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Diversidade de títulos e novos pontos de venda ampliam leque de leitores do gênero.  
 
Sexo não é a única coisa que passa pela cabeça de quem faz quadrinhos para adultos. Também 
há espaço para violência, autobiografia, personagens gente como a gente: existe uma infinidade 
de possibilidades presente no gênero atualmente. E com o número cada vez maior de títulos 
disponíveis, os livros têm migrado naturalmente das pequenas bancas de jornais, berço dos gibis, 
para as grandes livrarias, onde o público é mais velho e as obras ficam expostas mais tempo nas 
prateleiras. 
 
Vencedor seis vezes do prêmio HQ Mix de melhor jornalista especializado em quadrinhos, Sidney 
Gusman, editor do site também hexacampeão Universo HQ, acredita que o gênero adulto não é só 
sexo: 
 
— Quadrinhos adultos não são necessariamente eróticos ou pornográficos, mas aqueles com 
enredos mais trabalhados e com violência. São histórias como as de Alan Moore, Neil Gaiman ou a 
série “Planetary”, de Warren Ellis. 
 
Warren Ellis, Alan Moore (“V de Vingança”) e Neil Gaiman (“Sandman”) têm em comum o fato de 
serem ingleses e estarem hoje entre os melhores autores de quadrinhos. No entanto, o livro que 
marcou o gênero é americano. Publicado em 1978, “Um contrato com Deus”, do nova-iorquino 
Will Eisner, reúne quatro histórias sobre as vicissitudes do ser humano ambientadas num prédio 
decadente. A narrativa gráfica e literária do livro marcou a indústria de tal forma que esta se viu 
obrigada a cunhar um novo termo para designar a criação: graphic novel. 
 
Dois anos depois, outro judeu, Art Spiegelman, começaria a publicar em quadrinhos e em sua 
revista “Raw” a história de como sua família sobrevivera a campos de concentração nazistas. Em 
“Maus”, judeus foram representados graficamente como ratos, alemães como gatos e poloneses 
como porcos. Spiegelman ganhou o Pulitzer, fato inédito para uma HQ, mas seu pai cortou 
relações com ele por não ter gostado de como foi apresentado: um sujeito mesquinho e principal 
responsável pelo suicídio da mulher. 
 
Três Adolfs em HQ de Osamu Tezuka 
 
A Segunda Guerra, especificamente o bombardeio a Hiroshima, é o tema de outra HQ adulta e 
biográfica: “Gen”, do japonês Keiji Nakazawa. Em quase 900 páginas, publicadas no Brasil em 
quatro volumes pela editora Conrad, Nakazawa conta como sua família sobreviveu à hecatombe 
nuclear. Spiegelman, autor do prefácio, escreveu: “Nunca me esquecerei das pessoas arrastando 
suas peles derretidas enquanto caminhavam pelas ruínas de Hiroshima, dos cavalos pegando fogo 
que galopavam em pânico pela cidade, das larvas saindo das feridas do rosto dilacerado de uma 
garotinha.” 
 
Alexandre Linares, coordenador editorial e um dos responsáveis pela escolha de títulos de 
quadrinhos adultos publicados pela Conrad, tinha 19 anos quando leu a história de Nakazawa: 
 
— Chorava sem parar ao ler “Gen” e cheguei até a dar a coleção de quatro livros para a minha 
avó lê-los.  
 
Outro exemplo de gekigá, como é chamada no Japão a HQ de tema sério, é “Adolf”, cujo primeiro 
de cinco volumes acaba de ser lançado pela mesma editora. Escrita e ilustrada pelo maior 
quadrinista japonês, Osamu Tezuka, a história com três personagens de nome Adolf — um filho 
de imigrantes judeus, o outro filho de um oficial nazista e o último, o próprio Hitler — tem início 
nas Olimpíadas de Berlim com a morte de um estudante comunista japonês.  



Antes de morrer, o jovem teria dito ao irmão que possuía uma informação secreta sobre o ditador 
que poria fim ao regime. 
 
Nas bancas, onde predominam os quadrinhos infantis e de super-heróis, encontram-se HQs de 
temática adulta, mas as livrarias são o destino da maioria delas. O pouco tempo de exposição da 
obra, geralmente um mês, e o pouco espaço físico das bancas têm levado muitas editoras a 
preferirem as livrarias e as comic shops. 
 
Alexandre Linares acredita que é hora de as livrarias abrirem espaço para os quadrinhos, porém 
acha que as bancas ficarão cada vez mais parecidas com livrarias: 
 
— Como o leitor de quadrinhos é essencialmente masculino, e o de livrarias é, em sua maioria, 
feminino, é preciso diversificar a oferta de quadrinhos adultos nesses lugares. “Sandman”, por 
exemplo, é mais lido por mulheres, pois o autor é sedutor. É preciso mudar o conceito de 
quadrinhos. Não temos só Super-Homem ou Homem-Aranha. A próxima geração virá com outra 
visão, mais próxima da diversidade, conhecendo mangás, quadrinhos europeus, eróticos... Será 
difícil o leitor comum não conhecer Sandman e Joe Sacco. 
 
Termo faria HQs soarem distintas 
 
O maltês Joe Sacco é jornalista e autor de um novo estilo: o jornalismo em quadrinhos. Sacco, 
que mora nos EUA e escreveu e desenhou livros sobre zonas de conflito como Gorazde, Saravejo 
e dois outros sobre a Palestina (um deles premiado com o American Book Award), não gosta do 
termo “romance gráfico”: 
 
— Graphic novel me parece um termo designado para fazer com que os quadrinhos soem mais 
adultos e distintos. Eu não vejo problema na palavra “comics” (como se chamam as histórias em 
quadrinhos nos EUA). 
 
As HQs também podem ser usadas de forma a orientar os leitores sobre movimentos artísticos, 
filosóficos e literários, como é o caso da coleção “Introducing”, que a editora Relume Dumará 
pretende lançar no país este ano e cujo primeiro volume é a obra de Franz Kafka através dos 
desenhos de Robert Crumb, como adianta o editor Alberto Schprejer: 
 
— Nossa área é a literatura e a filosofia, mas os quadrinhos funcionam muito bem como suporte. 
Pretendemos lançar dois livros da série “Introducing” este ano e mais quatro no ano que vem. 
 
Os quadrinhos mais lidos hoje em dia em todo o mundo são os mangás, os gibis japoneses. 
Talvez por isso, pela imensa vendagem, recebam a alcunha de vilões, pois, para os leitores mais 
velhos, seriam os responsáveis pelo afastamento do público de outros tipos de gibis. Mas para 
Sidney Gusman, se o adulto não lê mais HQs, a culpa não é do mangá: 
 
— O público de mangá não lê necessariamente quadrinhos de super-heróis. E vice-versa. Aliás, 
leitor de mangás não gosta de ler quadrinhos de super-heróis por não entender a cronologia. É 
difícil mesmo. Até aqueles que assistem a um filme do Homem-Aranha e querem voltar ou 
começar a ler gibis de super-heróis deparam-se com um universo diferente daquele do cinema, 
com mais mortes e o que é pior: ressurreições. 
Já Gonçalo Júnior, autor dos livros “A guerra dos gibis” e “Tentação à italiana” e das HQs 
“Claustrofobia” e “O messias”, acredita que a leitura de mangás não é causa, é efeito: 
 
— O enorme número de leitores de mangás é um sintoma da crise criativa nos quadrinhos. Há 
praticamente 15 anos o universo de super-heróis está em crise. Falta conteúdo. Matam e criam 
personagens demais. É difícil acompanhar tanto a editora Marvel quanto a DC. Não tem coisa pior 
do que ouvir: “ele não morreu, estava numa realidade paralela”. E os desenhos de hoje são 
borrões, de um academicismo... Mangá vende porque é novidade.  



Os leitores brasileiros se adaptaram até a ler de trás para a frente! A qualidade do texto nos 
quadrinhos é um conceito relativo, complexo, e o visual é tão importante quanto o texto. Sei que 
existe um grande preconceito contra o mangá, mas existem obras-primas como “Lobo solitário” 
(de Kazuo Koike e Goseki Kosima). Se há um grande volume de oferta e de venda em livrarias é 
porque o adulto quer voltar a lê-los, pois ler quadrinhos é um hábito que vem da infância.  
 
Uma das principais características dos mangás é ter pouco texto, daí a necessidade de uma boa 
narrativa. Roteirizado por Gonçalo Júnior, ilustrado por Flávio Luiz e recém-lançado no país pela 
editora Opera Graphica, “O messias” é um álbum de 128 páginas em preto-e-branco sem texto, a 
não ser onomatopéias. Antes de Flávio realizar o projeto, o texto passou por três ilustradores que 
acabaram desistindo diante da dificuldade de narrar apenas graficamente a história de um garoto 
que, nascido no morro, transforma-se num messias, misto de salvador e criminoso.  
Gonçalo Júnior diz que preferiu fazer uma obra muda por saber que o silêncio domina o território 
sob ação da violência, em contraste com o som dos disparos das armas, trilha sonora 
recomendada pelos autores para a leitura do livro. 
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