da tec-

nologia — usando um material que já é até pa-

drão, o couché com uma boa gramatura e outras 

coisas.

Isso eu já vejo como uma mudança, e acredito 

que vá virar o mínimo que o público vá acei-

tar. Porque se você não publica em capa cartão, 

com um formato legal, paginas com qualidade 

de impressão e um material bem pensado, pro-

vavelmente você não está inserido no grupo dos 

independentes que publicam bem. Eu acredi-

to muito nisso: que o artista publica o produto 

como um todo. Outra coisa que eu vejo muito 

são os derivados, essa galera que faz Pin, Bot-

tons, bonecos de pelúcia, action figures, até 

acessórios de roupa (bonés, casaco, camiseta). 

Isso faz parte já da venda desse tipo de quadri-

nhos, sabe? 

15. QuAis mudAnçAs você AchA 
Que estão por vir no mercAdo de 
AutopublicAção?
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Acredito também que as pessoas vão começar 

mais a realizar trabalhos coletivos, porque vejo 

que estamos numa fase de autores indepen-

dentes, mas isso possivelmente vai se transfor-

mar no nascimento de coletivos que facilitem a 

publicação tendo um trabalho mais amplo. Se 

o autor tiver mais gente com ele, vai ter mais 

gente pra divulgar, o trabalho em si é produzido 

mais rápido, afinal, tem mais gente trabalhando 

em conjunto. Então isso é algo que eu imagino 

possível de acontecer.

Também tem o fato de que as mulheres estão 

crescendo cada vez mais nesse mercado, muitas 

delas têm “colocado a cara” aí... para poder pu-

blicar. E isso é ótimo! Assim como a participação 

da galera LGBT, que também é crescente. 

Sei lá, acho que está ficando bem democrático, 

como eu tinha falado bem no começo, acho que 

quadrinho independente é uma coisa bem de-

mocrática, e está ficando cada vez mais. 

Cada vez mais também tem surgido eventos e 

feiras, mas a longo prazo eu acho que alguns 

vão desaparecer deixando apenas aqueles que 

se sustentam, da mesma forma que eu vejo isso 

com os próprios quadrinistas. Como aumentou 

muito o número de quadrinistas, tem uma gale-

ra que simplesmente está abandonando o mer-

cado porque não consegue competir. Não conse-

gue não porque não é bom, mas sim porque não 

tem fôlego. Pode acontecer dessa pessoa, de re-

pente, ficar sem grana, ou ficar sem disposição, 

ou por conta de um problema pessoal ele tem 

que interromper a produção... Acho que é por aí.

Não vejo muitas mudanças, por exemplo, com 

relação às editoras. Acho que dessas novas, pou-

cas vão crescer a ponto de se tornarem uma edi-

tora de médio porte e que ainda publique qua-

drinhos independentes. Para mim a exceção é 

a Pipoca & Nanquim, para mim eles podem ir 

longe através dessa linha de originais deles, mas 

aí eu já não os classificaria mais como indepen-

dentes, né?! A partir do momento que você tem 

uma editora por detrás não é tão independente. 

E para finalizar acredito que a CCXP — Comic 

Com Experience — permanecerá sendo o cora-

ção do quadrinho independente

Tem o curso da Quanta Academia, em São Paulo, 

que é excelente pro cara aprender roteiro, arte ou 

ambos. O curso de edição da LabPub é bem legal 

também. 

O Marcus fez a Escola Darci Ribeiro, aqui no Rio de 

Janeiro, e é excelência quando se fala de roteiro. 

Isso, se a pessoa tiver disposição para permanecer 

dois anos fazendo um curso de extensão em rotei-

ro, vale muito a pena. 

De material de estudo, eu aconselho a ir para os 

eventos, pegar os quadrinhos independentes que 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo. o Que você 
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você achar que estão legais; ou olhar a galera que 

ganhou ou foi indicada ao prêmio HQ Mix, porque 

essas pessoas normalmente são quadrinistas que 

já estão ali há mais tempo, já têm um material um 

pouco mais relevante. Com certeza assim é pos-

sível achar coisas que irão te ensinar muito. E de 

preferência conversar... conversar e comprar qua-

drinhos, porque só faz quadrinho bem feito quem 

lê quadrinhos. Falando sério, um cara que é ótimo, 

mas nunca leu um quadrinho, não vai conseguir 

fazer aquilo bem feito porque ele vai ter erros de 

narrativa, erros de estrutura, vai ter erros de pla-

nos de sequência... É preciso ler muito, conhecer 

muito e dar a cara a tapa. 

E livros teóricos sobre quadrinhos tem muito aí, 

mas se você achar coisas como Will Eisner e ler 

já vale muito a pena. Por exemplo: tem o livro da 

Cris Peter, que é um livro sobre cores. Para alguém 

que quer ser um colorista é uma ótima indicação. 

Mas basicamente comprar os quadrinhos mestres, 

Eisner, e por aí vai. Deixar um pouco de lado o 

quadrinho básico americano para poder investir 

em quadrinhos europeus ou quadrinhos nacionais 

mais cults, que vão ensinar mais para um aspi-

rante a quadrinista. 

[risos] Foda que eu vou falar meus brothers to-

dos, né?! Aí é complicado.

Mas vamos lá, vou tentar falar as pessoas que eu 

admiro e porque eu admiro.

Vou começar com o Marcus, porque eu acho que 

ele é foda. Ele trabalha comigo, é autor de Dias 

Estranhos e é autor do Andarilho. Me ajuda em 

tudo que eu escrevo e, para além disso, é um cara 

sensacional e com uma noção de escrita sensa-

cional. Ele consegue criar uma história com oi-

tenta personagens e fazer todos terem conexões 

e serem importantes de uma forma muito fluida 

para a narrativa. E ao chegar no quadrinho o lei-

tor percebe que entendeu todas as subtramas e 

foi guiado pela trama principal até o final. Então 

é um cara que escreve muito bem e eu admiro 

muito ele também por isso. E eu tento ajudar ele 

mesmo sabendo que ele me ajuda muito mais. 

Cito o Marvin, que foi um cara que me deu o pri-

meiro impulso para fazer quadrinhos. É outro 

cara sensacional. Ele começou realizando outro 

tipo de quadrinho, que era o Caçada até a última 

bala, um quadrinho incrível, mas é uma obra bem 

de nicho mesmo — tem elementos de faroeste, 

ficção científica, etc.  Agora ele lançou o Found 

Footage, que tá sendo um sucesso absoluto. Eu 

lembro que quando ele me contou — ele me con-

tou antes a ideia, e eu já tinha achado uma ideia 

maravilhosa — e pude acompanhar o processo 

do início ao fim. Admiro demais ele porque é um 

cara guerreiro pra caramba. Nós trabalhamos 

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.
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juntos na agência e eu sei que ele chega em casa 

dez horas da noite e vai ainda desenhar páginas. 

Ele faz tudo sozinho: escreve, desenha, arte-fi-

naliza, edita, publica... tudo sozinho. E utiliza 

aquele método de edição que eu falei, né?! Manda 

para mim, manda para o Marcus, manda para o 

Guilherme, e escuta a opinião de todos nós. 

Indico o Guilherme de Souza, um grande parcei-

ro, que é para mim o maior comediante dos qua-

drinhos que eu conheço. Ele tem uma “pegada” 

para comédia — e eu sou uma pessoa que tenho 

dificuldade de escrever comédias, não tenho o 

hábito de ler comédia, gosto muito mais de terror 

e drama — e tudo que eu leio dele, eu choro de 

rir. Acho que ele faz quadrinho muito bem, tem 

um estilo de arte muito característico e muito re-

conhecível. Além disso ele é formado em cinema 

e roteiro, então ele entende muito. Por fim vale 

dizer que ele já foi premiado pelo HQ Mix, tem 

produtos licenciados... Enfim, ele é foda.

Conheci no ano passado o Tito Camelo, que vi-

rou meu amigo demais, autor do Blue Jay Samurai, 

que é um quadrinho excepcional. Ele é um cara 

que já está nas feiras há um bom tempo, mas eu 

ainda não o conhecia; quando nos aproximamos 

eu vi como ele é um desenhista de mão cheia. 

Estamos fazendo agora um trabalho em conjun-

to, uma história pequena (de oito páginas), que 

vamos lançar na Comic Con. 

É... Tem também o Denis Mello. Não preciso nem 

falar, o cara tem um trabalho representativo pra 

caramba, está com o Teocrásia, que é um soco na 

cara da sociedade. É um autor que desenha bem e 

é consciente demais.

Huuum, o Rapha Pinheiro também, que é um cara 

que conheci primeiro no canal dele no Youtube.  

Eu o achava um puta teórico dos quadrinhos, e 

depois que nos conhecemos pude constatar que 

é uma pessoa boa demais, tem um trabalho le-

gal demais, escreve bem, desenha bem. Entende 

muito de quadrinhos.

Não sei... Tem o Abel, tem o Gabriel Arraes, 

tem muita gente boa. O Brão é foda! Ah, Cora 

Ottoni tem uns quadrinhos de comédia excelen-

tes. Lembrei da Mayara Lista, autora do quadri-

nho lindo chamado Naruna, se não me engano. 

É uma menina gente boa demais, escreve bem, a 

arte é linda. Tem o Bruno Selling também, que é 

um cara que eu não conheço pessoalmente, mas 

admiro muito os quadrinhos.

Enfim, tem muita gente boa! O quadrinho inde-

pendente tá recheado de gente boa, muita gente 

que já deveria ser famosa e ganhar rios de di-

nheiro com isso há muito tempo. 
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Em 1983 concluí o Curso de Comunicação Social 

na Universidade Federal da Paraíba; em 1990 de-

fendi meu Mestrado em Ciências da Informação 

na Escola de Comunicação e Artes da Universida-

de de São Paulo; em 1996 concluí o Doutorado em 

Sociologia na Université Paris 7, na França.

Trabalhei em alguns jornais paraibanos como ar-

ticulista e quadrinista, onde publiquei por anos 

minha tira em quadrinhos Maria, personagem 

criada em 1975 e que está sendo produzido até 

hoje. Em 1986 entrei como concursado na Uni-

versidade Federal da Paraíba, onde ensinei nos 

cursos de Comunicação Social, Comunicação em 

Mídias Digitais e no Mestrado em Comunicação. 

Aposentei-me em 2017. Continuo trabalhando 

em um dos projetos de extensão que criei quando 

lecionava, a editora Marca de Fantasia.

Professor Universitário, Editor, Quadrinista, Mestre em Ciências da Informação e fundador da Marca de Fantasia.

HENRIQUE MAGALHÃES

Desde cedo tomei contato com os quadrinhos, 

praticamente me alfabetizei com eles. Lia um 

pouco de tudo, principalmente as revistas das 

edições O Cruzeiro, como Bolinha e Luluzinha, 

mas também as da RGE (Rio Gráfica e Editora, 

atual Globo), Fantasma e Mandrake. Com o 

tempo descobri os super-heróis, sobretudo 

Homem-Aranha, e em seguida os quadrinhos 

críticos em forma de tiras, a exemplo de Hagar, 

Mago de Id, Peanuts, Mafalda, os quadrinhos de 

Henfil, estes me influenciaram na criação de 

minhas próprias personagens.

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

São duas questões interligadas, a independência 

em relação ao mercado formal, que se realiza 

por meio da autoedição ou da produção 

coletiva e colaborativa, bem como em relação 

ao conteúdo, que com a liberdade criativa 

irrestrita pode não interessar ao mercado por 

não atingir um grande público. Destaco que há 

um alto nível de mediocridade no mercado, que 

visa o lucro imediato e não investe em valores 

que brotam. O conformismo dos editores 

comerciais, que alija os novos autores, reforça 

a subserviência ao mercado internacional, 

que oferece a baixo custo as produções já 

confirmadas, independentemente da qualidade 

e da irrelevância cultural.

3. segundo suA visão, como você define 
o QuAdrinho independente?
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Minha produção de quadrinhos já nasceu inde-

pendente. Era e ainda é uma condição para mos-

trar o trabalho, já que o mercado não contempla 

uma política editorial visando os novos autores. 

Por outro lado, estar na Paraíba, distante do 

eixo de produção cultural, me forçou a buscar 

alternativas e encontrar parcerias para a troca e 

compartilhamento das publicações. A descober-

ta dos fanzines, no início da década de 1980, foi 

fundamental para fomentar essa interação.

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?

A paixão pelos quadrinhos enquanto linguagem. 

Procuro prestigiar os quadrinhos que fogem do 

lugar comum, os que trazem elementos poéti-

cos, criativos e experimentais.

6. QuAl A suA principAl motivAção pArA 
publicAr QuAdrinhos?

Normalmente faço tiragens gradativas de dez 

exemplares de cada publicação. O miolo é feito 

em casa, em impressora laser, já a capa é fei-

ta em gráfica, cuja tiragem pode ultrapassar os 

200 exemplares. Atualmente tenho trabalhado 

com ferramentas digitais, que reduzem os cus-

tos a quase nada e facilitam a disseminação das 

obras. Esse processo, tanto impresso quanto 

digital, é empreendido para a produção de meu 

próprio trabalho, bem como para a edição de 

trabalhos de outros autores. A partir de 1995, 

com a criação da editora Marca de Fantasia, 

pude dar visibilidade a obras extraordinárias dos 

quadrinhos brasileiros e a estudos acadêmicos 

sobre quadrinhos, artes gráficas, comunicação, 

linguística, artes visuais, formando um catálogo 

cuja produção é difícil recensear e que não para 

de crescer.

5. QuAis são os métodos de publicAção e 
edição Que você utilizA?

É difícil determinar o público dos quadrinhos 

independentes. Em parte, são os outros autores 

e produtores independentes, mas há um visível 

interesse do público pelo inusitado, pelos traba-

lhos que propõem narrativas instigantes e ino-

vadoras. Esse público é o que frequenta as feiras 

gráficas que se espalham pelo país.

7.sobre o público-Alvo dos QuAdrinhos 
independentes, Quem você AchA Que são 
esses leitores?

As feiras são um bom canal de interação entre 

os autores e o público, mas como nem todos po-

dem estar presentes nesses eventos, a internet 

cumpre seu papel de chegar onde esses leitores 

estiverem. Os sites, blogs, fanpages e redes so-

ciais facilitam o acesso e a difusão.

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?
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Com certeza tem aumentado, facilitado pelas 

campanhas de financiamento coletivo na in-

ternet. Alguns autores conseguem administrar 

muito bem sua obra por meio de redes sociais. 

Há muito trabalho bom sendo produzido, com 

excelente qualidade gráfica, mas há também ir-

relevâncias.

9. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo ou 
diminuído?

Coloco-me como editor independente, diretor 

da Marca de Fantasia. Recebo muitos trabalhos 

artísticos e acadêmicos para avaliação. Os que 

estão dentro do perfil da editora se calhar serão 

publicados. Dou toda a atenção possível aos au-

tores, trato com carinho e por vezes aconselha-

mento. Vejo minha trajetória como autor e sei 

das dificuldade de aceder a uma editora. Como 

meu trabalho é pessoal e artesanal, infelizmen-

te não tenho como atender a todos, ainda que 

apresentem uma ótima obra.

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA o contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?

Com certeza tem aumentado, facilitado pelas 

campanhas de financiamento coletivo na in-

ternet. Alguns autores conseguem administrar 

muito bem sua obra por meio de redes sociais. 

Há muito trabalho bom sendo produzido, com 

excelente qualidade gráfica, mas há também ir-

relevâncias.

11. e por Que você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?

Acho uma missão quase impossível. Creio que 

só quem vive de quadrinhos no país é Maurício 

de Sousa, que montou um processo de produção 

industrial. Para os criadores de quadrinhos au-

torais, para sobreviver, estes são parte de suas 

atividades, quase nunca é o trabalho principal. 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?

Por um tempo, minha fonte de renda foi mesmo 

os quadrinhos, quando era estudante e publi-

cava tiras nos jornais. Dava para viver com um 

salário mínimo porque tinha o apoio dos pais e 

as demandas da vida eram poucas. Meu trabalho 

principal passou a ser o acadêmico, como pro-

fessor da Universidade Federal da Paraíba, em 

que desenvolvi uma carreira sem jamais aban-

donar os quadrinhos.

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?
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Administrar a produção, a divulgação e a ven-

da é um trabalho que não é fácil para todo 

mundo, muito menos para os artistas, que 

já se preocupam em fazer sua obra. Essa é a 

maior dificuldade, que faz com que a maioria 

desista. A maior vantagem é não se submeter 

a nenhum condicionante que porventura um 

jornal ou revista ou editora queira estabelecer. 

A liberdade criativa, nesse caso é total. Por 

isso muitos também recorrem à autoedição.

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA? e As mAiores vAntAgens?

Talvez estejamos chegando a uma saturação. Em 

minha experiência como editor observo que há 

mais procura pelos estudos que propriamente 

pelos quadrinhos. Ou seja, há menos leitores de 

quadrinhos e mais pesquisadores. Talvez seja 

uma tendência geracional. Os leitores estão en-

velhecendo e as novas gerações leem menos ou 

preferem outros meios culturais, como os jogos 

eletrônicos.

15. QuAis mudAnçAs você AchA Que estão 
por vir no mercAdo de AutopublicAção?

O artista lida muito com a intuição e isso é 

um elemento importante da criação. Contudo, 

o embasamento por meio de leitura dá con-

sistência e propriedade às obras. Conhecer a 

trajetória de outros artistas é fundamental 

para a aprendizagem. Os estudos acadêmicos 

também são essenciais. Eu indico as dezenas 

de livros sobre quadrinhos e fanzines publi-

cados pela Marca de Fantasia, sendo boa parte 

de circulação gratuita. Pontualmente, outros 

editores também têm se dedicado a publicar 

obras reflexivas, mas cabe pesquisar.

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo, o Que você 
indicAriA?

São muitos e qualquer indicação me parece 

uma injustiça com os que não forem enumera-

dos. Mas, correndo esse risco, aponto a obra de 

André Diniz como extraordinária, assim como 

as de Wellington Srbek, Alberto Pessoa, Edgar 

Franco, Gazy Andraus, além de Shiko, Cedraz, 

Marcatti, Edgard Guimarães…

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistA independentes Que você 
AdmirA.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu sou formada em Direito, pós-graduada, e 

trabalhei nessa área pelo menos três anos. Aí 

depois eu comecei a trabalhar com ilustração e 

quadrinhos. 

Eu comecei a publicar independentemente, 

e também por causa disso eu decidi estudar 

Design Gráfico, para poder me autopublicar, 

justamente para poder ser mais independente 

nesse aspecto. E aí eu fiz um curso de tecnólogo 

de dois anos. Hoje em dia eu sou formada em 

Design Gráfico.

[Então profissionalmente, você atou em direito e 

atualmente trabalha como designer!?] ENTREVIS-

TADOR

Não como designer. Engraçado, né?! Eu fiz de-

sign pensando que além de autopublicar, talvez 

fosse difícil me bancar com ilustração e qua-

drinhos, e eu pudesse trabalhar como designer 

[risos]. Acabou que não é bem assim. Eu morro 

de saudade e queria trabalhar um dia com de-

sign novamente, mas o que eu faço mais hoje 

em dia é ilustração editorial para livro e revista 

mesmo, e quadrinho, quadrinho autoral.

Ilustradora, Quadrinista, Designer e Advogada

LAURA ATHAYDE

Assim, eu leio quadrinho desde criança, eu lia 

muito Turma da Mônica – que eu acho que deve 

ser o ponto em comum entre todas as entrevistas 

que tu fez, né!?

[Sim] ENTREVISTADOR

Turma da Mônica, eu imitava o desenho do 

Maurício, fazia minhas historinhas. Eu lia Tintim 

também, que meu pai comprava para mim. Lia 

um ou outro Asterix, essas coisas meio clássicas. 

E aí parei de consumir quadrinhos por um 

tempo... Ah, mentira! Eu consumi Mangá para 

caramba quando estava na adolescência, no 

colégio. Começou a sair muito naquela época, 

tinha nas bancas umas coleções e eu comprava 

de tudo. Tudo que chegava em Manaus, né?! 

[risos] Às vezes chegava umas coisas meio... 

volume 2, e depois volume 16...

Mas eu realmente parei de consumir Mangá 

quando estava na faculdade. Fui consumir outras 

coisas. E aí, quando eu já estava trabalhando 

como advogada em São Paulo, eu descobri os 

quadrinhos que o pessoal postava no Facebook, 

mais especificamente o Diego Sanchez. Ele era 

o meu ídolo, porque ele tinha uma página que 

tinha vários milhares de seguidores, e ele postava 

umas coisas com as quais eu me identificava 

totalmente. Eu me identificava demais com as 

tirinhas que ele postava sobre cotidiano, como se 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?



314

fossem umas crônicas assim, sobre o cotidiano. 

Aí eu curti pra caramba, fiz alguns quadrinhos, 

mandei para ele, e ele publicou na página dele. 

E isso me deu o maior gás para fazer. Então 

eu abri minha página no Facebook e comecei a 

postar lá. Naquela época circulava muito esses 

conteúdos; o algoritmo era mais favorável. E foi 

a página que o pessoal começou a me conhecer. 

Eu também fiz muito trabalho voluntário 

nessa época, tanto quanto ilustradora como 

quadrinhista, porque eu comecei a me 

envolver com toda uma cena de feminismo 

que rolava no Facebook. Eu comecei a ilustra 

para uma revista, Capitolina, que era um site, 

e a proposta delas era ser tipo uma Capricho, 

só que ao invés de ser assim, uma coisa muito 

burguesa (como era a Capricho, né), era mais 

um lance de ser de garotas para garotas, de 

garotas jovens para garotas jovens, discutindo 

coisas sérias, coisas importantes, cultura pop 

também, enfim, bem legal. 

E aí por causa dessas coisas... Ah, eu também 

comecei a publicar algumas tirinhas em 

coletâneas. Acho que a primeira coletânea que 

eu participei foi o Zine XXX, que era também 

todo organizado por mulheres quadrinistas, 

então foi uma cena que me politizou bastante 

nessa época, porque apesar de fazer direito, eu 

era bem... Ah, acho que tava bem confortável de 

privilégio, né?!

Então comecei a dar aula de quadrinho para 

as meninas, e a questionar várias coisas, por 

exemplo: por que tinha uma bolha de mulheres 

na cena? Porque ainda existia muito machismo, 

mesmo sendo independente elas achavam 

dificuldade de encontrar um espaço, então a 

gente tentava abrir um pouco espaço. Enfim...

Tinha muita gente legal, inclusive a galera que 

organizava umas coletâneas nessa época em que 

eu estava começando a fazer a tirinha da saúde 

das mulheres, desses “rolês” é a galera que eu 

mais gosto. 

Depois começaram a aparecer convites de 

editoras para publicar, tanto quadrinhos quanto 

ilustração,  e é nisso que eu tô trabalhando até 

hoje.

[Bom você comentar do Zine XXX, a Aline Lemos 

tinha falado dele também.] ENTREVISTADOR

Eu admiro a Aline Lemos para caramba, 

inclusive. Que deixe registrador aí. [risos] Aline 

Lemos, mora aqui em Belo Horizonte e é uma 

grandessíssima amiga minha. Gosto muito dela. 
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3. segundo suA visão, como você define 
QuAdrinho independente?
Huum, difícil.

Quadrinho especificamente, né?! 

Engraçado... Na minha cabeça... [pausa] Isso é 

uma opinião muito particular: eu acho que é o 

quadrinho que é financiado – coletivamente ou 

do próprio bolso. Eu não vejo quadrinho finan-

ciado por edital como independente. Apesar de eu 

ter trabalhado em um quadrinho financiado por 

edital agora, que foi feito com um processo muito 

parecido com meus outros quadrinhos, então, na 

minha cabeça, uma parada meio mistura... Mas 

porque eu criei tudo sozinha também. Eu acho 

que o processo para mim foi o mesmo, só que 

rolou toda uma tranquilidade maior. 

Quadrinho independente é o quadrinho feito na 

“tora” mesmo, com poucos recursos – acho que 

isso é importante dizer – porque quadrinho in-

dependente é coisa de quem vai na “caruda”, né!? 

Com coragem mesmo, porque não tem a certeza 

de um retorno financeiro, nada do tipo. Eu acho 

importante dizer isso porque já dá para traçar um 

paralelo disso com a importância dos festivais 

que acolhem a cena independente, e como a falta 

deles afeta essa produção também.

Eu penso no porte da minha cidade (Manaus), 

por exemplo, que está afastada dos festivais 

maiores que ficam aqui no Sudeste, como isso 

provavelmente afetou a minha noção – quando 

eu era jovem – de que isso não era uma car-

reira viável.

[Sim, com certeza. A questão de estar afastado, a in-

formação acaba não chegando...] ENTREVISTADOR

É! Você pensa, como é que vou distribuir meus 

livros, sabe? Se eu mandar imprimir aqui, como 

é que eu vou? Não tem evento. Agora, eles come-

çaram a fazer eventos voltados para quadrinhos 

lá. Isso é muito massa. Mas quando eu morava 

lá não havia, então... Principalmente porque eu 

nem concebia essa coisa toda de artista indepen-

dente. [pausa] Não tem como escoar essa produ-

ção, né? Porque isso também é superimportante.

[Alguém tem que ler, não é? Senão não está completo 

esse círculo.] ENTREVISTADOR

Pois é. Assim, grana, né?! Infelizmente... 

A gente precisa recuperar o investimento que a 

gente faz, e essa coisa de evento dá toda uma... 

não só a grana, mas a trocas mesmo, troca de 

ideias é algo bem imprescindível para continuar 

nesse rolê.
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Foi nessa época. Eu conheci a página do Diego 

(Sanchez), que se chama Quadrinhos Insones, 

lá no Facebook – ainda existe, mas eu acho que 

ele não atualiza mais. Eu também não atuali-

zo mais quase nada lá no Facebook. Então eu 

comecei a fazer meus quadrinhos, e o próprio 

Diego, quando eu mandei meus quadrinhos 

para ele, falou: “Olha, tem duas chamadas em 

aberto para publicar em coletâneas”. Era uma 

coletânea de uma revista da editora Mês, que 

foi uma editora superimportante – eu acho 

que agora suspenderam as atividades delas, 

mas essas mesmas pessoas estão organizando 

a FeiraDente lá em Brasília. Então eles con-

tinuam nesse rolê e no Zine XXX. E como eu 

fui seleciona para participar dessas duas pu-

blicações, eu abri minha página no Facebook 

em novembro de 2013 (eu acho), e em janeiro 

de 2014 eu já tava publicando, acompanhando 

as meninas do Zine XXX. Então abriu toda uma 

porta de um universo enorme para mim, por-

que eu descobri que existiam eventos – que 

eram eventos grandes – existia público, existia 

muita gente fazendo aquilo também, de vários 

estados do Brasil. Então eu fiquei assim: 

“Caraca, um universo novo”.  

4. e com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?

Eu já publiquei por editora – falando de quadri-

nhos especificamente. Eu publiquei pela editora 

da revista Capitalina; na época a editora Com-

panhia das Letras propôs fazer um livro. Dois 

livros, na verdade. Eu participei do volume 2. O 

meu quadrinho foi selecionado, e foi minha pri-

meira experiência. E foi a mais esquisita tam-

bém, porque eles fizeram alterações, que eu não 

aprovei, na estética do quadrinho e tal. Não fo-

ram grandes alterações, mas foram alterações – e 

também foi muito mal pago. Mas esse é um caso 

muito específico, porque tinha uma cadeia muito 

abrangente envolvida. Eu não falava diretamente 

com os editores da Companhia das Letras; tinha 

as editoras da Capitalina intermediando, e era 

muita coisa para elas lidarem também, porque o 

site era um trabalho majoritariamente voluntá-

rio, né!? O livro as pessoas foram remuneradas, 

mas como eram muitas autoras também não foi 

uma remuneração grande, então eu entendo que 

foi um pouco bagunçado por isso.

Em 2017 eu me inscrevi em um edital da Fun-

dação Itaú Cultural, e aí passei. Só que demora 

muito para sair o resultado, e eu não sabia disso 

por um tempo. Então durante um tempo eu fiz 

um Catarse para um outro livro que seria uma 

coletânea dos meus trabalhos desde 2013 até 

2018, que foi o ano em que eu decidi fazer o fi-

nanciamento. Eu consegui financiar o meu livro 

pelo Catarse, o que foi fantástico, uma experiên-

cia maravilhosa. Foram bem as dores e as delícias 

5. QuAis são os métodos de publicAção e 
edição Que você utilizA?
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de ser independente mesmo, porque ter total li-

berdade com o projeto e ao mesmo tempo a mi-

nha falta de prática, amadorismo, me atrapalhou 

em alguns pontos. Sofri muito discutindo com 

gráfica, meu Deus! [risos] E também para fazer 

todo o projeto gráfico, alguns erros acabaram 

passando; também não contratei revisor – por 

amadorismo da minha parte e tudo mais. Mas 

consegui vender bastante livro, e agora eu tenho 

só uma caixinha de uma tiragem de mil exem-

plares que eu consegui imprimir na época. Então 

eu considero muito exemplares. Eu tô muito fe-

liz com o resultado dessa experiência, e isso que 

eu tenho vontade de fazer mais vezes no futuro, 

mas agora com uma noção mais realista de que 

profissionais eu preciso ter do meu lado, revisor 

principalmente, outros designers se possível, e 

também do prazo que eu preciso para enviar esse 

livros, porque isso também foi uma coisa que eu 

não tinha noção. 

E eu também tive a experiência de financiar um 

livro e publicá-lo. Esse livro está pronto; ele só 

não foi lançado ainda por motivos de corona, né?! 

Ele não foi impresso ainda, e para fazer esse livro 

eu tive o coletivo de designer, um escritório de 

designers aqui de Belo Horizonte – inclusive é o 

escritório da Carol Rossetti, que também é qua-

drinista. É uma galera que meio que se especia-

lizou em fazer projetos gráficos de quadrinhos, 

então eu fui logo atrás deles. E foi uma ótima 

experiência. Muito boa. Eu tive a felicidade de 

planejar um salário para mim, portanto foi a pri-

meira vez que eu trabalhei com um salário fixo 

como quadrinista, o que permitiu eu controlar 

minhas despesas melhor; não precisei pegar tan-

to freela de ilustração – porque freela de ilustra-

ção é assim, vai chegando e você tem que pegar, 

e os prazos são curtos, acaba não dando para se 

planejar muito. Mas eu tive um pouco mais de 

liberdade por causa disso, tranquilidade. Até que 

chegou esse momento: Corona em nossas vidas.

Agora, eu estou começando a trabalhar em um 

HQ, onde pela primeira vez eu não vou ter que 

fazer tudo. [risos] Vou fazer só o desenho. Eu es-

tou com um roteirista, que foi me convidou para 

o projeto, e a gente está pensando em passar pelo 

ProAC – se tudo der certo – que é o edital de São 

Paulo, e pagar um colorista, o que seria um so-

nho, porque eu detesto colorir; mas se não rolar 

a gente vai ter que colorir, eu e o roteirista, mas 

enfim... E para ele que já tem experiência pelo 

ProAC, ele me falou que é o melhor dos mundos.

Eu não sei... O ProAC me parece muito mais bu-

rocrático do que o edital do Itaú, mas vamos ver 

como vai ser essa experiência.

 

[Quem é o roteirista?] ENTREVISTADOR

É o Eric Peleias.
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Bom, eu peguei gosto pela coisa. Logo no co-

meço da minha carreira, o que eu mais gostava 

de fazer era quadrinho autobriográfico. Então 

eu gostava muito de conversar sobre o que eu 

pensava, sobre o que eu vivia, e sobre como 

isso era igual ou diferente das vivências de 

outras pessoas, homens e mulheres, pessoas 

negras e brancas... Entendeu? E por ter muita 

curiosidade de conversar sobre vivências dife-

rentes, eu comecei a fazer um projeto chamado 

“Aconteceu comigo”, que dá para ler todo no 

Instagram; está um pouco pulverizado, por-

que eu entrei no Instagram depois de começar 

a publicá-lo, mas dá para achar grande parte 

por lá, na hashtag #AconteceuComigoHQ, que é 

o projeto que eu fui publicar junto da fundação 

Itaú como livro.

E a ideia era receber relatos de mulheres pela 

internet sobre coisas que elas achassem im-

portantes discutir e conversar mais. Porque 

existe muita coisa de achar que quem denuncia 

machismo é vitimista, que quem denuncia ra-

cismo é vitimista. E uma das minhas primeiras 

experiências lançando o Zine XXX, inclusive, 

foi de um cara que falava que achava muito 

injusto as mulheres fazerem rolês excluindo 

os caras, porque é difícil para todo mundo. Aí 

eu fiquei assim: “Talveeez você não conheça 

alguns fatos, coleguinha”.

Mas voltando, eu aprendi muito com essa 

série, sabe?! E eu vi o quanto eu precisava 

6. QuAl suA principAl motivAção prA 
publicAr QuAdrinhos? 

aprender. Eu não sabia o que eram pessoas 

não binárias quando eu comecei a desenhar 

essa série, e logo de cara chegou um relato de 

uma pessoa não binária que eu fiquei assim: 

“Caraca, gente! O mundo é grande, as pessoas 

são muito diferentes”. E é importante a gente 

abrir os ouvidos e os olhos para as necessi-

dades das outras pessoas, especialmente das 

minorias. Então essa foi uma proposta super 

revolucionária [risos]. 

Enfim, eu queria que as pessoas tivessem em-

patia ao conhecerem as histórias de outras 

pessoas, e eu acho que isso é aspecto que me 

move muito como quadrinista, apesar de eu 

ter encerrado a série. Eu fiz 70 histórias, e aí 

quando eu terminei a septuagésima, que era 

a última do edital, eu decidi encerrar mesmo. 

Pelo menos por enquanto, para descansar a ca-

beça, porque tem muita coisa tensa, muitos ca-

sos tensos que eu recebia. Mas até hoje eu acho 

que isso ainda faz parte do meu trabalho, bas-

tante. Discutir coisas que eu acho importante, 

e fazer piada, né!? Eu acho que a gente precisa. 
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Nossa, já aconteceu tanta coisa, né?! Já teve 

assinaturas online, tipo Netflix de quadrinhos, 

várias coisas assim, mas essas coisas não fo-

ram para frente. 

No Brasil a gente tem uma ligação muito li-

beral com direitos autorais, eu acho. Eu adoro 

dar o exemplo desses muros de colégios que 

tem a Turma da Mônica feiosa desenhada, sabe? 

Se o povo não respeita nem o Maurício de Sou-

sa, então dificilmente vai respeitar o direito 

autoral de um quadrinista independente. 

Agora é que eu vejo um movimento nesse sen-

tido, começando na internet, mas eu achava 

difícil essas coisas; difícil em vários aspectos, 

porque como você é independente, você pre-

cisa se divulgar, ser conhecido para alguém 

querer investir no seu trabalho, seja por edi-

tora, seja por serviço do Catarse, ou seja, por 

alguém que te conhece em um serviço de stre-

aming. É complicado. Esses serviços de strea-

ming também não sei por que não deram mui-

to certo, mas enfim, eu acho que vale explorar, 

porque as pessoas estão ficando mais ligadas 

nessa questão de valorizar o artista. 

7. sobre o público Alvo dos QuAdrinhos 
independentes, Quem você AchA Que são 
os leitores?

Bom, eu faço questão de colocar tudo que é meu 

online, porque meu objetivo sempre foi ver as 

conversas que o meu trabalho gerava. Eu gosto 

muito de ver gente marcando gente nos meus 

posts, gente que vem xingar, e aí vem outras 

pessoas falarem: “Não, você tá doido... Pense 

nisso...” e tudo mais. Eu gosto muito de ver essa 

repercussão, então para mim é importantíssimo 

postar tudo online. Inclusive, quando eu fiz o 

projeto do edital do Itaú, eu deixei bem claro 

que eu queria continuar postando tudo online, e 

eles foram ótimos ao permitir, o que para mim 

foi importantíssimo. E fora isso, para você ter 

acesso, você tem mais três formas, que são: ir 

no evento comprar na mão do cara; comprar na 

lojinha virtual do cara – que ainda não é uma 

coisa tão difundida entre artistas; e a terceira 

forma é ir nas lojas especializadas, que graças 

a Deus existem e com muito fôlego – que são a 

Banca Tatuí, a loja Monstra, Itiban, a Ugra, esse 

tipo de loja, que estão bastante concentradas no 

Sudeste. Agora eu descobri a existência de uma 

loja em Fortaleza, chamada Clube Molotov. Eles 

pediram livros, mandei vários livros para lá. Tô 

muito feliz. Tomara que seja uma oportunida-

de dos meus livros entrarem no Nordeste com 

mais facilidade.

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?
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Boa pergunta. Muita gente que fazia quadrinhos 

quando eu comecei não faz mais, e cada vez mais 

gente fazendo. Eu imagino que... Eu não sei, não 

faço ideia. A minha percepção pessoal, que é de 

uma pessoa que nunca estudou isso a fundo, é de 

que está aumentando cada vez mais. E eu conheço 

cada vez mais gente que faz isso também, então 

eu acho que exatamente por isso. Mas eu acho 

que as redes sociais ultimamente estão excluindo 

tanto que isso atrai novos autores, sabe? Porque 

está ficando cada vez mais restrito o conteúdo da 

galera e tal. O quadrinho nacional não tem muita 

editora que publica não, e talvez devessem, por-

que está “bombando” muito, né?! Ter editora es-

perta que vai lá na página dos autores que fazem 

sucesso para publicar livros. É engraçado porque 

meio que já é isso.  A internet está pautando o 

mercado editorial, e antigamente era exatamen-

te o contrário; eu acho que só tinha espaço quem 

conseguia essa entradinha no mercado editorial, 

de alguma forma. Mas eu não sei se essa é uma 

sensação verdadeira, porque muita gente que eu 

passei a conhecer depois e pensei: “Caraca, tá todo 

mundo fazendo quadrinho”,  já eram pessoas que 

faziam há muito tempo, né?! Talvez valesse per-

guntar de alguém da nova geração desses garotos 

que estão fazendo sucesso, tipo o Paulo Moreira e 

tal. Paulo é um desses.  Ele não é novinho assim, 

e ele já desenha há muito tempo; e eu até fico me 

perguntando: será que ele é da nova geração mes-

mo ou eu só que demorei para conhecer?

9. QuAl suA percepção em relAção 
Aos novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que esse 
número tem AumentAdo ou diminuído?

Eu publiquei um quadrinho assim, de trinta pá-

ginas – então um quadrinho médio – logo no 

começo da minha carreira pela editora Trigo, que 

também não existe mais. E esse contato inicial 

aconteceu através de um evento. Eu tava venden-

do zine nessa época e eles compraram um zine, 

gostaram, e decidiram publicar a minha HQ. Mas 

era uma editora independente também. [pausa] 

Editora independente é todo um rolê, né?! Como 

conceituar? Mas enfim, era uma editora peque-

ninha, onde eles tinham controle de escolher o 

que eles gostavam de publicar. Na época não tinha 

quadrinhos, acho que eu fui a primeira, mas não 

tenho certeza. Ah, esse tipo de editora está com 

vontade de publicar um quadrinho, vai publicar. 

Não tem um selo de quadrinho, mas isso não é 

um problema.

E depois disso, eu não publiquei mais por edito-

ra, quer dizer, publiquei na Companhia das Letras 

por intermédio das editoras da revista Capitolina, 

mas não tive contato com a editora; isso foi um 

processo interno de escolher quem ia fazer o qua-

drinho e tal. Mas depois os meus contratos com 

editoras foram só para trabalhar como ilustradora, 

então foram contatos assim: mandei o portfólio e 

nunca deu em nada. O que deu resultado foi postar 

as coisas no Instagram e ficar conhecida lá, e aí, 

começaram a vir os jobs.

[Então através da rede social é que começaram a vir os 

trabalhos?] ENTREVISTADOR

10. em suA experiênciA pessoAl como 
funcionA o contAto com um(A) novo(A) 
editor(A)?
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Isso. Por isso que eu tenho essa relação de amor e 

ódio. Porque eu quero sair do Instagram e nunca 

mais voltar, mas ao mesmo tempo é a minha car-

reira, eu devo a ele. Eu sei disso.

Ah, eu acho que em matéria de sentir mui-

to mais liberdade sobre o seu projeto gráfico. 

Você ganha mais porque você não tem que in-

termediar, sabe?!  Eu tenho um amigo que era 

editor da Gutenberg e da Nemo – que são aqui 

de BH, e eu perguntei pra ele, agora que eu 

estava com esse livro em pareceria com a fun-

dação Itaú perto de sair, perguntei se ele me 

indicava procurar a Nemo para publicar, o que 

ele achava de eu publicar através de uma edi-

tora, e o que ele achava mais legal. E ele acha-

va que, por ele, hoje em dia não tem muito 

isso não, e que talvez seja mais legal publicar 

como independente mesmo, porque você tem 

tudo na ponta do lápis; você sabe quais são os 

seus recursos, quais são os seus ganhos; você 

tem essa oportunidade de estar pessoalmente 

nos lugares vender os seus livros. Que é assim: 

tem gente que deve achar isso horrível, mas 

eu acho isso maravilhoso. Então assim, sabe? 

Quer dizer, tem evento que é dureza até para 

mim, evento muito grande. Ah, ficar viajando 

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?

para ir evento é outra coisa que é privilégio 

de quem mora no Sudeste, né?! Porque se eu 

morasse em Manaus, jamais eu ia pagar mil 

reais para ir em um evento, e vender mil reais 

de lucro, e ficar no zero a zero. Mas é isto. 

Eu não sei como é publicar com uma editora 

grande, eu não tive essa experiência, mas eu 

gosto muito de publicar independente. Eu só 

vejo vantagens.

Agora eu arrumei uma parceria com uma edi-

tora chamada Balão Editorial – que também é 

pequenininha – lá de São Paulo, para me aju-

dar a distribuir esse livro. E agora vamos ver 

como vai ser, se vai ser produtivo, se vai me 

ajudar a escoar esses livros, divulgar... Porque 

esses são vários problemas, né!? Você sozinho, 

como você se divulga? Você tem que ser um 

puta relações públicas. 

Eu assisti um vídeo, um bate-papo ontem, do 

Cadê LGBT. É um canal do youtube e eles estão 

fazendo conversas com vários autores e tal.  E 

teve uma conversa com um meu conterrâneo 

e amigo pessoal, Gabriel Mar, que lançou um 

livro independente esse ano que “bombou” 

muito, que foi o Bem-vindos à Rua Maravilha 

– e uma outra autora também. Mas ele esta-

va me contado a odisseia que foi para divul-

gar o livro, sabe? Antes de lançar tinha que 

ver vários canais, pessoas que fazem divulga-

ção, ver quem tem a ver com o seu livro, ver 

quem realmente vai gostar e fazer um conteú-



322

do relevante, trazer um público relevante para 

você; falar com todas essas pessoas; pagar 

quem tem que pagar, apesar de não ser todo 

mundo que você paga para divulgar, né!? Na 

verdade, eu nem sei se isso é muito comum, 

porque no meu caso quando eu fui divulgar 

no Catarse, por exemplo, primeiro eu já contei 

com os meus seguidores de rede social – que é 

uma coisa que autor de quadrinhos tem mais, 

normalmente, do que autor de literatura tra-

dicional. E eu pude contar com essas pessoas, 

com meus seguidores, para já através do meu 

próprio canal divulgar a revista. E também fiz 

press pra mim, que deu alguns resultados le-

gais nesses canais de quadrinhos. Eu acho a 

galera de quadrinho muito gente boa e muito 

parceira para ajudar a divulgar. Quem faz qua-

drinho independente faz mais por amor do que 

por pretensão por algum tipo de carreira, de 

fama, ou qualquer coisa assim. E quem divulga 

também, né?! Eles estão divulgando um cara 

que vai fazer uma tiragem de no máximo mil 

livros ali, eles não vão estar comentando um 

blockbuster da vida. Poderiam estar falando 

de Avengers e tendo um milhão de seguidores, 

mas estão falando de um livro que vai vender 

mil exemplares, então estão falando para um 

público mais restrito.  E acaba que todo mundo 

publica na base do amor.

Bom, eu não vivo só de quadrinho. Eu acho que 

se eu não tivesse alguma outra coisa rolando, 

por exemplo: uma editora minha ou uma loja 

de quadrinhos e tal, talvez não fosse possível. 

Eu vivo de ilustração e quadrinho, e queria vol-

tar para o design. Um dia, quando eu tiver mais 

tempo, quem sabe? Eu gostaria de diagramar 

uns livros que não são meus, para variar. 

Mas então, dá para viver tranquilamente aqui 

assim – em Belo Horizonte, vale ressaltar, por-

que em São Paulo é difícil viver de qualquer coi-

sa. [risos] Mas enfim... É possível hoje em dia, 

especialmente porque as editoras resolveram 

dar essa abertura e essa chance para mim, que 

sou uma pessoa que eles conheceram através 

das redes sociais e me chamaram para trabalhar; 

e eu como sou advogada nunca perdi um prazo 

e acho que acabei ficando bem afamada. [risos] 

Ilustrador tem fama de ser “atrazildo”, mas eu 

nunca atrasei nada, então eu acho que isso fez 

bem para mim, para minha fama. E aí, está ro-

lando de forma bem saudável.

Mas quando eu penso em alguém que vive de 

quadrinhos, eu penso em um cara que faz tudo, 

tipo o pessoal da Lote 42, porque eles têm loja e 

eles têm também um lugar onde fazem evento; 

eles dão cursos relacionados a editoração e tal. 

E eles publicam os próprios livros, tipo “meu 

Deus”, duas pessoas fazendo tudo isso. Eu fico 

impressionadíssima. Eles fazem com muita 

competência também, porque eles que são os 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?
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responsáveis por revender meus livros lá em São 

Paulo, e eles são muito organizados; eles estão 

sempre fazendo live, desconto, projetos e dando 

brindes para movimentar esse mercado. Agora, 

durante o Corona, eles fizeram das tripas co-

ração, com um monte de conteúdo legal para 

atrair as pessoas e convencê-las que comprar 

quadrinhos no meio de uma pandemia era uma 

boa ideia, gastar dinheiro com quadrinho era 

uma boa ideia. 

Hoje em dia eu acho que eu consigo afirmar 

que é ilustração minha principal fonte de ren-

da. O quadrinho foi só a minha principal fon-

te de renda no ano passado, por exemplo, por 

causa do edital do Itaú, que foi a minha fonte 

de renda mais constante. E foi por um ano. 

Eu deveria, inclusive, ter pedido férias nesse 

ano, mas eu fiquei dedicada a fazer esse pro-

jeto que eu falei: “vou trabalhar um ano sem 

parar. Bora lá! Por favor, aceita meu projeto.” 

E foi o que eu fiz: estou há três anos sem tirar 

férias, hoje. 

[No próximo edital tem que planejar as férias.] 

ENTREVISTADOR

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA?

Agora eu já estou mais espertinha. Eu sempre 

falo isso para as pessoas, eu falo: “gente, não 

tem que fingir que você é super-homem, não, 

porque isso não vai fazer diferença para quem 

vai aceitar o seu projeto.” Tem que fazer uma 

coisa que você vai ficar feliz fazendo, tanto eu 

quanto eles.

As vantagens são inúmeras. Vou começar por 

elas porque me deixa muito feliz falar sobre isso. 

Você tem liberdade para decidir o formato grá-

fico do seu livro, para decidir tudo sobre ele. 

Tudo. Sobre o conteúdo também. Liberdade é a 

palavra-chave aqui. Você vai fazer do seu jeito. 

E se você não for fazer sozinho, você vai fazer do 

seu jeito e do jeito das pessoas que estão ali, que 

você escolheu.  Não vão existir decisões tomadas 

de cima para baixo, que você vai ter que acatar.

Eu tenho um outro amigo que também é autor, 

mas de literatura, que tem uma mágoa eterna 

com uma capa que a editora fez para o livro 

dele; o que “flopou” o livro, por causa da capa, 

porque ela não fala nada sobre o livro. Imagina 

isso acontecer, sabe? Imagina: você vai lá, pas-

sa anos escrevendo um livro. Aí você consegue 

alguém para publicar.Você está no céu, e aí a 

galera faz uma capa que você odeia. Puta que 

14. nA suA opinião, QuAis são As mAiores 
dificuldAdes Que A AutopublicAção de 
QuAdrinhos enfrentA? e As mAiores 
vAntAgens?
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pariu. Aí acabou, né?! Do céu ao inferno rapi-

dinho. Não sei se todos os autores são contro-

ladores igual autor de quadrinhos, mas a gente 

gosta de saber como vai ficar, e tem que ficar 

bonitinho. Enfim...

Outras vantagens são um contato mais direto 

com o nosso público. Então às vezes a gente pode 

inventar a “viagem” que a gente quiser, e vai ter 

gente para apoiar e que banca as ideias juntos. 

Eu tenho um amigo que fez um livro todo em 

acrílico. Ele imprimiu os quadradinhos do qua-

drinho em umas placas de acrílico. Um rolê caro. 

Um rolê trabalhoso. Um rolê impensável para 

uma editora. Aí conseguiu fazer porque tem as 

pessoas que gostam do trabalho dele. Então tem 

a opção também de fazer projetos gráfico mais 

caros, porque no caso da editora, eles querem 

economizar, eles têm as pessoas para serem pa-

gas, produção, etc. Tem que sair barato o livro.

O meu livro saiu em um preço que uma editora 

jamais iria bancar, porque o meu livro tem um 

formato de sanfona - a Coletânea, né?! Então já 

era muito caro, mas era o livro que eu sonhei. 

Para mim foi vantagem.

As desvantagens são a dependência de eventos 

que podem ou não acontecer, dependendo da 

boa vontade de Corona Vírus, ou de Prefeituras, 

ou de governos, por exemplo: o FIQ, aqui de BH, 

um dos festivais mais queridos e um dos maio-

res de quadrinho independente, não aconteceu. 

E a edição anterior atrasou um ano; era para ter 

sido bienal, mas acabou demorando três anos 

por problemas de financiamento. Então essa de-

pendência é foda, principalmente em meio a um 

governo que está cagando para a cultura e diz 

isso com todas as letras, e que acha que artista 

não serve para nada. 

E assim, a galera que mora no Norte e no Nor-

deste, eles têm os próprios eventos lá, eles estão 

lutando para fazer acontecer. Mas a questão do 

transporte físico dificulta. Eles não podem vir 

para cá quando bem entenderem e no perío-

do que eles quiserem. E o contrário também é 

verdade, se eles quiserem chamar um convida-

do para lá é muito complicado e muito custoso. 

Então isso é fogo.

Bom, eu acho que é isso. A gente fica na depen-

dência de... também se as lojas independentes 

fecharem, do nada, a gente está ferrado. A gente 

está vendo a Saraiva que fechou não sei quantas 

lojas, a livraria Cultura fazendo um moratório, e 

não sei o que lá. Então a impressão que dá é que 

já não dá mais, né?! Mas no nosso caso ainda 

dá, a gente não tem muitas certezas, porque não 

é uma indústria que movimenta milhões, então 

ninguém vai salvar a gente do buraco.
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Boa pergunta. Eu não sei. Eu vejo uma atenção 

maior da mídia tradicional aos autores inde-

pendentes. Então eu vejo mais quadrinhos que 

saem da internet virando livro, ou então auto-

res que começaram na internet e são convida-

dos a fazer outros tipos de projetos em edito-

ras maiores. Espero que cada vez mais gente 

se interesse por isso também, e faça isso, faça 

quadrinho, pense: “nossa, dá para estudar 

pela internet, então vou aproveitar e fazer o 

que eu quiser.” É isso! É isso que eu espero, 

de verdade.

15. QuAis mudAnçAs Que você AchA 
Que estão por vir no mercAdo de 
AutopublicAção?

Eu imagino que seguir alguns canais de gente 

que fale sobre isso. Eu gosto do Papo Zine, tem 

o Páginas Amarelas, tem uma série de pessoas 

que fazem essa divulgação de uma forma bem 

legal. Então eu acho que esse é um bom meio 

de começar. E também começando a seguir as 

artistas todas. Elas estão todas por aí, postando 

no Instagram, no Twitter. Se você meter uma 

hashtag “quadrinhos” é capaz de você achar 

muita coisa legal. E as pessoas são acessíveis, 

né?! Elas estão ali a uma DM de distância de 

você. 

É isso, eu respondo tudo quanto é dúvida que 

me aparece, inclusive sobre direitos autorais, 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo, o Que você 
indicAriA?

esse principalmente, me perguntam muito. Eu 

fiz até um post hoje.

[Eu assisti o FIQ em casa em que você fala sobre di-

reitos autorais.] ENTREVISTADOR

Isso! E fiz um vídeo junto com o pessoal da 

Banca Tatuí também falando sobre isso. Mas 

enfim, eu tento responder tudo e acho que a 

galera do quadrinho independente é superaces-

sível – na medida do possível. Até os famosos.

Ai, queria que você tivesse me feito essa per-

gunta antes, para eu ter tempo que pensar. Eu 

não queria responder as pessoas que você já 

entrevistou, ou eu posso?

[Pode, pode.] ENTREVISTADOR

Eu gosto muito do trabalho da Aline Lemos. 

Ela é uma inspiração enorme para mim. Ela faz 

uma coisa que eu não sou muito capaz de fazer, 

que é charge. Eu acho ela brilhante. Brilhante 

mesmo.

[pausa] Deixa eu pensar... É tanta gente.

Eu gosto muito do trabalho da Dika Araujo que 

já trabalhou como desenhista de quadrinhos, 

17. por fim, cite três A cinco exemplos 
de QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.
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ilustradora e tudo mais. Ela tem um trabalho 

muito engajado, eu gosto muito. 

Ah, vou acrescentar uma ruguinha na pergunta 

anterior, a Minas Hq também tem uma conta 

no Instagram dedicada a divulgação de mulhe-

res quadrinistas, então é bem legal anotar. 

Eu gosto das coisas do Paulo Moreira. Adoro. 

Eu falei do Diego Sanchez, mas hoje em dia eu 

acho que ele se dedica mais a tatuagens. Mas para 

mim ele é um puta gênio das tirinhas. Ele agora 

abriu uma página voltada para postar as tirinhas 

dele separada do trabalho de tatuagem, então está 

repostando muitas coisas antigas. Quem puder dar 

uma olhada, eu recomendo porque eu acho genial.

Eu gosto muito do trabalho da Diana Salu. Muuito. 

Que é uma coisa bem misturada: ela faz quadri-

nho, ela faz poesia, ilustração e tudo. O livro dela 

é um dos que mais me tocou, assim... eu achei 

incrível. Não lembro o título dele agora... Cartas 

para Ninguém, eu acho. Uma coisa assim, mas é 

fantástico.

E eu gosto também do trabalho da Extraterrestre. 

Extraterrestre é a arroba dela no Instagram: @ex-

traterreste_, o nome dela é Ana Terra, e ela tem 

um podcast muito legal também. Não só sobre 

Aliens, mas sobre tudo quanto é bizarrices. Eles 

já falaram sobre o ET Bilú, eles já falaram lá de 

várias coisas. [risos] É sério, vale a pena. Vai lá dar 

uma olhada, chama Osciloscópio. Eles já falaram 

daquela galera que fez coxinha de gente, lembra?! 

[Não.] ENTREVISTADOR

Os canibais de Garanhuns. 

[Não, não lembro. Risos.] ENTREVISTADOR

Um pessoal que fazia coxinha humana, no inte-

rior de Pernambuco, eu acho. 
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu sou formada em Design. Eu Trabalho com 

ilustração. Eu me formei em 2017 pela UFRJ  no 

curso de Comunicação Visual e Design. Lá na 

faculdade eu foquei minha graduação na ilus-

tração, então além de pegar várias matérias des-

se tipo, eu também fui monitora durante quase 

que o período de formação inteiro, monitora das 

disciplinas de desenho. Durante os anos de fa-

culdade também eu consegui fazer intercâmbio 

pelo Ciência Sem Fronteiras , e eu fiquei um ano 

em Londres, na Inglaterra, estudando ilustração 

na Kingston University.

Durante a faculdade eu estagiei na editora Re-

cord e lá eu fazia capa de livro; livros diversos, 

tanto adaptação como livros nacionais, lança-

mentos... A gente fazia de tudo de capa de livro 

lá. E depois que eu me formei, eu trabalhei como 

freelancer e depois eu trabalhei por um tem-

po no estúdio de motion design Mowe e agora 

trabalho, já vai fazer um ano e meio, no Copa 

Estúdio, que é um estúdio de animação. E atu-

almente nesse estúdio de animação eu trabalho 

como ilustradora de cenários pra séries anima-

das e longas metragens brasileiras, e prestação 

de serviços de trabalhos lá pra fora também.

Esqueci de mencionar que meu projeto final 

de conclusão de curso na graduação foi uma 

história em quadrinho. Na verdade, era uma 

pesquisa que unia imaginário popular e histó-

ria em quadrinho. Então eu criei uma história 

Ilustradora, Motion Designer, Graphic Designer, Quadrinista, e fundadora da editora Farpa.

MAYARA LISTA

Na infância eu lia o que normalmente se lia na 

época, que era a Turma da Mônica, os quadrinhos 

da Disney, os gibis da época, mas eu não tinha 

nenhuma relação especial com a mídia. Eu fui 

realmente voltar meu interesse, e perceber o 

destaque de quadrinho como forma de leitura 

mesmo e apreciar de fato, por volta dos 10, 11 

anos, quando eu me deparei com meu primeiro 

mangá, meu primeiro quadrinho japonês.

Foi através de um quadrinho chamado InuYasha, 

que eu já assistia o desenho, o anime pela 

televisão, e eu gostava muito. E a minha mãe 

tinha o hábito de levar eu e meu irmão pra ir na 

banca de jornal e deixava cada um escolher uma 

revista. E aí nesse dia eu vi um volume desse 

InuYasha e aí eu percebi: “Caramba, tem um 

quadrinho então do desenho animado que vejo 

na televisão?!” E aí eu descobri um mundo de 

mangás e, através dele, as demais possibilidades 

de quadrinho.

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

chamada Naruna, uma história sobre esculpir 

travessias, e no final do período de conclusão, eu 

consegui publicar esse quadrinho de forma inde-

pendente através de uma plataforma de finan-

ciamento coletivo, o Catarse.
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Eu vejo o quadrinho independente como um 

grande laboratório de projeto gráfico, estilo, tema, 

porque ele não tá preso a nenhuma amarra do 

mercado. E ele nasce completamente e unica-

mente da vontade e da inquietação do autor e das 

pessoas envolvidas no processo, seja através de 

parcerias remuneradas ou não. É algo muito feito 

muito na garra, e às vezes muito pessoal também. 

Eu vejo o quadrinho independente como algo ca-

paz de atender pequenas demandas de temas que 

produções grandes e feitas por editoras maiores 

talvez não vissem como possibilidade lucrativa de 

se investir. O quadrinho independente, ele conse-

gue alcançar públicos que precisam desse conte-

údo, demandam esse conteúdo e que às vezes não 

recebem.

Também acho que o quadrinho independente ele 

consegue misturar, sem dedos, como eu havia 

dito, ele mistura vários conceitos. Ele tem essa 

capacidade, essa fluidez de misturar conceitos de 

livros, conceitos de acabamento de zine, conceitos 

de acabamento de processo gráfico mais rebusca-

do, tudo que tiver ao alcance e ao improviso, da 

capacidade de improviso das pessoas envolvidas 

na produção. Então eu acho que tanto como meio 

narrativo, como material, objeto de arte, ele é um 

produto completamente novo, capaz de trazer 

ideias novas.

3. segundo suA visão, como você define 
QuAdrinho independente?

Eu comecei a frequentar a cena de quadrinho 

independente primeiramente como leitora no 

FIQ  de 2015, que foi o FIQ que eu e a Paula re-

solvemos ir, Festival Internacional de Quadri-

nhos de Belo Horizonte, de 2015. Eu e a Paula 

fomos juntas como visitante e ficamos encanta-

das e muito eufóricas, porque a gente não sabia 

da quantidade de autores e da quantidade mu-

lheres, principalmente, produzindo quadrinhos 

no Brasil de forma independente. Então foi um 

choque muito grande porque Belo Horizon-

te tem um polo, não sei polo é a palavra, mas 

tem uma quantidade interessante de autores de 

quadrinhos, autores novos, coisa que eu não ti-

nha muito contato no Rio de janeiro. E foi um 

encantamento muito grande e partir dali eu co-

mecei a seguir várias pessoas do meio e, logo 

depois, alguns anos depois, quando eu estava 

fazendo minha pesquisa de TCC, que foi sobre 

Quadrinhos e Imaginário Popular, eu comecei 

a investigar melhor o mercado e a produção de 

quadrinhos independentes no Brasil.

4. e com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?
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Pra Naruna, não sei se eu entendi direito, mas pra 

Naruna eu utilizei o financiamento coletivo pelo 

Catarse. Na Farpa nós já utilizamos investimento 

próprio, e também agora estamos utilizando para 

o novo lançamento, que vai ser Bate-boletes, o fi-

nanciamento coletivo, que foi através do Catarse.

5. QuAis são os métodos de publicAção e 
edição Que você utilizA?

Eu acho que existem vários segmentos de pú-

blico-alvo dentro do quadrinho, porque tem o 

pessoal que gosta mais das histórias de comics 

americanas, de histórias de heróis, tem o pes-

soal do quadrinho de horror, tem o pessoal da 

tira, tem as pessoas do quadrinho europeu, tem 

as pessoas do quadrinho independente oriental, 

da zine... Então esse pessoal todo frequenta até 

tipos de eventos de quadrinhos diferentes. Eu 

acho que os dois eventos que ... O evento que 

pega mais esse pessoal misturado, esse públi-

co misturado, é o FIQ. A CCXP acaba trazendo 

mais o público Geek junto e aí é até interessante 

porque traz um público que talvez não seja tão 

leitor de quadrinho, mas ele é atraído de repen-

te pelos temas dos quadrinhos. Tem os próprios 

autores também que se consomem muito, for-

talecem o trabalho dos colegas.

E realmente é um público bem diverso. Tem 

pessoas que só leem quadrinhos de um deter-

minado tema porque é o tema que importa, não 

é a forma como ele é contado visualmente. A 

Naruna, ela é dessa forma, ela chegou a pesso-

as que não eram consumidoras de quadrinhos, 

mas que eram pesquisadoras e interessadas 

na cultura popular brasileira, no Folclore, e 

por isso chegaram até o projeto. Daí linkando 

aquela pergunta anterior de ser interessante o 

trabalho do quadrinho independente porque ele 

pega temas que atraem leitores que antes não 

eram leitores de quadrinhos.

7. sobre o público Alvo dos QuAdrinhos 
independentes, Quem você AchA Que são 
os leitores?

A minha motivação pra publicar quadrinhos é 

conseguir contar as histórias que eu desejo lançar 

pro mundo com a total autonomia em termos de 

tipo de desenho, durabilidade, direção, enquadra-

mento, finalização, até o projeto gráfico. Eu me 

sinto muito satisfeita, como autora, de poder estar 

presente ativamente em todas essas etapas, em 

utilizar a narrativa ao meu favor, todos esses pro-

cessos de construção do objeto final do quadrinho. 

E além disso, enquanto Farpa Editora, a nossa 

motivação foi começar a fazer por nós o que edi-

toras grandes não estavam fazendo, porque nós 

sempre recebíamos o feedback de que nós éra-

mos ilustradoras de mão cheia, que nós tínhamos 

desenhos muito bons, muito diferentes, e que a 

gente estava pronta pro mercado, mas as propos-

tas continuavam chegando para colegas homens e 

nunca chegavam pra nós. Só chegavam os elogios, 

mas nunca propostas de trabalho de fato. Então 

a Farpa editora foi criada pra gente fazer o nosso 

por nós mesmas, pra gente dar corpo às nossas 

histórias sem depender de incentivos externos.

6. QuAl suA principAl motivAção prA 
publicAr QuAdrinhos? 



330

Na Farpa também a gente recebe um público 

que também vem dos estudantes de Design, 

estudantes das áreas de indústria criativa. Eu 

acho que talvez por nós, eu e a Paula, já virmos 

dessa área, muita gente que acompanha nosso 

trabalho também é dessa área, e acaba chegan-

do no nosso trabalho dessa forma e também 

pela qualidade gráfica que a gente dá no nosso 

produto, no nosso quadrinho. A gente tem esse 

olhar de designer, então a gente sempre inves-

te em soluções diferentes no projeto gráfico e 

acaba atraindo esse pessoal mais da parte de 

Design gráfico. 

Eu acredito que muita divulgação sobre os 

quadrinhos novos, sobre lançamentos de qua-

drinho independente, vem pelas plataformas 

de financiamento, que se tornaram populares 

nesse meio, pelos informes, as newsletters, e 

também pela cobertura de mídia especializa-

da no ramo, os blogs, as páginas de Instagram, 

que cobrem tudo que tá saindo de produção 

nova. Eventos também, sempre existem lan-

çamentos nos eventos, aí acaba gerando mais 

leitores. Mas eu acho que hoje em dia uma es-

tratégia de alcance é através das redes sociais; 

começar a publicar no Twitter ou Instagram, 

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?

dessa forma você consegue criar engajamento 

e despertar interesse nos leitores pra aí de-

pois se você quiser investir numa publicação 

física, numa impressão, você já ter o público 

criado que consiga custear essa impressão. A 

Paula comentou do Silva João, ele é realmente 

um exemplo que essa estratégia de divulga-

ção pela internet e de publicação pela internet 

funcionam muito. E não implicou em nada ele 

ter disponibilizado tudo gratuito pelo Twitter na 

quantidade de vendas dele. Pelo contrário, ele 

conseguiu vender muito bem na pré-venda dele, 

no lançamento, independentemente de ter publi-

cado de forma gratuita anteriormente. Então o 

público que consome o quadrinho virtual, o qua-

drinho publicado em rede social, mesmo assim, 

às vezes ele é tão encantado pelo conteúdo que 

prefere também prefere ter o álbum físico, o qua-

drinho físico.

Além disso, existem algumas plataformas de lei-

tura por streaming, de quadrinhos. Essas plata-

formas, elas funcionam, mas eu acredito que elas 

são um pouco nichadas, e não funcionam tanto 

pra atrair novos leitores, porque você já precisa 

ter conhecimento de que elas existem; às vezes 

você tem que fazer uma assinatura, então acho 

que elas não são tão eficientes nesse sentido.
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Nos últimos anos eu vejo aumentando, com cer-

teza, o número de autores, e esse grupo cada vez 

se tornando mais diverso, o aumento das mulhe-

res nesse nicho, as pessoas LGBT... Isso reflete 

no conteúdo das publicações também. Também 

consigo perceber que por ser algo que está cres-

cendo, uma cena que está crescendo, está geran-

do curiosidade, ela acaba despertando a vontade 

de outros artistas, de outras áreas testarem... que 

não necessariamente são leitores de quadrinhos, 

mas passam a ter vontade de testar como seria fa-

zer um quadrinho. Então, como a Paula falou, tem 

ilustradores, animadores, artistas plásticos, que 

querem experimentar a mídia e acabam entran-

do na cena. Alguns gostam e permanecem, outros 

vivem uma aventura só, e assim vai. Eu acho essa 

rotatividade bem interessante pra cena, mas so-

bretudo eu fico muito feliz de ver a diversidade de 

perfis de autores crescendo e, com isso, os temas 

também.

9. QuAl suA percepção em relAção 
Aos novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que esse 
número tem AumentAdo ou diminuído?

Nós tivemos a ideia de criar a Farpa Editora após 

o FIQ de 2015, mas lá surgiu a ideia... Quando nós 

fomos no FIQ de 2018, nós já tínhamos a Farpa, já 

tínhamos nosso primeiro trabalho, e a gente par-

ticipou de uma rodada de negócios pela segunda 

vez. Nós participamos em dois mil e quinze como 

visitantes, levando nossos trabalhos individuais, 

e em 2018 levamos nossos trabalhos individuais, 

mais os trabalhos da Farpa. Então nessa época 

foi uma abertura... uma janela bem legal pra 

conhecer os editores. Nós trocamos uma ideia 

com Veneta, Lote 42, Mino, diversas editoras, e 

foi bom sobretudo pra receber o feedback. Não 

foram contatos que se mantiveram depois de 

forma a fechar negócio, mas a partir de então a 

gente passou a ser reconhecida, pelo menos pela 

maioria delas, nos eventos que a gente frequen-

tou depois. Então viraram colegas de ramo. Por 

mais que não tenham surgidos contratos efe-

tivos a partir disso, criou ali um network, uma 

ponte que é legal também.

Mas eu acho que além do contato nesse tipo de 

evento, de levar cartão e mostrar o trabalho na 

mesa, porque durante esses eventos existem 

muitos olheiros de editoras, e até de outros tipos 

de trabalho, de estúdio de fato, ou produtoras 

que procuram artistas, e quadrinistas ou ilus-

tradores, enfim... Então os eventos são lugares 

de network muito grande, então é sempre legal 

ter um cartão, ter alguma coisa com seu por-

tfólio, algum trabalho que te represente bem, 

10. em suA experiênciA pessoAl como 
funcionA o contAto com um(A) novo(A) 
editor(A)?
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represente o que você quer fazer. E também tem 

o aceso virtual. As redes sociais ajudam você a 

descobrir os perfis dessas pessoas que tão sem-

pre buscando autores novos, esses editores, e é 

legal estar ativo nas redes pra o seu trabalho es-

tar à mostra, estar na vitrine.

Eu acredito que isso acontece pela falta de opor-

tunidade desses artistas com editoras maiores. Às 

vezes também pela perspectiva do plano de negó-

cios dessas editoras maiores, que talvez não seja 

tão lucrativo pro autor em termos de porcenta-

gem, de royalties. E também acredito que pela li-

berdade e preferência também, o gosto de fazer 

uma autopublicação acho que também influencia. 

Essas editoras maiores, normalmente elas têm 

uma linha de temas, uma linha editorial muito 

específica, editorial tanto de tema como de tipo de 

artes, então às vezes num cenário de quadrinistas 

tão plurais como a gente tem, nem sempre todos 

vão se encaixar nesses perfis das editoras maio-

res que têm condições de pagar mais. Então nem 

sempre há espaço pra esses artistas nas editoras 

maiores. Daí a solução para continuar produzin-

do é buscando meios alternativos através da pu-

blicação independente, do autofinanciamento, do 

financiamento coletivo, e por aí vai.

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?

Eu acho que viver somente de quadrinhos no 

Brasil é um caso muito raro. Pelo menos no mo-

mento, só pessoas que já estão estabelecidas e 

conseguiram vincular seus quadrinhos a outras 

mídias, transformando em cinema, transfor-

mando em séries, em romance, como é o ca-

sal dos gêmeos, do Moon e o Bá, e conseguindo 

projeção lá fora. Então, na verdade, nem é vi-

vendo de quadrinho no Brasil porque realmente 

o retorno maior vem do exterior. Além disso, eu 

acho que a realidade da maioria das editoras de 

quadrinhos independentes é que eles são multi-

tarefas. Eles se dividem, por eles terem capaci-

dade de entrar em vários processos na produção 

de quadrinhos, como é o caso da Farpa – nós 

somos designers, então a gente usa isso a nosso 

favor. A gente tem controle de todas as etapas, 

de roteiro, de edição, de desenho. Realmente 

só basicamente a revisão de texto e a impres-

são que são feitas fora. Mas o nosso trabalho 

principal não é com a Farpa. A Paula trabalha de 

freelancer, e eu tenho meu trabalho durante o 

horário comercial, então realmente é uma ativi-

dade paralela, no momento, pra gente.

Existem possibilidades de se viver de quadrinhos 

no Brasil, que funcionam de forma temporária, 

até onde eu pude acompanhar, que são através 

dos editais, que hoje em dia são mais escas-

sos ainda, mais editais públicos e privados pra 

produção de quadrinhos. A grande reclamação 

é que a maioria deles tinha restrições pra que 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?
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entrassem em escolas, em compras de governos 

de livro pra escola, então isso também restringia 

um pouco toda possibilidade de temas e aborda-

gens de temas que poderia se ter no quadrinho 

produzido, de ter que se encaixar dentro dessas 

expectativas desses editais. 

Com esse edital que se tem um adiantamento 

bem bacana de remuneração pra produzir, mas, 

de novo, é só por aquele período, um ano, dois, 

e depois realmente você fica refém de ter algo 

que vá conseguir te manter como quadrinista 

somente. Também, como a Paula citou, tem a 

MSP; tem propostas interessantes também, mas 

realmente são coisas que são trabalhos pontuais, 

e num fluxo constante de trabalho, isso ainda 

não vejo acontecer, pelo menos com a maioria 

dos meus colegas que se autopublicam.

Na Farpa a gente tem pensando o nosso último 

projeto, Bate-boletes, como algo além do qua-

drinho, que não se encerra no quadrinho, então 

a gente tá prospectando conteúdos estendidos 

em outras mídias, em vídeo, em áudio, como 

uma forma de experiência. Pode ser que daqui 

a algum tempo eu possa te falar melhor sobre 

isso. Mas nós estamos testando levar uma his-

tória em quadrinho para além dos quadrinhos.

Não. Não é minha principal fonte de renda. Eu 

trabalho durante o expediente normal num es-

túdio de animação, que é o Copa Estúdio. Eu sou 

ilustradora de cenários. Também com ativida-

des de ilustradora freelancer. E o quadrinho eu 

toco em paralelo. Na Farpa Editora, eu e a Paula 

temos horários durante a semana, e no final de 

semana também, pra trabalharmos exclusiva-

mente nas coisas da Farpa. Então a gente orga-

niza dessa forma.

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA?

A desvantagem... acho que as maiores desvan-

tagens são a distribuição, com certeza, porque 

o alcance da produção independente é infinita-

mente menor, e o nosso desejo é que ele chegue 

no Brasil todo, mas é muito difícil sendo tão pe-

queno. O que é uma pena, porque nós gostarí-

amos... Nós temos certeza que há pessoas em 

outros estados que se interessariam pelo nosso 

material. E além disso, outra dificuldade é você 

ter que lidar também com a parte burocrática da 

produção, toda parte de planejamento, financei-

ro, orçamento, isso tudo passa pela gente. Então 

a gente não tá só desenhando, fazendo roteiro, 

fazendo a parte legal. A gente também tem que 

cuidar dessa parte de pré-produção e a parte de 

14. nA suA opinião, QuAis são As mAiores 
dificuldAdes Que A AutopublicAção de 
QuAdrinhos enfrentA? e As mAiores 
vAntAgens?
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economia também. É algo que a gente ainda tá 

quebrando a cabeça, e a gente, quando necessi-

ta, pede ajuda externa de pessoas que entendem 

mais disso do que a gente pra poder conseguir 

realizar o que a gente faz de melhor, que é real-

mente a parte de botar a mão na massa e fazer 

o quadrinho.

A maior vantagem é a liberdade total que você 

tem de aplicar o conteúdo da forma como você 

acha que deve ser feito. Escolher seus temas, es-

colher as mil loucuras que você gostaria de fazer 

em acabamento gráfico – que talvez se fossem 

editadas em lugares maiores – sem nenhum tipo 

de censura. Você também é seu próprio editor 

com relação ao seu cronograma, tempo, então 

isso tudo é muito flexível. E é bom pra você 

também ser gentil com seu próprio processo 

criativo; às vezes você faz um cronograma que 

é irreal, e quando você só tem que responder a 

você mesmo ou ao seu sócio, que no meu caso 

é a Paula, esse tipo de negociação se torna mais 

tranquilo e mais amigável. É melhor de lidar.

A tendência, eu acredito que seja uma rotativi-

dade cada vez maior e mais diversa de autores, 

o que é sempre muito interessante. Eu acho que 

a cada ano vão surgir mais artistas entrando no 

meio do quadrinho e experimentando e desco-

brindo que esse é o meio de expressão que eles 

desejam utilizar pras suas criações, ou aqueles 

que só querem ter uma aventura de uma vez só. 

Eu acho que a tendência é que isso seja mais re-

corrente nos próximos anos. E mais diversida-

de nos temas e no perfil de autor. Mais pessoas 

da periferia fazendo quadrinhos. Tem um tra-

balho muito legal do pessoal da Perifacon, que 

estimula muito esse tipo de produção e a troca 

também dos autores que estão mais em cena já 

há mais tempo, e mais inseridos na cena, que 

eles troquem com esse pessoal do subúrbio, que 

sempre fica às margens dessa grande produção. 

Isso é realmente algo que eu vejo acontecer mais 

pros próximos anos.

Gostaria muito que os quadrinhos entrassem 

mais nas escolas, mas com o atual governo eu 

acho difícil. Mas realmente seria incrível, por-

que além de você formar o leitor, você cria todo 

um mercado, desde a tenra idade, de consumi-

dor pro quadrinho. Mas eu não consigo afirmar 

com certeza de que isso poderia acontecer, pelo 

menos no futuro próximo.

Como a Paula falou, também acho que cada 

vez mais o financiamento coletivo vai aconte-

cer como forma de pré-venda. Talvez isso gere 

15. QuAis mudAnçAs Que você AchA 
Que estão por vir no mercAdo de 
AutopublicAção?
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alguns problemas por questão de cronogramas, 

porque como se espera que você lance um qua-

drinho nos grandes eventos, como a CCXP, aca-

ba que todos os financiamentos coletivos acon-

tecem por volta de agosto, setembro, outubro, 

que são os meses anteriores à CCXP. Acaba que 

fica um fluxo muito grande de pessoas pedindo 

a sua colaboração. E aí o leitor, o apoiador acaba 

tendo que escolher qual projeto priorizar porque 

realmente os projetos vão ficando tão bons e tão 

interessantes, conforme os anos passam, que 

você quer apoiar todos. Mas quando fica tudo 

para a mesma data, você não consegue apoiar 

todos de uma vez. Então esse calendário anual 

de lançamentos talvez precise ser repensado.

Eu recomendaria que você não estudasse somente 

quadrinhos. Eu acho que você ler muitos quadri-

nhos, e muitos tipos de quadrinhos, quadrinho 

europeu, quadrinho americano, quadrinho bra-

sileiro, quadrinhos latinos, quadrinhos asiáticos, 

os mangás, isso é fundamental pra você observar 

diferentes tipos de narrativas, e de tempos, e de 

enquadramentos que você pode depois aproveitar 

pra sua história que vai ser única, que vai ser di-

ferente de tudo que você tá vendo, e vai ser uma 

mistura de tudo isso. Mas além dos quadrinhos, 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo, o Que você 
indicAriA?

eu acho que é importante também a gente consu-

mir narrativas de outras mídias e usar elas como 

fonte de estudos. Eu acho sempre muito legal 

ver muitos filmes, animação, até mesmo teatro é 

importante pra você. Em teatro, dança, você vê a 

capacidade expressiva do corpo, as interações de 

personagens em cena. Isso tudo ajuda depois a 

você contar uma história menos clichê, mais úni-

ca, mais vindo da sua própria experiência, da sua 

própria vivência, de coisas que você viu, de coisa 

que você observou.

Eu também recomendo a leitura de livros te-

óricos sobre quadrinhos como o: Quadrinhos e 

Arte sequencial, do Will Eisner; o Desvendando os 

quadrinhos e Reinventando os quadrinhos, do Scott 

McCloud, e livros de roteiro no geral, que são 

importantes pra você aprender teorias narrati-

vas. Não que necessariamente você precise se-

guir um método de roteiro de cinema, mas vai 

ajudar você a ter mais opções quando você for 

construir a sua história.

Mesmo que você não aplique as técnicas de roteiro 

usadas no cinema pro quadrinho, você conseguir 

construir um bom argumento e depois transfor-

mar isso, decupar isso cena a cena, ajuda você a 

desenvolver sua história melhor. Porque normal-

mente a gente já quer começar desenhando, que 

é um método interessante também, mas eu acho 

sempre legal conhecer outras formas de trabalhar 

seu projeto pra que você depois possa escolher o 

que vai se encaixar melhor no seu cronograma, 
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com seus objetivos finais. Então livros sobre ro-

teiro e narrativa são muito preciosos nesse mo-

mento de estudo.

Existe o canal do quadrinista Raoni Marqs, que 

é bem da hora, e ele faz vários resumos muito 

interessantes pra quem tá começando a assistir 

justamente sobre Storytelling, sobre narrativa, 

sobre roteiro. Ele usa muitos exemplos de fil-

mes já conhecidos pra construir, pra conseguir 

ensinar as pessoas como fazer, como construir 

um bom diálogo, um bom personagem, uma boa 

história. Os vídeos do canal dele têm uma qua-

lidade muito boa.

Além disso, se você vai ser quadrinista indepen-

dente é fundamental que você saiba como edi-

tar o seu trabalho. Se você puder fazer algum 

curso, não necessariamente de graduação, tal-

vez um curso técnico ou um curso mais pontu-

al de Design Gráfico, é muito importante e vai 

te salvar de muito perrengue depois na hora de 

se autopublicar. Porque na parte de editoração, 

de paginação, de tratamento, de fechamento de 

arquivo é onde o pessoal mais se enrola. Então 

realmente você ter uma capacitação de designer 

faz muita diferença do final.

Eu gosto muito do trabalho da Mika Takahashi, 

da Laura Athayde, do Raoni Marqs, do Silva João. 

É muito difícil lembrar os nomes agora. Tô aqui 

olhando pra minha prateleira pra ver se encon-

tro os meus preferidos. O Davi Calil também, 

trabalho incrível. O Felipe Nunes também, que 

já tá nesse mercado desde novo, tem um traba-

lho muito maduro já. E tem a Jéssica Groke e a 

Amanda Miranda, que são de São Paulo e têm um 

trabalho bem legal também.

17. por fim, cite três A cinco exemplos 
de QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu sou formada na graduação pela EBA - UFRJ  

em Comunicação Visual e Design, e agora eu tô 

terminando meu Mestrado na PUC , em Design 

também. 

Como formação profissional eu trabalhei em 

estúdios de Design e em editoras. Eu estagiei 

no Núcleo-i , que é um estúdio de Design aqui 

no Rio de Janeiro; e eu também trabalhei na 

Babilônia Cultura Editorial, que é uma editora 

independente daqui do Rio de Janeiro com uma 

proposta super legal de territórios culturais, 

então a gente fez livros internos de temática 

indígena, mobilidade urbana, mas a gente tam-

bém fazia trabalhos pra fora, pra outras edi-

toras, fazendo capa de livros, ilustrações e tal.

Eu me formei, e aí eu fui trabalhar num estúdio 

de Design chamado Relâmpago, que fazia tra-

balhos de design diversos, tipo capa de álbum, 

identidade visual, ilustração, era bem maneiro. 

E agora eu sou freelancer.

Ainda um adendo sobre a minha formação aca-

dêmica: durante a graduação eu fiz um inter-

cambio pra Willem de Kooning Academy, na 

Holanda, em Rotterdam e lá eu tive bastante 

contato com publicação e publicações híbridas 

– que são publicações digitais impressas – que 

foi um dos temas do meu TCC e também agora 

do meu mestrado.

Ilustradora, Graphic Designer, Quadrinista, Professora e fundadora da editora Farpa.

PAULA CRUZ

Eu comecei meu contato com quadrinho na 

alfabetização, porque a minha mãe me comprava 

gibi da Turma da Mônica pra eu começar a treinar 

o que eu estava aprendendo na escola. E esse 

foi um hábito que nunca parou, essa leitura de 

Turma da Mônica, e depois de mangás, mais pra 

adolescência. Como eu sempre gostei muito de 

quadrinho, eu também sempre estava muito no 

meio dos eventos de quadrinho. Aqui no Rio 

em 2009 teve a Rio Comic Con e eu fui como fã 

porque eu era caloura da faculdade. Desculpa, 

foi em 2010, era meu primeiro ano de caloura 

na faculdade. E foi um evento super legal. 

Infelizmente só teve durante dois anos aqui no 

Rio, mas o primeiro evento da Rio Comic Con foi 

o que toda galera que fazia quadrinhos online se 

conheceu e tal: Quadrinhos A2, Irmãos Cafaggi, 

o Moon e o Bá, Gustavo Duarte, tavam todos lá, 

né?! E eles eram já muito produtivos naquela 

época, mas ninguém imaginava que eles iam 

se tornar a galera da MSP . Naquela época eu 

também acompanhava muito quadrinho porque 

era época que o quadrinho brasileiro estava 

ganhando o Eisner lá fora. O Moon e o Bá, eles 

não tinham exatamente ganho naquela época, 

apesar deles já estarem no meio, mas o Grampá 

tinha ganhado um Eisner. Tô pensando se tem 

mais alguma coisa, mas acho que a formação foi 

basicamente isso.

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?
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Eu acho que o quadrinho independente ele é uma 

resposta às faltas, e digamos, defeitos do merca-

do tradicional editorial porque é um mercado que 

acaba que tá muito longe das pessoas e do que elas 

estão fazendo, principalmente aqui no Brasil. Eu 

acho que na Europa os quadrinhos independen-

tes estão um pouco mais próximos das editoras, 

até por uma questão de tamanho, né?! Do tipo, 

como eu morei na Holanda, eu vi muito essa si-

tuação de que você podia morar numa cidade que 

era praticamente um vilarejo, mas essa cidade não 

estava à margem do que estava acontecendo na 

Holanda. É muito diferente daqui do Rio de janei-

ro, se você mora numa cidade mais pro interior, 

digamos Cabo Frio, Campo Grande, que são cida-

des que tem muita coisa pra fazer, mas que estão 

totalmente isoladas culturalmente. É horrível fa-

lar isso. Eu não tô falando isso com desprezo da 

produção desses locais, mas acaba se tornando um 

local que tá meio longe do que tá acontecendo. E 

como os centros urbanos das grandes cidades não 

estão conectadas em uma questão de urbanização 

e planejamento urbano brasileiro, esses lugares 

tão mais afastados também. E não precisa nem ir 

pra esses lugares que eu citei, mas, por exemplo, a 

galera que produz no subúrbio, Nova Iguaçu, Ni-

lópolis, eles tão bem mais à parte, e estão bem 

mais longe do que tá acontecendo também, não só 

por uma questão geográfica, mas por uma ques-

tão de formação do Brasil, do subúrbio, estão um 

pouco mais à margem também, na periferia.

3. segundo suA visão, como você define 
QuAdrinho independente?

Daí eu acho que os quadrinhos independentes são 

uma resposta a essas dificuldades, e principalmen-

te a como abordar as editoras maiores. Eu também 

acho que as editoras maiores têm preocupações co-

merciais que às vezes os quadrinhos independentes 

não têm tanto; que os quadrinhos independentes 

têm um experimentalismo e um gás que as editoras 

maiores, que são as editoras mais comerciais, já não 

estão tão interessadas normalmente.

Eu também acho que os quadrinhos independentes 

têm um gás e têm algumas propostas, tanto de for-

mato quanto de tema, que às vezes é muito difícil 

você fazer em grande escala. Então também acaba 

virando um laboratório gráfico, um laboratório te-

mático. Por exemplo: na Farpa  a gente pega vários 

temas que não tão em voga, por exemplo, temas 

como a gente escolheu de Bate-bola, que é uma 

manifestação folclórica, tradicional, cultural do Rio 

de Janeiro, mas que na verdade não tem apoio ne-

nhum do governo. É um tema que a gente, eu e a 

Mayara, a gente só sabe de uma publicação de qua-

drinhos que tem isso. Enfim, é um tema que real-

mente é muito mais difícil das editoras explorarem 

também. Então pra mim o quadrinho independente 

tem esse papel de quebrar fronteiras, passar pelas 

fronteiras do mercado, e também mostrar do que 

as publicações são capazes e o que os produtores e 

criadores estão fazendo e falando.
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4. e com relAção Ao QuAdrinho inde-
pendente, como você tomou conheci-
mento desse segmento?
Então, é muito louco isso, porque no Rio Comic 

Con eu já sabia desses quadrinhos independen-

tes, por volta de 2010, porque eu usava muito o 

Blogspot. Olha isso: Bogspot.com. [risos] Eu era 

blogueira, mas no sentido de ter um blog, não 

blogueira no sentido que a gente tem hoje, de 

ser influencer . E na época do blogspot eu já se-

guia alguns quadrinistas, mas eu não sabia que 

aquilo era quadrinho independente, tá enten-

dendo? Não tinha um nome para aquilo. Então 

eu já seguia os Cafaggi, eu já seguia o Moon e o 

Bá, eu sabia o que eles estavam fazendo. Diga-

mos que em 2008, 2009, eu já sabia dessas coi-

sas. Eu fui, inclusive, em uma bienal em 2009 

exatamente, que eu estava prestando vestibular 

pra design, e eu fui lá numa palestra do Moon e 

do Bá. Então eu já tinha noção do que estava ro-

lando de quadrinhos independentes, apesar de-

les já terem uma notoriedade na época por causa 

do quadrinho do Alienista, do Machado de Assis. 

Então eu diria que foi muito por causa dos blogs 

daquela época, 2008, 2009, e também por causa 

da Rio Comic Con, que eu descobri mais quadri-

nistas independentes naquela época

5. QuAis são os métodos de publicAção 
e edição Que você utilizA?
Nesse sentido eu diria que modelos de publi-

cação (se eu entendi direito, senão você pode 

perguntar de novo), eu acho que seria, primei-

ro, investimento próprio; segundo, sistema de 

pré-venda; e terceiro, financiamento coletivo.

6. QuAl suA principAl motivAção prA 
publicAr QuAdrinhos? 
A minha maior motivação é criar as nossas pró-

prias histórias, minha e da Mayara, sobretudo, 

porque a gente fala de temas que as pessoas 

não estão muito afim de falar e, principalmen-

te, porque nós somos duas mulheres no quadri-

nho que a gente tem uma proposta, até mesmo 

de traço e estilo, que é um pouco diferente do 

que se espera de mulheres e tal. Porque infeliz-

mente as pessoas sempre têm na cabeça um es-

tereótipo do que é um quadrinho de mulher. E 

até esse tema quadrinho de mulher é um tema, 

nem era pra ser. Enfim, não tem quadrinho de 

homem. O que também me motiva a fazer pu-

blicação de quadrinhos é desenhar de formas 

diferentes do que eu tô acostumada e criar um 

projeto de livro, experimentar projetos. Tanto 

que a gente fala que a Farpa é um laboratório 

de ideias e projetos, a gente fala internamente.
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Bem, a gente vê um público de quadrinho muito 

forte nos eventos que a gente vai. Até agora a gente 

foi na Bienal de quadrinhos de Curitiba; o FIQ, em 

BH; e a CCXP, né?! A bienal de Curitiba e o FIQ, eles 

têm públicos muito próximos, que são pessoas que 

realmente leem muitos quadrinhos, normalmen-

te leem graphic novels, quadrinhos europeus; eles 

não são tão leitores de quadrinhos americanos, não 

esse público. Esse público não se fala necessaria-

mente, o leitor independente e o leitor de quadri-

nhos americanos. Mas o leitor de graphic novels e 

quadrinhos europeus, ele normalmente é um leitor 

de quadrinhos independentes também. Na CCXP a 

gente viu realmente esse público, que é o público 

Geek , que não necessariamente é um público de 

quadrinhos. Apesar de ter muita gente do quadri-

nho independente que é Geek. Isso também é uma 

coisa interessante. Eu diria que são pessoas que já 

estão acostumadas a ler quadrinhos que saem por 

editoras e aí tentam ler quadrinhos de produção 

independente. Também diria que são pessoas que 

produzem quadrinhos. Tem muita retroalimenta-

ção nesse meio. Tipo, produtores comprando de 

produtores. No caso da Farpa também tem muita 

gente que é da área criativa, muitos ilustradores e 

designers comprando nossas publicações, nossos 

materiais; e também tem muita gente que chega 

pelos temas que a gente aborda, por exemplo, o da 

Mayara tem muita gente que às vezes não é super 

leitora de quadrinhos, mas gosta muito da temática 

folclore e aí compra Naruna.

7. sobre o público Alvo dos QuAdrinhos 
independentes, Quem você AchA Que são 
os leitores?

Olha, eu acho que essa é a questão mais impor-

tante e mais difícil em quadrinhos autopublicados. 

Porque tudo que a Farpa faz como editora, a gente 

faz parecido, por exemplo, com a Companhia das 

Letras; tirando um aspecto que é a distribuição, 

que é realmente a coisa mais difícil de ser quadri-

nista independente. Porque os correios têm taxas 

muito altas pra quem não é uma empresa gran-

de – que faz acordos com os correios e consegue 

frete a R$3,00, R$4,00 – essas coisas todas. Enfim, 

um modelo que eu acho que é muito bom pra você 

conseguir público, mas não necessariamente con-

seguir dinheiro, é publicar quadrinhos online. Por 

exemplo: o Silva João, ele publicou HQ de Briga no 

Twitter e o garroto irritou, tem 40 mil seguidores 

e tal. Cara, o Silva ele é fera, ele super acertou; e 

depois ele fez o financiamento coletivo pra pessoas 

comprarem, e agora eles mandam pelo correio, tal. 

Eu acho que esse é um dos métodos mais efica-

zes. Também tem como vender pela internet, que 

eu acho que é um valor ok, mas funciona pra um 

contingente pequeno. Eu acho que outro tipo de 

abordagem é em feiras e eventos, mas aí também 

fica muito à mercê dessas feiras e desses even-

tos que tem taxas pra você pagar, e às vezes são 

taxas altas, enfim. Mas eu acredito que a melhor 

forma de entrar em contato com esse nicho é pela 

internet mesmo.

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?
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Bem, eu vou comparar com o cenário que eu via 

de quadrinhos como fã em 2010. Eu acho que os 

produtores de quadrinhos aumentaram. Eu acho 

que os temas também ficaram muito mais varia-

dos agora. Por exemplo: as temáticas LGBT; agora 

também entrando a galera do folclore, que é um 

pouco do nosso caso também. Tem muitas mulhe-

res agora. Em 2010 tinha algumas mulheres, mas 

não era metade. E agora eu diria, por exemplo, na 

CCXP 1/3 das produtoras é mulher, no mínimo. Eu 

também acho que tem muita gente que não é ne-

cessariamente de quadrinhos fazendo quadrinhos: 

tem muita gente que é de animação e vai testar um 

quadrinho; ou gente que é de character design  que 

vai testar quadrinho também; ou pessoal de ilus-

tração que também vai pra quadrinho. Eu acho que 

agora também tem uma polarização de produtores 

nesse meio, que antes era realmente o pessoal fis-

surado em quadrinho que estava fazendo, naquela 

época de 2010.

9. QuAl suA percepção em relAção 
Aos novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que esse 
número tem AumentAdo ou diminuído?

Então, como falei, a gente da Farpa ainda tá na 

fase de autopublicação, e tá começando as con-

versas pra publicar pessoas de fora. Na verdade, 

esse contato se dá mais pelo convívio, contato 

presencial do que online, na minha opinião. Mas 

a gente também tem muita... A gente conhece 

muita gente por Instagram. Se tornou uma rede 

muito forte pra isso. Mas os produtores mesmo, 

e os autores, a gente normalmente conhece em 

eventos. Então eu diria que se você quer entrar 

em contato com esse tipo de editora e esse tipo de 

autor é melhor que você vá em eventos, mas nada 

te impede de mandar uma DM no Instagram e as 

pessoas responderem. A gente da Farpa sempre 

responde. É bem acessível assim. 

Isso também vale pra conhecer novas edito-

ras, mas eu acho, por exemplo, eu e a Mayara, 

a gente já conhece o pessoal que é da Veneta, 

Balão Editorial, todas essas editoras um pouco 

menores, mas o problema é que às vezes de-

pois desse contato presencial é muito difícil 

falar com eles pela internet. Então realmente 

pra essas editoras um pouco maiores assim seja 

melhor um contato presencial e pegar cartão, e 

talvez até trocar por telefone, que é o que a gen-

te não tentou até então.

Então, eu não sei se eu entendi muito bem essa 

pergunta, e talvez tenha uma pequena dispari-

dade entre o que eu e a Mayara falarmos, mas na 

Farpa a gente faz um sistema de publicação que 

até o momento é autopublicação, tá? Porque a 

10. em suA experiênciA pessoAl como 
funcionA o contAto com um(A) novo(A) 
editor(A)?
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gente é autora e editora ao mesmo tempo, já que 

a gente decidiu que não ia mais esperar as edito-

ras mandarem propostas pra gente ou responder 

nossos e-mails. Isso aconteceu no FIQ, quando 

a gente teve aquela rodada de negócios que eles 

fazem, e todos eles falavam que a gente já estava 

pronta, que os trabalhos eram ótimos, mas que 

na real a gente tinha que fazer um quadrinho um 

pouco maior. E a gente também falou: “Pô, mas 

só depois de fazer um quadrinho de cem pági-

nas que a gente vai falar com essas editoras?” E 

aí a gente resolveu fazer uma editora com nossa 

proposta, escolheu o nome, que foi a Farpa. E aí 

como modelo de publicação a gente tem o mo-

delo de autopublicação, que a gente entra com 

os esforços e o trabalho, e o dinheiro vem da va-

quinha da editora, que agora a gente conseguiu 

fazer, por exemplo, um modelo de financiamento 

coletivo no Catarse, mas nossa primeira publica-

ção, que foi o Hoje Eu Durmo Cedo, foi nosso di-

nheiro investido. O Sabá ele foi vendido no siste-

ma de pré-venda, que também super funcionou, 

mas era uma publicação bem mais barata do que 

vai ser Bate-boletes, né?!

Bem, primeiro, a questão de as editoras não se-

rem tão fácil assim de se manter o contato ou 

ter o contato. Segundo, que as editoras às vezes 

não estão interessadas nos temas que tão sendo 

abordados no mercado independente. Tipo, pra 

uma editora, ainda mais aqui no Brasil, é um tiro 

muito no escuro você publicar alguém que não é 

conhecido. Então isso se torna um problema pra 

eles. Não é seguro. O que eu acho uma pena, mas 

eu entendo que o dinheiro às vezes fala mais alto 

e as pessoas só queiram saber de publicações que 

com certeza vão vender. Enfim, é uma questão de 

marketing, né?! Terceiro, que a autopublicação é 

um caminho mais fácil e mais viável pra quem é 

independente; você fazer um Catarse, você pre-

cisa de ter um apoio de cinquenta pessoas pra 

produção dos seu livro. E cinquenta pessoas é um 

número muito pequeno se comparado a digamos, 

sei lá, mil pessoas pra comprar um livro e ele ser 

rentável numa editora. Então realmente é uma 

coisa que é muito mais fácil pra quem é pequeno. 

Quarto, que as pessoas podem usar a autopubli-

cação como portfólio também, que é: você se au-

topublica, e depois uma editora compra, porque 

ela já sabe que o projeto foi bem-sucedido, então 

ela vai lá e tem menos medo de fazer os trâmites, 

fazer o investimento, digamos assim.

Eu queria fazer um adendo nisso, Renan, porque 

não é exatamente o que você perguntou, mas é 

uma coisa interessante. Meu grupo de estudos, 

um dos pesquisadores, o Miguel, (que eu esqueci 

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?
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o nome agora, mas eu posso te passar direito), 

ele tem um estudo sobre publicações indepen-

dentes e uma resposta pro mercado editorial. É 

uma tese de doutorado que ele tá escrevendo. Ele 

tá agora no segundo ano e a hipótese dele é que 

as editoras pequenas e as pequenas publicações, 

elas atendem um nicho que é muito específico, 

mas que se esse nicho sempre pagar as publi-

cações, a gente vai ter menos descarte, menos 

livro sobrando e vai girar tanto dinheiro quan-

to uma editora grande gera. Porque quando você 

vende numa editora grande, você consegue oito 

ou dez por cento, no máximo, do preço de capa 

pro autor. Quando é uma editora pequena não, 

você consegue cinquenta por cento, sessenta por 

cento do preço de capa pro autor, às vezes cem 

por cento se é autopublicado. E aí se você faz a 

quantia cem por cento pra cem pessoas, às vezes 

é o mesmo valor de 10 por cento pra mil pessoas, 

então realmente a matemática mostra que as pu-

blicações menores, elas são rentáveis. Outra coisa 

que ela também aborda, nessa tese de doutorado 

dele que tá em andamento, é que nem todo as-

sunto precisa ser best-seller, nem todo mundo 

precisa ser Harry Potter, porque tem temas locais, 

que eles são necessários pra comunidade local e 

ponto. As pessoas não precisam saber lá do outro 

lado do mundo sobre o Bate-bola, às vezes, mas é 

importante que pra comunidade do Bate-bola eles 

tenham essa visibilidade, eles se sintam vistos. 

É um tema que eu acho que é super pertinente 

pro seu estudo e acho que vale a pena falar. Não 

tá pronto, mas você pode citar talvez que tá no 

prelo, essas coisas de academia. Enfim, acho que 

talvez valha a pena você dar uma conversada com 

o Miguel. Tudo bem que já vão acabar suas en-

trevistas, mas acho que é uma situação afim que 

ele tá falando.

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?
Cara, viver de quadrinhos no Brasil é fazer tudo 

ao mesmo tempo, né?! Porque aqui no Brasil 

a gente tem que fazer todas as etapas. Eu e a 

Mayara, a gente é roteirista, a gente é dese-

nhista, a gente é colorista, a gente é arte-fi-

nalista, a gente é editora e a gente é produtora 

gráfica. Tudo bem que nem todos os ilustra-

dores fazem isso, mas é muito comum que 

façam isso, que você mesmo publique, edite e 

tal, quando é um mercado totalmente diferente 

dos Estados Unidos, que é extremamente espe-

cializado. Eu também acho que viver de qua-

drinho no Brasil é uma coisa muito difícil em 

tempos de Bolsonaro, porque muitos editais de 

cultura foram simplesmente aniquilados por 

esse crápula, então a gente tem muito menos 

chance de ganhar um edital pra você ter uma 

renda fixa por mês. Eu e Mayara, a gente até 

sabe alguns, mas são muito poucos editais, e se 

você é produtor independente, os editais, eles 

ajudam muito. Tirando isso, eu também acho 



344

que o mercado, como ele é muito independen-

te, é cada um por si, ele só tem uma grande 

empresa pra se trabalhar com quadrinhos, que 

é a Turma da Mônica, do Maurício de Sousa. E 

tudo bem que agora eles estão tentando outras 

coisas – MSP tá aí e tal –, mas é realmente um 

mercado um pouco mais restrito. Normalmente 

quem faz quadrinho não vive só de quadrinho, 

mas também de coisas que faz de ilustração, de 

comissão; tem que ser um pouco mais versátil 

nesse sentido, entendeu? Porque ainda mais no 

Brasil, com crise editorial que estamos tendo 

– que pra mim não é uma crise, é uma conse-

quência de um modelo de mercado que a gente 

tem –, o quadrinista independente ele não con-

segue nem adiantamento pra trabalhar às ve-

zes. Então realmente fica complicador esperar 

viver exclusivamente de quadrinhos no Brasil.

Eu faço quadrinhos porque eu amo quadrinhos. Eu 

não espero ganhar dinheiro com eles, porque a coi-

sa que me paga é meu trabalho de design de ilus-

tração, que é o que eu amo mais na vida. Design e 

ilustração são as coisas que mais amo. É difícil fa-

zer um ranking de paixões na sua vida, mas eu sei 

que quando eu fui pelas artes, eu estava querendo 

trabalhar com Design, e acabou que quadrinho fala 

muito das coisas que eu amo em Design, então eu 

também faço quadrinhos, mas realmente eu ganho 

dinheiro com trabalhos de Design e de ilustração. 

Eu nem tenho essa pretensão de ganhar dinheiro 

com quadrinhos exclusivamente, não. Pra mim é 

muito mais falar sobre as minhas histórias e ter 

meu trabalho como autora.

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA?

Minha vantagem é poder me autopublicar, não 

ficar refém de nenhum editor que queira mudar 

as histórias, mudar o que eu faço, mudar o pro-

cesso, ter essa liberdade. Vantagem também é 

ter o meu tempo, ter a minha cabeça, poder pro-

por, poder ser experimental. Desvantagem é pra 

mim a distribuição mesmo, porque a única coisa 

que eu não gosto em quadrinhos independentes 

é ter que embalar, ter que ir nos Correios, enfim, 

essas coisas, esses trâmites de levar até os Cor-

reios eu acho muito chatos. É a única coisa que 

acho chata, todo o resto eu acho maneiro.

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA? e As mAiores vAntAgens?
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Olha, difícil, hein?! Eu diria que a tendência 

é crescer, crescer, crescer ainda mais. CCXP é 

sempre uma loucura, artist’s alley , porque é 

muita gente. Eu acho que cada vez mais tá vindo 

mais gente ainda. Eu também acho que a ten-

dência é ter mais mulheres, mais autores LGBT e 

negros. Eu também acho que a tendência é qua-

drinhos mais políticos, porque não tem como 

não falar de política nesse meio. E quando eu 

falo de política não é fazer quadrinho do Capi-

tão Brasil , entendeu? É quadrinho cada vez mais 

falando sobre minorias e pessoas à margem. 

Deixa ver o que mais.

Eu também acho que mais editoras grandes vão 

usar financiamento coletivo. Foi uma coisa que 

surgiu com os quadrinhos independentes, mas já 

tem editoras maiores usando, porque elas tam-

bém estão “mal das pernas ”, né?! Tipo a Veneta 

já usou o financiamento coletivo pra lançar coi-

sa do Marcelo Quintanilha. Então eu acho que 

uma tendência do mercado é o financiamento 

coletivo virar realmente, uma estratégia de au-

topublicação. Eu não sei se você tá lidando so-

mente com quadrinhos, mas já tem editoras que 

só fazem isso. Elas não têm plano de negócios 

que não envolvam financiamento coletivo, como 

a editora Wish, só de publicações de contos clás-

sicos, contos de fadas, essas coisas todas.

15. QuAis mudAnçAs Que você AchA 
Que estão por vir no mercAdo de 
AutopublicAção?

Bem, primeiramente, estudar muito narrativa, né?! 

O livro Story, do Robert McKee; o Desvendando os 

Quadrinhos, do Scott McCloud; Joseph Campbell, 

qualquer coisa dele, pra estudar como se faz histó-

rias; estudar muito cinema também, porque acaba 

que é uma das artes mais próximas dos quadri-

nhos é cinema, principalmente em questão de 

Storyboard. Também diria pra estudar muito de-

senho, muito, muito, nunca termina. Estudar, 

fazer muito modelo vivo; estudar muito composi-

ção, tem livros inteiros só sobre composição, né?! 

Mas eu estudo muito composição vendo filme, tipo 

as composições dos Incríveis  que são sempre per-

feitas. Todos os enquadramentos dos Incríveis 1 são 

perfeitos. Eu vejo muita animação pra estudar isso 

também, muitos filmes preto e branco. Eu tenho 

visto muitos filmes clássicos. Toda quarta feira eu 

tenho visto um filme clássico. Isso tem me ajudado 

muito a pensar composição. Eu também diria pra 

estudar sobre produção gráfica, qualquer livro, tipo 

assim: Manual de produção gráfica, do André Vilas 

Boas já tá bom; porque tem gente que não sabe o 

mínimo possível disso, aí tenta se autopublicar e 

depois toma vários “caixotes” . E eu também di-

ria pra estudar um pouco sobre modelo de negó-

cios, quer dizer, se você quer ter sua editora, como 

a gente tem a Farpa, tem que estudar todas essas 

coisas e mais um pouco. Se você quer só se au-

topublicar, então é mais questão de narrativa, de 

desenho, de criar histórias. 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo, o Que você 
indicAriA?
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Olha, eu acho difícil lembrar assim na lata, mas 

tenho aqui alguns links, aí eu lembro de cara 

do Silva João, que eu amo ele. Ele é incrível. Ele 

pra mim é um dos maiores achados que tem de 

quadrinhos independentes. Também indicaria 

Laura Athayde e LovoLove6, perfeitas, sempre 

fazem coisas muito, muito incríveis. Julia Loyo-

la também. Ela é um monstro do desenho. A 

mulher manda muito, muito. 

Deixa eu ver quem mais. Um que eu descobri 

recentemente e eu amei é o Match, do Kophee. 

Esse garoto também desenha muito. Eu também 

indicaria o Guilherme Petreca e o Raoni Mar-

qs. Eles fazem quadrinhos incríveis. Um que eu 

também descobri recentemente, que eu amei, 

amei tudo, é o Gabriel Dantas. Ele é incrível, in-

crível mesmo.

17. por fim, cite três A cinco exemplos 
de QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Bom, eu sou arquiteto por graduação pela 

UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Tenho uma especialização em quadrinhos pela 

ÉESI, École européenne supérieure de l’image, em 

Angoulême, na França e mestrado em comu-

nicação pela UFRJ também.

Ilustrador, Quadrinista, Arquiteto, Professor, Youtuber e editor da Guará.

RAPHAEL PINHEIRO

Nossa, complicadíssimo! [risos]

Porque o que é independente, de fato?! É um 

termo super guarda-chuva. 

Eu acho que o que não tá no mainstream, que 

não tá no molde do mercado, é independente. 

E como o mercado no Brasil, é Panini, e ponto. 

Então tudo é independente nas outras linhas. 

Sabe?!

Se bem que é foda... porque se pensarmos no 

Pipoca & Nanquim, eles tem um modelo de 

negócios próprio que está funcionando.

Então deixa eu tentar redefinir. Eu acho que 

independente é a pessoa que faz, mais porque 

ela tem vontade, do que pela expectativa de 

se ganhar dinheiro com isso. Não que não vá 

ganhar, mas não é esse o objetivo motriz. 

Eu acho que todo mundo que usa a palavra 

independente, usa ela em algum sentido de 

correr por fora. Por fora do quê? Aí é que depende 

do que cada um corre.

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?

Pô, foi velho, cara. Eu tinha aquele Almanacão 

da Mônica quando eu era criança, mas era isso. 

Só quando eu virei adolescente é que comecei a 

olhar os quadrinhos de Star Wars na banca (de 

jornal), aquele Old Republic, alguma coisa as-

sim, e depois os quadrinhos do Homem-Aranha 

Ultimate, que eu adorava. Lembro que tinha os 

Supremos junto com aquelas histórias.

E comecei a ler a partir daí, então foi com, sei 

lá, quinze anos, não sei... foi bem mais velho. 

Mas eu lia sem compromissos, não era algo que 

eu era grande fã. Só achava legal, e ponto. 

Eu só fui redescobrir quadrinhos quando eu 

fui fazer videogame na faculdade já, comecei a 

programar, e achava que eu desenhava e que 

escrevia. Aí pensei: “Vou fazer quadrinhos en-

tão, porque eu sei fazer”. E foi aí que eu comecei 

a estudar quadrinhos de verdade e me apaixonei. 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?
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Então... Como eu te falei, eu não lia tanto qua-

drinho assim antes de começar a estudar o meio. 

Eu não era um grande aficionado, não colecio-

nava Marvel e DC, e por isso, quando eu fui co-

nhecer quadrinho, já foi muito pelo mercado in-

dependente. Fui procurar quadrinhos no Brasil, 

ver o que se fazia, com a ideia de fazer o meu, e 

encontrei vários títulos. 

O que acontece?! Eu comecei a fazer quadri-

nhos em 2014, e logo depois eu fui pra Ingla-

terra para fazer um intercâmbio pela faculdade, 

e nesse momento eu comecei a me familiarizar 

muito mais com o quadrinho de lá do que aqui, 

né?! Porque quando eu estava aqui, eu não tinha 

muita noção. Acabou que eu aprendi meio que 

de lá para cá, e como lá eu ia nos eventos, eu 

comecei a conhecer muito mais quadrinho in-

dependente lá do que aqui. E quando eu voltei, 

já voltei direto nesse rolê independente. Tanto 

que no ano seguinte eu fui para o FIQ, Festival 

Internacional de Quadrinhos, no Brasil, e achei 

fantástico. Ali eu tive a sensação: “É isso aqui, 

me encontrei.” 

Pra mim, desde o início, sempre foi muito mais 

essa galera que corre por fora... Por exemplo: 

eu nunca tive pretensão de desenhar o Batman; 

nunca me ocorreu, e até hoje não tenho essa 

pretensão. Quadrinho para mim serve para con-

tar história. Eu quero contar as minhas histó-

rias. Eu não quero desenhar para os outros, não 

quero ser um assalariado. Acho que é isso.

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?

É contar histórias. Para mim, é contar histórias.

Para mim, desenho é uma ferramenta. O que eu 

quero mesmo é contar minhas histórias, e eu 

vejo quadrinhos como uma forma prática, barata, 

e muito eficiente para eu contar as histórias que 

eu quero contar – que são muito visuais. Não são 

todas as histórias que funcionam em quadrinhos, 

mas as minhas histórias em geral funcionam (eu 

acho que funcionam). E assim, é o que eu gosto 

de fazer, o que eu sei fazer, e é muito barato em 

relação a qualquer outra coisa. Comparar o custo 

de fazer um quadrinho, uma animação, um filme 

é impossível. Tanto que agora, as produtoras co-

meçaram a prestar atenção, aqui no Brasil, que os 

quadrinhos são um ótimo jeito de testar um con-

ceito. Então estão acontecendo várias parcerias de 

produtoras, de séries, de filmes, pegando o quadri-

nho como base, como fonte, para testar um concei-

to. Ver se funciona, se não funciona. E isso é algo 

que tem me chamado a atenção.

Enfim, eu acho que é isso, é um jeito que eu encon-

trei onde eu consigo contar as histórias. 

5. QuAis são os métodos de publicAção e 
edição Que você utilizA?
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6. QuAl A suA principAl motivAção pArA 
publicAr QuAdrinhos?
É contar histórias. Para mim, é contar histórias.

Para mim, desenho é uma ferramenta. O que eu 

quero mesmo é contar minhas histórias, e eu 

vejo quadrinhos como uma forma prática, bara-

ta, e muito eficiente para eu contar as histórias 

que eu quero contar – que são muito visuais. 

Não são todas as histórias que funcionam em 

quadrinhos, mas as minhas histórias em geral 

funcionam (eu acho que funcionam). E assim, 

é o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, 

e é muito barato em relação a qualquer outra 

coisa. Comparar o custo de fazer um quadrinho, 

uma animação, um filme é impossível. Tanto 

que agora, as produtoras começaram a prestar 

atenção, aqui no Brasil, que os quadrinhos são 

um ótimo jeito de testar um conceito. Então es-

tão acontecendo várias parcerias de produtoras, 

de séries, de filmes, pegando o quadrinho como 

base, como fonte, para testar um conceito. Ver 

se funciona, se não funciona. E isso é algo que 

tem me chamado a atenção.

Enfim, eu acho que é isso, é um jeito que eu 

encontrei onde eu consigo contar as histórias. 

Não tem! [risos]

Ah, é foda! A gente conversa que são as mesmas 

duzentas pessoas que compram quadrinhos 

no Brasil, o que é muito ruim, porque a gente 

não tem que vender quadrinhos para o leitor de 

quadrinhos. Leitor de quadrinhos é uma criatura 

complicadíssima! Por exemplo: eu sou leitor de 

quadrinhos, mas tem quadrinhos que eu não 

gosto, “não quero ler esse quadrinho.” E aí, o 

que acontece com esse autor, entendeu? Então a 

gente não tem que fazer quadrinhos para quem 

lê quadrinhos, tem que fazer quadrinhos para 

quem quer ler sua história. Se você quer fazer 

quadrinhos de terror, você tem que procurar o 

público que gosta de terror; se quiser fazer um 

quadrinho de aventura, se pergunte quem gosta 

de filme e jogo de aventura, e tem que vender 

para essa pessoa. Porque o leitor de quadrinho, 

às vezes gosta de um e não gosta de outro. O 

Brasil é muito grande, e tem muito público em 

potencial, o que falta são os autores acharem 

seus leitores, e vice-versa. 

O que a gente tem observado com a Guará 

é justamente isso, e a gente quer fazer uma 

publicação gigantesca para alcançar vários 

lugares e as pessoas pensarem: “Nossa, isso 

existe.” Porque a gente acredita que as pessoas 

conheçam os quadrinhos que saem, mas elas 

não conhecem; o público medio brasileiro – 

aquele rapaz que vai assistir Vingadores no 

7. sobre o público-Alvo dos 
QuAdrinhos independentes, Quem você 
AchA Que são esses leitores? 
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cinema – ele não sabe o que existe de quadrinho 

brasileiro. No máximo, acredita que é Turma da 

Mônica e acabou, entendeu? Por isso queremos 

fazer tiragem para todo o Brasil e não dois mil 

exemplares. A Pipoca & Nanquim e a Darkside, 

que são grandes, fazem tiragens de quatro mil, e 

isso ainda é muito pouco para atingir o país todo. 

Porque se existisse um quadrinho que vendesse 

dez mil, aí sim poderíamos dizer: “Caramba, 

essa publicação está chegando em pessoas.” 

Mesmo que fosse um quadrinho pequeno, mas 

teria chegado em dez mil pessoas. 

Se a gente faz análise estatística de quem é o 

leitor de quadrinho brasileiro – que eu faço 

naquela minha pesquisa anual, inclusive já, 

já, sai a de 2020 – é preciso ter mais dados; a 

gente não tem gente suficiente para conseguir 

entender quem é esse perfil. É algo que é ainda 

muito vago.

Mas vamos lá, pegando pela minha pesquisa, 

o leitor de quadrinhos no Brasil é rapaz, classe 

média alta, de 25 a 35 anos, que era nerd quando 

era menino, e permanece nerd – porque isso é 

algo que está na moda agora –, tem dinheiro 

para gastar, e gosta de colecionismo. Sabe?

Só que isso é uma generalização absurda, 

entende? Só que quando eu penso durante a 

criação dos meus quadrinhos, eu me pergunto: 

“Será que esse perfil de pessoa vai gostar de ler 

isso? E eu não sei. Não sei mesmo. É uma dúvida 

enorme, porque não tem como saber.”

[Mas você pensa no publico alvo enquanto está 

escrevendo, ou escreve o que te dá vontade?] EN-

TREVISTADOR

Um pouco dos dois, sabe?

Agora com a Guará está tendo muito mais esse 

pensamento. Existe alguns roteiros que estamos 

querendo fazer acontecer, mas nesse caso 

queremos realizar publicações simultâneas, 

publicar um almanaque de HQs com várias 

histórias. A gente tem uma história de aventura, 

super gostosinha, que qualquer pessoa pode 

ler, juntamente com outra história que é para 

maiores de dezoito anos. E, obviamente, não 

podemos publicar isso junto. Temos que nos 

perguntar: “Quem vai ler esse almanaque?” É 

uma preocupação de agora. 

Porém, eu acho que o independente, em geral, 

não pensa nisso; ele (autor) quer contar a 

história dele, e é isso aí.

Mas às vezes sim. Eu, quando fiz Silas, eu pensei 

na Pixar, um quadrinho que a criança vai ler 

e achar divertido, já o adulto vai entender que 

tem algo mais escondido ali. Já o Mesa 44, eu 

sabia que seria um quadrinho que pouca gente 

iria ler, porque é um quadrinho que a arte não é 

tão atrativa com um conteúdo mais específico, e 

por essas características eu sabia que iria vender 

menos. Mas era um quadrinho que eu queria 

fazer, que eu precisava fazer, até por fazer 

parte do meu mestrado. Nesse caso eu pensei 
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no público alvo, e mantive o projeto mesmo 

sabendo das questões.

O pessoal do independente não tem só gente 

fazendo de qualquer jeito, tem gente fazendo os 

projetos de forma séria. Só que esse cara que 

está fazendo profissionalmente pensa: “O que 

vai dar dinheiro?” e a resposta é que ninguém 

sabe, porque a gente não tem uma referência no 

Brasil do que dá certo. Então já que eu não sei o 

que vai dar certo, eu faço o que eu quiser. 

Acho que o pensamento é um pouco por aí, 

sabe? Porque se tivéssemos um modelo que 

demostrasse o que funciona bem, iria acontecer 

várias variações desse modelo. Igual quando sai 

o filme de alguma coisa que fez muito sucesso 

e sai um monte de coisas parecidas com aquela 

temática. Então se tivéssemos um grande 

sucesso de comics no Brasil (que não tem), sem 

dúvida pelos próximos cinco anos iriam ficar 

surgindo sósias daquilo. Como não existe isso, 

cada um segue fazendo o seu. Está todo mundo 

tentando emplacar, sabe? Carregando no fundo 

do coração o sentimento de “o meu vai...” – e 

não vai [risos] pelo simples fato de que esses 

autores não fazem o suficiente. Imprimir dois 

mil quadrinhos não é suficiente para o autor 

acontecer. É complicado, então eu acredito que 

para conseguirmos furar a bolha, temos que ir 

com os dois pés na porta, entrar já em todos os 

lugares, entrar com propaganda, com outdoor, 

etc. Ninguém tem grana para fazer isso. E por 

isso ficamos sempre em um público de nicho, 

que se encerra nele mesmo. Temos que romper 

a bolha, porque ela é autofágica. 

Eu estava em um evento, o Festival Guia dos 

Quadrinhos, em 2015, e ao final desse evento foi 

quando caiu a minha ficha, foi a hora da maça 

na cabeça, sabe? Eu estava no final do evento 

e estava acontecendo um leilão de originais. 

Enquanto o leilão acontecia eu percebi que 

os únicos que estavam dando os lances eram 

os autores que estavam nas mesas do evento. 

Apenas eles. Não tinha nenhum publico 

participando. Foi quando eu percebi que tinha 

algo que não estava funcionando.  
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Internet é o primeiro ponto. Não tem como 

negar que a internet ajudou para caramba em 

muita coisa. Eu só existo por causa da internet; 

o canal no Youtube foi o que fez eu existir como 

quadrinista. Mas ao mesmo tempo a internet 

é foda, porque se você existe somente digital-

mente, você passa a ser uma entidade e não 

uma pessoa. Eu tenho amigos que são muito 

famosos na internet, mas que na vida real eles 

não existem, não conseguem emprego e tal... 

Porque like não paga as contas. Então você tem 

que existir na internet e fora dela, o que é mui-

to difícil de fazer. 

Enfim, internet é um bom jeito de conseguir 

visualizações, de se conseguir notoriedade na 

cena,  e com essa notoriedade conseguir en-

raizar isso no mundo real de alguma forma – 

teoricamente.

E para fazer isso, ou se tem um mecenas, ou 

se tem muito dinheiro para fazer o que eu fa-

lei acima, entrar com seu título da publicação 

já tendo propaganda, post patrocinado, etc. Já 

chegar apresentando seu trabalho para o Brasil 

inteiro. Mas ninguém consegue fazer isso. Eu 

sei que é irreal.

A alternativa é o pessoal pensar em marketing 

mesmo. Ninguém pensa em marketing – in-

clusive digital – para conseguir chegar nas 

pessoas. No mundo dos quadrinhos parece que 

ninguém está estudando esse troço. É um jei-

to de, sei lá, tentar se colocar nesse universo. 

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?

Eu mesmo tenho que tomar vergonha na cara e 

estudar isso. 

Huuum, o que mais?! Adaptação é um jeito 

também. Tentar entrar em contatos com pro-

dutoras. Porque eu já vi quadrinhos mais ou 

menos que fecharam contrato com produtoras, 

e isso deu um gás na obra. 

Mas enfim... deixa eu pensar.

Outro jeito é entrar em contato com influencia-

dores também, né?! Não só com os gibitubers 

– youtubers que tem como tema quadrinhos – 

porque esse pessoal fala para um público con-

vertido. O gibituber fala para quem lê quadri-

nhos. Novamente, o que eu falei antes: se faz 

quadrinhos de terror, tem que mandar para 

um youtuber que fale de terror, entendeu? Faz 

quadrinho Noir, manda para quem fala de tema 

Noir... porque esse influenciador vai falar com 

um público que vê filme daquele tema, que lê 

literatura daquilo, que joga videogame daquilo... 

E esse é o lugar que a gente tem que chegar, 

um público em potencial, as pessoas que gostam 

daquele tema, não de quadrinho. 

Acho que essa é uma maneira de furar a bolha. 

É algo que eu tô tentando fazer. Até consegui 

um pouco com o Silas, quando entrei em gru-

pos de Steampunk e alcancei um pessoal legal 

desse gênero. No entanto, com o Mesa 44, eu 

não consegui, e essa é uma frustração que eu 

tenho. Porque quando eu penso no público alvo 

do Mesa 44, eu chego a conclusão que é uma 
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pessoa que está no bar e não na internet. Ele tá 

bebendo ao invés de estar no Facebook, então 

eu não sei como chegar. Eu não vou de bar em 

bar, no estilo fanzineiro, vendendo meu zine. 

Eu não sei se esse é o caminho.

Mas resumindo, eu acredito muito mais em 

investir em qual a temática, o gênero daquele 

projeto, do que qualquer outra coisa. 

9. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo ou 
diminuído?
Aumentado para caralho. 

Muito! Muito, muito, muito...

E é uma curva. Vou inventar um número aqui: 

digamos que temos seiscentas pessoas fazendo 

quadrinhos no Brasil hoje. Desse número, tem 

umas trezentas que estão fazendo quadrinhos 

há vários anos, e vão continuar fazendo. Os ou-

tros trezentos são uma galera flutuante, que en-

tra, faz um ano, dois anos, percebe que é uma 

roubada e vai embora. E, em seguida, entra um 

novo grupo de pessoas. Então tem uma rotativi-

dade grande, e tem um outro grupo que perma-

nece perene, que está lá para valer. Esses dois 

grupos estão crescendo. Consideravelmente. 

Podemos perceber isso pela Comic Con. A cada 

ano tem mais gente se inscrevendo, o núme-

ro de mesas aumentando... E tem um detalhe, 

que se criou uma narrativa que esse evento, em 

especial, dá bastante dinheiro. Por conta disso 

muita gente que não faz quadrinhos, mas é ilus-

trador, quer entrar para aproveitar e vender seus 

produtos. Por exemplo: tem um pessoal que faz 

um artbook e acaba entrando no festival – afinal, 

tem um bom trabalho de ilustrador – e se apro-

veita do evento sem de fato estar produzindo 

quadrinhos. Por isso, acho até difícil usar esse 

dado para afirmar isso.

Mas comparando a Comic Con com outros even-

tos como FIQ, Bienal de Curitiba, dá para perce-

ber que tem muita gente fazendo (quadrinhos). 

Por exemplo: quando eu entrei nesse mercado 

– por volta de 2015 – todo mundo se conhe-

cia pelo nome, sabe? Eu conhecia todo mundo 

que produzia quadrinhos. Agora é impossível. 

No máximo você conhece alguém que conhece 

alguém... São dois níveis de relação. Se eu não 

conheço aquele produtor, ao menos devo conhe-

cer alguém que conhece ele. O que significa que 

estamos em um segundo estágio, que demons-

tra esse crescimento significativo e exponencial. 

O grande problema é que o público não cresce 

igual. Os leitores não estão crescendo na mesma 

proporção... e isso vai implodir. Estamos a ca-

minho do precipício. 
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Então, eu vou falar duas coisas. Uma é da Guará, 

em específico, – afinal, não tem nada parecido 

com a Guará no Brasil – e uma pessoal, como 

artista independente antes da editora.  

Rola um pensamento geral, entre o pessoal inde-

pendente, de que a editora é o caminho... de que 

se conquista o sucesso quando se fecha parceria 

com uma editora, entendeu?

E é o oposto disso.

Editora é furada. Ainda mais agora, que todas 

as livrarias estão quebradas. A editora não é um 

bom deal; o autor ganha muito menos dinheiro, e 

fica muito mais restrito, com as editoras. A van-

tagem nesse caso é que se consegue aprender o 

funcionamento da coisa, porque se tem alguém 

mais experiente que você – nesse caso o editor 

– que vai fornecer as informações do processo, 

e vai fazer esse autor aprender muitas coisas em 

muito pouco tempo. Então a minha recomenda-

ção – e eu meio que fiz assim – é: consiga uma 

editora no início, para se aprender rápido o que 

é necessário aprender (gráfica, diagramação, um 

pouco de edição, etc.). E feito isso, corre por fora. 

Porque fazer independente é mais vantagem, 

sim, do que produzir por uma editora. 

Dá mais trabalho? Dá! Mas as editoras também 

estão (no que elas podem) terceirizando o traba-

lho para o autor. São poucas editoras no Brasil, 

atualmente, que de fato editam. Dá para citar a 

Balão Editorial, a Mino, e só... Eu digo que edi-

tam no sentido de que o editor vai acompanhar o 

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?

processo, vai dar palpites, vai mandar mudar, vai 

criar junto com o artista. 

O resto são editoras que vão pegar coisas que 

existem, coisas prontas, ou coisas de autores que 

já são famosas, portanto, sabem que o material 

vai vender. Fazem um acordo do tipo “me dá aqui 

sua obra que nós vamos vender”, e todo mundo 

ganha um dinheirinho. O que não está errado... 

[pausa] Na verdade, está um pouco errado sim, 

porque nesse caso é um papel de distribuidora, e 

não de editora. Uma editora tinha que trabalhar 

em conjunto com o autor.

Eu entendo editoras que publicam coisas gringa 

porque não têm outra alternativa. Mas no caso 

de material nacional, o ideal é a editora acompa-

nhar o autor, e nesse caso a gente entra em outro 

problema que é: a gente não tem editores capa-

citados. Não tem editor de quadrinho no Brasil. A 

gente tem editor de publicidade, economia, essas 

coisas... que entendem do processo, mas não en-

tendem de acompanhar o artista. Eles não vão 

conseguir olhar para uma página e dizer: “Olha, 

isso aqui está com a composição errada. Muda a 

ordem de leitura porque senão isso não vai fun-

cionar.” A gente não tem isso, eles não sabem 

disso. Esse perfil é preenchido por um publicitá-

rio, por um jornalista; a gente não tem pessoas 

especializadas que sejam editores de quadrinhos. 

Eu posso estar passando uma impressão de sal-

vador aqui, mas não é isso que eu quero falar, 

não é isso... 



355

No entanto, o que eu quero fazer com a Guará 

é isso: ter alguém que faz quadrinho para poder 

editar quadrinho, e ter essa visão crítica do pro-

duto junto do processo de produção dos autores. 

E eu posso falhar miseravelmente, tá?! E talvez 

eu falhe, mas a intenção é boa. [risos] 

É complicado... Porque a desvantagem de se 

produzir quadrinhos independentes, sem uma 

editora, é que o autor pode fazer o que quiser; 

e aí sai muita coisa ruim, coisas despreparadas, 

sei lá. 

Às vezes a pessoa desenha muito bem e escreve 

muito mal; ou escreve muito bem, mas a arte dela 

é horrível; ou então, sei lá, não se tem nenhuma 

visão de mercado; ou se é cafona... Ou o autor 

faz um quadrinho incrível com uma tiragem de 

cinquenta exemplares e vende por duzentos reais 

simplesmente porque essa pessoa não tem no-

ção, por estar acumulando funções, entendeu?! 

Uma coisa que eu sempre falo: falta gente no 

quadrinho nacional que quer que seu quadrinho 

dê certo, mas que não faça quadrinho; editor, 

diagramador, o pessoal que deveria fazer a má-

quina rodar, mas todo mundo quer fazer (ilustrar 

e escrever) quadrinho; tá todo mundo enrustido. 

É foda. E eu entendo, porque eu quero fazer qua-

drinho também! [risos]

Tem dois motivos, na verdade. Tem o motivo 

que parte do autor e o motivo que parte da edi-

tora. 

O que parte do autor é que ele acha que não vai 

ter chances com a editora, e por isso nem tenta 

esse contato. Ele acha que é mais fácil conseguir 

publicar por si só. E é, porque ele vai ganhar 

mais dinheiro. Esse autor vendendo seu próprio 

quadrinho vai ganhar 100% do lucro (tirando, 

claro, custos do que ele gastou na produção).

E, do ponto de vista da editora, elas não estão 

interessadas também, não. 

Que editoras que temos por aí garimpando ar-

tistas? Não tem. Elas só fazem o que elas já co-

nhecem, e com quem elas já sabem que vai dar 

certo. Até mesmo as editoras que editam, e que 

acompanham... Vou pegar o exemplo da Balão 

Editorial, que agora publicou o Felipe Nunes. 

Publicou o Nunes porquê? Porque o Nunes é o 

Nunes! Eles falaram: “Olha, tu fez merda no Ca-

tarse, deu o maior bafafá aí... A gente tem inte-

resse em publicar você, porque você é o Nunes. 

Você tem interesse em publicar com a gente? 

Porque a gente vai te ajudar a se organizar, afi-

nal, você claramente foi irresponsável. Então 

assim, vamos nos ajudar.”

A editora também não tá querendo fomentar a 

cena quadrinística, até porque as editoras estão 

ferradas, e eu entendo. Não é como se as edito-

ras tivessem dinheiro pra caramba e pudessem 

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?
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sair investindo. Não têm capital para investir, 

elas querem ir no certo. Priorizando quem é 

famoso e já tem público é garantia de que vai 

vender, certo? Então vamos com ele. Um cara 

aleatório precisa ter um trabalho extremamente 

fantástico para uma editora olhar e dizer: “Poxa, 

você é ninguém, mas vamos fazer um trabalho 

juntos.” 

E isso é muito raro, porque o pessoal que faz 

independente, como não teve acesso a uma 

editoração, um acompanhamento do trabalho, 

geralmente não são autores que estão tão re-

dondinho assim, entendeu?

Então, fica dos dois lados. Tanto o autor quanto 

a editora acham que não vale a pena. 

Por exemplo: tem uma editora no Rio chamada 

Caligari que eu entrei em contato para propor 

de fazer a próxima edição do Mesa 44. Porque eu 

queria uma editora que bancasse o projeto, que 

eu não tivesse que me preocupar. 

Eu entrei em contato com o pessoal da editora. 

Eles já conheciam o canal do youtube, gostavam 

do meu trabalho. Eu fui lá na sala deles e eles 

viraram para mim e disseram: “Então, Rapha, 

porque você quer publicar com a gente?” Eu res-

pondi que queria uma editora para não ter que 

me preocupar com a parte externa da produção 

do quadrinho, eu queria só fazer o quadrinho. E 

a resposta foi: “Poxa, você já tem o canal, tem 

mais divulgação do que a gente. Não sei como 

a gente pode te ajudar.” E eu fiquei perplexo. 

Eu queria um editor, pô. Eles comentaram que 

poderiam colocar o livro na Livraria da Traves-

sa, e distribuir, mas julgavam melhor eu ven-

der online do que colocar o material na livraria 

hoje em dia. Eu tive que explicar para eles que 

era importante o livro estar na livraria, mes-

mo que a venda não ocorra diretamente lá. Tive 

que enfatizar que era importante o processo de 

vitrine. Foi muito doido e ruim. 

Dá pra viver, trabalhando para a gringa.

No Brasil não se faz dinheiro com quadrinhos. 

Quer trabalhar com quadrinhos no Brasil? Be-

leza. Começa a fazer desenhos anatômicos bem 

bonitos, vai para Chiaroscuro, trabaha para a DC 

e pague as contas. É isso.

Aqui no Brasil eu conto nos dedos as pessoas 

que vivem de quadrinhos. Por exemplo: Danilo 

Beyruth voltou a fazer quadrinhos para o Brasil 

com a Darkside (editora), porque ele achava im-

portante fazer quadrinhos para o país. Um dia 

ele olhou para mim e falou: “É legal, mas eu 

vou voltar a fazer Marvel, porque a conta não tá 

fechando. É importante fazer, mas o que eu faço 

para fora é mais regular do que eu faço aqui, e 

lá eu sei que vai dar certo.” Então até o Beyruth 

que é o Beyruth, tem dificuldades... São poucos 

que conseguem. Eu não vivo de quadrinhos, eu 

vivo de dar aulas. É uma aula de quadrinhos, 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?
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tem relação, mas não é viver de quadrinhos. Não 

é o que eu ganho com os quadrinhos que paga 

meus boletos no final do mês. E não vejo sendo 

por um futuro de médio, longo prazo.

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?
Eu dou aula. Tanto na faculdade quanto no cur-

so pessoal. O curso pessoal dá mais dinheiro que 

a faculdade.

As minhas aulas são numa faculdade particular 

aqui no Rio, e não é uma disciplina específica 

porque ela funciona por blocos, então eu dou 

tudo relacionado a desenho e mídias criativas; já 

dei aula de animação, já dei aula de roteiro, de 

ilustração vetorial. É uma mistura de um curso 

de design, cinema e jogos. 

No meu curso pessoal eu dou criação de mun-

dos, arquitetura para quadrinhos, desenhos, e 

quadrinhos mesmo. É bem legal, funciona super 

bem, a galera gosta bastante; tô com oito tur-

mas agora, várias delas lotadas... então tá fun-

cionando bastante. 

De novo, a Guará é um potencial game changing, 

sabe? Porque se a editora vingar, com o que a 

gente quer fazer agora esse ano, a gente vai 

poder fazer uma produção mensal, a gente vai 

conseguir rodar um sistema, fazer a produ-

ção sair da inércia e a funcionar por si só... Aí 

eu vou viver de quadrinhos. Se eu conseguir 

publicar mensalmente eu vou ganhar dinhei-

ro como editor de quadrinhos da Guará. O meu 

ganhar dinheiro estará condicionado a vender 

quadrinhos. E o objetivo da Guará é isso: fazer 

quadrinho em quantidade, barato, e colocar em 

banca de jornal, em bomboniere de cinema, co-

locar em tudo quanto é lugar para as pessoas 

verem e saberem que a gente existe. 

As maiores vantagens da autopublicação: você 

tem controle do que está acontecendo, controle de 

ganho, controle de gasto, controle de produção. 

Por isso que se você é inexperiente é uma merda. 

Para um produtor experiente, isso pode ser bom. 

Eu sou controlador para caramba, então eu gos-

to de saber de todas as etapas de produção. Outra 

vantagem é que você pode fazer o que você qui-

ser, sem critérios de formato. Na Europa, se você 

não publicar quadrinho com capa dura, em álbum 

colorido e em papel couché, você é um fanzinei-

ro, entendeu? Lá se tem que obedecer esse for-

matinho para funcionar. Aqui não, a gente faz o 

que quiser e está tudo bem. Quadrinho brasileiro 

é meio terra de ninguém, então se pode fazer o 

que quiser; não tem ninguém para te ditar como 

as coisas funcionam. 

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA?  e As mAiores vAntAgens?
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As desvantagens já são muito maiores. [risos]

Primeiro, como eu falei, se você não tem experi-

ência, você vai se dar mal e fazer merda. Vai fazer 

tiragem errada, vai planejar errado sua publicação, 

enfim, várias coisas podem dar errado. 

Existe um problema seríssimo que é o desencontro 

entre leitor e autor. E essa falta de contato entre 

uma coisa e outra é agravado por uma coisa que eu 

diria que é o maior problema, que é o gargalo da 

distribuição. A gente tem um gargalo ferrado, que 

a gente não chega, simplesmente não consegue 

chegar nos leitores. O Brasil é grande para cace-

te. E não é só o problema do monopólio, porque 

só tem duas empresas que fazem distribuição no 

Brasil – e elas são da Panini. [risos] 

O problema é realmente que o Brasil é grande 

demais e, além disso, é um país precário. Lá na 

Europa, uma cidade pequena, Angoulême, com 

quarenta e dois mil habitantes, tem dois cinemas, 

sabe? Aqui não, uma cidade desse tamanho tem, 

no máximo, hospital. Eu me pergunto: se não tem 

livraria, como se chega nos leitores? Então mesmo 

que existisse um sistema de distribuição forte, iria 

distribuir para onde? É muito precário. Se a gente 

parar para pensar, o Brasil é muito precário nesse 

aspecto. Por isso eu digo: cada mazela revela uma 

mazela mais forte. A gente não consegue chegar 

no público porque não tem distribuição, e o Brasil 

é precário porque não tem educação, e não tem 

infraestrutura no interior... Aprofundando começa 

a virar um problema político! 

Eu posso ser apocalíptico?! [risos]

É aquilo que eu comentei: o quadrinho tá na 

crista da onda, estamos com muitas produções 

boas, produções com qualidade, tanto de técnica 

quanto criativa. Os quadrinistas estão com uma 

valorização grande por causa de CCXP; o fato de 

atualmente ser Nerd ser cool; somado a isso, fil-

me de super-herois pra caramba, filmes de qua-

drinhos, em geral... Agora estamos numa onda, 

né?! E onda quebra. 

Tiveram várias ondas já, essa aqui talvez seja 

a maior delas. Não é a que mais movimentou 

dinheiro, nesse aspecto foi antes, mas eu digo 

maior em qualidade de produção. Tem muita 

coisa boa, tá muito prolífero, mas vai quebrar. 

A hora que o mercado encher o saco de super-

-herói, já era. O Catarse também já tá meio sa-

turado, então vai cair. E dessas “seiscentas pes-

soas”, a seleção natural vai derrubar um pessoal 

grande. Sei lá, vão sobrar uns “duzentos” aí. E 

não necessariamente os melhores vão sobrar, 

mas sim os mais adaptados. Serão as pessoas 

que tem uma fanbase funcional que acompanha 

o trabalho, o pessoal que é consistente no tra-

balho – não que necessariamente seja bom, mas 

que apresente regularidade no trabalho. Aquele 

perfil que desenha bem para caramba, mas não 

sabe como funciona o mercado, que não tem 

noção de gestão... vai cair. 

Então eu acredito que a gente esteja muito perto 

de uma extinção em massa no quadrinho nacio-

15. QuAis mudAnçAs você AchA Que estão 
por vir no mercAdo de AutopublicAção?
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nal. Está para vir o meteoro, o golfo do méxico, 

e vai levar um monte de gente. 

Eu tô com um pouco de medo disso, entendeu?

Vai ser uma limpeza braba. E eu acho que depois 

dessa limpeza – é horrível falar isso; não é que 

ninguém vá sobreviver no quadrinho, mas tem 

mais gente fazendo do que lendo – vamos ter 

uma condição mais favorável, com pouca gente 

produzindo e mais gente lendo. 

Isso é um ciclo. A gente vai começar a vender 

mais e vai atrair mais quadrinistas e aí vamos 

inflar de novo, e vai cair de novo, e se mantém 

o ciclo. 

Eu achei que quando isso fosse acontecer, não 

fosse ser tão impactante. Mas agora com o que 

está acontecendo no país, economicamente, 

culturalmente... essa queda vai ser arrebata-

dora. Na verdade, já tá acontecendo, tivemos a 

crise das livrarias, já estamos em uma sobre-

vida de produção, e eu acho que, em breve, vai 

dar merda. 

Eu não tenho dados do que eu vou falar agora, 

mas eu acho que a crise editorial e o aumento 

de quadrinistas estão concomitantes, mas não 

estão como relação causal. 

Eu acho que o Brasil começou a ter um mon-

te de autores, porque emergiu esse conceito de 

que ser nerd é legal, a internet ajudou para ca-

ramba a divulgar o trabalho das pessoas; Comic 

Con Expirience ajudou a divulgar também.. E aí 

a crise editorial aconteceu por diversos fatores, 

e por acaso foi ao mesmo tempo. 

E agora os autores estão sem ter onde vender 

suas obras, e estão tendo que criar alternativas 

como assinaturas, ir em eventos pra caramba... 

tentando dar um jeito. 

Os autores se encontram em uma situação bi-

zarra, onde, ou se adapta, ou morre. E muita 

gente não vai se adaptar, esse é o meu ponto. 

Muita gente não vai se adaptar. 

Tem poucas editoras no Brasil que estão de 

fato indo bem. Apesar de tudo isso, Pipoca & 

Nanquin, que conseguiu um modelo de negócio 

foda. A Veneta, porque eu acho que eles conse-

guem colocar as coisas para fora, tem um olhar 

mais para o exterior, aí funciona. A Mino tam-

bém, mas é isso... 
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Eu indicaria a leitura nessa ordem: Scott McCloud, 

Will Eisneir, Thierry Groensteen. Lendo esses três 

você já está tranquilo e consegue produzir com 

qualidade. Depois pode estudar Luiz Cagnin, mas 

acho que esses três inciais já dão conta legal. Ah, 

assistir o meu canal. [risos] O canal do Thiago 

Spyked, que tem alguns quadros que falam sobre 

técnica e produção. 

E estudar. Pegar um curso, porque como o meio 

do quadrinho no Brasil ainda é muito pequeno, ter 

contato é muito importante ainda. Então quando 

você faz aula com alguém, as chances de conta-

to aumentam. Por isso, vão fazer o meu curso, o 

curso do Thiago, o curso do Mario Cau, o curso do 

Daniel HDR, no sul, e ficar perto desse pessoal, 

porque eles notando que você tem potencial, que 

tá trabalhando bem, que está empolgado, eles vão 

te colocar em projetos. Entendeu? Eu, por exem-

plo, tenho aluno meu trabalhando comigo na 

Guará. E é isso que acontece naturalmente.

Mas o produtor de quadrinhos, em geral, tem o 

perfil de ser uma pessoa muito aberta. Só penso 

que ter um tutor que vá te apresentar talvez seja 

um caminho. 

16. se você fosse indicAr mAteriAis de 
estudo pArA um ArtistA independente 
Que está começAndo. o Que você 
indicAriA?

Vamos lá! Mario Cau. Ele tem a escola dele, mas 

publica independente. 

O Denis Mello, que tem o trabalho foda! Foda! Se 

ele fosse um pouco mais organizado, ele estaria 

explodindo. Eu falaria o Marcelo Quintanilha, 

mas ele não é independente, acho que ele tá em 

outra categoria. O Beyruth também. 

Ah, boto o Camilo Solano. É um cara que criou 

um estilo próprio, que é bem legal, e se destacou 

por isso. 

Vou botar alguém das tirinhas. Vou indicar o 

Paulo Moreira, que é uma pessoa legal tam-

bém de acompanhar, que tem plena noção do 

que está fazendo. Ele está fazendo um trabalho 

fantástico – apesar de eu não ter gostado muito 

da série das lagartixas que ele fez. Agora acabou 

essas, e ele voltou a fazer tirinhas cotidianas, e 

essas eu adoro.  

E Carlos Ruas, pô!! Se bem que não sei se ele é 

independente, porque ele tem uma editora. 

Por fim, vou puxar um que não é um, é um 

monte. O pessoal da Zapata edições: o Daniel 

Esteves, o Alex Rodrigues, Sueli Mendes, que fa-

zem um trabalho super bom. Para mim eles são 

uma editora independente, que correm por fora 

e fazem as produções deles lá, além de formar 

gente através dos cursos que dão, então eu acho 

que eles fazem um serviço bastante completo: 

têm uma editora, têm um coletivo, têm militân-

cia dentro do que eles estão fazendo. Acho que é 

um trabalho fenomenal. 

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu iniciei, e abandonei, algumas faculdades antes 

de terminar o curso de Jornalismo. Larguei, es-

pecificamente, Belas Artes e Cinema... 

Eu sempre gostei muito de artes, e antes mesmo 

da faculdade eu comecei a trabalhar como fotó-

grafo. Na verdade, a minha primeira atividade foi 

fotografia. Eu estudava fotografia de arte, e claro, 

fazia trabalhos profissionais – eu tinha uma car-

reira como fotógrafo. Depois passei a trabalhar 

com vídeos também, mas paralelamente a isso 

segui fazendo o curso de Jornalismo. 

Também acabei me envolvendo muito com pro-

dução cultural (com os bastidores), era muito 

difícil conseguir recursos para os projetos, né?! 

Então isso me motivou a ir para essa parte de 

“fazer as coisas acontecerem”. 

Por esse motivo comecei a entrar em contato com 

Jornalista, Fotógrafo, Editor de Vídeos, CEO & Co-fundador do site Catarse.

RODRIGO MACHADO

Oh, contato com quadrinhos mesmo foi moleque. 

Eu tinha uma coleção enorme da Turma da Môni-

ca, do Maurício de Sousa. Eu lia também muito 

quadrinho de super-herói, quadrinhos da Image 

Comics, lia também Sandman – relançaram agora 

e eu tava relendo; tem rumores de filmes e tudo 

mais – mas não tinha muito contato com quadri-

nhos alternativos. 

Depois fui jogador de RPG, mas acabei me afas-

tando de quadrinhos durante a adolescência. Só 

fui retomar isso no Catarse, com os Quadrinhos 

Rasos, do Eduardo Damasceno, que foi o primeiro 

quadrinho que teve no site – era um livro gran-

de, que vinha acompanhado de uma trilha sono-

ra para você ler em conjunto, enquanto ouvia. A 

partir daquele projeto, muitos outros começaram 

a vir e eu passei a acompanhar mais (dentro do 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer que não 

sou um especialista em quadrinhos, mas eu 

acompanho a evolução dessa categoria no Ca-

tarse já há muito tempo, e é algo muito bonito 

de ver. 

É sempre legal ver os projetos sendo financia-

dos, sejam dos menores aos maiores. 

Eu estava lembrando do primeiro projeto de 

quadrinhos que teve aqui, que foi o que deu iní-

cio a tudo, mas eu vou falar um pouquinho mais 

dele depois... A gente chega lá na hora certinha. 

[risos] 

um monte de coisas. A primeira grande experi-

ência que eu tive foi um festival chamado Mostra 

Livre de Artes, que eu produzia no Circo Voador 

junto com uma série de outros profissionais. Isso 

tudo durante a faculdade de Jornalismo. 

E foi através do jornalismo que eu conheci o fi-

nanciamento coletivo, o crowdfunding, e usei 

isso como tema para o meu trabalho de conclu-

são do curso. 

Ou seja, eu saí da faculdade direto para essa vida 

[risos] que já perdura por nove anos. 
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que me é possível, afinal, o site tem tanta coisa 

que eu tenho que acompanhar...). 

Mas voltando, eu lembro do meu contato mole-

que, de ir na banca de jornal escolher quadrinho, 

e sempre buscava os quadrinhos diferentes. Foi 

assim, muito criança, o meu primeiro contato. 

Recentemente o pessoal da equipe (do Catarse) 

encontrou o Maurício de Sousa. Ele olhou para 

a gente e se questionou: “Onde vocês estavam 

quando eu comecei?” [risos] 

[Mas escuta, você mencionou o Eduardo. O seu conta-

to com quadrinho independente iniciou através dele?] 

ENTREVISTADOR

Eu acho que nessa fase mais recente, sim. Tinha 

muito tempo que eu não olhava para isso, apesar 

de ser algo que eu curtia muito, mas tinha per-

dido esse hábito. Isso é hábito mesmo, é igual 

tocar (instrumentos)... Na época eu ainda editava 

vídeos, mas não se tem tempo para tudo, né?! 

Nesse momento eu comecei a prestar muito mais 

atenção nos autores que apareciam no Catarse, 

depois desse projeto especificamente. Foi um 

projeto muito icônico. Rolou em outubro de 2011, 

e para a época ele arrecadou R$30.000 (trinta mil 

reais), e isso é uma arrecadação considerável. 

Nesse momento a gente assiste essa comunidade 

de quadrinhos florescer, então eu comecei a par-

tir daí, comecei a saber o que estava acontecendo 

na cena de quadrinhos. Cheguei a ir na FIQ, Fes-

tival Internacional de Quadrinhos, em 2013 (se eu 

não me engano), a gente ganhou um reconheci-

mento lá como a plataforma que mais ajudou o 

cenário de quadrinhos nacionais. Foi muito legal 

ver que todo mundo conhecia o Catarse. Foi uma 

experiência fantástica. E é muito legal ver que o 

problema hoje virou outro, porque hoje tem tanto 

quadrinho no Catarse que eles (os autores) têm 

que se coordenar para não disputarem audiência, 

por exemplo, no período que antecede a CCXP –

Comic Con Experience. 

Então existem outras complexidades, que são si-

nais interessantes de avanço da comunidade e do 

cenário de quadrinho brasileiro. É um problema 

bom acontecendo. 

Recentemente o Felipe Cagno publicou um texto 

no nosso site dizendo: “Olha, a solução para isso 

é fazer quadrinho o ano todo.” Não ficar todo 

mundo concentrado no final do ano – período em 

que ocorre a CCXP. 
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Eu vou definir como eu defino a maioria 

dos artistas independentes: eu acho que são 

pessoas que tem muita vontade de tornar suas 

paixões o meio de vida delas, independente das 

adversidades. No sentido de que a pessoa vai 

fazer aquilo porque ela acredita na arte dela de 

qualquer maneira, tendo recursos ou não, tendo 

público ou não (naquele momento)... Então, o 

Independente tem uma força motriz constante 

de produção, porque esses casos não têm o 

conforto dos recursos facilitados, e isso gera 

“pele no jogo”,  sabe? A pessoa tá ali o tempo 

inteiro perseguindo a arte dela, querendo se 

expressar, removendo barreiras e obstáculos 

para poder produzir. E acho que o independente 

é isso, é uma pessoa que não se assusta com as 

adversidades e coloca sua arte e paixão acima de 

qualquer barreira. 

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento? 
É impossível não notar esse segmento. Como eu 

sou uma pessoa que trabalha no Catarse, na épo-

ca eu trabalhava na parte de comunicação do site, 

diferente da posição que eu ocupo hoje, e a comu-

nidade se fazia notar. É uma comunidade muito 

vocal, muito presente. No momento em que esse 

grupo notou que o site poderia ser um aliado im-

portante para justamente remover uma dessas 

barreiras que eu vinha falando, que é o acesso aos 

recursos, e além disso, as pessoas pudessem se co-

ordenar, formar e compartilhar audiência, eu co-

mecei,  naturalmente, a prestar mais atenção. 

Para a gente que trabalha aqui é difícil ter um perfil 

de só apoiar uma categoria; tem momentos que eu 

estou apoiando mais quadrinhos, outros que estou 

apoiando mais projetos de causas sociais... Mas os 

quadrinhos, em específico, são uma comunidade 

vivendo no Catarse que eu sempre cito em palestras 

como a comunidade mais auto organizada; foram 

os que primeiro criaram grupos para debater téc-

nicas de campanha, foram os primeiros que se ar-

ticularam para entender as nuances da plataforma 

– as sazonalidades. Então é impossível não notar a 

comunidade de quadrinhos no Catarse. Hoje em dia 

você entra no site e é uma montanha de projetos, 

é até difícil escolher o que você quer e conseguir 

apoiar dentro do seu orçamento. 

Recapitulando, eu acho que o ponto de partida é o 

Achados e Perdidos (quadrinho produzido pelo Edu-

ardo Damasceno, com o selo dos Quadrinhos Ra-

sos), e depois vão ter uma série de projetos que vão 

formando esse “caldo” ali – hoje em dia tem tan-

tos que não dá nem pra manter a gente atualizado. 

Basicamente, acho que foi isso: no período de 2011 

até 2013 se iniciou, e a partir de 2014 isso ganha 

muita força, com a comunidade se desenvolvendo 

bastante, até o ponto que eu comentei que fomos 

premiados na FIQ, e de lá para cá é a história que a 

gente tá vivendo hoje; um desenvolvimento cons-

tante desse grupo de quadrinistas. 
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Olha, eu acho que você pode observar quadrinis-

tas – mais de webcomics – criando uma série de 

meios de pagamentos em seus sites para terem 

assinaturas, por exemplo. Não é uma publicação 

física, mas a pessoa está angariando por ali re-

cursos por outras vias, né?! Além de formando 

audiência. 

Eu acho que outras coisas que a gente eventu-

almente nota... A gente vê um pessoal que quer 

publicar alguma coisa física, mas tem a sua ati-

vidade de webcomics e usa outros meios de pa-

gamento para se monetizar. Às vezes não só o 

Catarse, às vezes está no nosso site e em mais 

dois, mais três, além das assinaturas. 

Inclusive, esse tipo de público (produtores de 

quadrinhos) – apesar dos jornalistas também 

terem adotado bastante – tem utilizado a nova 

ferramenta de assinatura que o Catarse dispo-

nibiliza. E essa é a ideia: tornar viável que essas 

pessoas tenham acesso a todos os meios que elas 

precisam para ter uma atividade sustentável. É 

uma visão forte que a gente tem no Catarse, e 

estamos trabalhando sempre para isso. 

Inclusive, a gente tem vontade de ir em dire-

ção a outras coisas que podem ajudar como, por 

exemplo: é comum as pessoas fazerem tiragens 

de publicações e ficarem com exemplares ex-

cedentes e quererem vender. A gente pensa em 

como solucionar esse tipo de questão que surge 

na cadeia produtiva. Nesse tipo de relação com 

os produtores a gente quer ir em direção para 

5. QuAis são os métodos de publicAção e 
edição Que você utilizA? 

estabelecer um melhor contato, sabe?

 Para o Catarse não ficar resumido só ao finan-

ciamento coletivo, mas cuidar de mais pontas, 

a gente tem estudado as questões de entrega, 

recompensa e logística, etc. 

Mas o que eu mais noto, fora a pessoa conseguir 

financiamento, é realmente esse realizador con-

seguir assinatura para financiar sua atividade e 

se manter fazendo a sua publicação. 

Não sei se eu sei responder isso. [risos] Eu não 

sou quadrinista. 

Mas pelo que eu vejo, e é claro eu vou me basear 

no que eu observei esses anos todos, eu acho que 

tem muito a ver com você ter uma certa flexibi-

lidade de como produzir a sua arte, de liberda-

de autoral. Mas ao mesmo tempo, eu tô falando 

em comparação a publicações mais corporativas, 

né?! Porque quando você olha as editoras inde-

pendentes, isso já funciona assim (com liberda-

de criativa). 

Mas novamente, acho que não posso responder 

por um quadrinista, já que não sou um. Posso 

falar com relação a essas soluções que oferece-

mos que, talvez, além dos recursos que oferta-

mos, seja interessante o acesso ao público que o 

produtor passa a ter, a expansão do seu público 

através do site, então é quase como se estivés-

semos ajudando a formar audiência também. 

6. QuAl A suA principAl motivAção dos 
produtores pArA publicAr QuAdrinhos? 
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Eu não posso dizer as motivações de quadrinis-

tas, mas eu posso dizer porque o Catarse tá ali 

no meio desse processo, e é por essas coisas que 

listei. Pra produzir quadrinho eu acho que cada 

um vai ter a sua motivação. 

Um detalhe importante é que a comunidade de 

quadrinhos é a que mais tem apoiadores recor-

rentes. Nós temos apoiadores que participam 

mensalmente de financiamentos nesse setor. 

7. sobre o público-Alvo dos 
QuAdrinhos independentes, Quem 
você AchA Que são esses leitores? 
No Catarse é muito comum a gente ter essa fai-

xa dos 20 aos 35 anos. A partir dessa idade fica 

mais rarefeito. É raro observarmos apoiadores 

mais velhos, a não ser que seja o caso de pes-

soas que estão ali por algum tipo de nostalgia 

também... 

Quando teve o lançamento do Combo Rangers– 

uma webcomics brasileira no estilo mangá, cria-

da em 1998 pelo autor Fábio Yabu – tiveram 

pessoas acima dessa faixa etária indo ali no site 

apoiar. Mas, no geral, o público vai girar nessa 

esfera de 20, 35 anos, com gradação diferente. 

Sobre o público-alvo especificamente, eu acho 

que são pessoas que querem descobrir coisas 

novas, que gostam de consumir produtos com 

visuais novos, que não são necessariamente 

mainstream, descobrir novas linguagens, e por 

aí vai... Tem muita coisa que tá ali, mas daqui a 

pouco vai estourar. 

E claro, tem muita gente que já vem como audi-

ência prévia dos autores, principalmente aque-

les que já são relativamente mais estabelecidos, 

mas que acabam encontrando outros projetos ali 

e descobrindo outros universos no Catarse. Para 

além disso, eu acho que tem uma dose bastante 

ideológica de apoio ao quadrinho nacional – a 

gente no site vê essa narrativa aparecer com 

bastante frequência. 

Em termos de gênero, eu diria que o público-

-alvo tá em cinquenta e cinquenta por cento, 

entre homens e mulheres. 

Mas no geral, resumindo, eu diria que o perfil 

é assim: são pessoas que querem apoiar publi-

cações nacionais, que estão proporcionalmente 

metade-metade entre homem e mulher, e que 

gostam de conhecer novas propostas visuais. 

De qualquer forma, dá pra ir a fundo nesse per-

fil e criar milhares de personas, com recortes 

e mais recortes... Eu tô falando de uma forma 

mais generalista. 
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Na verdade, o que a gente mais tem tentado en-

tender é, como a gente expande para além do 

universo do Catarse, e ajuda a crescer o nos-

so criador de projeto, né?! Pensando que se ele 

conseguiu duzentas pessoas no seu projeto, que 

ele consiga mais depois. 

Um padrão muito comum é que as pessoas con-

tinuem acessando o projeto do produtor, mesmo 

depois de encerrado. Provavelmente esse pú-

blico acaba vendo o quadrinho em outro lugar, 

ou acha através do Google, e por fim chega ao 

projeto daquele quadrinho no nosso site, mas já 

não pode adquiri-lo ali. O Kickstarter – site de 

financiamento coletivo americano – solucionou 

esse problema transformando a página dos seus 

projetos em páginas que os redirecionam para 

links de compra. É uma forma de dar sequência 

nesse movimento de captação do público. 

Você me perguntou como ter mais acesso aos 

quadrinhos, então eu acho que é essa combi-

nação entre: mais feiras de comics (não só se 

concentrar em apenas uma feira onde você tem 

que disputar a atenção o tempo inteiro,  apesar 

dela ser muito valiosa); mais boca a boca; e mais 

maneiras de distribuir o produto após o finan-

ciamento (a gente ainda tá tentando entender 

como fazer isso, não é certo que vamos). Mas 

eu vejo que daria para pensar em alguma coisa. 

Sempre tem essas tentativas de criarem o Ne-

tflix dos quadrinhos.  Tá todo mundo tentando 

isso há algum tempo, mas ainda ninguém acer-

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos? 

tou na mosca – pelo menos no Brasil – ao ponto 

de difundir isso muito bem. 

Falta uma plataforma mais voltada para distri-

buição, que o leitor possa ter acesso facilitado 

a uma gama enorme de quadrinhos. Eu, por 

exemplo, seria um usuário dessa plataforma, 

facilmente. 

Porque eu penso assim: depois dessa crise edi-

torial tão forte, crise nas livrarias, como a gente 

faz para resolver isso? Tem a Amazon chegando 

forte no Brasil, e eles resolvem essa parte de lo-

gística, mas em contrapartida cobram mais do 

que o Catarse e não oferecem a oportunidade de 

fazer um projeto, né? Focam mais em projetos 

prontos... Então a distribuição é uma coisa que 

todos nós estamos tentando entender: “O que 

vai virar distribuição?” Tem a parte de distribui-

ção digital e a parte de distribuição física, algu-

mas pessoas querem ter o livro. 
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9. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo ou 
diminuído?  
Dentro da minha percepção, esse número tal-

vez nem tenha aumentado; talvez as pessoas 

simplesmente adotaram mais a ferramenta do 

financiamento coletivo. Mas pelo que eu conhe-

ço dessa dinâmica, e do que faz essa roda girar, 

esse tipo de movimento inspira as outras pes-

soas a terem coragem para tentar seus próprios 

projetos. É muito comum a gente ver quadrinhos 

que ainda estão naquele estágio onde se percebe 

que o criador não é tão profissionalizado. Eu, 

particularmente, acho isso ótimo, porque esses 

autores têm campo para testar o público deles, 

para errar, para ser criticado. A gente, às ve-

zes, recebe umas reclamações da comunidade 

que estamos permitindo uns quadrinhos feios, e 

respondemos que é para esses quadrinistas en-

trarem mesmo (no site). A gente acredita que é 

para eles terem espaço, até para se esborrachar 

e aprender com isso, se for o caso, sabe? A gente 

acredita que o “erro” – não com a ideia desse 

erro pesado, mas sim com a ideia de que aquilo 

ainda não foi o melhor que você poderia fazer 

– é muito importante. Foi por isso, inclusive, 

que a gente tirou a curadoria; inicialmente isso 

era algo que existia no site, mas chegamos ao 

questionamento: “Cara, por que a gente tá aqui 

balizando o que pode e o que não pode? Quem 

tem que dizer isso são os apoiadores. Quem vai 

dizer se vai apoiar ou não vai apoiar o projeto 

são os apoiadores. O próprio mecanismo já res-

ponde por si só.” 

Bom, a minha percepção é de que aumentou; se 

não aumentou, ao menos estimulou um monte 

de gente a se jogar ali naquela situação. A gen-

te tem, inclusive, dados que corroboram isso; a 

maioria dos realizadores antes eram apoiadores. 

Então a tendência comportamental é do perfil de 

quem tá olhando e se inspirando, olhando e se 

inspirando; e nessa observação surge o questio-

namento “Pô, por que eu não to fazendo o meu 

quadrinho também?!” 

A localização psicológica desse gatilho que gera 

a pergunta: “Por que eu não tô fazendo a mi-

nha HQ?” é que vai variar de pessoa para pes-

soa. Mas, no geral, a recepção do estímulo de 

ver outros realizadores produzindo é importante 

para dar coragem aos novos produtores de qua-

drinhos. 
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Ish, eu não sei, cara. As informações que eu tenho 

são as que chegam para a gente (equipe do Catarse) 

através de conversa com autores e editoras. 

A melhor resposta para essa pergunta é: eu não sei. 

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA? 

Isso é uma boa pergunta. Eu tenho uma suposi-

ção, porque eu realmente não sou especialista. A 

sensação que eu tenho é que existem perfis: vai 

ter gente que vai preferir, inclusive, ser um au-

topublicador enquanto faz parte de uma editora; 

e tem gente que, por ainda não estar dentro do 

circulo (editorial) – ou por algum motivo auto-

ral – vai preferir atuar nominalmente, de forma 

independente mesmo; e tem aqueles mais tra-

dicionais que vão trabalhar só com as editoras. 

A gente vai ter essas três configurações. Inclusi-

ve, eu lembro de pessoas que atuavam somente 

de forma independente e passaram a atuar como 

editora. 

Mas assim, essas dinâmicas mais interpessoais 

de mercado, por exemplo, como uma editora 

pensa um autor, eu não tenho muito contato, 

pra ser sincero. 

Acredito que a melhor pessoa para falar com 

você sobre esse aspecto, seja a Raíssa, que é a 

nossa líder de publicações. Ela está mergulha-

da nesse universo e é uma pessoa que enten-

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA? 

de bastante. O Catarse tem várias frentes, né?! 

Quadrinhos, causas sociais, um monte de coisas. 

Eu sou mais um generalista, então eu consigo 

ver o que é o movimento macro do site; isso tá 

na minha alçada. Agora, essas nuances são mais 

complexas. Mas é muito provável que se você 

falar comigo daqui a um ano, eu saiba muito, 

muito mais... porque a gente (site) está fazendo 

uma virada de barco muito grande para focar no 

mercado de publicações. E a tendência natural é 

que eu estude muito mais especificamente esse 

assunto. Então isso é algo interessante de falar: 

que estamos virando a atenção para quadrinhos, 

jogos, comunidade geek, publicações... afinal, já 

estão lá, né?! Você olha para o Catarse e é isso 

que está lá. 

Mas agora a gente vai entender melhor esse 

mundo, entender como a gente pode agregar 

mais valor para os autores e autoras que estão 

na nossa comunidade. Então, hoje, essas duas 

perguntas especificamente eu não me arrisco a 

ser preciso. Mas daqui a 1 ano, eu provavelmente 

vou saber bem mais. [risos]

A gente tem muita vontade de desenvolver esse 

lado (quadrinhos), não sabemos ainda especifi-

camente com que estratégia, né... Se vamos ter 

uma plataforma especifica para isso, se vamos 

manter a mesma plataforma, mas com mais ên-

fase nisso, como, por exemplo, a Witch Go Go 

fez acrescentando produtos e inovação. A gente 

ainda não sabe qual é o melhor caminho. Esta-



369

mos vendo isso ainda, mas com certeza a gente 

já tem se dedicado muito mais. Tanto que agora 

a gente já tem uma equipe focada só em publi-

cações, um pessoal cuja responsabilidade é só 

olhar publicações e ver o que podemos resolver 

ali. Esse é o primeiro passo de investigação para 

depois podermos ir no produto e saber o que 

mexer no site. 

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil? 
Como a minha experiência foi viver como artis-

ta através da fotografia, eu acho que isso é um 

desafio. E fazendo um paralelo com o que foi 

a minha experiência, eu busco trazer o que os 

quadrinistas vivem. Eu entendo que uma hora 

ou outra você acaba tendo que fazer trabalhos 

comerciais, ou seja, não necessariamente fazer 

as coisas que você mais gosta, ou tratar o seu 

projeto pessoal como um projeto paralelo, já que 

muitas vezes não se dá para viver daquilo. 

Então eu acho que essa vivência não mudou 

muito no Brasil. Acredito que o Catarse tenha 

ajudado muito nesse aspecto, porque a gente vê 

pessoas que conseguiram evoluir suas editoras, 

ou seu próprio trabalho pessoal, a partir des-

sas recorrências de apoiadores que o site con-

segue gerar. Mas eu também acho que tem mais 

campo para a gente trabalhar isso e tornar o site 

mais sólido para os realizadores. 

Eu acho que a dificuldade do artista em geral, 

e do quadrinista, é de poder viver daquilo que 

gosta sem muitas concessões. Claro, sempre 

existirá uma concessão ou outra, ninguém vive 

só de flores, no entanto, eu acho que quanto 

mais a gente minimizar as concessões, para se-

rem somente aquelas necessárias, aí estaremos 

mais perto do ideal. 

Também acredito que, hoje, ser quadrinista no 

Brasil é muito melhor do que era cinco anos, seis 

anos atrás. Sem dúvida nenhuma. 

Isso pelo que eu vejo no Catarse, existe um 

ambiente muito mais efervescente. Na minha 

concepção, esse ambiente já existia, ele só es-

tava lá adormecido, porque esse efeito dominó 

que ocorre na comunidade estava mais parado. 

Afinal, a gente sabe que solicitar recursos para 

produzir arte no Brasil já era difícil, agora está 

mais ainda. Então só das pessoas saberem que 

podem se reunir ali naquele espaço e circular re-

curso para um monte de coisas acontecerem, eu 

acho que já é um grande avanço. Mas o Catar-

se é uma parte pequena desse processo, porque 

no fundo é o espírito guerreiro da comunidade 

que sempre insistiu e se manteve produzindo. O 

nosso trabalho foi chegar ali com o site e encon-

trar as pessoas sedentas. 

Então apesar de eu achar que agora estamos 

melhores do que estávamos há cinco anos, es-

tamos distantes do que é possível, que é ver 

editoras pequenas virando uma editora sólida, 

sustentável, que tem público e que consegue 
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acessar essas pessoas com facilidade. É a gente 

ter a capacidade de peneirar novos autores, ver 

toda a cadeia produtiva se desenvolvendo, e não 

apenas partes dela; e eu acho que isso é possí-

vel, mesmo tendo muito trabalho até chegarmos 

nesse ponto. 

Acredito que a gente dando atenção à distri-

buição, que é sensível para caramba, observan-

do como é a formação de novos talentos, como 

prover recursos – que a gente já está no cami-

nho de resolver – acho que a gente consegue 

tornar o mercado ainda melhor para o quadri-

nista brasileiro. 

Não é o meu caso, mas isso é um dado que a 

gente tem que entender melhor, e a gente tem 

muito interesse nesses dados. Recentemente 

teve no site o projeto Crowd, da Marina Ávila, 

editora da Wish, e assim... a gente tá muito in-

teressado em chegar mais perto desse tipo de 

projeto que estudem e entendam os seus seg-

mentos. A gente sempre apoia esses projetos 

que geram inteligência, porque é justamente 

assim que a gente acredita que consegue desen-

volver melhor as coisas. Nesse momento, aca-

bamos de ser parceiros do pessoal do Bando, que 

está desenvolvendo uma pesquisa grande sobre 

financiamento coletivo no Brasil. Estamos todos 

13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA? 

tentando entender como está o “estado da arte”, 

afinal, esse cenário mudou bastante desses nove 

anos – data de lançamento do Catarse – para cá. 

O Felipe Caruso, que é um dos fundadores do 

Bando e trabalhou na comunicação do Catarse, 

ele começou a apoiar um montão de quadrinhos 

por causa do Catarse. A minha mãe adorava uma 

menina...não sei o que do dragão... [pausa] Era 

uma Viking fofinha... Lembrei! Rebeca Prado. 

Minha mãe é fã dela! Então tem isso também, 

uns públicos novos que se abrem. 

As dificuldades para mim são bem claras: você 

ter que contrair uma série de funções que antes 

eram distribuídas entre editora, livraria e outros 

atores da cadeia produtiva. O produtor passa a 

ser a pessoa que empacota, que sistematiza o 

envio, que envia... Resumindo: a pessoa que faz 

tudo. Deixando de ser somente artista para ser 

um artista/produtor/logística, etc. Tenho certe-

za de que isso não é fácil, e é onde queremos 

entender como agregar mais valor. 

Na minha opinião essa é a grande dificuldade: 

ser uma pessoa com perfil criativo para produ-

zir, e ao mesmo tempo ter o perfil da pessoa 

sistemática, organizada, que não deixa nada a 

dever. E conseguir transpor essas barreiras é o 

que vai definir quem vai conseguir se dar bem 

14 . nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA? e As mAiores vAntAgens? 
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através do financiamento coletivo; ou em alguns 

casos, se essas pessoas vão se reunir com outras 

que as completem nessas características. 

A vantagem desse processo também é muito 

clara para mim, que é: o realizador tem contato 

direto com o público dele, e isso traz um monte 

de vantagens, desde feedbacks – que se você for 

uma pessoa com a cabeça no lugar, você pode 

usar esse retorno para melhorar muitíssimo – 

ou seja, o fato de que o realizador consegue sa-

ber melhor o que as pessoas estão querendo, es-

tão gostando, pra direcionar a própria tudo arte 

(não) mas pode ajudar a dar uma lapidada. 

Fazendo um paralelo com a Netflix, eles não 

produzem um filme a partir do nada; eles es-

tudam o comportamento do usuário, pesquisam 

os gêneros que estão em alta, e fazem esse pa-

ralelo. Na medida do possível, penso que isso 

também poderia ser feito. 

O contato com o público proporciona que isso 

seja feito de uma maneira mais orgânica e mais 

empírica. No Catarse é através do público que 

a gente percebe como pode melhorar, é assim 

desde que a gente começou. Imagino que para 

os realizadores também seja, basicamente. En-

tão quem sabe usar essa força, vai bem na soli-

dificação do público apoiador. 

Cara, eu acho que a circulação de recursos ainda 

vai mudar muito. Por exemplo: hoje a maneira 

como o dinheiro é operado é muito diferente 

de como era cinco, seis, sete anos atrás; hoje 

você pode trocar dinheiro pelo celular, pode 

fazer um monte de coisas, então eu acho que 

isso vai viabilizar novidades, também vai dizer 

de como os conteúdos estão circulando. Acho 

que acompanhando essa circulação de recursos, 

a circulação de conteúdo vai mudar também. 

A gente vai ver essas plataformas monolíticas, 

que ficam ali só rodando um conteúdo atrás do 

outro, mudarem bastante. 

E falando de autopublicação, eu acho que a 

gente vai ter também outras experiências, po-

pularizando a realidade aumentada. Acredito 

que em cinco, seis anos a gente vai ter outras 

mídias para trabalhar, além de só falar de pu-

blicação física. Eu sempre uso o exemplo do 

Vinil, né?! Ele ficou esquecido ali um tempão, 

e de repente todo mundo voltou a achar Vi-

nil legal pra caramba. Eu acho que a gente vai 

ver isso acontecer com quadrinho: alguém vai 

solucionar essa questão de podermos ter um 

montão de quadrinhos de uma vez só, de uma 

maneira facilitada. Acho que isso vai acontecer, 

é uma questão de tempo. Já existem algumas 

plataformas que já fazem isso, mas eu acho que 

esse modelo ainda vai se desenvolver mais. E, 

quando isso acontecer, a publicação vai para 

um outro patamar. Especulando, numa escala 

15. QuAis mudAnçAs você AchA Que 
estão por vir no mercAdo 
de AutopublicAção? 
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de tempo maior, talvez a publicação física fi-

que reduzida a nichos. Eu não sei. Acaba sendo 

um exercício de futurologia, mas eu acredi-

to que de imediato o grande trabalho que tem 

que ser feito é o de formação de público. Quem 

é o público que vem depois de nós? O que os 

nossos filhos vão querer ver? E, como é que é 

esse quadrinho... ele tá publicado, tá escrito? 

Eu acredito que sim, ainda, mas talvez a grande 

mudança venha na cadeia produtiva: como se 

distribui, quem são os atores que realizam essa 

distribuição, essas coisas... 

Olha o Wattpad lá... Olha como se está desco-

brindo escritores talentosos ali. Isso aí em al-

gum momento será transportado para filme, se 

já não foi (não tenho essa informação). Então 

eu acho que vai vir um pouco disso. Talvez a 

grande mudança de comunicação seja: como se 

encontra novos talentos? As plataformas vão 

facilitar isso. Na minha visão. 

Vou indicar materiais que ajudem a entender o 

financiamento coletivo e ajude as pessoas nos 

seus processos de autopublicação. Eu acho que 

uma pessoa que vai entrar nesse mundo tem que 

estudar pra caramba, estudar muito mesmo, e 

sistematizar. 

Eu acho que o livro Crowd é um bom ponto, por 

ser agnóstico em relação ao Catarse, e ter sido 

produzido por uma pessoa de fora da platafor-

ma. 

Eu acho que a pesquisa que o Catarse lançou, 

Retratos de um financiamento coletivos no Bra-

sil 2013/2014, e a atualização dela (que não é a 

mesma pesquisa, mas que é muito inspirada por 

outra que vai sair em breve chamada o Coletivo 

do Financiamento). 

São materiais muito valiosos.

E, para além disso, indico muito olhar projetos 

dos outros no próprio site. 

16. se você fosse indicAr mAteriAis 
de estudo pArA um ArtistA 
independente Que está começAndo. 
o Que você indicAriA? 
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Eu não gosto muito de citar, não, porque eu acho 

que isso exclui um monte de gente. Mas assim, 

eu vou citar alguns que são muito icônicos. 

Eu acho que o Achados e Perdidos, do Damasceno, 

é impressionante. Ele tá lá, há nove anos que ele 

aconteceu, mas é impressionante. Ele destravou 

um cadeado ali, e a coisa começa por ele. 

O Felipe Cagno, pela admiração do método 

como ele opera o uso do Catarse, e o Kickstar-

ter, de maneira combinada. É um cara que faz 

isso como ninguém! Inclusive, agora ele partiu 

para transformar a Ruiva (a série de quadrinhos 

que ele tem) em um boardgame. Ele tá sempre 

testando novos horizontes, então é uma pessoa 

que sabe operar essa lógica que eu estou aqui o 

tempo todo citando, de estudar e seguir devagar. 

Outro que eu curto muito são os quadrinhos do 

pessoal do QUAD, e o Svalbard do Diego Sanches. 

São muito legais. 

E curti muito quando teve uma publicação do 

Troche, artista uruguaio, que não é quadrinhos 

necessariamente, está mais no campo da ilus-

tração, mas rendeu tatuagens pela equipe toda. 

Foi a Lote 42 (editora) quem fez a campanha, e 

foi um livro bem bonito. Eu dei de presente para 

minha cunhada. Enfim, foi um livro bem bonito. 

Acho que citando esses quatro já está bom. São 

os clássicos. [risos] 

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire. 
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Eu sou formado em Jornalismo e sou chefe da Uni-

verso HQ e editor da Maurício de Sousa produções. 

Jornalista, fundador do Universo HQ, e Editor no estúdio Maurício de Sousa Produções.

SIDNEY GUSMAN

O quadrinho independente é o quadrinho que é 

feito fora do mercado, do mercado consolidado, 

aquele que não vai para banca e livrarias; 

que geralmente é feito por um cara só, ou de 

repente uma equipe pequena, e que essa equipe 

mesmo banca toda produção, desde a feitura 

do quadrinho até a impressão, distribuição, 

venda. Acho que isso caracteriza o quadrinho 

independente. 

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente?

Meu contato com quadrinhos começou na in-

fância como leitor, como quase todo mundo, 

recebendo gibis do meu pai. Eu lia gibis e aí eu 

fui tomando gosto. E aí você vai migrando para 

outros gêneros e foi assim que eu virei um fã 

de quadrinho.

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

É difícil lembrar como é que eu tomei contato. 

Em eventos, né!? Possivelmente foi em eventos, 

ainda antes de eu trabalhar na área. Era a 

época dos fanzines, então o pessoal vendia os 

quadrinhos de mão em mão. Então aí que eu 

descobri o que era um quadrinho independente, 

que na época a gente nem chamava assim. A 

gente chamava basicamente de fanzines, que às 

vezes tinha a figura da revista independente, era 

muito raro. 

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 

Ah, os métodos de publicação que as pessoas 

usam atualmente são desde... hoje tem a 

ferramenta do Catarse, do financiamento 

coletivo, que é muito utilizado, que você conta 

com uma base de fãs, você tem que fazer uma 

pré-venda do seu HQ. Você tem que, entre 

aspas, vender lá. Numa jogada de markenting, 

aí o pessoal compra antes. 

Os outros meios de publicação: você publicar 

hoje via editora, chegando lá, mostrando teu 

trabalho, falando lá “quero publicar”. Aí depende 

se o cara gostar ou não, né?! Só que aí deixa de 

ser um quadrinho independente. E pode tentar 

publicar via leis de incentivo do governo. Só que 

aí você tem que passar num concurso, e aí você 

pode publicar independente ou com editora.

5. QuAis são os métodos de publicAção 
e edição Que você utilizA?
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6.sobre o público-Alvo dos 
QuAdrinhos independentes, Quem v
ocê AchA Que são esses leitores?
O público alvo do quadrinho independente... 

Cara, não dá pra saber, porque é o mesmo que 

falar: qual que é o público alvo dos quadri-

nhos? Porque o cara pode fazer um quadrinho 

independente voltado pro público infantil, pro 

público undeground, pro público só adulto, 

pro público que só gosta de Mangá. Então o 

público alvo do quadrinho independente vai 

depender de cada autor. Cada autor vai defi-

nir que público que ele quer atingir, entendeu? 

Mas a maioria, pelo menos a faixa etária da 

maioria dos quadrinhos independentes, é jo-

vem adulto, isso a gente pode dizer. 

Pra leitores terem mais acesso a quadrinhos 

autopublicados, o melhor caminho é visitar 

eventos. Só que aí a gente sabe que não dá pra 

visitar todos os eventos do Brasil, até porque 

é impossível até pros autores estarem em to-

dos eles. E as maneiras que se pode conhecer 

é visitar gibiterias que trabalhem com quadri-

nhos independentes como a Ugra, a Comix, a 

Comic Boom, que acabam vendendo quadrinhos 

independentes diretamente dos autores. Outra 

maneira é acompanhar os caras pelas redes 

sociais. Muitos deles publicam seus trabalhos 

pela internet antes de virar impresso. Então é 

7. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?

Qual a minha percepção em relação a novos pro-

dutores de quadrinhos independentes? É certeza 

que o número de autores tem aumentado. Basta 

ver que a luta por uma vaga na CCXP a cada ano 

aumenta, a cada edição. Tem aumentado por 

quê? Porque tem muita gente querendo contar 

as suas histórias em forma de quadrinhos. Isso 

é bacana. Só que ao mesmo tempo exige muito 

discernimento porque tem muita gente fazendo 

histórias que se parecem. Tá faltando aquele di-

ferencial pra muitos desses autores.

8. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo ou 
diminuído?

uma maneira. Enquanto a gente não tem uma 

ferramenta que agregue todos os quadrinhos 

independentes - por exemplo, Social Comics 

chegou a tentar, não conseguiu- então o ide-

al seria que a gente tivesse tudo isso online. 

Porque no Amazonas ou no Rio Grande do Sul 

pode ler um quadrinho feito em Goiás, enten-

deu? Mas isso aí ainda tá numa realidade um 

pouco distante.
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Como funciona o contato com um novo artista? 

É basicamente o artista independente tem que 

ser um vendedor do próprio trabalho. Então 

ele tem que romper a timidez, que é uma 

característica existente no quadrinista. Ele tem 

que romper essa timidez pra aí sim tentar te 

convencer a comprar o quadrinho dele, pra aí 

depois que você ler, você tem que ficar fisgado e 

tentado a comprar o próximo quadrinho dele.  É 

um trabalho de fidelização do leitor mesmo, que 

se faz tanto em evento quanto, por exemplo: o 

cara mora em outro estado e não vai em evento, 

mas ele me apoiou no Catarse; se você faz uma 

embalagem bacana, se você manda um autógrafo 

legal, se a revista não vai amassada, você cresce 

no conceito do cara, entendeu?

9. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?

Ah, os autores investem em auto publicação 

em vez de trabalhar em parceria com editora, 

primeiro, porque hoje as editoras não têm como 

abrigar tanta gente; segundo, a gigante maioria 

desses artistas independentes não tá preparado 

pra trabalhar com editora; não está preparado 

nem comercialmente falando, nem tecnicamente 

falando. Tem muito autor que simplesmente 

não tem como trabalhar com editora porque o 

nível de trabalho ainda tá muito baixo, então o 

cara vai optar pela autopublicação porque ele 

10. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?

vai errar, ele vai fazer todo aprendizado ali, ele 

vai fazer por conta. Tem cara que nunca quer 

trabalhar com editora. Direito do cara. Só que 

na editora você acaba deixando de ter alguns 

perrengues que você tem como autor. A editora 

vai distribuir pra você. Se você for num evento, 

se a editora tiver lá, teoricamente os teus livros 

vão estar lá. Esse tipo de coisa. Mas também 

tem os senões, né?! Você tem que simplesmente 

acreditar na prestação de contas da editora, e é 

uma relação de confiança.

Eu acho que viver de quadrinhos no Brasil... As 

pessoas falam: “ah, ninguém vive de quadri-

nhos no Brasil”. Não é verdade. Muita gente 

vive só de quadrinhos no Brasil. Ah, mas al-

gum é milionário? Sim, o Maurício, né?! Mas aí 

ninguém conseguiu ainda atingir o patamar do 

Maurício. O Maurício é um business man. Ele 

conseguiu viver de quadrinhos e da obra dele; 

mas claro, depois que ele enveredou pro mer-

chandising, porque viver só da venda dos qua-

drinhos não é tão simples. Mas hoje a gente 

tem vários autores que vivem só dos seus qua-

drinhos. Aí você começa a receber royalties, 

pega uma grana pra fazer o próximo traba-

lho... Então fácil não é. Eu costumo dizer que 

fazer quadrinhos é uma prova de amor porque 

às vezes você leva um ano pra fazer e o cara 

11. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?
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vai ler teu quadrinho durante vinte minutos 

na fila da CCXP e fala assim: “é legalzinho”; 

ou fala que é muito legal, ou fala que é ruim. 

Então você tá sujeito a esse tipo de reação.

Sim. No meu caso, meu trabalho com quadri-

nhos é minha principal fonte de renda. Além de 

tudo, eu faço freelancers na área de quadrinhos. 

12. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA?

A maior dificuldade pra autopublicação de qua-

drinhos é a impressão, né?! É você arrumar 

grana pra rodar o material, porque você vai 

tirar do bolso. Aí de repente o retorno dessa 

grana vai demorar pra vir, né?! Então por isso 

que muita gente acaba optando por correr atrás 

do financiamento coletivo. A maior vantagem 

é você que é dono do seu nariz: você faz o que 

você quer; não precisa responder pra ninguém; 

se você quiser ir no evento você vai, se não qui-

ser, você não vai; você não precisa literalmen-

te prestar contas; você não vai ser cobrado. Só 

que é aquele negócio que sempre falo: o au-

tor do quadrinho independente tem que estar 

atento a saber ouvir, porque senão: “ah, você 

não entendeu a minha história”. Então, bichão, 

13. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA?  e As mAiores vAntAgens?

deixa tua história na gaveta, porque assim que 

você botou tua história no mercado - e isso vale 

pro independente ou pro profissional - você tá 

sujeito a ouvir o que você quer e o que você 

não quer. Se você não quer isso, se você quer 

só elogios, continue deixando na sua gaveta e 

mostre pra sua mãe e pra sua avó, que elas cer-

tamente vão continuar gostando, ou não.

Acho que as mudanças que podem vir pro 

mercado da autopublicação passam muito pe-

las facilidades de impressão, por exemplo: a 

impressão sob demanda. Ainda acho que a gen-

te vai ter que achar uma maneira de distribuir 

esses quadrinhos numa espécie de Netflix dos 

quadrinhos, que era o que a Social Comics queria 

fazer e acabou não virando. Mas o que eu vejo 

é que o mercado de autopublicação traz muita 

gente boa. Como falei, tem muita gente ruim? 

Tem. Mas tá saindo gente muito boa no merca-

do. Os editores têm que ficar atentos a isso.

14. QuAis mudAnçAs você AchA 
Que estão por vir no mercAdo de 
AutopublicAção?
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Materiais de estudos pra artistas independentes 

que estão começando... Cara, eu indicaria biblio-

grafia sobre fazer quadrinhos, porque eu vejo 

muita gente dizendo: “faz da tua própria cabe-

ça”; mas tem gente que não sabe o momento 

da virada da página. Eu vejo muito isso no meu 

workshop de edição de quadrinhos. Tem muito 

crua, e que simplesmente não leu nada sobre a 

mídia. Vai ler o Quadrinhos e arte sequencial, do 

Will Eisner! Vai ler os livros do Scott McCloud! 

Vai ler O que é História em Quadrinhos, da Sonia 

Luyten, pra entender a mídia antes de sair fa-

zendo, entendeu?

16. se você fosse indicAr mAteriAis 
de estudo pArA um ArtistA 
independente Que está começAndo. 
o Que você indicAriA?

Puxa, três a cinco quadrinistas independentes 

que eu admiro... Tem tanto quadrinista que eu 

adoro. Vamo lá: Cora Ottoni, Fabio Coala... Só 

das Graphic MSP tem vários que eu posso ci-

tar. Tem o Gustavo Borges; tem o Vitor Cafaggi; 

você vai falar que não é independente só por-

que ele publicou? Eu vou tentar focar em quem 

não publicou por editora, tá bom? Vamo nessa: 

Cora Ottoni; o Carlos Estefan e o Pedro Mau-

ro, a dupla da trilogia Gatilho: Gatilho, Legado e 

Redenção; Wesley Samp, de Brasília. Deixa-me 

ver quem mais. O filtro de não ter publicado 

por editora é que pega, mas eu vou achar algu-

ma. Will Leite, certeza. Ah, uma que surgiu pelo 

instagram, que eu gosto muito do trabalho dela: 

17. por fim, cite de 3 A 5 exemplos de 
QuAdrinistAs independentes Que você 
Admire.

a T S Carmo. Acho o trabalho muito bom. Bom, 

acho que é isso. Espero que eu tenha conse-

guido te ajudar. Se precisar de qualquer coisa, 

estou à disposição. Abraço.
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1. QuAl A suA formAção AcAdêmicA e 
profissionAl? 
Acadêmica praticamente nenhuma. Eu fiz um 

semestre de bacharelado em pintura na faculda-

de de Belas Artes de São Paulo. Foi um semestre 

só; a faculdade era paga, eu tive que abandonar, 

cara. Tem como não.  E foi isso. Foi formação... 

formação da vida, das esquinas da rua, do boteco, 

do bar. 

Eu sou muito mais autodidata. Eu fiz alguns cur-

sinhos de dois, três meses de pintura, sabe? Pra 

pegar mais ou menos como que você mexia com 

óleo, e o resto foi tudo por conta. Quadrinho foi 

por conta também, foi lendo bastante, vendo o 

que funcionava, o que não funcionava, é isso: 

Ensino Superior Incompleto.

[Foi um conhecimento empírico, né. De autodidata, 

foi fazendo e foi acontecendo. Além dos quadrinhos 

você tem outras atividades que eu sei, né!?] ENTRE-

VISTADOR

Eu trabalho com qualquer coisa ligada à imagem, 

à ilustração, eu trabalho não só pra publicidade, 

quando pinta, pro mercado editorial, seja infan-

til, seja fazendo capa, seja fazendo storyboard pra 

filme, seja fazendo animação. Agora vai entrar 

esse ano uma animação aí que eu fiz, um trecho. 

É um documentário, e eu fiz trechos animados 

que me pediram. Eu acabei fazendo. Eu fiz rotos-

copia de animação lá pra O2. Um filme chamado 

Zoom. Toda animação e rotoscopia , eu sou um 

dos caras que participou lá da equipe. Eu trabalho 

Ilustrador, Pintor, Artísta plástico, Quadrinista e Roteirista .

WAGNER WILLIAM

Eu sempre fui muito visual, então começou desde 

pequenininho. Eu ia na banca e via lá aquelas su-

peraventuras Marvel, tal. Eu nunca fui muito leitor 

da Turma da Mônica ou Disney.  Esses eu lia mais 

quando ia pra casa das primas ou em consultó-

rio dentário, aquela coisa toda de pegar pra ver. 

Mas sempre me fissurei nos super-heróis, su-

peraventuras Marvel – aqueles desenhos brilha-

vam pra mim. E entre eles tinha o Lobo Solitário. 

Eu sempre fui fã. Eu molequinho assistia. Eu 

sempre tive muita insônia, então eu acordava de 

madrugada; e madrugada só passava bang bang, 

filme do Elvis, ou filme de Kung Fu. E eu era 

vidrado no Kunf Fu, cara. Aí quando eu vi o Lobo 

Solitário lá, aquela coisa toda. Eu vi tudo aqui-

lo ali... Sei lá que idade tinha.... Seis anos, sete 

anos... Eu não sei dizer que idade, não. Desde 

sempre.

[Desde muito novo] ENTREVISTADOR

Desde muito novo. 

2. QuAndo, e como, iniciou-se o seu 
contAto com QuAdrinhos?

com imagens, seja ela de onde vier. Eu trabalho 

com pintura. Meu carro chefe é minha pintura, 

sempre fui pintor desde que eu fiz a faculdade lá. 

Eu tranquei porque eu vi que pra mim não estava 

resolvendo nada. Então, essencialmente, eu sou 

artista plástico das artes visuais e trabalho com 
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Agora ler mesmo, ler quadrinho, ler qualquer 

coisa assim, já foi um pouco mais tarde. Eu fui 

começar a ler quadrinho, além de ficar só fo-

lheando os desenhos, tentar copiar os desenhos, 

passar essa fase aí (tirando esses da Disney, que 

você acaba lendo um ou outro), os mais assim de 

heróis e tal, eu fui ler com uns 11 anos, começar 

a ler.

[Ter o hábito de tá ali lendo super-heróis, né?!] EN-

TREVISTADOR

Sim

É complicado assim esses temas de quadrinho 

independente e tal. Vamos julgar que o qua-

drinho independente seja aquele do cara que 

se autopublica. 

Como eu vejo isso, de autopublicar? Eu vejo 

como muita coragem. 

É muita coragem o cara não só peitar tudo 

ali no que concerne à história, como pagar o 

custo também de imprimir e toda a logística 

de correr atrás de vender. Eu vejo com mui-

ta coragem, sim, e vejo como muita liberdade 

também. Liberdade dele tocar o terror e fazer 

o que ele bem entender. Não que por editora 

você não possa fazer isso. Geralmente você faz 

também. São poucas as editoras que editam seu 

3. segundo A suA visão, como você 
define o QuAdrinho independente? 

trabalho. A maioria delas pega pronto e pu-

blica. Nesse âmbito assim não tem tanta di-

ferença. É mais a coragem de fazer os corres e 

se resolver.

Foi com o zine, né?! Eu já morava em São Paulo. Eu 

viajei muito. Meu pai era militar. A gente morou 

em muitas capitais e cidades. Quando eu vim pra 

São Paulo pela última vez, eu já tinha acho que 

treze anos. Então foi nessa época aí onde eu ia 

nas bancas de jornais para ver os quadrinhos... E 

no centro, ali perto da Consolação, numa praci-

nha que tem com a São Luiz, tinha uma banca de 

jornais, e essa banca tinha vários zines. Eu co-

mecei a ver um negócio assim meio podreira as-

sim, meio foda. E falei: “Tem um mundo aqui, 

cara”. Aí no Colégio, uns caras (tinha uns 

amigos já em São Paulo) me apresentaram o 

Mutarelli e uma porrada de outros.   Começou 

por esse naipe... Marcatti... começou assim.

[Começou baixo, né?! Mutarelli e Marcatti] [risos] 

ENTREVISTADOR

Interessante, cara. [risos] 

Comecei... Fui bem treinado, vamos dizer assim.

4. e, com relAção Ao QuAdrinho 
independente, como você tomou 
conhecimento desse segmento?
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5. QuAis são os métodos de publicAção 
e edição Que você utilizA?
De publicação e edição. Em que sentido?

[Como isso se dá assim... você bota do seu bolso, você 

edita seu próprio trabalho, os recursos vêm de algum 

lugar? Como se dá o processo?] ENTREVISTADOR

São vários jeitos, né?!

Meu primeiro livro foi O lobisomem sem barba. Eu 

não tinha grana pra imprimir ele, então eu man-

dei pra algumas editoras e tive a sorte de cair na 

Balão Editorial, que adorou o livro e publicou, tal 

qual eu mandei. Teve uma correção ortográfica, 

mas foi bem próximo já do que eu tinha resolvido 

do livro. Eu entreguei também quase pronto. 

O primeiro foi isso, foi através da editora. Depois 

fui pra uma outra editora, pra Veneta, que publi-

cou o Bulldogma e publicou O Flerte da Mulher Bar-

bada. Foi por editora, mas também não teve ne-

nhum trato editorial em cima. Eu acabei fazendo 

toda a campanha publicitária do livro. Uma cam-

panha legal, bem-sucedida. E o livro também já 

estava pronto praticamente (não o Flerte, mas o 

Bulldogma). Praticamente não, estava pronto. E 

quando eu fiz O Flerte, que são as entrevistas da 

Deisy Mantovani, ele já citava o Bulldogma – já 

tive a ideia de fazer isso. Mas o próprio Rogerio 

chegou e falou: “Você não quer fazer as entrevis-

tas pra lançar?” Eu já tinha feito. Estava fazendo 

elas no Blog, as entrevistas do Flerte da mulher 

barbada, e ele quis publicar aquilo. E a gente jo-

gou algumas propostas de como poderia ser, e a 

gente chegou no meio termo ali e acabou publi-

cando esse do Flerte. Aí depois eu ganhei um edital 

do PROAC , que é um edital do Estado de São Paulo 

pra fomento de quadrinhos, de várias categorias, e 

uma delas é histórias em quadrinhos. E com isso aí 

eu tinha grana pra imprimir o meu próprio traba-

lho. Assim, eu podia imprimir e mandar distribuir 

pela editora. Só que nessa época tinha muita gente 

me convidando pra falar sobre o mercado de qua-

drinhos, e até então eu só tinha experiência de pu-

blicar através de editora. E eu: “Eu tenho a faca e o 

queijo na mão. Por que eu mesmo não publico? Eu 

mesmo não crio uma editora pra mim e lanço mi-

nha própria comic?” Foi o que eu fiz. Então já lan-

cei não só esse, lancei O Martírio de Joana Dark Side. 

Foi pela minha editora. Aí esse foi grana minha, do 

meu bolso mesmo. Silvestre é outro caso. Eu ganhei 

no edital, mas ainda assim saiu numa outra edito-

ra, que é mais focada em literatura de terror, que é 

um terceiro caso à parte; eu optei por eles pra pe-

gar um público de literatura pra mim, já que eu já 

estava conquistando, sendo conhecido no circuito 

de quadrinhos, eu precisava que o quadrinho fosse 

um público de leitura mesmo, de literatura assim 

geral, especificamente de terror. Então publicar 

pela Darkside  foi um jeito de atravessar essa via aí 

e conseguir novos leitores. E tá dando certo. Então 

foram várias frentes, foram vários métodos.
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Então, eu falo que depois que você faz o primei-

ro, você fica meio contaminado. Rola um vírus...

Mas o fato é que dá um certo tesão você ver a 

coisa crescendo. Você cria um universo qual-

quer, você se dá uma desculpa de trabalhar al-

gum tema que seria legal jogar. E como jogar 

esse tema? Seria através de uma música, um 

filme, um livro escrito, um quadrinho?  Como 

eu tenho a facilidade do desenho, e também da 

escrita, o quadrinho foi uma linguagem que me 

pareceu bem cômoda. Apesar de fazer quadrinho 

não ser nada cômodo. É difícil pra caralho. Bem 

complicado. Mas a coisa vai tomando um rumo 

enquanto você faz. Pelo menos no meu processo 

criativo é assim, eu não estabeleço todo o livro 

antes. Eu crio mais ou menos o texto geral as-

sim e dalí eu vou trabalhando com a imagem, 

e a imagem vai contando novos caminhos. Eu 

não tenho o roteiro fechado. O roteiro vai sendo 

criado também através das imagens, das cenas, 

como vou solucionando elas. Como os persona-

gens vão me dizendo, vão ganhando vida pró-

pria, vão me mandando para alguns lugares pra 

que eu busque outras referências e outras coi-

sas, que eu vá pra outras vias narrativas. Esse 

joguete da criação é legal pra caramba. Você se 

surpreende com o próprio caminho que você tá 

tomando, que a história tá tomando. Então, isso 

pra mim é que dá o prazer assim de fazer. Di-

ferente de se eu fizesse um filme, por exemplo, 

onde eu não tenho o controle total disso. Do 

6. QuAl A suA principAl motivAção pArA 
publicAr QuAdrinhos? 

quadrinho você tem o controle total. Você cria 

um universo ali, e ele está lá. Está vivo!

[E consegue explorar ele também, né.?!] ENTRE-

VISTADOR

Sim. E ele me explora também ao mesmo tem-

po. É bacana. Como se fosse, sei lá, essa coisa de 

RPG, sabe?! Jogar RPG. O pessoal que joga e fica 

meio doido da cabeça jogando. É meio que isso, 

cara. É uma imersão imensa nessa parte criativa 

até você achar o desenho, até achar o estilo que 

você vai fazer, o traço. Tudo isso vai te puxando, 

vai te contaminando de alguma forma.

[Vai envolvendo ali durante o processo, né.] EN-

TREVISTADOR

É uma coisa legal, cara. Eu acho legal. Não dá 

muito dinheiro. Mesmo quando você ganha os 

editais aí, não dá dinheiro nenhum. Dinhei-

ro com quadrinho quando você ganha edital é 

quando você vende pra fora. É que paga às ve-

zes o adiantamento. Fora isso, é foda, é difícil 

pra caralho. Só que aí uma coisa que facilita... 

(aí é legal pra ti, do porquê de ter esse “boom” 

de quadrinho independente saindo, surgindo...) 

Teve uma matéria, não sei quem foi que publi-

cou, que 2019 ou foi 2018, acho que foi 2019, só 

tiveram, sei lá, de 20 a 40 quadrinhos publicados 

por editoras, quadrinhos de autores nacionais. 
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Aí as pessoas questionam: “Pô, será que o pes-

soal perdeu o tesão de fazer quadrinhos?” Pelo 

contrário. Você joga pra CCXP, eram duzentos e 

tra lá lá quadrinistas lançando. Então quer di-

zer que o pessoal parou de publicar quadrinhos? 

Não! Tá publicando de formas independentes. 

Agora por que que isso acontece? Porque você 

tem uma infinidade de feiras acontecendo, todas 

focadas em quadrinhos. E quando você faz uma 

feira, significa que você tá fazendo quadrinho e 

o lucro daquele quadrinho é todo seu. Não é os 

10% apenas da editora, ou 50% se você comprar 

da editora pra vender numa feira, por exemplo, 

que é o de praxe. Mas então você vai vender na 

feira com desconto, então você vai ganhar uns 

30%. Enquanto se eu der 20% no meu quadri-

nho, meu lucro vendendo direto na feira pode 

chegar a uns 70%.

[Tira só o custo de produção e o resto se mantém.] 

ENTREVISTADOR

O lucro é todo seu. É um dinheiro limpo. Você 

vende lá na hora, sai na hora. Então tem muito 

evento de quadrinho nascendo, sendo criado e tal. 

Tem muito cara, muita pessoa, os autores estão se 

autopublicando. Por isso. 

Você tem as comic shops, como a Ugra, loja Mons-

tra, Itiban, cujo o autor de quadrinho independen-

te consegue colocar os quadrinhos lá mesmo.

Acho que um público bem diverso, viu? Acho 

que o público bem geral assim. Mas via de regra 

é quem não assiste apenas filmes da Marvel, ou 

só assistia Games of Trhones e acabou. É quem 

sai um pouco do mainstream e não consome 

apenas o mainstream assim, mídia de massa. 

Essas pessoas que costumam ler. São leitores 

mais críticos, vamos dizer assim. Quer dizer, 

algumas pessoas.

7. sobre o público-Alvo dos 
QuAdrinhos independentes, Quem 
você AchA Que são esses leitores?

Acho que acontece por três vias isso. Uma, acho 

que a principal delas, uma que meio que tá do-

minando o mercado, são os curadores de lite-

ratura; seriam os booktubers . Livraria tem cada 

vez menos no Brasil. E como é que você vai sa-

ber sobre um livro, se não tem nas cidades que 

você tá e você não pode nem folhear? Então você 

apela para os booktubers, cara. Os caras te dão 

resenhas maravilhosas sobre esse e esse livro, 

mostram conteúdo, tal. Então esse é um pro-

cesso de se conseguir ler. Outro é de fato exis-

tir esses livros nas comic shops – livraria vai ser 

mais difícil, por isso é importante ter nas comic 

shops.  E as comic shops não são apenas livrarias, 

elas são polos culturais porque elas criam toda 

aquela dinâmica ali envolvendo o livro, não só 

apenas o lançamento, mas bate-papos, clubes 

de leitura, exposições originais, etc. E a tercei-

ra são exatamente essas feiras, esses festivais. 

8. de Que formA você AchA possível 
leitores terem Acesso A QuAdrinhos 
AutopublicAdos?
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Acho que é por aí. Por aí vai... Bienal de quadri-

nhos de Curitiba, Banca de quadrinistas aqui de 

São Paulo. São várias. 

Dia 7 (março de 2020), sábado e domingo eu vou 

tá na Fuzuê Nerd , esse é o segundo evento de-

les. Então estão pingando vários. 

Eu acho que é por aí.  

[Você costuma ir pras feiras, Wagner? É um hábito 

seu ir para as feiras?] ENTREVISTADOR

É, cara. As de são Paulo eu costumo ir em quase 

todas. Tem um lado foda do quadrinista inde-

pendente que é exatamente isso: você ficar car-

regando caixa, pegar metrozão, busão. É foda, 

cara. Eu vim de uma exposição, uma feira, que 

teve ano passado lá em Santos. E aí beleza, 

cheguei de noite, saí do metrô carregando um 

carrinho, duas caixas... Já era quase meia-noite 

assim, e eu deixei pra lá de pegar busão (pra não 

subir com aquelas caixas no busão, ia ser um 

porre). Aí eu vim andando (dá pra vir andando) 

umas oito quadras. Eu vinha de noite, puxando 

o carrinho e tal. Rua mal iluminada, e eu vou 

meio que pela pela rua porque pela calçada não 

dá pra puxar o carrinho, e rua tem o asfalto liso. 

Aí você tá puxando aquela merda lá, e de repente 

uma lombadinha do asfalto assim, [Faz um sinal 

de pequeno com a mão] e caem todas as minhas 

caixas, os livros todos no chão. Aí tô lá eu, o ho-

mem de meia idade catando os quadrinhos que 

não vendeu na feira, colocando na caixa, pen-

sando: “O que mais agora? Só falta vir o ônibus 

e passar por cima.” É uma merda. [risos]

Então é isso, a vida de independente é dureza, 

as compensa financeiramente quando tem um 

evento. Quer dizer, tem evento também que fica 

um negócio meio minguado e você se ferra, e só 

assina as coisas lá. [risos]

[Só gastou tempo e, às vezes, dinheiro para estar lá.] 

ENTREVISTADOR

O legal de publicar por editora é a visibilidade. 

Você tem muito mais visibilidade do que se pu-

blicar apenas como independente. Porque ela... 

Eu ia dizer obrigatoriamente, mas não quer di-

zer que ela faça isso, muitas delas mandam o 

quadrinho que você publicou por eles pra vários 

desses booktubers, esse pessoal gerador de con-

teúdo, de resenha, e aí começa a disseminar o 

seu trabalho. Seu trabalho começa a ser visto. 

Então são duas frentes. Você pode ganhar mais 

com editorial, com edição independente, mas 

visibilidade você ganha mais por editora. Aí se 

tiver um puta trabalho da editora de vendagem, 

for muito foda, aí você passa até ganhar mais do 

que fosse independente. Mas aí é um caso mais 

raro, mais difícil.
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9. QuAl A suA percepção em relAção 
A novos produtores de QuAdrinhos 
independentes? você AcreditA Que o 
número de Autores tem AumentAdo ou 
diminuído? 
Aumentado, cara. Você consegue pegar isso aí 

no site o Quadro e o Risco , do Tiago Borges. Ele 

sempre faz o levantamento do que será lançado 

na CCXP, que acontece no final do ano. Então 

esse número tem crescido. Ele faz um puta le-

vantamento, foda, de correr atrás de quem vai 

lançar o quê. E cara, esse número tem aumen-

tado pra caralho. Acho que ano que vem a gente 

deve ter uns 300, se a ótica se mantiver como 

tem vindo esses últimos anos, acho que vai bater 

a esfera dos 300. Muita coisa. Aí tem o truque 

do negócio. Começa janeiro, fevereiro, começa a 

aparecer os melhores de 2019. Ou mesmo final 

dezembro do ano passado saiu lista dos melho-

res. Só na feira aqui tem 200 e tantos lançamen-

tos. Você não leu tudo. Então calma lá. E tem 

cara importante lançando lá. Não tem cara que 

saiu, sei lá, do limbo e tá lançando um negócio. 

Tem caras que trabalharam com Graphic MSP e 

tudo mais lançando coisa independente. Então, 

calma lá.

[Não dá tempo também de absorver tanto material, 

né!?] ENTREVISTADOR

Não dá, não dá. Já lançar de cara em 30 de de-

zembro os melhores do ano, eu acho sacanagem. 

É desrespeito a quem lançou tudo lá.

10. em suA experiênciA pessoAl, como 
funcionA contAto com um(A) novo(A) 
ArtistA/editorA?
Você diz o primeiro contato ou o contato em geral?

[Os dois. Porque existe o momento que, às vezes você 

nunca trabalhou com editora e existe um primeiro con-

tato. Mas às vezes existe o cara que já publicou, que é o 

seu caso, mas que continua mantendo uma relação.] 

ENTREVISTADOR

Cara, o primeiro contato meu foi por e-mail; man-

dando e-mail, mandando e-mail, disparei pra vá-

rias. Uma respondeu, que foi a balão, e aí continu-

amos. Aí com a Balão a gente participou de uma 

dessas feiras, uma feira promovida pela loja de 

quadrinhos chamada Comix, de São Paulo, a Fest 

comix. A gente ficou num stand do lado da Editora 

Veneta, aí eu conheci o Rogério Campos , aí apre-

sentei meu trabalho pra ele ali, e foi assim. O con-

tato é geralmente por e-mail e participando dessas 

feiras.  Geralmente os editores estão lá também. 

E o contato pós publicação, cara... viraram amigos 

meus. Os caras também estão tentando. Tá todo 

mundo tentando alguma coisa. Pra mim não foi 

fácil, nem tá sendo fácil. Tenho um canal aberto 

pra questionar, falar o que eu quiser, sugerir coisas.

[Está funcionando de uma forma orgânica.] ENTRE-

VISTADOR

É! Está tudo certo.

[Essa parte é boa.] ENTREVISTADOR

É sempre bom. Sempre bem-vinda.
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É a questão que te falei da grana. Acho que é a 

questão da grana, cara. Você se autopublicar, 

você vai ganhar uns 70%. Se você publicar pela 

editora, você vai ganhar no máximo 30% – e 

quando você comprar com 50% seu próprio li-

vros pra vender numa feira. Então é questão 

de grana.

11. e porQue você AchA Que esses 
ArtistAs utilizAm A AutopublicAção Ao 
invés de trAbAlhAr em pArceriA com 
umA editorA?

É sobrevida, né?! Na verdade, é sobrevida. Mas 

assim, é aquela coisa que eu te coloquei lá. A gen-

te tem esses fomentos. Espero que existam mais. 

Ano passado teve o fomento do primeiro edital de 

quadrinhos da Prefeitura de São Paulo. O que exis-

te aqui em São Paulo, que é do estado, é o PROAC. 

Lançaram esse primeiro fomento, e eu fiquei sa-

bendo que era de uma verba que ficou... Escapou 

de algum lugar, e o pessoal tinha que fazer algu-

ma coisa, por isso criaram esse edital de última 

hora. E deu certo. Eu consegui ganhar o edital. Só 

que já acabou, e esse ano não teve. Acho que não 

vai ter nunca mais. A merda é essa. Então assim, 

pra viver de quadrinho, ninguém vive. Agora para 

ganhar dinheiro com isso, algum dinheiro com 

isso, é através desses fomentos culturais aí, que o 

governo possa financiar, ou uma empresa privada 

que seja. Ou, sei lá, vendendo direito autoral para 

publicação lá fora ou pra Netflix. 

Netflix, come on!

[Ajude a gente!] ENTREVISTADOR

12. o Que você pensA sobre viver de 
QuAdrinhos no brAsil?

Tirando isso é troco da pinga. Você ficar com a 

grana que você imprimiu, e tem o troco pra você 

pagar a coisinha do bar. Não dá pra viver estrita-

mente disso, não. É difícil pra caralho. Não tem 

como. Ninguém vive só de quadrinhos. Todo qua-

drinista, até onde eu sei, que eu conheça, trabalha 

com outras frentes, que é de ilustração publicita-

ria, storyboard, coisas do gênero. Agora o quadri-

nho tá tendo um bom momento de visibilidade. 

Então tá saindo na folha, tem página inteira sobre 

quadrinhos. Sai na Globo. Tem aquele programa 

do Bial lá, à noite, que já convidou vários quadri-

nistas e pessoas relacionadas a quadrinhos. En-

tão está tendo espaço, está tendo projeção. Você 

vê a CCXP, faz um sucesso danado assim. A mí-

dia inteira está lá. Como a grande indústria vem 

entendendo que videogame e cinema – e cinema 

Marvel, DC, essas coisas todas – estão vindo dos 

quadrinhos, isso ajudou a criar esse foco e olhar 

para os quadrinhos também. “Por que que está 

saindo tudo daqui? Por que os grandes pais da bi-

lheteria são esses de super-herói de quadrinho?” 

É porque tem alguma coisa aí, tem qualidade aí. 

E nisso o pessoal tá começando a olhar com ou-

tros olhos.

[Tá tudo meio que misturado, conectado. Mas botou 

o holofote em cima do quadrinho, com certeza.] EN-

TREVISTADOR

Sim. Sim
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13. no seu cAso, o trAbAlho com 
QuAdrinhos figurA como suA principAl 
fonte de rendA? se não, QuAl seriA? 
É relativo, cara. Se colocar por ano, cho que se 

compor a minha principal fonte de renda de 2019, 

foram os quadrinhos. De 2018 já foi ilustrações 

publicitárias ou mesmo editoriais para fazer capa 

e coisas do gênero, algumas telas que eu vendi... 

Mas no ano passado foi por causa desse fomento 

da prefeitura. Acho que foi minha principal fonte 

de renda, foi o quadrinho. Saiu por esse edital 

que é tipo PROAC, da prefeitura.

[Da prefeitura... você lembra como chama?] ENTRE-

VISTADOR

Não tinha um nome, cara. Primeiro edital de pu-

blicação de histórias em quadrinhos. Não criaram 

um nome não. Nas últimas, na raspa do tacho 

assim inventaram: “Faz aí pra quadrinho”. Se 

você entrar no site na secretaria municipal de 

cultura de São Paulo, entra lá em editais.

14. nA suA opinião, QuAis são 
As mAiores dificuldAdes Que A 
AutopublicAção de QuAdrinhos 
enfrentA? e As mAiores vAntAgens? 

As maiores dificuldades são essas de você carre-

gar as caixas pra lá e pra cá; você ter que ir nos 

Correios enviar livro; você se ferrar na mão da 

gráfica; ter que reimprimir de novo do seu bol-

so; pagar do seu bolso sem saber se vai vender ou 

não; você arcar com todas as despesas; você saber 

que vai ter pouca visibilidade ao se autopublicar 

assim (tirando alguns casos quando você conse-

gue mandar seu livro pra esses booktubers que vão 

comentar seu nome). Os principais problemas são 

esses. Pesa a grana e pesa a mão de obra também. 

Agora a vantagem é: seu lucro é maior sobre o 

preço de capa do livro. É muito maior. E o seu re-

cebimento é praticamente automático. Quando você 

vende ele nessas feiras, que é o grosso dos indepen-

dentes, você recebe a grana na hora. O grosso das 

editoras é quando vende ao ano. Cada acerto acon-

tece semestralmente. Então você vai ver a grana 

de seis em seis meses publicando por editora. 

Publicando independente você vê a grana na hora 

que você vendeu ali. Estou aqui no metrô: “Me dá 

esse quadrinho aqui”, “Toma ali”, dá o dinheiro 

e acabou.  

Eu posso comprar da editora os meus livros tam-

bém e vendê-los. Só que aí eu já compro com 

50%, aí minha margem já é menor. Então é isso: 

a vantagem de se autopublicar é grana no bolso 

mais rápido e num percentual maior em relação 

ao preço de capa. 
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Cara, na verdade eu não sei não. 

Uma coisa que eu vejo assim dos quadrinhos... 

Aí eu tiro por mim... Eu criei uma editora e sou 

só eu aqui. Não sou uma empresa. Sou uma em-

presa de um cara só e ainda assim eu consegui 

publicar quadrinho da gringa. O Raphael Ranie-

ri traduziu, eu ajudei a traduzir também. E aí 

a gente publicou. Eu consegui lançar um qua-

drinho de um dinamarquês e de uma russa. Eu 

acho que o vai surgir, pensando no futuro, são 

várias editoras. Várias novas editoras pequenas, 

independentes. Editoras pequenas; circulação 

de títulos menor; tiragem bem menor: eu acho 

que isso que vai acontecer. Agora o resto, de se 

autopublicar, vai continuar existindo. O pessoal 

tem acesso, enquanto editor ou autor, à ven-

da da Amazon. Você também consegue vender 

através de lá, através deles. Seja como vendedor 

ou como fornecedor. Tem duas modalidades da 

Amazon pra venda. Se você consegue vender, 

acaba vendendo pro Brasil inteiro. Vai cada vez 

mais surgir trabalhos independentes. As edito-

ras vão ter que talvez oferecer alguma coisa a 

mais pra poder segurar os autores, mostrar mais 

serviços, eu não sei qual que é o ponto nesse 

caso. Mas pra mim, quando me perguntam se 

eu vou publicar –por exemplo, o cara brasileiro 

daqui, um autor brasileiro – eu digo: “Cara, se 

autopublica. Faz a campanha no Catarse. Tem 

o Catarse. Você não precisa colocar seu dinhei-

ro ali e arriscar. Você já faz uma pré-venda.”  

15. QuAis mudAnçAs você AchA 
Que estão por vir no mercAdo de 
AutopublicAção? 

Vai ser necessário pra editora... O carro forte vai 

ser publicar autores estrangeiros, porque o cara 

não vai conseguir lançar nada aqui. Então cabe 

a editora traduzir, trabalhar o mercado interno. 

Fora isso, eu acho que cada vez mais, mais au-

tores vão ser independentes.

[Nesse segmento de editoras independentes, de pou-

cas pessoas...] ENTREVISTADOR

 

Vai rolar uma coisa assim também. O que seria 

massa de acontecer. Uma coisa que eu sempre 

converso com as comic shops: é foda rivalizar 

com Amazon e coisas de gênero. Se você tem um 

espaço físico aqui em São Paulo, ou onde quer 

que seja, faça como eu fiz. Se consegui publicar 

um cara, você também consegue seja uma edi-

tora. A Ugra Press, lá em são Paulo, ela é editora 

também. Tem vários publicados. Ela consegue 

trabalhar coisas gringas lá, se ela quiser publicar 

trabalhos gringos. E só vai ter a venda exclusiva 

de lá, da livraria, que é livraria e agora também 

é editora. Então, se alguém quiser um trabalho 

de um autor X, só vai encontrar lá com eles. Não 

vai encontrar na Amazon, não vai encontrar em 

nenhum outro lugar. Se quiser ler, vai comprar 

com eles. Eu acho que vai ser uma saída.

 

[Juntar a comic shop com a editora, né?! Como no 

caso da Ugra...] ENTREVISTADOR
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Eu acho que isso é o que vai salvar as pequenas 

livrarias. Elas virarem também editoras.

[Mesmo elas imprimindo com maquinas por fora, 

não tendo todo maquinário.] ENTREVISTADOR

Agora ficou mais barato a questão da impressão, 

mas também tem a impressão digital em pe-

quenas demandas: cem livros, duzentos livros. 

E a qualidade é próxima assim. Não fica aquém 

da impressão offset. O resultado final é bem a 

contento, satisfatório. Acho que vai dar pra se 

brincar bastante aí. Vamos ver no que vai dar.

16. se você fosse indicAr mAteriAis 
de estudo pArA um ArtistA 
independente Que está começAndo. 
o Que você indicAriA?
Cara, putz. Material didático... Eu acho que o 

melhor jeito de aprender a fazer quadrinho é você 

ler quadrinho. É você ler quadrinho e entender 

por que aquele quadrinho que você gostou tanto 

e achou tão foda, o que que faz ele ser foda. O 

que faz ele ser tão bom. “Qual que é? O que tá 

acontecendo? É esse balão que ele fez aqui? É esse 

enquadramento? Por que que funciona em rela-

ção ao próximo? Por que que funciona na página 

inteira? Por que tá tão dinâmico?” 

Acho que é uma coisa individual, de cada um. 

Acho que esse é o melhor aprendizado. E quando 

você faz... eu pelo menos tenho muito disso, eu 

me meço por comparação. Eu preciso comparar 

meu trabalho com outros. Eu tenho que ampliar 

meu leque de leitura e entender: “Pô, uma cena 

de ação, corrida e tal... Quem representou isso? 

Quem fez melhor? E por que fez melhor? Como eu 

posso ser tão bom quanto, ou chegar perto com a 

minha proposta?” e tentar entender isso. Eu acho 

que comparação é sempre bem-vinda. Tem mui-

ta gente que se fecha no mundo: “O meu é isso 

aqui e acabou.” E aí se perde um pouco assim. 

Se você manda pra alguém que tem um hábito de 

leitura grande, de repente você acha que inven-

tou a roda, e o cara fazia isso nos primórdios dos 

quadrinhos.  Ler atentamente acho que é a me-

lhor coisa. Não tem muita fórmula. Eu li aquele 

Desvendando Quadrinhos, do McCloud. Li há mui-

to tempo o do Will Eisner. Não cheguei a ler todo, 

da arte sequencial. Não sei se foram essenciais 

para fazer meus quadrinhos, não. O essencial é 

justamente isso: é ler com olhar crítico. Você lê a 

primeira leitura, depois você lê com um segundo 

olhar, esse olhar crítico mesmo sobre.

 

[Acho que é uma boa dica. Acho que vai escolhendo 

seus autores preferidos também. Investigando os au-

tores que você gosta muito, quee tem estilos diferen-

tes, tem coisas diferentes... ] ENTREVISTADOR

É, né!? É se preencher, ter repertório, acho que é 

por aí. Repertório dos próprios quadrinhos. Aí é 

que tá! Acho que é fundamental você também ler 
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literatura seja qual for, ficção, não ficção; você 

ver filmes que não sejam apenas os americanos; 

ver o que o pessoal da Polônia tá fazendo em re-

lação ao filme. Acho que é isso, cara: entender 

as linguagens. Onde você consegue encontrar tal 

linguagem? Caberia uma linguagem do cinema 

ou da literatura aqui no quadrinho, da escultura, 

sei lá?! O cara tem que provar de tudo ali, acho 

que é isso. 

É enriquecer o paladar.
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