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Marco Antonio Barbosa 
 
As bancas e livrarias estão cada vez menos inteligentes. Isso não é uma ofensa. Ao menos, 
não para os fiéis fãs da revista MAD, que acaba de voltar a circular e se prepara para 
arremessar o número 2 de sua - estão contando? - quarta encarnação nacional desde que o 
título começou a ser editado no Brasil, em 1974. De volta por obra da Editora Panini, a graça 
nem um pouco refinada da MAD é uma aposta de renovação no combalido mercado editorial 
de quadrinhos de humor. E também um apelo ao adolescente bobão que existe (ou já existiu) 
dentro dos leitores de todas as idades.  
 
"O público antigo sentia falta da revista, mesmo porque não surgiu outra publicação que 
ocupasse seu lugar" afirma Raphael Fernandes, editor da nova MAD. "O quadrinho de humor 
no Brasil sobrevive em fanzines, mas aí é coisa apenas para fanáticos, obcecados", explica.  
 
No número 2 da nova série, que chega às bancas nos próximos dias, a avacalhação principal é 
sobre o seriado "Heroes", sucesso na TV por assinatura. O garoto-propaganda da publicação, o 
inefável Alfred E. Neuman - sim, o cabeçudo com orelhas de abano e falhas na arcada 
dentária, criado para a edição de novembro de 1954 da MAD americana -- aparece 
caracterizado como o japonês Hiro, protagonista do programa.  
 
O estilo de humor infame, com trocadilhos e bobeiras afins, segue o mesmo. "Vamos 
aproveitar a nova onda de filmes de super-herói, como Batman e Homem de Ferro, para 
publicar várias sátiras no número 2", anuncia "impiedoso" o editor.  
 
A esperança é que a publicação atraia não apenas seu leitor tradicional - leia-se a molecada -, 
mas também a moçada já crescida e que sente falta da revista. "O público potencial sempre foi 
a turma adolescente. O problema é que as pessoas crescem e param de ler, daí a inconstância 
nas vendas", aponta, sem rodeios, o cartunista Otacílio D'Assunção, o Ota, co-editor da 
revista.  
 
Fernandes conta com a nostalgia. Afinal, só se é jovem uma vez, mas sempre pode-se ser 
imaturo. "O leitor envelhece, mas sempre tem gente que nunca esquece da revista. Tanto que 
o primeiro número esgotou. Estamos cogitando uma nova prensagem", afirma, sem divulgar 
os números da tiragem.  
 
A MAD versão 2008 vem literalmente repaginada. A qualidade do papel melhorou em relação à 
última versão vista nas bancas (publicada pela Panini até dezembro de 2006) e agora a revista 
é totalmente colorida, como a original ianque é há anos. Para os mais tradicionalistas, a 
editora promete lançar trimestralmente um MAD Especial com republicações de material antigo 
de todas as fases da revista - e palhaçadas clássicas de autores como Al Jaffee, Don Martin e 
Sergio Aragonès - tudo em preto-e- branco como antes.  
 
Por falar em tradição, ninguém melhor que Ota para se pronunciar. Autor da tirinha Dom 
Ináfio, publicada no caderno B do jornal do Brasil, criou a versão brasileira da revista em 1974 
e editou todos os seus 308 números (fora edições especiais e livros de bolso).  
 
"Já estou na minha quarta editora", contabiliza o cartunista, responsável por editar o material 
de artistas brasileiros (que preenche cerca de um terço das páginas da nova versão). 
Escoladíssimo no mercado editorial, avalia com realismo o relançamento da MAD:  
 
"Penso que o preço (R$ 5,90) ainda é meio alto para os garotos. Mas o tempo em que a 
revista ficou fora das bancas foi benéfico. As pessoas sentiram nossa falta. Só na semana de 
lançamento recebi mais de mil mensagens", comenta.  
 
A facção brasileira dos artistas da publicação corrobora a impressão. O cartunista Pupuca, 
integrante do time nacional desde 1990, diz: "Estamos sozinhos no mercado de humor, que 
praticamente não existe desde os anos 80. Os fãs mais malucos sempre continuam pedindo 
para a revista não acabar".  



 
Espalhados pelo Brasil, os "malucos" têm uma relação de amor e ódio com a MAD. Mas não 
desistem. "Comprei a minha hoje, não agüentei esperar chegar nos sebos", esculacha Alex 
Machado Farias, de Londrina (PR), um dos 6.856 membros da comunidade oficial da revista no 
Orkut.  

 
Leia mais: 
 
Ainda uma marca registrada 
Neil Genzlinger 
 
Al Jaffee pode reclamar para si o título de adolescente mais velho do mundo - ele desenha, 
desde 1964, cada edição da Dobradinha MAD (isso inclui a nova versão brasileira da revista). A 
tradicional penúltima página da revista, na qual um desenho deve ser dobrado em três partes, 
formando uma outra figura completamente diferente, é um clássico. Ele é o mais longevo e 
cultuado colaborador da MAD.  
 
Este ano, Jaffee está na lista dos três indicados ao Reuben Award, um dos principais prêmios 
para quadrinistas nos Estados Unidos, como cartunista do ano, a ser entregue em maio pela 
National Cartoonist Society (Sociedade Nacional de Cartunistas). As editoras Fantagraphics e 
Abrams Image estão prestes a recuperar alguns dos primeiros trabalhos do desenhista, em 
publicações de luxo que reeditam material feito entre 1957 e 1963.  
 
Nada mal para um cara que começou na MAD não como desenhista e sim como redator - e 
cuja maior criação, a Dobradinha MAD, foi feita para sair apenas uma vez.  
 
"Há alguns meses contei todas as Dobradinhas que já fiz e deu algo como 396", afirma Jaffee, 
que, ainda gozando de credibilidade entre os adolescentes, tem 87 anos.  
 
Jaffee também é bem conhecido pela seção "Respostas cretinas para perguntas imbecis", outra 
famosa atração que é basicamente um curso sobre como ofender as pessoas. Nada de insultos 
aqui, mas ironias rápidas.  
 
"Trabalho para uma revista que é essencialmente dirigida a pessoas jovens, e, por tê-los me 
incentivando a continuar, me sinto com sorte", diz.  
 



 
 

 



 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18, 19, 20 e 21 abr. 2008, Atualidades, p. D5. 


