
Caça às Patalógicas
Gonçalo Jr mergulha fundo na gênese da indústria editorial dos comics em A Guerra dos Gibis

QuadrinhosHistória:

Jotabê Medeiros

Curioso notar que alguns dos
maiores impérios editoriais e de
comunicação do mundo – de ci-
ma e de baixo do globo terrestre
– começaram com alguns patos,
vacas e cães vestidos com rou-
pas e sapatos engraçados.

Art Spiegelman nos lembra,
em seu À Sombra das Torres Au-
sentes (Companhia das Letras,
2004), que os magnatas Joseph
Pulitzer e William Randolph
Hearst começaram a alavancar
as tiragens de seus tablóides, no
século 19, usando as tiras de
quadrinhos como um recurso ex-
traordinário (foi num desses jor-
nais que surgiu o Yellow Kid, a
pioneira HQ).

Agora, o jornalista baiano
Gonçalo Junior recupera a histó-
ria de como alguns dos maiores
empresários de comunicação do
Brasil – Roberto Marinho (Glo-
bo), Adolfo Aizen (Ebal), Alfre-
do Machado (Record), Victor
Civita (Abril) e Assis Chateau-
briand – construíram suas repu-
tações no nascente século 20.
Numa época em que o País ti-
nha cerca de 50 milhões de habi-
tantes, as publicações de Aizen,
Marinho e Chateaubriand ven-
diam mais de 100 mil exempla-
res por edição.

Mais do que histórias de su-
cesso empresarial, no entanto,
Gonçalo Junior nos conta em A
Guerra dos Gibis – A Forma-
ção do Mercado Editorial Brasi-
leiro e a Censura aos Quadri-
nhos 1933-1964 (Companhia
das Letras, 418 páginas, R$ 52)
uma história de costumes, de
comportamento, de formação
do imaginário nacional e de co-
mo os quadrinhos tiveram de en-
frentar batalhas consecutivas
contra a censura e o preconceito

para vingarem como meio de ex-
pressão massivo.

Jornalista e advogado, Gon-
çalo Junior foi editor de fanzi-
nes nos anos 80 e repórter em
Salvador. Em São Paulo, escre-
veu para o caderno Fim de Se-
mana, da Gazeta Mercantil, en-
tre 1997 e 2003. É autor de
Pais da TV (Conrad, 2001) e de
Alceu Penna e as Garotas do
Brasil (Cluq, 2004).

Sua pesquisa começou como
um trabalho de graduação e du-
rou mais de 10 anos. Mas não
tem nada da solenidade acadê-
mica. É agradável e leve. “Des-
de o começo, apesar de se tra-
tar de um trabalho direcionado
a uma avaliação acadêmica,
pensei o texto como o que cha-
mo de ‘reportagem da história’.
Ou seja, procurei contar uma
história como se fosse para lei-
tor de jornal”, conta o autor.

O foco principal é a intole-
rância contra o mundo dos co-
mics. Em 1950, por exemplo,
uma diretora das bibliotecas
infantis de São Paulo defen-
dia ardorosamente um expur-
go nos gibis: “Nada de revis-
tas com monstros, assassinos,
gângsteres, raptos, explosões,
incêndios e sangue. Nada de
super-homens, de vingadores
ou coisa parecida. Essas publi-
cações não só deturpam o espí-
rito da criança como a desper-
sonalizam.”

Os argumentos da diretora vi-
nham ao encontro a um ampla-
mente divulgado livro de um psi-
quiatra americano chamado Fre-
dric Whertham, A Sedução do
Inocente, que foi publicado em
1954 pela editora Rinehart &
Company, nos Estados Unidos.
O psiquiatra relatava casos de
menores que haviam praticado
crimes graves influenciados pe-
los comics, estabelecendo um
estudo de caso chamado “culpa
por associação”.

Whertham fez escola. “É proi-
bido o registro e publicação de
textos e desenhos de histórias
em quadrinhos que versarem so-
bre assuntos que não sejam cien-
tíficos, culturais, religiosos, his-
tóricos ou humorísticos, não po-
dendo, em nenhuma hipótese,
encerrar qualquer sugestão refe-

rente a crime, violência ou má
conduta”, dizia projeto do depu-
tado federal Aarão Steinbruch,
em 1953.

A imposição do regionalis-
mo, a restrição a qualquer nu-
dez, a abordagem de questões
sexuais, o combate às “cenas
de horror, sangramentos em ex-
cesso, crimes sangrentos e he-
diondos, depravação, luxúria,
sadismo e masoquismo”: os
quadrinhos foram um dos
meios de expressão artística
do mundo mais tolhidos pelas
Ligas de Bons Costumes de
plantão no mundo todo.

Aqui no Brasil, a briga foi
feia. Os patos tiveram que enver-
gar peixeiras e embrenhar-se na
caatinga para enfrentar a fúria
das volantes da moral. Nos anos
50, a febre dos quadrinhos espa-
lhou-se pelo País como fogo em
mato seco. “Poucas eram as fei-
ras populares que não tinham
bancas com pilhas de gibis anti-
gos para compra, troca ou ven-
da. O mesmo acontecia nas pro-
ximidades dos cinemas, durante
as exibições das matinês. Nas es-
colas, durante o recreio, peque-
nos colecionadores entusiasma-
dos com a descoberta das incrí-
veis aventuras abriam suas pas-
tas para trocar com os colegas.
A situação, definitivamente, fu-
giu ao controle dos pais e profes-
sores. O esforço de conter aqui-
lo que para alguns constituía
uma praga dos tempos moder-
nos continuou com a mesma in-
tensidade”, escreve Junior.

Para tentar conter essa “pra-
ga”, quadrinhistas foram proibi-
dos de trabalhar, editoras sofre-
ram processos judiciais. Folhe-
tos apócrifos atacando o “per-
sistente trabalho de corrupção
juvenil” de suplementos e revis-
tas como O Globo Juvenil, Biri-
ba, Shazan, Buffalo Bill e Gibi
eram distribuídos entre gráfi-
cos e a população. Foi uma es-
pécie de macarthismo em qua-
drinhos, atingindo os primeiros
suplementos de comics (Suple-
mento Juvenil, O Globo Juve-
nil, Gazetinha).

Claro, não houve só ataques.
Gente boa saiu em defesa dos
comics. O escritor Gilberto
Freyre, por exemplo, autor do
clássico Casa-Grande e Senza-
la, escreveu três colunas sema-
nais em O Cruzeiro, em 1954,
falando sobre o tema. Citava es-
tudo internacional favorável aos
comics e emendava: “Corres-
pondendo a um gosto moderno
de síntese, tanto da parte do pú-
blico infantil como do adulto,
deve ser aproveitada pelos edu-
cadores”, escreveu. “Homens
de bom senso e de alguma ima-
ginação principiam a ver na his-
tória em quadrinhos uma arma
moderna – moderna, mas nada
secreta: ao contrário, que tanto
pode ser posta a serviço de
Deus quanto do Diabo; que tan-
to poderia interessar o menino,
o adolescente, o adulto, em
aventuras de gângsteres , como
nas aventuras de Santos Du-
mont, do general Rondon, de
Santo Inácio de Loyola ou de
São Jorge.”

A perseguição ao gênero cau-
sava todo tipo de paranóia, rela-
ta Gonçalo Junior. O autor reve-
la que Adolfo Aizen, que che-
gou a ser o maior editor de qua-
drinhos do País (criou a revista
Superman, que circulou durante
35 anos sem interrupção), era
russo de nascimento e forjara
uma falsa certidão para poder
ser proprietário de um meio de
comunicação (o que era proibi-
do por lei). Vivia com medo de
que sua vida fosse escarafuncha-
da pela polícia e descobrissem
seu delito – a transgressão, no
entanto, não foi descoberta até
sua morte.

A repressão dava margem ao
surgimento de uma subliteratu-
ra underground, marginal, ba-
seada justamente naquilo que
mais se proibia. Foi assim que,
na segunda metade dos anos 50,
surgiu um misterioso persona-
gem cuja identidade só seria des-
coberta 30 anos mais tarde: Car-
los Zéfiro (na verdade, o pacato
funcionário público carioca Al-
cides Caminha, como foi de-
monstrado em 1991).

“Odiado por juízes e inspeto-
res de menores que o caçavam
entre os jornaleiros, Zéfiro teria
sido investigado por delegados

de polícia, agentes da Polícia Fe-
deral e de órgãos ligados à re-
pressão durante a ditadura mili-
tar – em 1970, foi apreendida
em Brasília uma carga com 50
mil dos seus livrinhos.”

Há algumas afirmações no li-
vro que lembram o estilo do
new journalism de Gay Talese e
congêneres: carecem de compro-
vação, mas entram assim mes-
mo, como um fiapo de ficção,
uma licença climática. Por
exemplo: como se pode afirmar
que Zéfiro não foi desmascara-
do “certamente porque boa par-
te dos policiais que o investiga-
ram era formada por leitores
seus e conivente com sua assí-
dua produção”? Não seria um fa-
buloso troféu policial colocar
Zéfiro, “o corruptor da juventu-
de”, detrás das grades?

As relações entre política e
quadrinhos oscilaram de amisto-
sas à guerra aberta. Em 1961, Jâ-
nio Quadros encurralou os qua-
drinhos, descreve o autor. Em
1963, os gibis viviam momento
de rara tranqüilidade e clima co-
mercial fértil: mais de 200 títu-
los circulavam, com tiragens
mensais de 20 milhões de exem-
plares. Em 1964, com a ditadura
militar, nova carga de preconcei-
to – até o Pererê, de Ziraldo, foi
considerado subversivo.

Em 1965, para coroar essa
barbárie, o general Castelo Bran-
co assinou uma lei, de autoria
do deputado Eurico de Oliveira,
que enquadrava judicialmente
as “publicações perniciosas aos
jovens”, proibindo a impressão
de publicações com temas de cri-
mes, violência e terror destina-
das à infância e à adolescência.

Os quadrinhos no Brasil fo-
ram motivo para diversos tipos
de disputa. Houve a reação na-
cionalista à invasão de super-he-
róis de capa e cuecão vermelho,
e equivocadas tentativas de
criar reserva de mercado para os
heróis nacionais.

Pelas mãos de luva e quatro
dedos dos quadrinhos, passa-
ram artistas de relevo da litera-
tura brasileira, como Antonio
Callado e Nelson Rodrigues.
Este último, que não dominava
o inglês, fazia traduções de
quadrinhos para as páginas de
O Globo Juvenil.

O escritor baiano Jorge Ama-
do, segundo Gonçalo, teve boa
mão dos quadrinhos na populari-
zação de suas histórias. Adolfo
Aizen, que estava publicando
obras conhecidas da literatura
adaptadas para os gibis, incluiu
três romances de Amado na sé-
rie Edição Maravilhosa – Ter-
ras do sem Fim, São Jorge dos
Ilhéus e Mar Morto.

Mas Gonçalo tentou falar
com Jorge Amado sobre as adap-
tações e não conseguiu. Ele crê
que alguns autores tinham pre-
conceito contra o gênero. “Nos
anos 50, os escritores e editores
se dividiram em simpáticos aos
quadrinhos e inimigos declara-
dos. Estes diziam que os gibis ti-
ravam o interesse pelo livro. Jor-
ge Amado foi convencido a mu-
dar de idéia por José Lins do Re-
go com um argumento muito
simples: um romance adaptado
para os quadrinhos vendia até
150 mil exemplares”, conta.

O escritor disse que em ne-
nhum momento foi censurado
pelos grupos empresariais que
trata no seu livro. Ele teve um
trabalho cavalar: folheou, por
exemplo, todas as edições do
Diário de Notícias entre 1942 e
1955. E todas as 52 edições de
O Cruzeiro entre 1940 e 1964 e
das Seleções entre 1942 e 1964.
Resultado: chegou ao fundo do
caldeirão da Maga Patalógica.●

trecho

4.3.

AUTOR FOLHEOU
CENTENAS DE JORNAIS
E REVISTAS ENTRE OS
ANOS 1940 E 1960

1. Tio Patinhas caracterizado como cangaceiro 2. Pato Donald, que iniciou o império Abril 3. Tira de
quadrinho do pioneiro Angelo Agostini 4. Capa de O Gury, gibi de Assis Chateaubriand, de 1940

1.

2.

●● Outro que se juntou à equipe
foi Millôr Fernandes, que mal co-
meçara a trabalhar em ‘O Cruzei-
ro’ como ajudante de arquivo e
era apaixonado por histórias em
quadrinhos. Aos catorze anos,
Millôr passou a colaborar com ‘O
Gury’ e aos poucos foi tomando
conta da publicação. Como todo
adolescente carioca, tivera sua
atenção atraída para o ‘Suple-
mento Juvenil’, de Aizen, seis
anos antes. A convivência com
os comics seria fundamental pa-
ra a formação de Millôr. A presen-
ça dos quadrinhos americanos
era inescapável e se tornaria “a

maior e mais legítima influência”
para seu desenvolvimento como
escritor e humorista, como ele
mesmo ressaltou. Sobretudo o
herói Flash Gordon, de Alex Ray-
mond, que copiou quadro por
quadro, nos primeiros anos, mar-
cando milimetricamente onde co-
meçava a cabeça, o braço, etc.
“Foi a maior emoção intelectual e
estética de minha vida, quando
os quadrinhos chegaram aqui,
em 1934, importados por Adolfo
Aizen. Um deslumbramento.”

Trecho de ‘A Guerra dos Gibis’,
de Gonçalo Junior (Companhia
das Letras, 418 páginas, R$ 52)
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