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Dedico este livro não
só aos artistas aqui
presentes, mas a todos
que sabem que a
memória é construída,
que a história não
pode ser esquecida e,
especialmente, a todos
que constroem nossa
cultura sem medo
diante de uma folha
em branco.
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Certamente sou suspeita para opinar sobre um tema
como esse, dada a paixão antiga pelas pesquisas sobre
a história das artes gráficas no Brasil. Logo, assumo meu
lugar de fala: o ponto de vista de alguém que há muito
tempo estuda imagem enquanto linguagem/artefato
técnico que traduz e produz conhecimentos em um
determinado contexto histórico.

PREFÁCIO

E

ste livro propõe olhares que se voltam principalmente para aquilo
que costuma ser classificado como humor gráfico. É difícil definir
esse universo específico de imagens, já que conceitos são construc-

tos históricos e mudam com o tempo, o lugar, com o jeito de se produzir e
de se consumir essas imagens.
José Aguiar, ele próprio um desenhista de “olhar atento e investigativo”, explica que o humor gráfico nem sempre está ligado ao cômico
ou ao riso e se deve muito mais aos processos de impressão e circulação
destes desenhos, como resposta a uma demanda de gravuras, periódicos
e revistas ilustradas, imagens satíricas, críticas sobre acontecimentos e
costumes da sociedade.
O humor gráfico insere-se no contexto das novas experiências ur-

banas, das crônicas ilustradas e das narrativas visuais da cidade. Estudar
caricaturas, charges, cartuns e quadrinhos tem a ver com a preocupação
em entender as práticas sociais e os valores simbólicos que estão presentes no dia a dia das pessoas, como parte da cultura material/visual.
Aprendemos a ler imagens informados por códigos e normas
construídos historicamente e dentro de determinadas práticas culturais.
Isso não significa que as imagens não permitem interpretações para além
das possibilidades aí inscritas. O universo do humor gráfico compartilha
repertórios do cotidiano e imaginários que ensinam a desconfiar do senso comum, a perceber a crítica instaurada pelas experimentações gráficas, pelo traço expressivo e mordaz que provoca deslocamentos, outros
modos de ver o mundo, suscitam reflexões sobre a vida, a imaginação, os
sonhos, os projetos.
Os desenhos de humor não apenas refletem questões da sociedade,
como também interagem, ajudam a constituir e transformar essa realidade. Nesse sentido, charges, caricaturas e quadrinhos tornam-se fontes históricas riquíssimas, apontando outras chaves de leitura da sociedade, tramadas nas narrativas de ficção, de ficção científica, de utopias e distopias,
de aventuras, de cidades vividas ou imaginadas, carregadas de intertextualidades e de referências culturais, de contaminações e diálogos com outras
linguagens, como a fotografia, o cinema, a animação, o teatro, os games.
Um levantamento como este, feito por José Aguiar, ajuda a compreender a maneira como em diferentes tempos uma determinada realidade social foi construída, pensada, imaginada, dada a ver. Trata-se de
uma maneira simples e divertida de pontuar momentos emblemáticos da
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produção cultural curitibana, sem subestimar as complexas relações que
envolvem as mídias impressas e as estratégias dos/das desenhistas para
driblar o poder político-econômico e os discursos hegemônicos.
O autor tenta evitar as armadilhas de fixar origens ou pioneirismos, chamando a atenção para a riqueza e a diversidade de material
encontrado em acervos como a Biblioteca Pública do Paraná, a Casa
da Memória, a Gibiteca, entre outros. Retoma alguns elementos da pesquisa feita por Newton Carneiro em 1975, destacando, por exemplo, as
aquarelas do início do século XIX, de “João Pedro, o mulato”, que agora
ganha nova dimensão, pois ressalta a importância da presença negra
em nossa tradição artística.
O texto alinhava as mútuas influências e os diálogos entre as transformações tecnológicas, a criatividade e as invenções artísticas para o
desenvolvimento de novos processos gráficos e usos das técnicas. Este é
o caso da obra do litógrafo catalão Narciso Figueras, a quem se costuma
atribuir as primeiras histórias em quadrinhos de Curitiba, publicadas na
seção “Gaveta do Diabo”, da revista Galeria Ilustrada (1888-1889). Ou do
início do século XX, quando os desenhos procuravam traduzir, pelo traço
rápido das novas possibilidades gráficas, as políticas públicas e o cotidiano da cidade, com a ironia implacável de Mario de Barros na revista O
Olho da Rua (1907-1911). Ou das críticas de Alceu Chichorro ao Estado
Novo, em plena Era do Rádio e da modernização das mídias. Ou, ainda,
das experimentações audaciosas e indignadas do movimento underground, da contracultura, dos protestos em meio à repressão e à censura dos
anos de chumbo, coincidindo com o aprimoramento do maquinário e dos
processos gráficos, com as inovações do offset.
Pelas páginas deste livro desfilam personagens que, muito longe
de buscar uma identidade homogênea e idealizada do Paraná e de Curitiba, são representações das diferenças de classe, gênero, raça/etnia, gerações, entre resistências e lutas por uma sociedade mais democrática, por
um olhar menos estereotipado do outro. Aqui o autor apresenta os/as artistas gráficos como sujeitos históricos, situados/as em um tempo/espaço,
intervindo, recriando a realidade, o presente e o passado. Estabelece diálogos com a época em que os desenhos foram feitos, com o contexto do/
da autor/a, com as convenções artísticas, com os estilos.
A pesquisa traz depoimentos, memórias que enriquecem e aprofundam o olhar sobre as condições materiais e subjetivas deste ofício, destes saberes e fazeres que envolvem o desenho.
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Nesta e na próxima página: amostras de matérias na imprensa e
publicações locais entre as décadas de 1970 e 1990.
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O livro funciona mesmo como um mosaico, como o autor denomina seu trabalho, que deixa entrever algumas das tensões sociais, das
contradições e das diferentes vozes que se somam nas diversas linguagens, nos traços e nas trajetórias de desenhistas. Reúne informações e
detalhes dispersos em várias fontes e bibliografias, curiosidades esquecidas, novas perspectivas e pistas a serem seguidas. Há aqui, também,
um questionamento sobre lacunas e silêncios, como, por exemplo, a
atuação das mulheres na produção de charges, caricaturas, roteiros e
desenhos de quadrinhos.
Considerando o período extremamente complicado pelo qual
atravessa nosso país, essa obra pode ser um bom refúgio para redimensionar nosso papel de leitores e leitoras na construção de significados,
em cumplicidade com os/as desenhistas. Reitero, então, o convite de José
Aguiar para participar de uma aventura que está só começando...
Marilda Queluz é Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP),
professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia
e Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

APRESENTAÇÃO
Quando o jornalista e editor Luiz Rebinski me convidou
para escrever este livro, a demanda era fazer dele um
levantamento do humor gráfico em Curitiba. O recorte ficaria
a meu critério. Nem bem aceitei o convite, já me ocorreu
que quem trabalha ilustrando revistas, jornais e livros nem
sempre lida exatamente com o humor.
Existe um senso comum, ou estereótipo, que diz que, se um
desenho é estilizado ou caricato, obviamente foi feito com
o objetivo de fazer rir. E que rir é sinônimo de escapismo,
relaxamento, descompromisso.
Mas o que dizer do riso nervoso que uma charge política
pode despertar? E do pensamento crítico que um cartum
aguça em seu leitor? Pobre de quem achar que uma HQ, caso
tenha um traço mais “simples”, não pode tratar de algo sério.
Ocorreu-me então que esse convite era oportunidade de ir
além e trazer essas questões, focadas nos artistas gráficos
que emprestam suas linhas para jornais, revistas e livros
publicados em Curitiba, minha cidade natal.
Por sinal, quem são ou foram eles? O que e onde publicaram?
Existe ou existiu uma tradição nesse sentido?
Iniciei o trabalho com muito mais perguntas do que pistas
para satisfazê-las. Achei por bem iniciar o projeto com uma
reflexão que não deixasse nem a mim, nem o leitor, perdidos
num longo caminho que iniciou cerca de 210 anos antes
desta edição acontecer.
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P

ara abrir essa discussão, saliento que os profissionais da crônica
urbana, ficção e crítica que descobri/estudei/entrevistei, me soam
mais amplos do que um recorte tão específico como o “humor”

poderia contemplar. Até porque não enxergo Curitiba como a capital do
humor ou terror ou erotismo, indie, ou de qualquer rótulo ou gênero narrativo. Aqui encontramos de tudo. E digo isso não como um pesquisador
atento ao “mercado editorial” curitibano, mas como artista e profissional
atuante na área.
Minha primeira publicação se deu em 1989 no jornal Gazeta do
Povo, que, entre alguns lapsos, publicou minhas tiras até o primeiro semestre de 2017, quando cessou sua versão impressa diária. Nos anos 1990,
publiquei no Jornal do Estado (atual Bem Paraná), época em que frequentei as oficinas da Gibiteca de Curitiba e, com amigos, fundei o grupo Núcleo de Quadrinhos de Curitiba. Nos anos 2000, publiquei no exterior.
Na última década, criei meu selo independente, a Quadrinhofilia,
para viabilizar meu material autoral. Com diferentes parceiros, criei os
eventos culturais Ciclo de Quadrinhos, Cena HQ e Gibicon.
Em linhas breves, este tem sido, até o momento, o meu papel no
cenário local, enquanto artista preocupado não só em produzir mas em
fomentar a cultura. Particularmente na linguagem que mais aprecio, os
quadrinhos. Então, posso afirmar que, com certeza, tenho acompanhado e participado há quase três décadas da história recente das narrativas
gráficas locais — seja como artista, curador ou produtor cultural. O que
me dá, além de orgulho, a necessidade de um certo distanciamento para
melhor compor este livro.
Então, em busca de isenção, esta obra não é uma análise crítica,
tampouco uma seleção de autores e obras de acordo com algum juízo de
valor eleito por mim. Aqui, valores qualitativos ou mesmo critérios estéticos pessoais foram deixados de lado, a fim de obter a maior imparcialidade e isenção possíveis. Afinal, como mencionei anteriormente, me
encontro atuante dentro desse contexto e não cabe a mim eleger favoritos
entre meus colegas numa obra que se propõe a ser um levantamento coerente e historicamente relevante.
Apenas peço sua licença: em alguns momentos meu nome será
citado, pois participei de determinados projetos que fazem parte desta
grande narrativa coletiva que busquei trazer à tona neste livro, onde reuni
tudo o que consegui levantar a respeito da cena local. Como minhas opi-

niões pessoais são irrelevantes diante do universo gigantesco que descobri durante o processo de pesquisa, optei em dar voz não às minhas convicções a respeito dessas artes que tanto admiro, mas sim aos verdadeiros
protagonistas desta edição: os artistas/autores. Na medida do possível,
reuni testemunhos, nos quais eles partilham conosco suas visões de suas
próprias obras e das linguagens com que se expressam.
É o tempero que impede que este livro seja uma mera enciclopédia
enfileirando nomes em ordem alfabética. Deste mosaico de ideias tão
distintas e particulares, espero que se forme para o leitor um painel não
só de traços variados, mas de vozes que, desde muito antes do que se
imagina, já ecoaram por cabeças leitoras em Curitiba. E fora dela, claro.
No momento em que este livro é publicado, são poucos os veículos de circulação impressa que atingem o grande público na capital
paranaense. Não que existissem muitos jornais e revistas locais quando
comecei ainda adolescente a atuar na área, mas há um encolhimento visível, especialmente na última década. Essa realidade profissional há muito
tempo impede que a maioria dos artistas que publicam charges, cartuns e
quadrinhos se especializem numa só dessas áreas.
Existem exceções, claro. Mas muitos precisam se adequar às demandas desses ralos veículos para poder exercer sua arte com algum retorno financeiro. Assim, todo mundo, por bem ou por mal, e vez ou outra,
acaba fazendo de tudo um pouco. Portanto, fica difícil abordar uma linguagem em detrimento de outra.
Chargistas, cartunistas e quadrinistas são três artistas/profissionais irmãos e bem distintos, mas que as pessoas insistem em confundir.
Até porque todos lidam com o desenho. A imagem é sua primeira e mais
importante linguagem, não importando o grau de “requinte” ou esmero
de seu traço. Cada um com sua “caligrafia gráfica” particular explora os
limites de três linguagens que se interligam e ramificam. Todas narram
um fato, uma ação ou um acontecimento. Cada uma têm suas peculiaridades, porém não são “apenas” ilustrações usadas para preencher uma
lacuna na diagramação ou dar um efeito mais chamativo para um texto
ou capa de impresso.
Charges e cartuns se alinham com os quadrinhos, pois podem
agregar os elementos mínimos da narrativa mesmo em uma única cena.
Por isso, uma cena composta sem esses elementos não entra nesse grupo e se torna ilustração. Especialmente nos jornais, mais que comple-
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Charge de Eloy de
Montalvão
(pseudônimo de
Alceu Chichorro) sobre
a disputa presidencial
em 1937.

mento estético, esses profissionais emprestam com sua arte um diferencial, uma voz distinta ao veículo de informação. Mesmo que não sejam
assim considerados, são todos colunistas que testemunham e registram
a forma de ver, pensar e ilustrar a época em que vivem. Através de aparentemente inofensivos desenhos, eles agregam valor ao seu veículo e
lhe dão identidade; atingem e fidelizam leitores, mesmo que nem sempre façam uso do texto. Assim, é importante definir as fronteiras entre as
três formas aqui abordadas:
A charge usualmente cria o humor crítico a partir de uma personalidade ou acontecimento histórico ou político recente. Ela é subjugada ao contexto, ao momento histórico em que está inserida. Sua
validade é efêmera. É como um raio que cai uma vez só num lugar.
Uma charge é feita de uma imagem apenas, mas é capaz de instigar
por meio de uma situação bizarra, muitas vezes com um personagem ca-
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Cartum de Benett
publicado na
Gazeta do Povo.

ricaturado, através do riso de incômodo que vem de uma crítica mordaz.
A charge política é o exemplo mais claro para diferenciá-la do cartum. É
o registro de um momento histórico particular, facilmente compreensível
a quem pertence ao mesmo universo, e também fácil de se tornar incompreensível com o passar do tempo.
Já o cartum goza da atemporalidade. Seus temas são mais universais. A ideia do autor pode ser entendida sem um conhecimento prévio de
uma notícia ou a associação a esta ou àquela pessoa famosa. Seu acesso é
mais livre, sua vida, indeterminada. Mas, assim como a charge, não precisa de outra imagem que a complete. Em ambas a essência é a síntese. Seja
seu desenho elaborado ou não, o que importa é a mensagem. Um recorte
temporal na forma de um flagrante que não tem fim em si mesmo. Muitos
usam inapropriadamente o termo inglês cartoon, devido à proximidade
fonética. Mas, na língua inglesa, esse termo se refere aos desenhos animados e não aos cartuns impressos.
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HQ da personagem Malu,
publicada na revista Curitiba
Apresenta em 2013.
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E as histórias em quadrinhos?
Podem até ser consideradas “descendentes” do cartum e da charge, pois, de certa forma, surgiram da necessidade de se dar continuidade a
uma ideia, incluindo a passagem de tempo através da justaposição de um
ou mais quadros que têm relação de dependência entre si. É o exemplo mais
claro de “narrativa” se a compararmos com charge ou cartum. Numa tira
tradicional de jornal de três quadros, por exemplo, é possível acompanhar
uma estrutura de começo-meio-fim, que cria uma narrativa “completa”. Tiras podem ser consideradas a forma mais sintética de quadrinhos. Mas existem narrativas maiores. Desde as matérias de página cheia publicadas em
jornal, passando pelas revistas que apelidamos de “gibis” ou em narrativas
longas em formato livro, que se denominam álbum ou graphic novel.

Estabelecidos os “limites” para cada manifestação artística que
compõe o foco deste livro, pude mergulhar de cabeça num mar feito de
nomes, publicações e personagens, cuja profundidade eu mesmo não tinha noção. Afinal, quanto a produção cultural de apenas uma cidade pode
ter para revelar? Mas os artistas locais felizmente me surpreenderam com
a sua diversidade.
Graças a eles, descobri que, antes de iniciar este projeto, eu tinha
uma visão, para ser ameno, bem estreita desse universo nada micro que
sempre esteve presente na alma desta cidade. Não se trata de algo único
no mundo, afinal, só no Brasil existem diversos outros “centros produtores” dessas formas de arte. Mas aqui temos particularidades que propiciam uma identidade local sendo construída e reconstruída a cada novo
artista que acrescenta uma novidade a esse organismo desorganizado,
multifacetado e absurdamente rico. É uma visão mais ampla dessa riqueza imaterial que quero compartilhar com o leitor. Mas, antes, acho importante explicar alguns critérios que nortearam esta obra.

Tira de Nada com
coisa alguma
publicada no jornal
Gazeta do Povo
em 2016.
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O primeiro chama-se tempo, pois trata-se de uma pesquisa que
pode nunca ter fim. Por mais abrangente que esta obra pareça ser, foi preciso delimitar algumas fronteiras, ou recortes, para que não se caísse num
limbo a cada nova janela desconhecida que se abria durante a pesquisa. Já
que optei por fazer um levantamento dos principais “narradores gráficos”
da história local, de seus pioneiros no século XIX seguindo até o ano de
2018, foi preciso aceitar que a memória visual da cidade é composta de
fragmentos dispersos. Alguns apenas ocultos, enquanto outros parecem
lamentavelmente perdidos.
Como explicado anteriormente, para criar uma “linha do tempo”
elencando os principais nomes atuantes na cidade, preferi contemplar
não somente os artistas cujas obras são calcadas no humor. Até porque o
que é o humor, senão um conceito aberto, dependente dos pontos de vista de cada leitor? Delimitar o humor por si só já é difícil. Preferi abranger
todos os gêneros de narrativas, sejam elas “sérias” ou não.
Um leque amplo, mas, no meu entender. necessário para dar uma
noção mais real da complexidade da cena local. O que só reforça a necessidade do recorte, pois, se levarmos em conta que temos mais de um
século de publicações ilustradas continuamente sendo publicadas, o esforço para realizar um levantamento completo pode vir a ser absurdo. Se
por um lado é difícil encontrar material antigo, quanto mais próximos do
presente, maior é o volume de artistas e obras disponíveis, o que não deixa também de ser um problema logístico. Por exemplo, somente na área
de quadrinhos foram catalogadas pela Gibiteca de Curitiba cerca de 40
publicações no ano de 2016. Por outro lado, já no século XIX temos poucos registros de publicações documentadas.
Neste livro, além de textos específicos sobre pontos cruciais na
trajetória histórica que levou ao cenário promissor encontrado no ano
de 2016, busquei fazer um levantamento cronológico mais completo possível dos artistas que, em grupo ou solitariamente, ajudaram a construir
um contexto nada desprezível, porém pouco conhecido nacionalmente.
A título de critério, abordei artistas com obras publicadas em impressos: jornais e revistas publicadas por editoras ou que, mesmo sendo
editores independentes, tenham preferencialmente em seus livros e revistas uma ficha catalográfica e ISBN.
Com isso, é mais fácil comprovar a autenticidade de seus trabalhos, bem como a constância de sua produção. Outro critério importante

para a seleção dos autores aqui presentes é o que delimitei como sendo
narrativas. Charge, cartum e quadrinhos foram as linguagens escolhidas para compor o mix desta obra, porque narram, mesmo num único
quadro, uma situação, uma história. Assim, a ilustração técnica ou artística ou o infográfico ficaram de fora. A caricatura também ficou de
fora, pois, mesmo sendo elemento constante, especialmente na charge, abre um outro campo de pesquisa.
É importante frisar que nem só de obras “oficiais” vive a
produção visual local. Curitiba teve uma prolífica produção de fanzines,
particularmente entre as décadas de 1970 e 1990. Mas catalogar esses
trabalhos, além de um esforço necessário que torço que venha a ser
realizado, é algo que foge do escopo desta obra.
Apesar disso, é importantíssimo frisar que muitos nomes aqui
citados começaram como fanzineiros, profissionalizando-se ao longo
dos anos, enquanto outros não conseguiram ou sequer se interessaram
em se estabelecer na imprensa local, preferindo a “marginalidade” das
pequenas tiragens feitas de maneira semiartesanal.
Essa produção informal e constante, geralmente não remunerada, produzida e distribuída de maneira independente, é, ainda hoje,
laboratório de ideias e artistas. Os “zines”, graças ao barateamento dos
meios de impressão, evoluíram e se diversificaram. Não raro, competindo em qualidade gráfica com revistas publicadas por editoras. Indo
a outro extremo, ficam também de fora materiais produzidos especificamente para a internet, como publicação em sites, blogs, redes sociais
ou webcomics.
Pontualmente alguns casos são citados, mas dentro de uma biografia de autor não exclusivo do suporte digital. No momento em que
este livro se finaliza, os artistas curitibanos têm expressiva presença
nesse meio, porém a maioria não deixou de lado a publicação em papel.
Infelizmente, alguns artistas ficaram de fora deste volume. Seja
pelos limites autoimpostos pelos critérios de minha curadoria, ou
pela falta de acesso a informações biográficas ou de referências que
os situem cronologicamente. O que se agrava no caso daqueles que
trabalhavam sob pseudônimos, ou que não davam entrevistas ou simplesmente “desapareceram” em periódicos há décadas cancelados.
Existem inclusive dois casos de ausência que, infelizmente, precisam
ser justificados, pois são lacunas que se sentem nesta obra.
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A primeira é a de um dos mais importantes cartunistas de Curitiba
que, na década de 1970, participou da seminal revista Casa de Tolerância.
Ao ser convidado a colaborar com este livro, além de não autorizar a reprodução de imagens de seus trabalhos, o artista também solicitou que
seu nome não fosse citado.
Outro autor, membro do Núcleo de Quadrinhos, apesar de nominalmente presente no livro, também não autorizou o uso de imagens de
suas obras. Em ambos os casos, suas contribuições à cena local de forma
alguma foram negligenciadas pelo autor e suas exceções na obra se dão
em respeito às suas solicitações pessoais.
Outros autores, infelizmente, não possuíam mais registros dos
seus trabalhos, impressos ou digitais, com qualidade para reprodução,
o que restringiu o número de imagens que aqui representam suas obras.
Mesmo assim, suas jornadas pessoais e testemunhos foram aqui registrados em reconhecimento à importância que tiveram no desenvolvimento das artes locais. A partir dos resultados alcançados, faço também
um convite aos estudiosos do tema, historiadores e demais artistas para
aprofundarem a pesquisa aqui organizada. Inclusive, reforço que muitos
nomes aqui citados, dada a complexidade e riqueza do que produziram,
são merecedores de livros, dissertações, teses, documentários, ficções,
enfim, toda sorte de registros e análises de suas obras.
A manutenção da memória é algo cada vez mais importante em
nosso país. Começar a partir de casa é sempre um bom caminho, pois
ela nos dá bases para uma visão mais crítica de quem somos hoje. Saber
quem somos, a partir das realizações daqueles que nos antecederam,
pode nos ajudar a seguir por caminhos diversos e ainda melhores. Ainda
mais em Curitiba, cidade complexa e contraditória, com tanto a entender sobre si mesma. Principalmente sobre seus defeitos e potenciais não
aproveitados.
Escrever este livro, para mim, não foi apenas uma demanda, mas
sim uma realização pessoal, pois, ao conhecer sobre as trajetórias de tantos artistas, descobri muito do que compartilhamos, não importando o
tempo ou o espaço que nos separam. Inclusive muitos desses meus colegas artistas “curitibanos” sequer nasceram na capital paranaense. Mas
todos encontraram aqui formas de exercer e partilhar seus sonhos, inquietações, indignações, bons e maus humores. Mulheres e homens de diferentes etnias, origens e traços que, juntos, ainda constroem um imaginário coletivo local que também reverbera país afora.
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Agradeço a todos vocês por suas batalhas vencidas ou perdidas
nesse ofício tantas vezes solitário. Vocês todos foram e serão inspiração
para alguém. A mim inclusive. Não menos importante, deixo também
meu agradecimento à Biblioteca Pública do Paraná. Não só pelo convite,
mas pela confiança e liberdade que depositou em meu trabalho, o qual foi
um imenso prazer que, espero, irá contribuir para o melhor entendimento
da nossa cultura local em um cenário cada vez maior e melhor. A partir
deste ponto, deixo de falar em primeira pessoa e dou a vez para as diferentes vozes e visões de mundo dos artistas aqui presentes.
José Aguiar

Ilustração
publicada na
revista Gazeta do
Povo, em 2018,
em matéria sobre
a cena local.
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Catálogo da exposição realizada em 2016 com curadoria de Fúlvio Pacheco.
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POLÊMICOS E
PIONEIROS NO
SÉCULO XIX
Estabelecer o marco zero de uma tradição
gráfica é algo difícil. Um motivo é a escassez de
documentação. Quanto mais se regride na história,
menos fontes confiáveis são encontradas. Outros
problemas podem ser os critérios adotados para
estabelecer um consenso em torno de uma data ou
nome que assegure “legitimidade”. Neste caso, as
escolhas vindas dos critérios de análise e seleção
do material trazem, evidentemente, interesses e
disputas que podem estabelecer uma construção,
uma tradição inventada em detrimento de obras
e autores que podem vir a ser negligenciados e,
consequentemente, esquecidos.

1

P
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or exemplo, em 1984 a AQC (Associação dos Quadrinistas e Cartunistas do Estado de São Paulo) instituiu que no dia 30 de janeiro
seria comemorado o “Dia do Quadrinho Nacional”, data que foi

ganhando repercussão na mídia e — desde então — é comemorada em
todo o país com eventos e debates realizados anualmente por entidades
e profissionais da área. Um deles é o Troféu Ângelo Agostini, destinado a
autores atuantes no mercado, além de homenagem aos “Mestres do Quadrinho Nacional”.
A data foi assim fixada porque, em 30 de janeiro de 1869, foi publicado, no jornal A Vida Fluminense, o primeiro capítulo da série As aventuras de Nhô Quim, de autoria de Agostini. Estabeleceu-se, assim, que o
critério para determinar o “nascimento” dos quadrinhos brasileiros seria

Detalhes da primeira
aventura de Nhô Quim, de
Ângelo Agostini.

encontrar o primeiro personagem fixo publicado em uma série.
Mas pesquisadores encontraram exemplos de quadrinhos anteriores, do próprio Agostini, publicados no mesmo jornal. Todos, no entanto,
sem um personagem que retornaria para novas “aventuras”.
Recuando ainda mais no tempo, encontram-se exemplos de outro artista que utilizou charges com elementos que entendemos como
quadrinhos: Sébastien Auguste Sisson — francês radicado no Brasil que
publicou, em 1855, na revista Brasil Ilustrado, a HQ O namoro, quadros
ao vivo. Ou seja, 14 anos antes do aniversário que convencionou-se atribuir à Nhô Quim. Agostini se tornou o “pai”, mas o “filho”, Sisson, ficou no
“limbo”, aguardando a redescoberta e o aprofundamento a respeito de seu
trabalho.
Na medida em que se esmiúça mais profundamente o assunto,
é possível que critérios sejam revistos, com inevitáveis atualizações que
apontem um “novo” marco zero.
O debate é válido não só no Brasil.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o marco oficial é o Yellow Kid,
personagem de Richard Felton Outcault, a quem comumente se atribui a

Detalhes de O namoro,
quadros ao vivo, de
Sébastien Auguste Sisson.

“invenção” dos balões, mesmo com outros exemplos anteriores que podem contestar o suposto pioneirismo.
Mas por que levantar essas questões num livro que se propõe resgatar a memória da charge/cartum/quadrinhos especificamente na capital paranaense?
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Regimento do Anno 1807, Cavalaria de Coritiba,
encontrado por Newton Carneiro, é o registro
ilustrado mais antigo de um desenho satírico
em Curitiba, sendo até o momento o "marco
zero" que dá início à cronologia da história das
narrativas gráficas locais.
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Porque mesmo neste microcosmo específico as problemáticas
são as mesmas. Aqui, o desafio é estabelecer uma cronologia que sirva
de guia para a compreensão da trajetória dessas narrativas locais. Mas,
é preciso deixar claro, não se trata da pesquisa definitiva sobre o tema.
Ela pode ser usada como referência, ponto de partida para novos estudos mais aprofundados, de onde podem emergir novidades que possam
mudar nosso ponto de vista acerca das origens das atividades artísticas
ligadas à imprensa.
Seguindo a tendência polêmica de se estabelecer os pioneiros
na área, Curitiba reclama para si o título de lar do “primeiro caricaturista brasileiro”. Segundo o pesquisador Newton Carneiro, foram encontradas em Lisboa, no acervo do Visconde de Vieiros, oito aquarelas
originais, feitas entre 1807 e 1819, que concederiam esse título a um
autor oriundo da capital paranaense. Seis delas estão assinadas por um
artista identificado como João Pedro, “o Mulato”, do qual pouco se sabe
além de sua origem curitibana. Especula-se que poderia ser um autodidata ou, talvez, aluno de algum dos mestres aquarelistas residentes
em Paranaguá — uma vez que não se tem conhecimento de professores
dessa técnica em Curitiba naquela época, período em que a capital era
bem menos desenvolvida que a cidade litorânea.
Essas aquarelas de João Pedro, “o Mulato” nunca foram publicadas,
vindo a público somente em 1975. Mas são os registros mais antigos de elementos caricaturais e satíricos identificados com origem local. Em seu livro
O Paraná e a caricatura, Newton Carneiro identificou três delas como sátiras aos costumes de diferentes classes sociais do período colonial.
Em uma, João Pedro satiriza o excesso de ornamentação e ostentação na milícia do Paraná. Em outra, mostra um negro carregador de
barris de água no lombo de um desanimado burro de carga, em meio a
uma paisagem igualmente desanimadora. Em uma terceira, uma mulher aguarda um sargento despachar um documento, apontando com a
pena para sua barriga grávida. Provavelmente o despacho iria resolver o
“problema” da moça, que sorri.
Pela falta de documentação sobre o autor ou de alguma repercussão que seu trabalho possa ter tido à época, trata-se de um exemplo isolado de um precursor do humor gráfico na região. Isolado porque o Estado
do Paraná só entrou oficialmente no cenário das publicações impressas
e ilustradas décadas mais tarde, após o carioca João Antonio de Barros
Junior lançar, em 1870, na cidade de Paranaguá, o periódico O Barbeiro.
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Outras aquarelas
encontradas por
Newton Carneiro e
atribuídas a João
Pedro. Os desenhos
trazem elementos
mais claros de
retrato e crítica aos
costumes locais.
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Com o desenvolvimento econômico da província do Paraná, e a facilitação de acesso entre o litoral e a capital com a construção da estrada de
ferro ligando-o a Curitiba, puderam enfim ser instaladas várias oficinas
de tipografia e litografia na cidade, criando-se condições para que surgissem os primeiros periódicos curitibanos.
Nos principais centros do Brasil, durante o período do Segundo
Reinado (1840-1889), essas oficinas modernizaram a imprensa e permitiram a difusão de revistas periódicas de humor ilustradas, que ganharam
preferência dos leitores. Em um país com alto índice de analfabetismo,
quem tinha acesso a tais publicações era uma elite letrada, mas com um
olhar irônico às transformações sociais. Críticas feitas não somente por
meio de textos, mas especialmente por narrativas visuais em forma de
charges e caricaturas — pois naquele momento a linguagem das HQs ainda estava em formação e demoraria a surgir no Paraná.
O traço vigente no final do século XIX era um misto entre o desenho acadêmico com técnicas da litografia. Muitas vezes, deixando a
imitação da natureza em segundo plano em favor do grafismo e abstração típicos da caricatura, que se desenvolveu e popularizou desde
aquela época. Foi em tal cenário, também movido pela colonização de
imigrantes europeus, industrialização, ciclo da erva-mate e transição
entre monarquia e república, que surgiram os primeiros periódicos
ilustrados baseados em Curitiba.
A primeira publicação local a usar da então moderna tecnologia de
impressão em litografia foi a Revista do Paraná, de Nivaldo Braga, em 1887.
A publicação teve apenas sete edições, mas trouxe entre seus colaboradores o primeiro nome de grande destaque na história das narrativas gráficas
curitibanas.

Narciso Figueras (1854-?)
Nascido na Espanha, Figueras veio ao Brasil no início da década de
1880, onde passou a colaborar como ilustrador em jornais do Rio de Janeiro.
Por volta de 1884, mudou-se para Curitiba e foi um dos principais nomes da
litografia na cidade em que, em 1887, montou a Lithographia do Commercio — que no futuro daria origem à renomada Impressora Paranaense. Após
o fim prematuro da Revista do Paraná, em 1888, Figueras criou sua própria
publicação: a Galeria Ilustrada, revista que se notabilizou pelas caricaturas e
charges, boa parte delas assinadas por Stek — supõe-se que, na verdade, seria
um pseudônimo do próprio Figueras. Em suas páginas, também se destacou
a seção intitulada Gaveta do Diabo, que, seguindo uma tendência de outras
publicações da época, associava o diabo à figura do jornalista.
O personagem era um demônio bisbilhoteiro que acompanhava tudo
o que se passava na cidade, desde a administração política aos costumes da
população. Sua estreia se deu já na edição número 1, em 11 de novembro de
1888. Nessa história, o Diabo é apresentado como um funcionário da revista, abrindo a gaveta de sua escrivaninha repleta de segredos. Ele se prepara
para sair em serviço numa HQ de página inteira feita de nove quadros. A importância dessa página reside no fato de que ela pode, até o momento, ser
considerada a primeira história em quadrinhos paranaense.
Por mais três edições, a Gaveta do Diabo utilizou a linguagem dos
quadrinhos, passando a seguir, mesmo sem mudar o nome da seção, a ser
uma página dedicada a charges. Após a censura imposta à imprensa em
1890, pelo recém-criado governo republicano, que havia deposto o imperador Dom Pedro II no ano anterior, Figueras precisou cessar a publicação
de charges e caricaturas, que acabaram sendo substituídas por retratos
de personalidades. A Galeria Ilustrada se transformou no jornal Quinze
de Novembro, que também teve vida breve. Logo em seguida, o curitibano
descendente de alemães Augusto Stresser (1871-1918) também deixou sua
contribuição para a emergente cena gráfica de sua época. Mais conhecido por sua contribuição à música, ele foi autor de Sidéria, considerada a
primeira ópera paranaense. Mas, além de músico, Stresser também foi
escritor, fotógrafo, escultor, pintor e entusiasta do desenho. Criou o personagem Bendengo, publicado em 1891 na revista O Guarany, da qual era
o editor responsável. A revista durou apenas 10 edições e Stresser se revezava com o artista S. Neto nos desenhos das páginas de quadrinhos presentes a cada edição. Sobre Neto, infelizmente não se encontrou maiores
referências, mas a dupla tornou-se outra iniciativa precursora dos quadrinhos curitibanos.
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Em 1888 é publicada a primeira HQ curitibana conhecida. Nas próximas páginas se reproduzem as
poucas histórias dessa curta série, que marca oficialmente o nascimento dessa linguagem em Curitiba.
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Publicada em 5 de janeiro de 1890, no jornal Quinze de Novembro, esta é a primeira charge creditada a Stek,
que poderia ser um ajudante de Narciso Figueras ou ele próprio, devido à semelhança de traço.
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Acima, o Bendengo no traço de Augusto Stresser; abaixo, a versão de
S. Neto. Raro exemplo de um dos primeiros personagens nacionais a
trocar de artista durante a criação de uma série.
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A PRIMEIRA
METADE
O início do novo século, além de novos progressos
tecnológicos nas gráficas, trouxe uma série de
publicações que veicularam narrativas visuais. Na primeira
década circularam títulos como Pierrot, O Miko, Caras
e Carrancas (1902), A Rolha (1908) e o jornal Paraná
Moderno (1910). Não eram publicações exclusivamente
voltadas à ilustração, mas de conteúdo variado —
predominantemente textual. A presença de ilustração
se justificava pela limitação técnica dos clichês de zinco,
tecnologia que reproduzia com maior qualidade a linha do
que imagens fotográficas.
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m 1907, surgiram duas das principais revistas humorísticas que repercutiram entre os leitores da capital: O Olho da Rua e A Carga.
Ambas abriram espaço para autores estreantes e entre seus vários

colaboradores destacou-se o prolífico Mário de Barros, paulista residente em Curitiba que também assinava sob os pseudônimos Heronio ou Sá
Cristão — esta última assinatura era usada especialmente nas sátiras ao
clero. Conhecido também por charges sobre política e corrupção, foi colaborador da revista carioca O Malho e ilustrou, em 1909, o livro Troças e
traços, do escritor Euclides Bandeira — edição que marca, provavelmente,
a chegada do primeiro livro de sátiras curitibanas.
A primeira década do século XX foi um período de efervescência na
imprensa ilustrada local, momento que exemplifica o quanto já se sofisticava o negócio das revistas em Curitiba: O Olho da Rua começou a circular
com tiragem de 2.000 exemplares.
Em 1913, a revista A Bomba demonstrava uma organização editorial poucas vezes vista nas décadas posteriores: contava com periodicidade
trimensal nos dias 10, 20 e 30 de cada mês, e seus leitores podiam adquirir
as edições avulsas e até números atrasados, além de fazer assinaturas anual
ou semestral. Em 1914, os assinantes da publicação receberam como brinde a edição especial Almanaque Ilustrado de A Bomba, com mais de 500
páginas, em que havia espaço para contos, poemas, anedotas e charadas.
Infelizmente, a proporção de leitores dentro da ainda pequena população
local não permitiu longevidade de todas essas inovações editoriais.
Coube à Revista do Povo (1916) o título de revista ilustrada de maior
duração na imprensa da época, totalizando 40 edições publicadas. Dessa
“primeira geração” se destacaram Aureliano Silveira, Sylvio, Helio Scotti,
Jacob, Rubi, M. Cara Preta, Romão, Mademoiselle Chy, Felix, Xico, Lambary (pseudônimo de Coelho Júnior), K. Brito (pseudônimo de Tales Salda-

Rara tira creditada a
Jota.

nha), Jota (que publicou HQs no jornal O Dia em 1923) e Euclides Chichorro, irmão de outro Chichorro que faria imenso sucesso nos anos por vir.
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Nesta e nas próximas páginas vemos exemplos de importantes publicações ilustradas do início do
século XX. O “boom” de publicações ocorrido nas duas primeiras décadas foi responsável pelo surgimento
de uma “primeira geração” de caricaturistas, chargistas e ilustradores em Curitiba.
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Segundo a
pesquisadora
Adalice
Araújo, Mário
de Barros
foi “um dos
primeiros
no Paraná
a simplificar
o desenho,
recorrendo a
um grafismo
nítido, seguro
e ágil (…) "
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Precursores pontuais
Na década de 1930, circularam dois livros de cartuns e quadrinhos
nas comunidades de língua alemã de Curitiba. Como eram voltados para
leitores desse nicho específico de imigrantes e descendentes, as publicações não possuíam versão em português e, portanto, tiveram ressonância
e circulação restritas. Em 1935, a tipografia João Haupt publicou o livro
Die streiche des alten herrn [As aprontações do velho senhor], de autoria de
Fritz Winters, com cinco histórias acompanhadas por versos.
A outra obra, impressa sem data pela Impressora Max Schrape,
é de autoria de Onkel Oskar. Fred und Fritze — 3 schelmenstreiche [Três
vigarices] —, um dos vários clones difundidos pelo mundo de Max und
Moritz — série clássica criada por Willhelm Busch, um dos pioneiros dos
quadrinhos no século XIX. Também sem maiores informações a respeito
de seu autor, como no livro há referência ao nome “Curityba”, grafado com
Y como era usual até 1940, presume-se que ele tenha sido impresso em
algum momento entre as décadas de 1920 e 1940.
Não é muito difundido o fato de que Poty Lazzarotto (1924-1998),
um dos principais nomes da gravura e arte mural paranaenses no século
XX, também iniciou carreira na imprensa ilustrada. Em outubro de 1938,
aos 14 anos, ele publicou a curtíssima série de quatro tiras chamada O
tesouro oculto, no jornal O Diário da Tarde. Esse espaço se abriu para ele
porque os donos do jornal queriam que o restaurante de sua família, o
Vagão do Armistício, localizado no bairro do Capanema, se tornasse um
dos pontos de venda. Impressionados e a fim de agradar o pai do rapaz,
publicaram seu material ainda amador.
No mesmo jornal, em 3 de novembro de 1938, saiu o primeiro capítulo de uma série em seis partes: Haroldo, o homem relâmpago. Haroldo era uma homenagem ao melhor amigo do autor, de mesmo nome, e,
como ele, um fã de HQs. Ambas as séries tinham influência de quadrinhos e seriados norte-americanos como Flash Gordon, Agente X-9 e Dick
Tracy. Depois de se tornar ilustrador para jornais e livros, Poty enveredou
pelas artes plásticas, não havendo registro de outras incursões suas nos
quadrinhos.

Publicações ilustradas
que circularam entre
descendentes de
alemães em Curitiba.
Acima, capa de Fred
und Fritze e, abaixo,
capa de As aprontações
do velho senhor, junto
do prefácio do seu autor
no idioma alemão.
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Fred und Fritze foi publicado num incomum
formato retangular, Nesta página se reproduz
um fac-símile traduzido para o português e
originalmente publicado no jornal literário Nicolau.
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As aprontações do velho senhor também era uma edição
retangular e possuía um quadro por página. Aqui também
se reproduz um fac-símile traduzido para o português e
originalmente publicado no jornal literário Nicolau.
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Assim como seu herói, a carreira de Poty como quadrinista foi relâmpago. Aqui se reúne uma amostra das
páginas de suas aventuras. Cortesia dos acervos de Key Imaguire Jr. e da Gibiteca de Curitiba.
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A ERA DOS
CALUNGAS
Alceu Chichorro (1896-1977) era filho de Joaquim Procópio
Chichorro Júnior, membro da Academia Paranaense de
Letras, e aluno de Alfredo Andersen — considerado o “pai
da pintura paranaense”. Mas seu traço cartunesco em nada
se assemelhava ao trabalho acadêmico do mestre pintor.
A criação artística de Chichorro dialogava com a então
acelerada velocidade da notícia e o instantâneo captado
dos acontecimentos que agitavam não só sua cidade natal.
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le foi além da provinciana Curitiba, alcançando nacionalmente
certa repercussão e espaço entre as décadas de 1920 e 1950. Iniciou a trajetória profissional na imprensa aos 17 anos, em 1913,

trabalhando como repórter fotográfico do jornal A Tribuna, onde atuou
até a última edição, em 1917. Lá, acumulou várias funções: escrevia sonetos e contos, além de desenhar charges com o pseudônimo de Eloy, que
se especula ser uma homenagem tanto a sua mãe Francisca Hosana Eloy
Chichorro como à sua avó.
Também colaborou nas efêmeras revistas Máscara, O Ferrão, O
Cinema e editou O Jazz e O Anzol. Atuou nos jornais Diário da Tarde e
Gazeta do Povo, mas foi em O Dia que seu nome e seu trabalho ganharam
grande visibilidade. No diário curitibano, fez um pouco de tudo: reportagem, crônica, ilustração e ainda encontrou tempo para assumir a função
de presidente, o primeiro, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Paraná. Mas conquistou notoriedade como chargista. Tanto que,
impulsionado pela popularidade de seus personagens, chegou até mesmo
a se candidatar a cargos públicos.

Capa da revista
Jazz, editada por
Alceu Chichorro
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Seu trabalho, além de fama, rendeu vários processos, e até
uma proibição de veicular suas charges. Dono de um humor irônico, conquistou admiradores e, ao mesmo tempo, a ira de influentes
religiosos e políticos, que se incomodavam com suas “Calungas”. Segundo o Dicionário Aurélio, esse termo estranho, entre outras significações próximas, se refere a “desenho sumário, representação da
figura humana, que arquitetos usam para dar a ideia de escala ou
dimensão da obra que projetam”.
Enfim, o termo popularizou-se em Curitiba e os Calungas de
Chichorro se tornaram os primeiros personagens, de fato, populares
na capital paranaense veiculados em mídia de massa. Fama que se
estendeu ao seu criador, que pode ser considerado o primeiro “astro”
dos quadrinhos locais.
Apesar de lembrado como chargista, ele também é criador
das primeiras tiras de quadrinhos de sucesso em Curitiba. Em 28 de
março de 1923, estreou seu primeiro personagem, Minervino, que

60

durou apenas 53 dias nas páginas de O Dia, pois envolveu seu criador
num processo judicial a respeito de um conflito entre a igreja católica e
o poder executivo. Ao fim do processo, Chichorro literalmente enterrou
Minervino num carrinho de lixo.

Muito antes do norte-americano Robert Crumb ou do brasileiro
Angeli ficarem famosos pela ousadia de matar seus personagens, Fritz
e Rê Bordosa, respectivamente, Chichorro já ousava “assassinar” suas
crias. Sua segunda vítima foi Tancredo, personagem surgido em 4 de abril
de 1925, que encontrou seu fim em um atropelamento no ano seguinte.
Além de algumas dores de cabeça, a popularidade de suas criações também rendia homenagens. O registro fotográfico de uma delas ressurgiu, em 22 de março de 2014, na coluna “Nostalgia” do jornal Gazeta
do Povo, de Cid Destefani. Trata-se de um monumento erigido durante a
“Exposição Interestadual” de 1934, no local que veio a ser a Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Em meio ao evento que reuniu as principais
indústrias da época, havia estátuas do trio de Calungas que se tornou ícone da imprensa local: Chico Fumaça, Dona Marcolina e o cãozinho Totó.
Chico Fumaça foi o maior calunga de Chichorro. Surgiu em 23
de maio de 1926 e pode ser descrito visualmente como uma espécie de
Carlitos, o mais célebre personagem do ator Charles Chaplin. Mas ele ia
além da inspiração visual calcada no clássico cinematográfico. Sujeito
questionador e instigador, caiu nas graças dos leitores curitibanos, que se
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Acima, o monumento
feito em 1934; ao
lado, bonecos dos
personagens de
Chichorro numa
fotografia sem data
reproduzida na Gibitiba,
na década de 1980.

identificavam com suas contradições. Era nanico, calvo e barrigudo, mas
tão popular que estampou roupas, fantasias (até dando nome a blocos
carnavalescos), brindes empresariais e embalagens de chocolates e balas.
Um prodígio numa época em que licenciamento de personagens não era
um conceito muito difundido, especialmente no Brasil. A identificação
dos leitores levou o personagem a um nível de popularidade inédito na
cidade, pois a petulância de Chico atacava uma gama variada de temas
populares, como trânsito, crime, política e vida doméstica.
A principal personagem feminina que o acompanhava era a sua
tia mandona: Marcolina, corpulenta e irada, representava um novo tipo de
mulher forte e decidida que começava a surgir na sociedade da época —
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Tiras de Chico Fumaca: começando com sua estreia em 1926, com participação
especial de seu autor. Seguida por outras “fases” do personagem.
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uma coprotagonista forte e rara nos quadrinhos de então. Chico Fumaça
era um solteirão convicto, que, por admirar escancaradamente as formas
femininas, costumava levar golpes de rolo de massa de sua tia em situações que, além do flerte, abordavam casamento, divórcio e a instrução da
mulher.
É possível traçar um paralelo na turbulenta relação entre Chico
e Marcolina com a de Pafúncio e Marocas (Bringing up father), tira norte-americana de 1916, que pode ter sido uma influência para a série de
Chichorro. Outra possível influência teria sido o personagem Juca Pato,
criação do cartunista Belmonte, em 1925, para o jornal Folha da Noite —
que mais tarde iria se tornar Folha de S.Paulo. Completava a família o fiel
cão Totó, sempre presente com suas atentas orelhas em pé e, mais tarde,
o menino Buscapé, que Marcolina, absurdamente, ganhou numa ação da
Loteria Federal.
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O trabalho de Chichorro não se destacou apenas pela crônica
dos costumes da época. Ele produziu diversas tiras e charges de cunho
político criticando, por exemplo, Getúlio Vargas e o Estado Novo, além
de questionar Hitler e seus aliados durante a Segunda Guerra Mundial.
Chico Fumaça encarou ironicamente mais de 30 anos de turbulências
— em Curitiba, no Brasil ou no mundo, sempre reivindicando direitos e
explicações por parte de autoridades. O legado de Chichorro ainda lhe
rendeu homenagens póstumas, como a Rua Jornalista Alceu Chichorro,
localizada no Bairro Alto, e uma Gibiteca com seu nome, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
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UM PERÍODO
POUCO LEMBRADO
Depois do primeiro grande momento criativo, nas primeiras
décadas do século XX, houve uma aparente acomodação
no cenário das narrativas gráficas locais a partir da década
de 1950. Desse período, além do trabalho de Chichorro, que
ainda permaneceria como a grande referência de charge e
quadrinhos nas décadas seguintes, são poucos os nomes
de artistas da imprensa local que não foram esquecidos.
Motivos? Talvez pelo cenário não muito propício para se
manter na profissão na capital paranaense daquela época
ou pela manutenção precária de registros confiáveis dos
periódicos em que trabalharam.

4
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N

o livro O Paraná e a caricatura, Newton Carneiro cita sem muitos
detalhes os artistas Djamir Palmeira e Fernando “Ney” Roderjan
(1924-1968), este último colaborador do Diário do Paraná. Sa-

be-se também da existência de um autor denominado apenas Carlos, que
publicou um personagem chamado Alvaiade, no jornal O Dia, em 1952.
Infelizmente, são referências vagas e suas obras e biografias mereceriam
um mergulho mais profundo para determinar melhor sua relevância no
cenário de seu tempo.
Por outro lado, dessa mesma geração atuante na virada das décadas de 1950 para 1960 ainda é possível destacar pelo menos três nomes
importantes. O primeiro foi ilustrador, chargista e ocasional autor de quadrinhos, também colaborador de O Dia, onde criou o popular personagem Professor Píkarus, misto de charge e coluna textual ilustrada:

Obras do
artistas
Djalmir,
publicadas
em O Dia.
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Marcel Ferreira Leite (1919-1961)
O jornalista Aroldo Murá, em texto publicado na revista Ideias de
outubro de 2010, assim definiu Leite: “Analista do cotidiano, era um ser
humano despido de preconceitos e de papas na língua... Iconoclasta, Marcel dissecava a sociedade paranaense com descrições às vezes ferinas. Mas
quase sempre cheirando à verdade, especialmente aquelas que passavam
pela vida sexual do próximo, gafes imperdoáveis de nomes nobiliárquicos,
e os avanços aos cofres públicos. Escrevia raramente, mas suas narrações
registraram histórias do cotidiano paranaense, o cômico e o sério escondidos pelos registradores da História”.
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Figura agregadora e popular em seu tempo, lembrado como um
importante artista gráfico na imprensa não só local, também colecionou
histórias interessantes, além daquelas publicadas nos impressos em que
trabalhou. Uma delas, segundo relatou o jornalista Aramis Millarch, foi a
de que, quando era colaborador da antológica revista O Cruzeiro, ele foi
amigo de um dos maiores cineastas de seu tempo: “Marcel foi o único dos
jornalistas de nosso Estado que, em 1942, teve um raro privilégio: conhecer, se tornar amigo e até tomar homéricos pileques de caipirinha com o
gênio Orson Welles (1915-1985). Quando Welles veio ao Brasil para aqui
filmar It’s all true, produção de RKO financiada pelo Departamento de Estado dentro da política de boa vizinhança, Marcel estava — sabe-se lá por
que — no Rio e acabou conhecendo o diretor de Cidadão Kane”.
Leite trabalhou até a noite de sua morte. Sofreu um infarto enquanto desenhava em sua mesa na redação de O Dia. Evento que ainda
lhe rendeu uma última história: pouco antes, um colega repórter pediu-lhe dinheiro emprestado. Tirou duas notas do bolso, uma de um e outra
de mil cruzeiros, e disse: “Qual delas você prefere?”. Faleceu naquela noite
com apenas um cruzeiro no bolso. A única publicação reunindo trabalhos
do artista foi Marcel Leite, sal da terra — Exposição de desenho, humor e
arte gráfica, catálogo da exposição retrospectiva de sua obra realizada no
Museu de Arte do Paraná em 1996.

Obra de Marcel Leite.
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Uma das raras HQs de Marcel Leite.
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Xixo Fernandes/Rocledan (1926-2003)
Acyr Fernandes foi um experiente jogador de futebol na capital paranaense, tendo atuado nos times Clube Atlético Paranaense, Coritiba FC,
Palestra e Juventus. A dedicação ao esporte também o levou para as páginas de jornal. Não como destaque dos times que defendeu, mas como
chargista esportivo, em 1955, nos jornais O Estado do Paraná e Tribuna
do Paraná. Em 1958, criou, esporadicamente, charges políticas no Diário
do Paraná, enveredando definitivamente pelo gênero em 1962, no Correio
do Paraná, onde atuou até o fim desse diário. Lá, também publicou sob
o pseudônimo de Rocledan. O apelido, vindo da junção das iniciais dos
nomes de sua esposa Rosa e dos filhos Cleusa e Daniel, surgiu em 1964,
quando também assumiu as charges na Gazeta do Povo. Ainda na Gazeta,
em 1989, comandou a página com lições de desenho para os leitores no
suplemento infantil Gazetinha, lá permanecendo até sua aposentadoria.
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Pancho (1946)
“O efeito do humor é mais destrutivo do que a crítica direta”, disse
certa vez Francisco Camargo, que também atende por Pancho, apelido de
infância. Antes de se tornar personalidade fundamental na imprensa local
e especialmente na retomada do humor gráfico em Curitiba, já publicava
charges em 1963, na sucursal curitibana do jornal Última Hora — Edição
Paraná, onde ingressou como contínuo. Em 1967, desenhou três gibis de
distribuição gratuita patrocinados por uma tradicional marca de café — o
Café Alvorada. Escritos pelo então radialista Maurício Fruet, que viria a se
tornar prefeito de Curitiba, os gibis abordavam a cada edição um time diferente: Clube Atlético Paranaense, Coritiba FC e Clube Atlético Ferroviário. Sobre esse trabalho pouco lembrado, mas que segundo ele mesmo foi
um sucesso, lamenta: “Pena que a série só durou três números. À medida
em que o Maurício Fruet realizava pesquisas nos clubes, me passava um
roteiro para o desenho dos quadrinhos. A intenção era chegar ao Britânia,
Água Verde e Primavera. O projeto ficou pelo caminho”.
No ano seguinte, 1968, foi contratado como repórter no jornal O
Estado do Paraná, em que se tornou o seu primeiro chargista. Permaneceu até 1987, quando foi para o Correio de Notícias, tornando-se chefe de
redação e, além de colaborar com a Tribuna do Paraná, continuou realizando charges e começou a criar suas tiras.
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Mudou para a Gazeta do Povo em 1993, onde suas tiras se tornaram
diárias. Rolmops & Catchup são dois mendigos vistos sempre juntos a uma
fogueira ou acorrentados numa parede, discorrendo sobre o cotidiano e
a política. A série teve uma interrupção em 2010, retornando no ano seguinte e se mantendo até 2017, parando somente quando a versão diária e
impressa da Gazeta foi cancelada. Em entrevista a esse mesmo diário, em
2011, ele falou da relação com suas tiras: “Eu me enxergo nos personagens
na medida em que me envolvo com eles e recorro ao desenho também
para poder encarar a realidade, já que viver é muito perigoso”.
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A RETOMADA
DO HUMOR E A
CHEGADA DOS GIBIS
A década de 1970 foi marcada pelo surgimento
de uma forte onda underground de contracultura,
influenciada pelos movimentos sociais surgidos nos
anos anteriores. Os modelos consagrados, inclusive
os de fazer humor e crítica social, já davam há muito
tempo sinais de desgaste. Mudavam também as
tecnologias de impressão, havia novas influências
vindas do cinema e especialmente da televisão, que
se difundia cada vez mais rápido nos lares brasileiros.
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m tal contexto, surge uma nova geração de autores que percorreria inéditos caminhos para as narrativas visuais em Curitiba,
onde há um tempo não mais se encontrava muito humor nas

páginas de seus diários. Fazia tempo que o humor e impertinência folhetinescos típicos de Chico Fumaça não tinham mais apelo. Seus traços ingênuos soavam anacrônicos para os leitores daquele período de
revoltas, contrastes e mudanças. Mesmo Curitiba, ainda sendo considerada uma capital provinciana se comparada com as metrópoles da
época, não deixou a desejar em termos de relevância cultural. Em parte,
graças à geração que iniciava carreira naqueles anos em que poderia ser
perigoso pensar abertamente.
Três fatores determinaram uma mudança radical no cenário
artístico local: a retomada da charge e tiras em jornais, o surgimento
da editora Grafipar e as publicações independentes, que vieram dar
início ao conceito que geraria — na década seguinte — a Gibiteca
de Curitiba. Após duas décadas relativamente “mornas” em termos
de novidades nas artes ligadas ao traço, surgiram, enfim, artistas que
praticamente reinventaram os rumos das narrativas gráficas na cidade. O primeiro indício de que mudanças pairavam no ar veio em 1972,
no jornal Diário do Paraná, que publicou a série de tiras “Josnath”.
Trata-se de uma aventura policial com a arte inspirada em fotogramas de filmes mudos, por meio da fusão de texto do jornalista Valên-

Uma rara HQ
desenhada por
Valêncio Xavier.
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Por seu apuro visual, a curta série de tiras “Josnath” é ponto fora da curva se comparada com o
que viria a ser produzido em termos de tiras nos jornais nos anos seguintes. Seguindo a tendência
nacional, foi o gênero humor, e não a aventura, que se estabeleceu no gosto dos leitores de tiras.
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cio Xavier (1933-2008), que já produzia reportagens sobre o universo
das HQs e mais tarde viria a se tornar um dos escritores e jornalistas mais importantes do país, e desenhos de Rones Tadeu Dunke
(1949), que também seguiria carreira como um dos artistas plásticos mais destacados de sua geração.
Após esse “ensaio” de experimentalismo, somente em 1974 é
que o cenário como um todo começou a se transformar. O primeiro
impulso vem especialmente do recém-reformulado jornal O Estado do Paraná, que modernizou seu maquinário e mudou de sede,
passando gradativamente a abrigar uma parcela importante da nova
geração de autores que se estabeleceram na imprensa local. Quem
detalha esse período é Dante Mendonça, que testemunhou e participou dessa “retomada”:
“Minha geração tem muito a ver com o recomeço do humor
no Paraná. Do final da década de 1960, até chegar O Pasquim, que
de certa forma revigorou o humor gráfico no país inteiro, ele estava praticamente morto... Entrou O Pasquim e deu aquela renovada
total! Foi um sucesso absoluto e atrás criou um monte de filhotes.
Eu fui um daqueles filhotes... Em 1974 não existia praticamente ninguém fazendo humor na imprensa paranaense. Não tinha ninguém
fazendo charge. Houve um lapso muito grande depois do Chichorro... Só algumas coisas ocasionais, mas nada importante. Saiu daqui
o Juarez Machado, mas ele era cenógrafo e foi fazer humor no Rio de
Janeiro. Não existia charge nenhuma na imprensa. Quem começou a
publicar alguma coisa foi O Estado do Paraná, na edição de domingo, editado pelo Luís Julio Zaruki e o Pancho (Francisco Camargo),
que publicava uma chargezinha também na Tribuna do Paraná. O
Estado do Paraná fez uma reforma gráfica muito boa e passou para
offset... e, nessa mudança, o Camargo, que era o secretário de redação, cavou uma página gráfica, como era moda em todos os jornais
depois de O Pasquim. Em função até do sucesso do Ziraldo e do Lan
no Jornal do Brasil, começaram a abrir espaço para a charge na página editorial do jornal. O Camargo abriu esse espaço e começou a
fazer diariamente. Mas ele não tinha tempo e também não gostava
de fazer a charge diária. Foi aí que ele me contratou... O Solda publicava comigo na edição de domingo d’O Estado do Paraná e também
na Tribuna, onde o Manoel Carlos Karam, que era o editor das ‘Triboladas’, tinha toda segunda-feira uma página chamada ‘O Xunxo’.
A gente publicava nessa página, e foi aí que se retomou a charge na
imprensa do Paraná”.
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Dante Mendonça (1951)
“Era uma época de guerreamento... em que não tinha outra opção. Porque a charge, o humor e a caricatura ou é contra, ou ‘é armazém
de secos e molhados’, como dizia o Millôr! Como vai fazer uma charge a
favor? Não tem humor a favor! A própria razão de ser, a formulação do
humor, o que é? É a surpresa, o inesperado da coisa, fazendo rapidamente
uma definição do que é humor... Fazendo uma surpresa pro leitor falando
bem, aí não é mais humor. É poesia. Por princípio, o chargista não pode
defender o governo! A palavra ‘charge’ é ‘carga’ em francês, o que presume
uma crítica forte. Uma força contra, uma análise. Cartum é diferente. É
outra linguagem. Até pode se dizer que um cartum é poético... Não dá pra
confundir a charge com o cartum, pois são duas coisas completamente
diferentes — lado a lado, mas a linguagem é diversa.”

Cartuns de Miroslaw
e Bastião.
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Neste depoimento, Dante, um dos primeiros autores locais a se
dedicar exclusivamente à charge durante os tempos da ditadura militar,
na década de 1970, deixa clara sua definição tanto do papel como do que
é o humor gráfico. Em sua carreira, passou pelas redações da Tribuna do
Paraná, do Correio de Notícias e publicou o livro Álbuns de figurinhas
& figurões, sua única antologia de charges políticas. Mas nas páginas de
O Estado do Paraná, jornal onde atuou por mais tempo, protagonizou
mudanças importantes na imprensa. Foi, inclusive, o primeiro chargista
local a trabalhar com policromia em suas charges, na capa desse mesmo
jornal e também um dos primeiros de sua geração a publicar tiras de humor. Em 1977, lançou a tira Press-release, sobre um repórter que dava sua
própria interpretação aos fatos, por pior que eles fossem, na tentativa de
manter o otimismo do curitibano:
“N’O Estado do Paraná, em matéria de tira diária, a que eu sustentei mais foi a Press-release. A gente estava atravessando a ditadura.
Nessa travessia, o que tínhamos era a imprensa, além de censurada, manipulada. Era um troço horroroso! Vinham aqueles press-releases... todas
as informações manipuladas! Criei o personagem que era o redator que,
até hoje, deixa o pessoal que trabalhava no governo puto da vida! Não
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houve problema por causa da tira... O que havia era um certo ressentimento do pessoal que trabalhava na área do governo, que sabia que era
aquilo mesmo. Eles também sofriam. O fato de eles estarem manipulando informação também era uma espécie de censura para eles mesmos.
Todo mundo sofria censura. Não só os jornalistas. Não tinha o quadrinho ainda. O que tinha era o material distribuído pelos sindicatos americanos... Mas não havia espaço para o quadrinho nacional, para a tira
local... Foi aí que comecei a fazer Fulano de Tal, também com o Manoel
Carlos Karam. Era uma peça dele que fez muito sucesso com o José Maria Santos, aí criamos a tira com o personagem. Depois que parei essa
tira, começou o Miroslaw e Bastião: o polaco e o brasileiro, dupla que é
essa coisa bem curitibana que começou na Tribuna e foi para O Estado.
Só que n’O Estado do Paraná eu saquei fora o Bastião.”

Tiras da série PressRelease.
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Moacir Calesco (1956)
“Eu era um garoto caipira, que acabara de chegar do interior de
São Paulo, e não sabia nada de absolutamente nada, a não ser desenhar.”
Assim recorda o garoto que se tornou editor e principal ilustrador
d'O Estadinho, suplemento semanal direcionado ao público infantil, que
começou a circular em 31 de março de 1974, encartado no jornal O Estado
do Paraná: “As historinhas que eu fazia começaram a ser produzidas em
1972, quando, “recém-adotado” pelo Mussa José Assis, trabalhava num
canto do arquivo do jornal, ainda na Barão do Rio Branco. Na verdade,
nunca gostei muito daqueles quadrinhos. De início sugeriram que eu fizesse algo à la Disney ou Mauricio de Sousa, o que acabei acatando. Talvez
por isso não goste daquela fase”.
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Trechos da primeira versão de História de Curitiba em quadrinhos no traço de Calesco.
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Fora do universo infantil, Calesco publicou cartuns em revistas
da Grafipar e também no guia de programação televisiva TV Programas.
Ainda no Estado, conheceu Valêncio Xavier, com quem produziu a primeira versão da História de Curitiba em quadrinhos, publicada no Boletim
Informativo n.º 11 da Fundação Cultural de Curitiba, em abril de 1974, e
que teve supervisão do prof. Ruy Wachowicz: “Eu executei parte dela num
quarto que havia nos fundos da casa do Valêncio. Aproveitava e filava um
rango feito pela Lucy, uma figura muito querida, esposa do Valêncio. Distribuí os textos em quadros — dois por página, se não me falha a memória
— com desenhos relativos aos trechos (não tinha balões)”. Por ocasião de
uma situação crítica que vivenciou, Calesco criou a tira O Ceguinho do Boqueirão: “Essa tirinha nasceu de um caso inexplicável de catarata que tive,
e que não foi solucionado a contento na época. Ao invés de me deprimir,
resolvi brincar com a circunstância”.

HQ autoral de Calesco
publicada na primeira
edição do suplemento
O Estadinho.
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Página de humor publicada na revista TV Programas, em 1976.
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Castro Alves (1942)
Publicou em 1976, no caderno infantil Gazetinha, a Turminha
Todeschini, um grupo de crianças aventureiras, cujas histórias eram patrocinadas pela indústria alimentícia que batizava a série, que era parte de uma estratégia de marketing para a promoção de vários de seus
produtos, como balas, biscoitos, pirulitos, macarrão e até copinhos de
sorvete. Estratégia acrescida de comerciais televisivos em desenho animado (pois Alves também era animador), concursos e prêmios para popularizar os personagens e a marca que promoviam. No ano seguinte,
1977, a série foi rebatizada de Giusepy e a Turminha Todeschini, mas
acabou retornando ao nome original em 1979. O projeto também contou com o desenhista Luiz Metralha na fase publicada no suplemento
Estadinho, no jornal O Estado do Paraná.
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Zuateg (1944)
“Numa ditadura só há uma via: ‘Brasil, ame-o ou deixe-o...’ E a maneira de amar era apenas uma: obedeça os quartéis.”
É como relembra Ivan Anzuategui, que foi autor da tira Pica-Fumo, publicada no jornal O Estado do Paraná de 1975 a 1979. Série que
acabou retornando simultaneamente por um curto período nos diários
Correio de Notícias e Folha de Londrina em 1986, além de também ser
veiculada em jornais de cooperativas. No mesmo ano, a série teve um
livro, intitulado República Jagunça Quadrinhos, publicado pela Fundação Cultural de Curitiba, em que no prefácio Teresa Urban definiu
a relevância da proposta: “Muitas e muitas vezes, é o único e solitário
espaço que a imprensa dedica às milhares de famílias, acampadas ou
não, de agricultores sem terra deste Paraná”.
A série, cujo nome foi inspirado no quadro Caipira picando fumo,
de Almeida Júnior, e num modelo de estilete chamado de pica-fumo, tinha
como proposta falar com humor de quem era, segundo seu autor, “marginal no sistema”. O conteúdo crítico dessa série, estrelada por personagens
literalmente anônimos que lidavam com temas sociais delicados, renderam muitas complicações a Zuateg, conforme recorda:
“Tudo começou meio ingenuamente, nos anos mais negros
da ditadura. Eu já havia sofrido uma investigação militar nos anos do
CPOR (Centro de Preparação de Oficiais da Reserva). Tinha ideias socialistas que não podia expor, mas entrei no nicho conservador mais
radical, que é o do agronegócio. O personagem fazia críticas fortes ao
modelo e houve até mesmo propostas de me expulsarem da associação de agrônomos, por denegrir a imagem da profissão. Tive que sair de
Curitiba. Fiquei fora cinco anos”.
Quando artista e série retornaram, ambos não perderam sua veia
crítica. Curiosamente, circularam simultaneamente duas versões da mesma tira: no Correio de Notícias, a protagonista era uma mulher que antes
vivia num rancho, mas agora se mudara para um acampamento de sem-terra, onde tocava sua viola e compunha músicas sobre o movimento. Já
na Folha de Londrina, ela abandona o acampamento e se muda para a
capital, onde acredita estar a solução para a questão agrária. “Mas aí a sequência foi interrompida. Minha vida sofreu outra virada e parei de desenhar”, conta Zuateg, que ainda acrescenta:
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“Nunca encarei o desenho como profissão. Fiz agronomia, fui
jornalista de carteira, essas coisas. Desenho ficava sempre pras horas de
folga. Aí me meti com artes plásticas, escultura e grupos de arte. Mas as
tiras ainda são o que de mais consistente ficou. Marcaram de forma muito
forte um período da minha vida. Um trabalho simples e pequeno, mas que
tinha um recado e as pessoas sentiam isso. Se deu pra tirar um tijolinho
apenas que derrubasse o muro da ditadura, já me sinto contente”.
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Bellenda (1935)
“Todo mundo era doido para desenhar e queria mostrar seu trabalho. A vontade de fazer era grande. Tínhamos nossos empregos e não
precisávamos muito daquele dinheiro. Por esse motivo, as primeiras revistas saíram no esquema independente ou através de coletivos de artistas.”
Assim recordou Luiz Cezar Bellenda, em entrevista para o jornal
Gazeta do Povo, em 5 de agosto de 2011, sobre as publicações em que participou fazendo quadrinhos, cartuns ou ilustrando.
Dos seus trabalhos autorais, destacam-se as revistas Casa de Tolerância e Zé Blue, na qual atuou como editor. Foi o artista veterano daquela
geração, que começou a produzir com afinco a partir da década de 1970.
Também contribuiu com revistas de grande circulação, como Panorama e
Quadrinhos Eróticos, da editora Grafipar, entre outras. Em 1989, desenhou
para a revista comemorativa Magia do Circo, uma edição celebrando o
centenário dos Irmãos Queirolo, os mais renomados artistas circenses do
Paraná.
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Cartum original de Bellanda, que faz parte do acervo da Gibiteca de Curitiba.
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HQ publicada no jornal Nicolau.
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Miran (1948)
“Confesso que eu me sinto um pouco incomodado pelas pessoas
me colocarem no universo do cartum e das histórias em quadrinhos, colocando-me dentro de algo que eu realmente acho não pertencer. Eu sou
um designer e ilustrador!”, diz Oswaldo Miran.
Apesar do internacionalmente premiado diretor de arte da antológica revista Gráfica sentir-se deslocado, seu currículo como profissional
do traço não tem nada de modesto, com contribuições inclusive em publicações norte-americanas e europeias.
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No Brasil, foi publicado na revista Playboy, O Pasquim, Ovelha Negra, Diário do Paraná e nos livros Antologia brasileira de humor, O novo
humor do Pasquim e Caricatura — A imagem gráfica do humor. É autor
dos livros de cartuns Miran, um rapaz de fino traço, Good luck Miran
continua correndo o risco. Também realizou HQs por curto período: “Fiz,
sim quadrinhos e fui publicado diariamente no Caderno B do Jornal do
Brasil com a tira Essenfelder, nos anos 1970, ao lado do grande Henfil, por
meio ano. Mas acontece que eu não vivi profissionalmente como cartunista, nunca tive contrato para tal. O meu nome se firmou graças ao meu
trabalho como ilustrador e designer. O desenho de cartum acabou sendo
um hobby para mim. Eu, quando construía o meu trabalho de cartum, na
verdade o via como desenho de humor... Mas eu mesmo tive que abrigar a
expressão cartunista para o meu trabalho (inclusive para publicar o meu
livro: Miran, um rapaz de fino traço), porque as pessoas não compreenderiam e pensariam, com certeza, que eu queria me diferenciar, ser elitista!”.
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Solda (1952)
"Se não for divertido, não tem graça."
Foi com esse pensamento que Luiz Antonio Solda publicou suas
charges e cartuns, segundo ele mesmo, em quase todos os jornais do Paraná, à exceção da Gazeta do Povo.
Iniciou a trajetória no fim dos anos 1960, no Correio Ferroviário,
que era dirigido por Denizar Zanello Miranda. Solda lembra o momento
de sua contratação, quando Zanello lhe deu a oportunidade: “Puxa, Luiz
Antonio (eu não era o Solda ainda), legal os seus desenhos. Vamos começar a publicar aqui! Mas nós só não temos verba... Vou providenciar do
meu bolso!”.
Com esse gesto de incentivo e confiança, começou sua prolífica
carreira que, entre diversos momentos importantes, inclui ter sido pre-
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miado e depois jurado das primeiras edições do prestigioso Salão de Humor de Piracicaba e o primeiro chargista no Jornal do Estado (rebatizado
posteriormente de Bem Paraná). Também colaborou, entre outros veículos, em O Pasquim, Jornal do Brasil e na revista de humor Bundas.
Sobre sua carreira, faz o seguinte relato: “Fiz poucos quadrinhos
na Grafipar Editora, com Luiz Rettamozo. Minha maior atividade como
cartunista foi organizar oficinas de cartuns e charges em escolas públicas
do Paraná (sempre com Ademir Paixão). Durante 10 anos, fui curador do
Salão Internacional de Humor do Piauí, montando e organizando mostras. Organizei e participei do grupo 10enhistas de Humor do Paraná (Benett, Paixão, Tiago Recchia, Dante Mendonça, Cesar Marquesini, Marco
Jacobsen, Miran, Rettamozo e Pryscila Vieira), cuja primeira exposição
foi em 2004, em Teresina, no Salão Internacional de Humor do Piauí, que
posteriormente tornou-se itinerante. Junto com Albert Piauhy e Talita do
Monte, transformamos o Salão de Humor do Piauí, agregando quadrinhos, teatro, poesia, música, literatura, circo e cinema”.
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Além de coletâneas de poemas e textos, reuniu seus trabalhos com cartuns e charges no livro Solda. Em 2014 foi homenageado com o troféu Maria Erótica, prêmio Claudio Seto de Quadrinhos
na Gibicon nº 2.
Em 2011, foi alvo de polêmica por uma charge publicada no
jornal Paraná On-Line. Nela, mostrava um macaco dando uma banana para o então presidente norte-americano Barack Obama. Criticado nas redes sociais e por entidades relacionadas aos direitos dos
negros, acabou demitido e declarou: “Combati a ditadura por décadas. Fui abatido pelo politicamente correto”.
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GRAFIPAR
E A ERA DOS
GIBIS
Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura militar
que, entre tantas coisas críticas, instaurou também
uma censura sem precedentes, desde o Estado Novo,
na produção cultural. As artes, em geral, combateram e
sofreram as consequências de perseguição ideológica.
Filmes, músicas, livros, peças teatrais e quadrinhos eram
proibidos de circular caso seu conteúdo desagradasse
aos critérios dos censores do governo, a quem toda
obra deveria ser submetida para avaliação antes de ser
publicada, encenada ou veiculada em rádio ou televisão.
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Algumas obras da linha de quadrinhos eróticos da editora curitibana Grafipar.
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té a primeira metade da década de 1970, a Grafipar Gráfica
Editora Ltda era mais conhecida por editar livros como o Dicionário cultural da língua portuguesa, A história do Paraná

e A história de Santa Catarina e, academicamente, o livro O Paraná e
a caricatura — o primeiro título a resgatar a história dos profissionais
locais e fonte importante nesta pesquisa.
Naquele contexto, a editora tomou um rumo nada conservador,
impulsionado por Faruk El-Khatib, o filho do seu fundador, que decidiu
inovar a linha editorial, investindo na publicação de revistas. EspecialUma das últimas
ousadias da Grafipar
foi lançar uma revista
diretamente no mercado
norte-americano. A
iniciativa não passou
da primeira edição, mas
foi precursora da onda
de artistas brasileiros
que invadiu aquele
mercado a partir da
década de 1990. Watson
Portela, que ilustrou essa
capa, era um dos mais
populares e profícuos
desenhistas da editora.

mente no segmento das revistas do gênero erótico.
Como o país vivia sob a censura, Faruk usou de criatividade e
da amizade pessoal com um censor para poder lançar suas publicações
sem grandes restrições. Mas não foram só os contatos do editor que propiciaram o sucesso da Grafipar, e sim o conteúdo diferenciado de suas
publicações. Os quadrinhos começaram timidamente dentro da revista
Personal que, em 1978, trazia artigos, fotos de mulheres nuas e uma seção de quadrinhos. Na edição nº 14 de Personal, Rettamozo publicou
a HQ sadomasoquista Bilhete íntimo, uma adaptação a partir de desenhos do norte-americano Nick Cardy. No mês seguinte, ele realizou a
primeira história erótica original da Grafipar. O crescente sucesso dessa
sessão levou à demanda de novas histórias, contratação de artistas freelancers e criação da linha de revistas em quadrinhos da editora, que incluiu títulos como Maria erótica, Quadrinhos eróticos, Fêmeas, Próton,
Katy apache, Perícia, entre outros.
Sob muitos aspectos, a saga dos quadrinhos da Grafipar trata-se
de um episódio singular, mesmo se comparada a editoras de perfil semelhante que a antecederam, como Outubro ou Edel. Um deles é o fato
de que suas publicações, mesmo sendo produzidas fora do eixo Rio-São
Paulo, conquistaram leitores em todo o país. Outro é que o sucesso de
vendas atraiu para a cidade vários artistas de renome que fixaram residência em Curitiba.
Eram tempos em que sequer se cogitava as facilidades de comunicação da internet ou a possibilidade de enviar e receber arquivos com
as artes de e para qualquer lugar do mundo. Época em que originais eram
enviados pelo correio e nunca mais devolvidos, quando não extraviados
ou descartados como lixo. Então, estar próximo à sede da editora aumentava em muito a possibilidade de ganhos reais, pois a demanda por material inédito e exclusivo só aumentava nos primeiros anos da Grafipar.

113

Em tal cenário, muitos artistas viram a possibilidade de, enfim,
viverem, senão exclusivamente, agora priorizando sua arte. Nomes
como Mozart Couto, Flávio Colin, Júlio Shimamoto, Franco de Rosa,
Gustavo Machado, Fernando Bonini, Itamar Gonçalves, Watson Portela, Eros Maichrowicz, entre outros, tornaram-se vizinhos no bairro Vila
Maria e acabaram formando uma “Vila dos Quadrinistas”. Além desses
e de desenhistas que colaboravam à distância, também empregou vários
roteiristas como Wilson Carlos Magno, Paulo Leminski, Carlos Chagas,
Júlio Emilio Brás, Ataíde Brás e Nelson Padrella — que foi talvez o mais
prolífico roteirista da editora.
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Padrella comenta o clima do período em entrevista para o
projeto “Tesouros da Grafipar”, em 2012: “Fui chamado para escrever roteiros de sacanagem para a Grafipar, o que contrariou meus
princípios. Mas não meus fins. E os fins justificam os princípios.
Meu ‘trabalho’ para a Grafipar foi apenas um bico. Na ocasião eu
era funcionário público lotado na Secretaria Municipal de Comunicação; também fazia a coluna social do Dino Almeida, pintava
telas e vendia tudo o que pintava. Esses três afazeres me supriam
do numerário mais que necessário para a subsistência. Quando
a Grafipar mixou, continuei a vida normalmente, trabalhando na
Prefeitura, escrevendo a coluna do Dino e realizando uma exposição anual com meus quadros... Eu era considerado bom roteirista talvez porque levasse a sério escrever histórias”.
Considerado um
dos mestres do
quadrinho nacional,
Júlio Shimamoto,
entre outras
colaborações para
a Grafipar, ilustrou
raras HQs escritas
por Paulo Leminski
e Alice Ruiz.

O sucesso desses quadrinhos não se deve apenas ao apelo
do erotismo numa época em que era muito fácil ter uma publicação proibida pelos censores. Claudio Seto, vindo da editora paulista
Edrel, que também fora especializada em HQs nacionais, foi o coordenador/autor/editor dessa empreitada. Sob o seu comando, a editora bateu de frente com os gibis estrangeiros, seguiu as tendências do
mercado e começou a publicar histórias de faroeste, aventura, terror,
super-heróis, policiais e ficção científica produzidas somente por autores nacionais. Em sua maioria, claro, usando e abusando do apelo
comercial do erotismo. Mesmo com a influência de autores europeus,
em particular da revista Metal Hurlant, ou da equivalente norte-americana Heavy Metal, e do mangá japonês, seus autores privilegiavam

Rodval Matias foi
um dos grandes
ilustradores da
editora.

temáticas e cenários ligados à cultura brasileira.
Se, por um lado, em retrospecto, essas publicações são testemunhos de uma esperta forma de burlar a censura, também são
o retrato dos valores de objetificação da mulher na cultura popular
daquele momento histórico. Comuns, por exemplo, às pornochanchadas, que na mesma época eram os filmes eróticos que levavam
milhares de pessoas aos cinemas. Eram quadrinhos feitos em sua
maioria por homens e para homens. Mas é importante frisar que a
editora se esforçou, sem o mesmo retorno, para produzir erotismo
voltado ao púbico feminino, como será abordado adiante. Também
ousou, muito antes dos artistas brasileiros trabalharem regularmente para o exterior, ao lançar no mercado norte-americano uma
revista em inglês, Sexy Comix, reunindo trabalhos de alguns dos
seus principais autores. Foi uma iniciativa isolada que não obteve
o retorno esperado de abrir o mercado internacional para os auto-
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res brasileiros — algo que só viria a acontecer na década seguinte,
quando uma nova geração se tornou parte importante da indústria
norte-americana de quadrinhos.
A editora viveu seu auge no início dos anos 1980, mas o gradativo abrandamento da censura acabou, inesperadamente, prejudicando suas vendas. Particularmente o fim da censura ao nu frontal
foi um golpe severo sentido pelas publicações da Grafipar, que de
todas as formas possíveis insinuavam e camuflavam o corpo. Essa é
uma época que o roteirista Nelson Padrella recorda: “Um dos motivos
(talvez o principal) da queda do desenho erótico vendido pela Grafipar foi a entrada da fotografia erótica nos quadrinhos. Aqui aparece
a figura augusta de Augusto Iwersen, que supria a Grafipar com HQ
onde os personagens estavam fotografados. Em seguida, Iwersen mudou-se para São Paulo e começaram a pipocar revistinhas eróticas de
HQ com fotos. Nesse novo mundo não havia lugar para mim. Mais
tarde começaram a aparecer nas bancas aquelas mesmas histórias da
Grafipar (inclusive minhas!) com outros títulos e oriundas de editoras
de fundo de quintal”.
Quanto menor a proibição ao erotismo, mais concorrência, e
diluiu-se o interesse do público nesse tipo de conteúdo. Como desenhos poderiam competir com o nu direto e escancarado? O erotismo
perdeu lugar na preferência dos leitores, que abraçaram sedentos as
publicações pornográficas. A editora ainda reagiu com a publicação
de títulos infantis inspirados em animes. Quadrinhos em cores e pornográficos foram as últimas tentativas de reconquistar o público. Os
problemas de gerência e as dificuldades econômicas vividas pelo país
no período decretaram de vez o fim da história da maior editora de
quadrinhos nacionais em 1983. Em busca de trabalho, a maioria dos
autores se mudou de Curitiba, se espalhando pelo país, levando sua
experiência e influenciando as gerações posteriores, tanto em editoras como em jornais.
Uma consequência local e direta da Grafipar foi a criação de
um cenário que propiciou o surgimento da Gibiteca de Curitiba. Após
sua criação, a primeira exposição que abrigou foi sobre a “Grafipar
— Quatro anos de quadrinhos”, e Claudio Seto se tornou seu primeiro professor de quadrinhos. A Grafipar se constituiu de um episódio
único na história das HQs brasileiras, com reverberações ainda sentidas décadas depois do encerramento de suas atividades.

Mozart Couto foi
um dos artistas
mais populares da
Grafipar devido ao
seu traço realista.
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Rogério Dias (1945)
Artista plástico reconhecido internacionalmente por suas telas
inspiradas em pássaros, Rogério Dias trabalhou na Grafipar de 1975 a
1979. Primeiro, como diretor de arte da Passarola, a revista de bordo da
companhia aérea Varig, que foi um dos primeiros sucessos da editora.
Lá, também foi responsável pela criação e direção de arte da Peteca e
Personal, as primeiras revistas eróticas da editora, que surgiriam a partir
de 1978. Na época também realizou algumas HQs, assinando com seu
nome verdadeiro ou com o pseudônimo Elliot Pinus — surgido da inversão de Pinus Elliottii, o nome científico do pinheiro americano, usado
no reflorestamento de áreas anteriormente ocupadas com florestas de
araucárias.
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Os quadrinhos da Grafipar começaram a tomar fôlego ainda dentro das revistas eróticas
graças à parceria entre Rogério Dias e Rettamozo. Mas, quando a editora passou a encarar
os quadrinhos como produto, o experimentalismo de ambos foi sucedido por histórias
mais acessíveis ao público e ambos seguiram por outros caminhos.
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Rettamozo (1948)
“Tanta coisa que me acontece, que nem tenho como fazer tudo
que os outros fazem!”
Assim resume Luiz Rettamozo a si mesmo, como se achasse pouco
o premiado currículo de compositor, diretor de arte, pintor, poeta intersemiótico, performer e artista plástico. No universo dos quadrinhos, publicou no jornal Diário do Paraná entre 1976 e 1979 as tiras Florilégio e
Lyteratyras. Também foi colaborador da revista Panorama, onde publicou
o suplemento O Espalhafato, reunindo material de diversos colegas cartunistas, e do jornal Nicolau. Não bastasse o currículo versátil, foi ele o artista que iniciou oficialmente, em 1978, a era dos quadrinhos na Grafipar,
com a HQ erótica Um estranho sonho, publicada na edição 15 da revista
Personal. Sobre essa época, relembra: “Minha publicação preferida é Sertão e Pampas, com desenhos de Flávio Colin, textos de José Angeli e com
roteiro meu, modéstia à parte. Outra revista que tenho grande carinho é a
Personal, pois foi nela que foram publicadas as primeiras páginas de quadrinhos da Grafipar. Histórias curtas e grossas com 4 páginas”.
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Trecho de Estranho sonho, história curta que iniciou o ciclo de quadrinhos da Grafipar. Abriu
caminho para uma seção fixa de HQ na revista masculina Personal, que até então trazia em
seu conteúdo textos e ensaios fotográficos eróticos comuns a publicações adultas do gênero.
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Tiras de Rettamozo no Anexo, caderno
especial do jornal Diário do Paraná publicado
em 27 e novembro de 1976.
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Claudio Seto (1944-2008)
“Conheci o Seto quando fui visitar a Grafipar, em 1979. Naquela
época, enviávamos as charges pelo correio, então só fui visitar a editora
após ter alguns desenhos publicados. Ele me recebeu muito bem, tanto
que fizemos uma amizade que durou até seu falecimento. Por alguns anos
eu ia na casa dele regularmente, principalmente nos finais de semana, e
ficávamos por muitas horas tomando café, desenhando e discutindo quadrinhos. Eu também costumava sair do plantão e ir ao Correio de Notícias,
onde ele trabalhava, para fazermos charges com o assunto do dia. Seto ti-

nha uma brasília antiga, que de vez em quando falhava. Ajudei-o a empurrar o carro várias vezes... Nossos encontros diminuíram, principalmente
pelo excesso de trabalho, mas a amizade persistiu por todos esses anos.”
Assim recorda Paulo Nery, médico e quadrinista que se tornou discípulo e colega de Seto. Nery, a exemplo de muitos artistas, tinha em Seto
uma figura não só agregadora, mas inspiradora, e, provavelmente, o nome
mais influente para a história dos quadrinhos em Curitiba. Mas nem sempre foi assim na carreira de Seto. Em 1973, ele havia desistido das HQs após
o fechamento da editora paulista Edrel, devido à censura. Nas palavras do
próprio Seto, no documentário O samurai de Curitiba (dirigido por Roberval Machado e José Padilha, em 2011), ele achou que em Curitiba estava no
“Paraíso na Terra” das lendas orientais. Seto e a esposa haviam chegado à
cidade no dia 17 de julho de 1975, data em que aconteceu uma das raras
nevascas na história da cidade. Segundo ele mesmo, nesses dias as pessoas se abraçavam nas ruas. Isso o convenceu a fixar residência na capital
paranaense, onde logo se tornou referência como principal autor e editor
da Grafipar. Sua revista Maria Erótica (anteriormente publicada na editora
Edrel, e raro exemplo de publicação com uma protagonista feminina nos
quadrinhos nacionais) era um dos maiores sucessos da editora, onde acumulava também a função de editor do selo de quadrinhos Bico de Pena,
que durou até o fim da Grafipar.
Na década de 1990, já atuando como chargista no Correio de Notícias, continuou editando HQs: lá, republicava seu material erótico da Grafipar no suplemento de quadrinhos Revista Policial e editava o suplemento
infantil Turminha do Seto, que publicava desenhos e tiras de leitores e a série de tiras infantis Melissa, inspirada nos filhos de Faruk El-Khatib, o proprietário da Grafipar. Seu último trabalho de maior fôlego nas HQs foi realizado em 1993. Em comemoração ao aniversário dos 300 anos da cidade,
desenhou sua versão da História de Curitiba em quadrinhos, com texto de
Cassiana Lacerda Carollo, publicada pela Fundação Cultural de Curitiba.
Seto foi uma figura singular na capital. Aparentemente uma rara
unanimidade nos meios artísticos e jornalístico, dado o carinho com que
colegas se referenciam a ele. Durante a comemoração dos 20 anos da
Gibiteca, em 2002, quando participou como convidado na mesa redonda sobre produção de histórias em quadrinhos curitibanas, diante da
empolgação dos presentes e jovens colegas no debate realizado na Sala
Scabi do Solar do Barão, Seto admitiu sentir falta dos quadrinhos e que
iria voltar a fazê-los, o que não chegou a acontecer. Naquele momento já atuava como artista plástico, chargista, editor e até monge budista,
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trabalhando ativamente na comunidade
nipônica da cidade. Consequentemente,
por estar envolvido em tantas atividades,
com o passar dos anos foi se distanciando das HQs, tanto que em entrevista a
José Carlos Neves, realizada em 2003 e
publicada no blog Allan Moore Lord of
Chaos, o próprio artista apresentou uma
visão bem pragmática sobre sua relação
com os quadrinhos:
“Eu nunca fui fanático por quadrinhos. Não sei da maioria de autores
ou personagens. Sempre encarei a coisa
profissionalmente. Como outro trabalho
qualquer. Tipo ganha pão de cada dia.
Por isso nunca tive desejo de publicar na
Heavy Metal, por exemplo, pelo fato de
ter sido a melhor revista de quadrinhos
do mundo na época. Queria fazer quadrinhos desde que tivesse x páginas por mês,
Original da capa da revista Especial de
Quadrinhos n.4 — Maria Erótica.

que rendesse x em dinheiro para que pudesse viver. Fazer um trabalho esporádico
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não me interessava. Não sou um curtidor de quadrinhos. Só me interessa o compromisso profissional. Por isso, no tempo em que era
editor, procurava criar condições para que o pessoal pudesse viver
de quadrinhos, não como bico... Bons tempos da Grafipar, mas se
fosse hoje faria tudo diferente”.
Considerado um precursor do mangá brasileiro, atuou em
seus últimos anos como chargista nos jornais O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná. Pouco antes de falecer, foi homenageado
com o Troféu HQ MIX em 2008 — prêmio esculpido na forma do
seu personagem Samurai, que ganhou uma antologia de suas histórias, anteriormente publicadas na editora Edrel. Intitulado Flores
manchadas de sangue, o livro foi publicado pouco após sua morte.
Em sua homenagem, foi criado em 2010 o Seto Matsuri — Festival
da Cultura Nipo-brasileira — e também o Prêmio Claudio Seto, oferecido pela primeira vez na Gibicon nº 2, em 2014, destinado a um
artista homenageado pelo evento.
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Página
dupla da
HQ Sinal
verde para
o prazer, em
sua versão
publicada
nos EUA,
em 1982.
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Ilustração para a
capa do Manual
do leitor de
Gibi, publicado
pela Fundação
Cultural de
Curitiba em 1986.

Flávio Colin (1930-2002)
“Não sei se estou como vinho, mas vou desenhar até onde o meu
sentimento, talento e minha mente disserem ‘Faz!’. O dia que eu começar
a ficar muito repetitivo, sentir que chegou minha hora, penduro meus pincéis e vou vender pipoca na esquina. Faço meus desenhos da maneira que
eu sinto. Às vezes, agrada! Olha, não se faz nada sem alma. Ou coloca a
alma, ou não faz.”
Assim declarou Colin em entrevista ao site Universo HQ em 2001,
cerca de um ano antes de seu falecimento. Colin é considerado um dos grandes mestres dos quadrinhos nacionais, e dono de um traço geometrizado
muito particular. Autor de adaptações de seriados televisivos, passando por
HQs inspiradas em folclores de diversas regiões do país — protagonizadas
por indígenas, caboclos, cangaceiros ou gaúchos —, foi um dos grandes nomes a defender quadrinhos genuinamente brasileiros. Em Curitiba encontrou espaço para levar adiante suas ideias artísticas, pois vinha de um período de mais de uma década afastado dos quadrinhos, que abandonara após
dois anos publicando as tiras da série Viziunga, no jornal Folha de S.Paulo.
O cachê baixo o fez abandonar as HQs para trabalhar com publicidade, a fim
de “ganhar dinheiro de verdade”, como declarou em algumas entrevistas.
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Colin era reconhecido por retratar
tipos e cenários brasileiros de todas
as regiões com maestria.
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Páginas do primeiro fascículo de
História de Curitiba em Quadrinhos.
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Página da HQ Ida
e volta, escrita por
Nelson Padrella,
roteirista
da Grafipar.

A efervescência (e os ganhos) da Grafipar não só fez Colin retornar
aos quadrinhos, como o trouxe a Curitiba. Mesmo após o fim da editora,
onde colaborou em revistas como Próton, Sertão e Pampas, Quadrinhos
Eróticos, entre outras, permaneceu alguns anos residindo na cidade, trabalhando para o jornal Tribuna do Paraná e colaborando com publicações de
outras regiões do país. Aqui, Colin praticamente foi um “marco” da primeira
fase da Gibiteca de Curitiba, quando esta se localizava na Galeria Schaffer,
e se tornou um dos seus primeiros professores. Em 1985 lançou a coleção
História de Curitiba, publicação da Fundação Cultural, em 112 páginas divididas em sete capítulos, escritos por Tabajara Ruas — Nas trilhas de Coré
Etuba; As bandeiras do ouro; Tropas, senhores e escravos; Erva-mate, sangue
verde; As novas bandeiras; A cidade sorriso e Curitiba: presente. Essa foi a segunda HQ a contar a história da cidade (a primeira foi criada por Valêncio
Xavier e Moacir Calesco, conforme mencionado anteriormente), e também
se trata de um projeto ambicioso e luxuoso para os padrões editoriais da época, fosse pelo formato ou papel em que fora impresso. Mesmo tendo sido
reimpressa em 1988, é um de seus trabalhos menos conhecidos. Talvez por
ter sido uma obra atrelada à administração de então da Prefeitura de Curitiba, que financiou o projeto. Pouco depois, Colin retornou ao Rio de Janeiro,
onde deu sequência à sua carreira, alternando quadrinhos com pintura, escultura e freelances publicitários.

Página de Olívia,
publicada em 1980
na revista As fêmeas,
e original de uma
aventura do super-herói
Judoka, sem créditos de
publicação, pertencente
ao acervo da Gibiteca de
Curitiba.

Fernando Ikoma (1945)
Considerado, ao lado de Claudio Seto, um dos precursores do
mangá brasileiro, Ikoma criou diversos personagens, que figuravam em
histórias como Fikom, Satã — A alma penada, A espiã de Vênus, Play-boy,
O Paquera e a Turma da Cova. Conseguiu publicar esses trabalhos graças
às várias viagens de ônibus entre Curitiba e São Paulo, onde, após muitas
recusas, foi aceito na editora Edrel. Segundo o próprio artista, publicou
mais de quatro mil páginas de HQs antes dos 25 anos de idade, e chegou
inclusive a ter um ateliê localizado na rua Marechal Deodoro, onde contava com assistentes na produção. Na década de 1970, colaborou para a
Grafipar em revistas como Eros/ Sexo em Quadrinhos e As fêmeas, na qual
publicou a HQ Olívia, a última virgem. Depois de se dedicar ao universo
dos quadrinhos por cerca de seis anos, preferiu seguir carreira como pintor a partir de 1976. Em 2013 foi publicada a antologia Fikom — O herói
do universo dos sonhos, reunindo cinco histórias de seu personagem mais
famoso, um super-herói que habita os sonhos de um rapaz desajeitado.
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Reprodução de uma página de Ikoma, que não possui mais os originais de sua prolífica
produção realizada na década de 1970. Destaque para o slogan engajado.
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Paulo Nery (1955)
Começou carreira como ilustrador em São Paulo, mas foi em Curitiba onde mais produziu e, principalmente, se tornou um dos principais
professores na história da Gibiteca, na qual ministrou um curso de desenho de anatomia. A partir de 1979 passou a colaborar com a editora Grafipar, fazendo quadrinhos sob a supervisão de Claudio Seto, com quem
também publicou charges no Correio de Notícias, na década de 1980.
“Ele publicou todas as HQs que fiz, menos a primeira, porque eu
desconhecia totalmente como funcionava uma editora, os formatos necessários para cada revista, coisas assim... Ele me mostrou os trabalhos de
outros artistas, como Mozart Couto, Watson Portela, Gustavo Machado,
Itamar Gonçalves, Bonini, Franco de Rosa... Aliás, vim a conhecer todos
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eles pessoalmente pouco tempo depois, porque todos moravam na Vila
dos Quadrinistas, perto da casa do Seto. Em 1987 fui visitá-lo no Solar do
Barão, onde dava aulas de desenho (na Gibiteca), e ele me convidou para
substituí-lo alguns dias, porque iria dar cursos de pintura no parque São
Lourenço. Acabei ficando e dando aulas por 17 anos, até 2004.”
Além da Grafipar e das aulas, Nery também se aventurou por outros gêneros das HQs: “A primeira tira que tive publicada foi Paulus, no
jornal do diretório acadêmico da faculdade de Medicina. Como era uma
tira crítica e estávamos sob a ditadura militar, teve vida curta. Disseram
que seríamos presos se continuássemos. Muito depois, entre 2000 e 2003,
fiz Que país é esse? para o Jornal do Pinheirinho, um periódico de bairro
em Curitiba”. Também publicou em revistas da editora Press Editorial, desenhou capas de revistas em parceria com Emir Ribeiro (autor da heroína
erótica Velta) e também para revistas editadas por Franco de Rosa, ex-colega dos tempos de Grafipar.
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Franco de Rosa (1956)
“Chucrutz, aos 18 anos, como eu, estava mais interessado em conquistar meninas do que qualquer outra coisa.”
Nos anos 1970, o artista já iniciava colaboração com a Grafipar,
editora para a qual produziu diversas HQs de aventura, ficção e eróticas.
Também publicou em Curitiba a série de tiras Chucrutz, na Gazeta do
Povo, entre 1976 e 1978 — criação em parceria com o também quadrinista Seabra, com quem já produzia Capitão Caatinga para o jornal Notícias
Populares, em São Paulo. “Criei a série para cobrir um período de duas
semanas sem o Capitão. Escrevi várias tiras, adaptando piadas populares
e alguns cartuns... O Seabra desenhava, imitando os bonecos básicos do
Ziraldo, como Jeremias — O bom. Como desenhar o Capitão tomava todo
seu tempo, eu dei continuidade ao Chucrutz.” Completavam o elenco os
personagens Dionísio (também chamado Elecrutz), Motocovizk, Luizinhocz e a “namorada” Dália, empenhada na luta pelos direitos e emancipação feminina, sempre em conflito com o machista Chucrutz. Além de
Curitiba, a série foi publicada em jornais de São José do Rio Preto, Santos,
São Paulo e Campinas, mas teve seu fim conforme relata o autor:
“Deixei de fazer o Chucrutz por uma questão econômica. Não conseguia mais receber um valor significativo com elas (as tiras). Se tivéssemos um sistema de publicação de tiras como nos EUA ou na Europa, provavelmente eu estaria fazendo até hoje. De 1985 a 1987 realizei outra série
de tiras, Caras e Caretas, uma espécie de “versão madura” do Chucrutz.
Tanto que redesenhei muitas das tiras do Chucrutz nesta nova série. Também reprisando muitas tiras, apenas colocando cabelo nele”.

Em sua última fase, a
Grafipar investiu nas
cores e em temas
infantis.
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Embora não tenha sido criado exclusivamente para os jornais locais, as tiras de Chucrutz representam uma fase
pouco lembrada da carreira de Franco de Rosa, localmente conhecido por sua contribuição à Grafipar.
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SURGEM AS
PRIMEIRAS
AUTORAS
Gustavo Machado (1958), um dos desenhistas do elenco
da editora, relembra um importante momento no principal
debate do projeto Tesouros da Grafipar, em 2012. Tratavase de uma exposição retrospectiva no Museu da Gravura
e uma série de debates com autores da editora, reunidos
pela primeira vez em quase três décadas.
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o debate, parte da programação da convenção Gibicon 1, no
Memorial de Curitiba, um fato muito importante veio à tona:
“Um dos momentos mais emocionantes foi quando a Verônica

Toledo nos surpreendeu com a sua presença na plateia, durante uma palestra sobre a Grafipar. Nós insistimos que ela subisse ao palco e dividisse a mesa conosco. Ela aceitou o convite, ainda que reticente. Verônica
não estava se dando conta da importância que teve na Grafipar, como
escritora, roteirista e editora. Só tomou a palavra para resgatar uma memória tão importante quanto esquecida. Concedeu-nos um belo e comovente depoimento, sobre o apoio que a Grafipar deu aos profissionais
que eram perseguidos pela ditadura, empregando e mantendo-os no
quadro de colaboradores. Tenho ótimas lembranças das nossas parcerias, quando ela escrevia as histórias infantis para as revistas Colorindo e

Gustavo Machado foi
um dos mais jovens
colabroradores da fase
final da Grafipar. Eclético,
ilustrou HQs de diversos
gêneros.

Passacor, entre 1980 e 1982. Ela me dava total liberdade pra desenvolver
as concepções visuais, e sempre ficava encantada com o resultado, ainda
que eu fosse muito inexperiente”.
Até então, um dos mais relevantes entre os diversos méritos da
editora Grafipar havia injustamente passado em branco na maioria dos
registros feitos sobre sua trajetória. Enquanto os olhares estiveram majoritariamente voltados para os feitos de seu quadro de artistas homens, esqueceu-se que foi lá que trabalharam as primeiras autoras de quadrinhos
de quem, até o momento, se tem notícia em Curitiba.

Verônica Toledo (1947)
“Fui militante de organizações políticas clandestinas de 1968 a
1980. Por conta disso, em 1977, vivi processos que, dentre as menores consequências, resultaram em demissão de trabalho e portas fechadas para
atividades profissionais afins da minha graduação universitária. Foi a Grafipar, por intermédio de Fabio Campana, que me possibilitou oportunidade de trabalho. Trabalhei na Grafipar como empregada, carteira assinada,
de 1978 até final de 1981. Entrei lá, com remuneração de salário mínimo,
como revisora.”
Perseguida, Verônica encontrou não só abrigo na Grafipar, mas a
oportunidade de editar publicações e escrever roteiros: “Em contato direto e frequente com a equipe de criação dos quadrinhos e redatores das
revistas, passei a, simultaneamente, escrever roteiros e assinar pequenos
artigos nas revistas regulares. Escrevi poucos roteiros para as HQs adultas,
todos desenhados por Claudio Seto. Delas, a que mais reverberou e gerou
cartas foi Como esmagar morangos. Seto criou para ele mesmo o pseu-
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dônimo Selene Tobias. A intenção era sugerir que éramos duas mulheres
criadoras, num universo ainda francamente masculino. Os das infantis foram desenhados pelo Gustavo (Machado), pelo Itamar (Gonçalves). Num
determinado momento, passei a editar as infantis: criei dois ‘jornais’, o
Mimosa Scarabella — com matérias sobre quadrinhos e entrevistas com
quadrinistas — e o Sapeca, voltado ao público infantil. Nenhum dos dois
sobreviveu à terceira edição. Não escrevia roteiros antes da Grafipar. Foi
uma oportunidade que aproveitei, um atalho vivido com felicidade e alegria. Mas, em 1981, beneficiada pela lei da anistia, retornei a minha área
original de atuação profissional”.
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Para alguns, a identidade de Selene Tobias era um mistério. Para os fãs do traço de Seto sempre
houve a desconfiança de que se tratava de um pseudônimo. Os testemunhos de Gustavo Machado
e de Verônica Toledo resolveram a questão. Tratava-se de um artifício para angariar a simpatia das
leitoras, pois, apesar de o público da Grafipar ser predominantemente masculino, existia interesse
editorial em trazer autoras e leitoras para as publicações da casa.
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Alice Ruiz (1946)
Hoje reconhecida principalmente por sua obra literária, teve uma
curta, mas produtiva, passagem pela editora Grafipar, junto com o também
poeta e escritor Paulo Leminski (1944-1989). Ele como roteirista e ela, além
de escrever, editando. Alice foi coeditora das revistas Rose e Horóscopo de
Rose, criadas para serem as publicações de conteúdo erótico voltadas ao
público feminino da editora. Conforme recordou em entrevista ao autor:
“Primeiro publiquei alguns ensaios feministas na revista Atenção. O Faruk,
dono da Grafipar, me convidou para fazer uma revista voltada para o público feminino: Rose, juntamente com Ligia Mendonça. Criamos o slogan:
‘A revista que informa as mulheres e tira a roupa dos homens’. A página do

Rose, nome que era
um anagrama para
Eros, nas palavras da
roteirista em entrevista
ao site Medium, “foi uma
época dourada. Eram
artistas curitibanos
que tinham um lugar
para colocar todos
os interesses e ideias
em comum. Estamos
falando em erotismo,
mas era espiritual: uma
reunião de artistas
que comungava das
mesmas ideias”.

meio era um minipôster com homens nus, mas discretamente, já que era
o ano da abertura, 1979. Fazíamos a pauta juntas e dividíamos as matérias.
Então dirigia a parte dos quadrinhos e criei meu primeiro roteiro, Um corpo
para Lúcia (desenhado por Julio Shimamoto). Eu também fazia a parte de
astrologia da revista, e o Faruk me propôs escrever uma revista só de astrologia: Horóscopo de Rose, para a qual também criei uma seção de quadrinhos,
roteirizando histórias sobre os deuses gregos correspondentes aos planetas
regentes dos signos de cada mês”.
Preocupada em tirar a mulher do papel de objeto nessas histórias,
ela trouxe uma ótica feminista até então inédita nas HQs brasileiras, conforme declarou em 2015, quando foi publicado o livro Afrodite — Quadrinhos eróticos, reunindo 24 HQs daquela época: “Meus roteiros eram construídos de forma a mudar esses significados, propor relações mais inteiras
e, em alguns casos, ironizar os papéis estabelecidos”.
Questionada sobre o motivo de não ter retornado aos quadrinhos
após a Grafipar, atribuiu sua ausência à falta de publicações especializadas. Apesar disso, relembra como o lançamento de Afrodite a sensibilizou:
“Me lembrou como eu gostava de roteirizar”.
Suas pequenas histórias eróticas e de terror variavam de três a
sete páginas e foram ilustradas por Claudio Seto, Mozart Couto, Rodval
Matias, Julio Shimamoto, Flávio Colin e por Marilia Krul Guasque (19491999), que é, provavelmente, a primeira mulher desenhista de quadrinhos a publicar em Curitiba. Marilia foi mais reconhecida por seus trabalhos na área publicitária e foi convidada por Alice Ruiz para ilustrar
seus roteiros para a revista Rose: “Não sei se ela já tinha feito algum [quadrinho] antes. Talvez, até porque o então marido dela, Toninho Vaz, trabalhava na Grafipar também”.
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Original pertencente ao acervo da Gibiteca de Curitiba.
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Além dos quadrinhos,
as publicações em que
Alice Ruiz trabalhou
tratavam de assuntos
como aborto, união
homoafetiva e a
discussão não só da
sexualidade feminina,
mas do papel da mulher
na sociedade.

Fora do teto da Grafipar, pelo menos um nome feminino se destacou naquela geração de poucas autoras que se aventuraram para além dos
bastidores de um meio predominantemente masculino. Embora nunca
tenha atuado como autora fixa em editoras ou jornais, Marilia teve seus
cartuns publicados sem periodicidade certa nos jornais Diário do Paraná,
Correio de Notícias, O Estado do Paraná, Nicolau e Gibitiba. Foi, inclusive,
uma das primeiras cartunistas a ter uma exposição individual na Gibiteca,
“Desenhos e Cartuns”, realizada em 1988.
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Um original de Marilia Guasque.
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Cristina Fauquemont (1952)
Mesmo afastada do cartum, ao ser entrevistada para este livro, a
artista declarou seu entusismo: “Fazer cartuns é continuidade de meu
lado artista. Não vejo como um desafio, e sim como um prazer, uma alegria; uma maneira de retratar uma graça das coisas e situações da vida ou
fazer uma crítica com bom-humor e um bom desenho. Desenhar e pintar,
pra mim, é um apelo de alma, uma profissão de fé. Acho que vou morrer
com o lápis em uma mão e o pincel na outra”.
Cristina Fauquemont começou a se interessar pelas artes gráficas
como leitora da revista O Cruzeiro, a partir da qual conheceu a série Amigo
da onça, de Péricles [de Andrade Maranhão], e também graças aos cartuns
de Sempé, da Mafalda, de Quino, e o humor político d’O Pasquim. Dentre
essas influências, destaca um artista em especial: “Na revista Manchete,
na última página, vinham os cartuns nonsense do Juarez Machado, que eu
amava. Virei fã, e guardava pra mim arrancando a última página da revista
depois que a minha família já tinha lido. O que eu achava bom nos cartuns
dele era aquele senso de humor sutil”.

150

Fauquemont iniciou carreira quando ainda era estudante na Escola de Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP), quando foi convidada por Key Imaguire Jr. a colaborar na segunda edição da revista Casa
de Tolerância. Mesmo tendo publicado até meados da década de 1990,
acabou gradualmente se afastando dos cartuns e passando a atuar mais
ativamente como pintora, restauradora e professora. Questionada se sua
saída do cenário foi em função de alguma dificuldade por ter sido uma
das primeiras mulheres atuantes num meio onde a maioria são homens,
respondeu: “Não enfrentei, não. Mas a mulher é muito solicitada no cotidiano da vida e no exercício da maternidade. Acho que é por falta de
tempo que tem tão poucas cartunistas mulheres por aí. Não me sobrou
tempo para o cartum, que ficou no coração. Mas continuo a ver humor e
graça nas coisas da vida. Parafraseando Chico Buarque: ‘estou me guardando pra quando o Carnaval chegar’”.
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Originais de Cristina Fauquemont pertencentes ao acervo da Gibiteca de Curitiba.
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AMADURECEM
AS MUDANÇAS
Em linhas gerais, pode-se dizer que a década de 1970 em Curitiba foi um
período de renascimento das charges, cartuns e quadrinhos. Principalmente
se considerarmos a cena menos movimentada das duas décadas anteriores.
Mas, para melhor compreender o contexto que propiciou esse impulso,
é importante frisar que essa movimentação se deve a fatos que variam
desde o contexto político, onde essas linguagens eram uma forma mais que
propícia para a contracultura poder combater ideologicamente a censura e
os abusos cometidos pelo governo militar. Por outro lado, a força econômica
das agências de publicidade curitibanas da época também permitiu um
terreno não só fértil, mas rentável para os artistas que se enquadravam em
sua linha de produção. Algumas dessas agências se tornaram nacionalmente
renomadas, empregando entre seus funcionários escritores e desenhistas,
que levavam a atividade artística voltada ao mercado editorial em segundo
plano em relação às suas carreiras.
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C

omo a “reinvenção” do “humor gráfico” na cidade ainda estava
acontecendo, a maioria dos protagonistas não desconfiava da
relevância de seus trabalhos autorais. Naquele tempo era muito

mais prestigioso ser rotulado como publicitário, designer gráfico, diretor
de arte ou artista plástico do que como cartunista. Mas, os que podiam,
exercitavam seus traços e ideias em campos não tão glamorosos ou bem
remunerados em busca da satisfação artística e pessoal. Era o possível
quando suas pretensões iam além das demandas dos clientes das agências. Teatro, música e artes plásticas também seguiram num ritmo semelhante, tanto que alguns desenhistas, como Rogério Dias, Dante Mendonça e Rettamozo inclusive também atuaram nos palcos. Sobre isso, o
cartunista Solda recorda: “Essa época foi de efervescência cultural... Que a
gente promovia! A gente só queria transgredir, sabe como? Ultrapassar os
limites do que a gente era capaz. Só queria transgredir, não queria dinheiro, só queria fazer as coisas”.
Nas bancas os jornais começavam a abrir cada vez mais espaço
para suplementos infantis, como a Gazetinha e O Estadinho, tiras diárias
começavam a surgir e a charge era onipresente nos diários. Falando literalmente em bancas de jornal, informalmente, outro fator que influenciou
os artistas locais foi a carência de materiais nacionais de referência, demanda suprimida em grande parte pelas publicações adquiridas na Banca
do Seu Melo, estabelecimento de propriedade de José Avelar de Melo, que
funcionou por 35 anos na Galeria Júlio Moreira. Ela foi, até 2014, ponto de
encontro de jornalistas, publicitários e artistas curitibanos, graças às suas
publicações importadas de arte, fotografia e quadrinhos, como as clássicas revistas Heavy Metal e Metal Hurlant. Mas não foi só por trazer material estrangeiro à cidade que Melo se tornou ponto de referência local.
Além de aceitar distribuir até mesmo gibis amadores, comercializava também os jornais da então chamada “imprensa nanica”, como O Pasquim,
o que lhe rendeu alguns incômodos com o regime militar então vigente.
O avanço tecnológico, particularmente dos jornais locais, impulsionados, em parte, pelas mudanças promovidas por O Estado do Paraná,
no início da década de 1970, permitiu que a cena local seguisse as tendências de sua época, abrindo campo de trabalho a uma nova geração de
autores antenados com o cenário nacional.
A inesperada ascensão das revistas em quadrinhos da Grafipar foi
o sucesso comercial que gerou um caso raro na história editorial brasileira, repercutindo nacional e internacionalmente. A década de 1970 viabilizou, em diversas áreas, um fluxo migratório de artistas que se instalaram

em Curitiba e fomentaram o aprimoramento da cena local. Perto da virada da década, surgiram novos artistas que viriam a marcar o território,
em particular, nos jornais — uma alternativa aos gibis, o mais prestigioso
espaço para os narradores visuais.

Tiago Recchia (1964)
“Comecei muito cedo, aos 13 anos, como chargista do jornal O
Paraná, de Cascavel, e nunca parei de desenhar para a imprensa. Meu
maior desafio como chargista é cumprir o deadline jornalístico. Em
1979, aos 15 anos, participei de minha primeira antologia de cartuns e
charges — Pra mim chega.”
Chargista político e esportivo, Tiago Recchia tem trabalhos publicados em diversos jornais, como Gazeta do Povo, Jornal do Estado, O Estado do Paraná, Tribuna do Paraná e Folha de S.Paulo. Embora afirme
ter “preferência por charges e cartuns, não personagens”, seu trabalho de
maior visibilidade é a série de tiras e cartuns diários intitulada Los três inimigos, com três “amigos” de sombreiro parodiando e personificando os

155

156

três principais times de futebol curitibanos (Atlético Paranaense, Paraná
Clube e Coritiba F.C.). Os personagens ficaram tão populares que ganharam, em 2000, uma revista mensal com quadrinhos e reportagens: Los 3
inimigos — Futebol, arte & humor, com 16 números.
“Segundo distribuidores, foi a revista produzida em Curitiba recordista em vendas em bancas — chegamos a ‘tirar’ 12 mil exemplares.
Mas nossa média era de 7 mil. Fizemos a 17ª, mas não foi para o prelo
por falta de grana. Parei aí com uma úlcera.” Independentemente do fim
da revista, a popularidade dos personagens gerou até mesmo bonecos
vendidos nas bancas. Surgidos em 1997 no jornal Tribuna do Paraná,
eles passaram um longo período na Gazeta do Povo, e voltaram a ser
publicados na Tribuna em 2017.
Outro personagem de Recchia que passou pela Tribuna foi o delegado Altamira Bezerra (2013), definido pelo autor com as seguintes palavras: “É um delegado que está quase se aposentando, mas tem valores
questionáveis para solucionar um crime. Ele acha as leis frouxas e faz o
seu jeito prevalecer na aplicação delas. É conservador e não gosta de atirar, só faz isso pra ajudar o cartunista com alguma onomatopeia”.
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Noviski (1966-2015)
“Era um menino grande de 50 anos. Enorme. O tamanho do seu
corpo, gigante, era só menor que seu coração, sua alma, seu jeito sempre
traduzido na voz, mansa, doce, musical. Noviski tinha a sensibilidade dos
artistas e, por isso, como sempre, sofria — e, às vezes, bebia, mas sempre
se revoltava contra este mundo cruel. Mas ele fazia bem isso, a revolta, nas
charges que pareciam ser gritadas. Eu o conheci na redação do Jornal do
Estado. E, caso raro, foi um gostar à primeira vista.”
O depoimento é do jornalista Zé Beto que, em seu blog, publicou
um texto sobre Carlos Alberto Noviski, na ocasião da morte do artista.
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Ao longo de sua carreira como chargista, Noviski colaborou
com diversos jornais, como Gazeta do Povo, O Estado do Paraná,
Jornal do Estado e Curitiba Hoje, além de veículos sindicais. Para o
Sindicato dos Jornalistas, criou, na década de 1980, o jornaleiro símbolo da entidade e colaborou no jornal da instituição, o Extra Pauta.
Em 2016, foi homenageado com uma sala de exposições batizada
com seu nome na Gibiteca de Curitiba.

160

Douglas Mayer (1951)
Depois de iniciar carreira como ilustrador e chargista em Londrina,
passou a colaborar, a partir de 1974, com os jornais curitibanos O Estado do
Paraná e Indústria & Comércio. Em 1978, lançou O jugo do bicho, seu único
livro de charges, e participou de antologias como Pra mim chega, em 1980
— e foi convidado para publicar seu trabalho no jornal O Pasquim.
Em 1980 recebeu, na Feira Internacional de Humor de Curitiba, o
Prêmio Chico Fumaça. No mesmo ano foi premiado no 7º Salão Internacional de Humor de Piracicaba e, em 1982, no Third Yomiuri International
Cartoun Contest. Em 1983, tornou-se o primeiro chargista a publicar diariamente no jornal Gazeta do Povo, sendo substituído pelo veterano Xixo Fernandes durante suas férias. Sobre essa função, que deixou em 1986, quando
passou a se dedicar mais às artes plásticas, lembra de um caso especial:
“No período em que trabalhei na Gazeta do Povo, tive a oportunidade de satirizar o governo de José Sarney e os ‘Fiscais do Sarney’. Mas a
charge que ficou na minha memória foi uma não publicada, barrada pro-
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videncialmente pelos editores. A charge foi baseada em uma foto divulgada na imprensa nacional, infelizmente não sei quem é o autor da imagem,
mas ela mostrava o presidente eleito Tancredo Neves ao lado de sua esposa, Dona Risoleta, em sua despedida antes da internação. Refiz a foto
no traço que eu utilizava para a charge diária, e, no lugar de Tancredo, fiz
um tracejado reproduzindo sua silhueta, no que havia um bilhete afixado
com um prego, onde se lia ‘JÁ VOLTO!’. Foi a primeira e única vez em que
tive uma charge censurada na Gazeta, o que me poupou de cometer uma
indelicadeza histórica, pois, infelizmente, o presidente Tancredo nunca
mais voltou para assumir o cargo para o qual havia sido eleito indiretamente, selando o fim do regime militar.”
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Paixão (1953)
Ademir Paixão é o chargista diário especializado em charge política com mais tempo de atividade ininterrupta em Curitiba. Antes de enveredar por essa linguagem, fez alguns quadrinhos institucionais e ilustrações. Mas quando Douglas Mayer deixou a Gazeta do Povo, em 1986,
Paixão ocupou a vaga.
Trinta anos depois, ocupando o posto de principal chargista do
principal jornal do Paraná, ele se tornou uma referência não só local.
Sobre seu trabalho, explica sem economia de palavras: “O mais
complicado, o que me queima a cabeça, é que tento, na minha charge,
fazer três coisas: mostrar o fato que vai estar na manchete amanhã, tentar deixar ele engraçado e com um desenho bonito. O mais complicado

GAZETA DO POVO
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GAZETA DO POVO
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numa charge é você pegar um fato e botar o humor. É nisso que gasto
mais tempo. Na Gazeta, criei uma linha de charge que não é tão local,
mas nacional. O político não está tão perto, então, dá pra dar um ‘cacete’.
Tento pegar o centro do poder, o cotidiano que interessa pra todo mundo. Mas já tive pepino com charge. A Gazeta teve até que dar quase uma
página de direito de resposta. Foi por causa de pedágio. Eu chamei os
caras de ‘ladrões’. Eles acham que não estão roubando, e o interessante
é que doeu no calo. Por que a imagem dói no político? Por que ele está
mais preocupado com a charge do que com o texto? O desenho em si,
no jornal, é uma imagem forte. Eu encontro gente que lembra de charge
minha de 30, 20 anos atrás. A função da charge é pegar pelo impacto e,
quando você pega, grava na cabeça da pessoa. Ele leva um susto e grava.
A piada é pelo absurdo do impacto e a pessoa desmonta pela risada. Não
é o caso de quem faz. Você tem todo aquele desenvolver de ideia, do desenho, de como colocar, diagramar e isso tira o seu impacto. Os políticos,
na maioria das vezes, têm medo de charge. Você dá uma debochada de
um, e esse deboche fica na cabeça das pessoas. No desenho, você pode
chamar o cara de ladrão sem problema, mas no texto não. A não ser que
você seja colunista. Já o jornalista divulga, dá uma informação. Não pode
opinar. Quer dizer, hoje já está meio diferente.”

GAZETA DO POVO
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Mesmo ocupando o cargo mais “estável” da charge local, Paixão não deixa de se preocupar com as transformações que essa arte
tem enfrentado, especialmente nos últimos anos, em que ela parece
ter seus dias ameaçados, pelo menos da maneira como foi tradicionalmente publicada.
“A charge é assim: se você sai de um jornal rapidinho, as pessoas
não tem mais contato! Esse é o lado ruim da charge. Só publicando você é
‘alguém’! Você para de publicar... É uma arte que o cara manuseia todo dia.
Faço hoje à noite e amanhã tá na mão de todo mundo. Só que ela é assim:
instantânea. A maioria das pessoas acha que é um trabalho fácil. O cara
senta ali e já sai uma ideia. Mas não sai. É um trabalho desgastante! Muito
foda! Uma coisa maluca é que parece que alguém, em algum momento, já
fez aquilo que você imaginou fazer. Além do quê, quando surgiu a charge
online, pra mim, foi uma bosta! Porque tenho que primeiro olhar 60 caras
para ver se a minha ideia não vai coincidir com o que um cara fez ontem.
Se bem que a internet também é uma coisa boa porque se você coloca um
desenho ali, tem retorno muito rápido. Tem um lado bom e um sinistro:
tem gente que usa meu desenho até em Portugal, em fachada de loja.”

GAZETA DO POVO
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Edson José Cortiano (1955)
“Fazer tiras não era muito rentável!” Assim, sem rodeios, Edson
José Cortiano conta como encarou o ofício de quadrinista, apesar da situação desfavorável que encontrou para iniciar carreira na imprensa local:
“Nunca ganhei um centavo sequer pelas mais de 200 tiras que publiquei
em O Estado do Paraná. Tanto é que comecei a cansar de, às vezes, gastar mais de quatro horas diárias para fazer uma tira e não ganhar nada.
Comecei a repetir tiras e o Estado simplesmente fechou a seção Cortidiano. Nunca recebi sequer uma carta de agradecimento pelos dois anos de
colaboração. Mas tudo bem, ter a obrigação de fazer uma tira diária me
ajudou muito a melhorar tecnicamente”. Sua tira, que circulou entre 10 de
agosto de 1975 e 26 fevereiro de 1976, era protagonizada por um pensador habitante de caverna chamado Filósofo, um pássaro chamado Xenon,
Esferozoa, um quadrado que falava com balões quadrados, e Shopa, um
papagaio beberrão — personagens que também foram publicados na edição 53 de O Pasquim.
Para a editora Grafipar, produziu uma HQ completamente diferente de suas tiras publicadas anteriormente na edição especial Sexy Comix, lançada nos Estados Unidos em 1981. A respeito do assunto, faz o
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seguinte comentário: “Recebi alguma coisa por traduzir as histórias para
o inglês, com a ajuda do meu amigo Clark Hamlet. A ideia era a revista
ser um mostruário de histórias para vender para alguma editora americana. Mas não deu em nada, infelizmente. Flight from Eden [Fuga do
Éden] foi realmente atípica, porque fugia bastante do meu estilo cômico.
O desenho inicial, de um homem meio máquina olhando uma flor, inspirou o jornalista (na época ainda universitário) Otávio Duarte a escrever o roteiro. Inclusive, a história nem encaixa na revista...” Depois de um
longo período afastado dos quadrinhos, em 1996, Cortiano produziu as
tiras do personagem Ataliba, o Vestiba, para a Revista do Positivo, e Xico
Mate, publicada em revistas de xadrez, material que passou a publicar
em seu blog, onde reprisou, em cores, tiras antigas.
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Tiras de Xico Mate.
Fora do circuito comercial que se formava na imprensa e nas revistas em quadrinhos, também havia um terceiro movimento que foi importante no amadurecimento daquele momento histórico.
Mesmo agregando alguns nomes já estabelecidos na cena do “humor gráfico”, esse grupo trouxe preocupações teóricas sobre aquela nova
cultura gráfica, ideias oriundas do meio acadêmico que incluíam desde o
experimentalismo artístico através de suas publicações, junto da preocupação com a popularização, acessibilidade e difusão das linguagens gráficas que explodiam naquele momento em Curitiba.
Cortiano recorda esse período, pois foi o idealizador da revista
Casa de Tolerância, a publicação que ele reuniu o grupo, que recordou
no texto publicado originalmente no jornal literário Nicolau nº 17, de
novembro de 1988, intitulado “A melhor casa suspeita de Curitiba”
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Três faces de Cortiano. No
alto: tiras do Filósofo. Abaixo:
cartum com Xenon e uma tira
experimental com diagramação
fora do convencional.
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“Folheando um gibi de quadrinhos underground brasileiro com
mais de dez anos, você talvez estranhe os traços tremidos dos desenhos,
mas não há mistério: eram os urutus da ditadura patrulhando as ruas que
faziam tremer as pranchetas, casas, congresso e corações.
Mas nem todos se intimidavam — Otávio Duarte (artista que optou
pela omissão de seu nome), Círico, Cortiano e a equipe de jornal estudantil Kaostigo, por exemplo.
Éramos todos jovens, estudantes, idealistas e saidinhos em 1976,
quando lançamos a Casa de Tolerância 1. Queríamos fazer novos talentos
artísticos aparecerem e acabamos criando um gibi com mais superlativos
que comercial de sabão em pó: o melhor, o mais democrático, de maior
longevidade (três números) e de melhor qualidade entre ‘todos’ os quatro
ou cinco gibis da história curitibana.
Já no segundo número descobrimos haver mais prostitutas do
pincel e do bico de pena do que supúnhamos, pois de apenas três
colaboradores na Casa 1, nada menos que nove nomes constavam
da Casa 2. A tiragem também aumentara significativamente, de 500
exemplares para 1.500. Nem mesmo nossas imaginações doentias,
porém, poderiam conceber o que ocorreria no terceiro número. A
Casa atraiu a nata do traço e do texto da city, os astronômicos 3 mil
exemplares foram impressos pela sofisticada gráfica Executive. A capa
era do Bellenda e no miolo se encontravam cartuns, tiras, HQs e textos de cobras como Umberto Boguszewski, Guilherme Zamoner, Key
Imaguire Jr., Dante Mendonça, Zuateg, Manoel Carlos Karam, Ivens
Fontoura, Domingos Bongestabes e outros, além, é claro, da equipe
original. Aí tudo acabou. A Casa de Tolerância foi um rojão que subiu,
subiu, explodiu e sumiu. Foi um time de futebol que entusiasma a
torcida, mas logo perde o fôlego. Nossa própria incompetência, traduzida pela incapacidade de organização, destruiu as chances de um
bom time. Marcamos três gols, mas perdemos a partida e o campeonato (talvez por termos perdido o quarto jogo: a Casa 4 estava pronta,
mas nunca foi publicada). O time se desfez, os refletores se apagaram,
o público abandonou o estádio e só restaram grilos e cigarras chilreando uma serenata para a lua fria.”
Apresar do fim abrupto, essa publicação independente acabou se
tonando um agregador não só de jovens teóricos e cartunistas experientes,
como também de debutantes. Sua iniciativa foi um estopim que viria a abrir
caminho a um projeto cultural singular não só no país, mas no mundo todo.
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Tiras publicada no jornal Diário do Paraná em 1977. Além de publicações alternativas, Key Imaguire Jr. (1946),
realizou tiras experimentais ao lado de Cortiano. Autor e editor, se destacou como pesquisador e fomentador dos
quadrinhos, arquiteto, fotógrafo e professor na UFPR. Sua colaboração foi fundamental para este livro e para a cena
local, sendo homenageado em 2018 com o Troféu Cláudio Seto pela sua contribuição à cultura em Curitiba.
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O arquiteto Domingos
Bongestabs,
responsável, junto
com Key Imaguire
Jr, pelo projeto da
Gibiteca, também foi
cartunista.
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A GIBITECA
DE CURITIBA
Desde sua inauguração, em 15 de outubro de
1982, a Gibiteca se tornou um espaço dedicado
à manutenção da memória da linguagem dos
quadrinhos, além de também formar artistas. O que
mudou os rumos do cenário cultural local no que se
refere às narrativas gráficas. A partir desse ponto,
ela assume um protagonismo histórico na cena local
como um “centro nervoso” na produção artística
curitibana. Ponto de encontro, referência e irradiadora
dessa cultura dos quadrinhos.
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S

ua história começa em 1976, quando a Casa Romário Martins lançou a revista Gibitiba, destacando os 20 artistas que produziam na
cidade naquele momento, cujos depoimentos feitos na época fica-

ram disponíveis no acervo da Casa da Memória de Curitiba. De apresentação simples, a princípio pouco diferente de um fanzine, foi o primeiro
grande registro feito por um órgão cultural oficial da cena artística que
começava a tomar corpo na capital paranaense. Com o passar do tempo,
a publicação se tornou um pouco mais elaborada, chegando a um total de
15 edições, publicadas sem periodicidade fixa até a década de 1990.
Como já foi mencionado anteriormente, o cenário cultural passa-

Galeria Schaffer em
1982: a primeira sede
da Gibiteca.

va por um momento fértil nunca antes visto na cidade e comparável com
o que acontecia em alguns (poucos) grandes centros do país. Simultaneamente, surgiam novas vertentes e preocupações ligadas aos cartuns
e HQs, muitas expressas na revista Casa de Tolerância, que, inspirada na
MPB, fez o seu movimento HQB. Suas três edições trilhavam um caminho
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mais alinhado com as publicações independentes universitárias da época,
como a renomada Balão, criada na USP.
A Casa de Tolerância teve seu primeiro número encartado no jornal estudantil Kaostigo e, a partir da segunda edição, foi distribuída pelos
próprios autores. Essa publicação foi uma espécie de plataforma para a difusão e, mais que isso, a afirmação do trabalho do arquiteto Key Imaguire
Jr., que, alguns anos depois, viria a ser o principal articulador e idealizador
da Gibiteca. Imaguire comenta essa movimentação em uma entrevista publicada em seu blog:
“Participando da Casa de Tolerância do Cortiano, percebi que os
quadrinistas precisavam de um espaço para se reunir — pra fazer revista, conversar, ter e dar oficinas, fazer exposições. Um pouco disso acontecia na Casa Romário Martins, onde rolava o programa Gibitiba, mas eu
achava insuficiente. O lugar poderia ter também um acervo, para que nem

Acima, placa inaugural
na sede da Casa da
Baronesa, no Solar
do Barão. Abaixo,
suas principais
coordenadoras: Maristela
Garcia (sentada) e
Márcia Squiba.
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Imagens do audacioso, e nunca realizado, projeto da Gibiteca de Curitiba. Fonte: Acervo da Gibiteca.
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todos tivessem que comprar todos os gibis, e pudesse haver trocas. Essa
questão do acervo acabou tomando conta da ideia, por analogia com a
palavra ‘biblioteca’. Mas isso é preguiça de pensar, uma biblioteca também
não se restringe a um acervo disponível. Uma boa biblioteca possui múltiplas funções, é uma potência no ambiente cultural — a Biblioteca Pública
do Paraná, nos anos 1960, era assim, nada passiva.”
Foi o jornalista do jornal O Estado do Paraná Aramis Millarch
(1943-1992) quem levou a ideia ao então prefeito Jaime Lerner e ajudou
a viabilizar a criação da Gibiteca. O projeto inicial era o de um edifício
grandioso, idealizada para o terreno onde anos mais tarde viria a se localizar a turística Rua 24 Horas. Projetada pelo arquiteto (também autor na Casa de Tolerância) Domingos Bongestabs, a obra acabou nunca
acontecendo e a Gibiteca tomou forma de maneira mais modesta: foi
acomodada na rua principal do centro da cidade, a XV de Novembro,
como um dos espaços culturais localizados na extinta Galeria Schaffer.
Coincidentemente ou não, suas atividades começaram quando a Fundação Cultural de Curitiba era presidida pelo publicitário Sérgio Mercer
(1957-1996), que, motivado por seu interesse nos quadrinhos, encampou a empreitada. Mercer inclusive viria, anos mais tarde, a ser autor da
tira Pepê — O pentelho pensante, veiculada no jornal Correio de Notícias
por um curto período nos anos 1990.
Independentemente das limitações iniciais, ela representou um
conceito pioneiro, como recorda o próprio Key em entrevista publicada
em seu blog, em 16 de maio de 2016: “O Cortiano, em viagem pelo Canadá, falou dela ao Robert Lapalme, coordenador do Salon International de La Caricature, o mais importante que já existiu. O canadense veio
até aqui, conversou comigo e depois, quando a Gibiteca já existia como
instituição, me convidou para o júri do 25º Salon. Numa reunião de apresentação dos membros do júri, com a imprensa e o Will Eisner (autor do
personagem Spirit e popularizador das graphic novels) presentes, ele perguntou se alguém conhecia uma instituição semelhante em algum lugar.
Houve unanimidade: existiam bibliotecas de gibis, museus de acervos,
sociedades de estudos, festivais — mas nada com as nossas duas finalidades explícitas: formar autores e educar leitores”. Mesmo com esses
argumentos, o exaustivo trabalho de convencimento, até mesmo na própria Fundação Cultural de Curitiba, continuou durante as três primeiras
décadas de existência daquele espaço, como exemplifica Imaguire: “[...]
Até mesmo dentro da FCC se pensava a Gibiteca como biblioteca de gibis
e, pior ainda, espaço infantil, extensão do Bondinho da XV, um estacionamento de crianças”.
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Interior da primeira sede da Gibiteca.

Charge de Tako (na época assinando como Tako X) comemorando o aniversário dos 15 anos da Gibiteca. Nela a
sua então diretora, Márcia Squiba, abraça o personagem Yellow Kid observada de perto por Key Imaguire Jr.
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Replicando essa falta de compreensão da função social daquele
espaço, houve quem duvidasse do pioneirismo da instituição. Especialmente na imprensa, que preferia se referir a ela aleatoriamente como sendo a “primeira do Brasil” ou “da América Latina”. De forma a sepultar a
incredulidade, inclusive dentro da própria Fundação Cultural de Curitiba,
na iminência do retorno da Gibiteca à sua sede na Casa da Baronesa, foi
consultado o acadêmico Waldomiro Vergueiro — que, em e-mail ao autor
deste livro, em de maio de 2016, respondeu o seguinte:
“Caro José Aguiar, conheço muito bem o trabalho da Gibiteca de
Curitiba em prol das histórias em quadrinhos. Sei que ele sempre foi extremamente meritório e muito valorizou o meio. Já tive a oportunidade de
visitar várias instituições voltadas à preservação e valorização das histórias em quadrinhos, e pude comprovar o pioneirismo da Gibiteca de Curitiba, a primeira instituição a ser pensada como um espaço de divulgação
e valorização das histórias em quadrinhos, atuando tanto na preservação
da memória do meio como na divulgação de sua arte, por meio de oficinas
e cursos voltados para a produção de obras quadrinísticas e a formação de
novos artistas. Antes mesmo que instituições europeias ou norte-americanas se dedicassem à divulgação das produções da 9ª Arte, a Gibiteca de
Curitiba se empenhava num trabalho consistente de valorização do meio.
Em torno dela, nos anos 1980 e boa parte dos 1990, existiu uma efervescente atividade de reflexão e produção de quadrinhos, que em muito conA Gibiteca chegou
aos seus 15 anos sem
o prestígio de anos
anteriores e funcionando
na “garagem” do Solar
do Barão.

tribuiu para o desenvolvimento do meio no país. Saúdo com entusiasmo o
retorno da Gibiteca a seu local original — que tive a oportunidade de conhecer e apreciar —, e desejo que ela possa dar continuidade ao trabalho
que desenvolveu no passado.
Sei que a Gibiteca de Curitiba foi a primeira instituição de seu tipo
no Brasil. Nos Estados Unidos, existem coleções especializadas de quadrinhos em grandes bibliotecas universitárias, algumas datando da década
de 1980, mas nenhuma tem o mesmo objetivo e se volta para o mesmo
tipo de público da Gibiteca de Curitiba: são coleções especializadas voltadas para o uso exclusivo de pesquisadores do meio, uma comunidade
muito restrita, e não para uso do público em geral. Na década de 1970, a
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo constituiu
o Museu de Imprensa Júlio de Mesquita, que tinha uma coleção de histórias em quadrinhos adquirida de um colecionador, a qual veio a constituir
um centro de documento, mas também voltado para o público universitário e de pesquisadores, não para o público em geral. O Centre Belge de la
Bande Dessinée teria objetivos mais similares — embora não iguais — aos
da Gibiteca de Curitiba, mas ele tem mais as características de um Museu,

Divulgação /Acervo da Gibiteca.

Na década de 1990, a Gibiteca se consolida. Na imagem, Álvaro de Moya fez palestra para uma nova
geração de autores. Na primeira fila, o Núcleo de Quadrinhos: Gian Danton, Luciano Lagares, Antonio
Eder e José Aguiar. Nas da pontas da segunda fila estão Simon Taylor e Theo Szczepanski.

embora desenvolva atividades de incentivo à leitura de quadrinhos; foi,
no entanto, criado no final da década de 1980. O mesmo objetivo busca
o Centre National de la Bande Dessinée et de L´Image — hoje Cité Internationale de la Bande Dessinée —, mas ele também foi criado posteriormente à Gibiteca de Curitiba; de fato, o Centre foi constituído a partir da
transferência do acervo de histórias em quadrinhos do Festival de Bande
Dessinée de Angoulème do Museu de Belas Artes para uma sede própria,
em 1984. Acredito que a Gibiteca de Curitiba é, efetivamente, a primeira
instituição de seu tipo no mundo. Hoje em dia, quando as histórias em
quadrinhos ascenderam a um novo nível de reconhecimento cultural,
este pioneirismo é algo para ser festejado e alardeado em todas as esferas.
Longa vida à Gibiteca de Curitiba”.
Prof. Dr. Waldomiro Vergueiro
Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA-USP

187

188

Muito antes de ser, enfim, cessada a discussão sobre sua legitimidade enquanto espaço pioneiro, em 1982 ela começou a operar com uma
generosa doação da editora Ebal. O pequeno espaço da galeria ainda não
era o ideal para o potencial da Gibiteca, que gradualmente se tornou um
centro cultural agregador não só de leitores de quadrinhos, mas também
de outros admiradores e produtores de linguagens afins com a narrativa
— como charge, cartum, literatura, animação e cinema. Vieram também
os jogadores de RPG, cosplayers, fãs clubes de Star Trek e Star Wars e até
mágicos, que fizeram dela um dos espaços culturais mais democráticos da
cidade. Em seus primeiros anos de atividade foi referência de uma nova
geração de autores que fizeram dela seu ponto de encontro.
Em 1989, por ocasião do I Festival do Gibi de Curitiba, ela ganhou instalações mais adequadas e amplas. Mudou-se para a Casa da
Baronesa, edifício do Solar do Barão, onde passou a contar também
com salas de exposições e onde eram ministrados cursos e oficinas com
artistas não só locais, mas de todo o país. Em 1992, a Gibiteca recebeu a
Bienal de Quadrinhos, eventos de RPG e exposições mensais, além dos
habituais cursos e oficinas.
A década de 1990 foi particularmente cruel para as publicações
de revistas e livros locais. Os poucos autores ativos se contentavam em
publicar no jornal literário Nicolau e nos periódicos Gazeta do Povo,
Jornal do Estado, O Estado do Paraná e Correio de Notícias. Em 1997,
foi publicada uma revista especial inspirada na Gibiteca: Metal pesado
edição comemorativa — 15 anos da Gibiteca de Curitiba. Organizada
pela sua então coordenadora, Márcia Squiba, a revista reuniu 24 autores e deu origem ao super-herói O Gralha — que será abordado mais
adiante.
A editora Metal Pesado foi uma iniciativa vinda de São Paulo,
com o objetivo de “revolucionar o mercado nacional de quadrinhos”,
seguindo os moldes da famosa antologia de quadrinhos norte-americana Heavy metal. Na época, lançou a revista Metal pesado — Tudo em
quadrinhos, que contou em seus números regulares com a participação
de alguns dos autores que estavam na edição especial de aniversário da
Gibiteca. Por sinal, essa publicação, cuja tiragem não é registrada, foi
distribuída gratuitamente na Gibiteca por 20 anos sem se esgotar completamente.
Em março de 1998, em virtude da reforma do Solar do Barão, a Gibiteca mudou-se provisoriamente para a sede da Fundação Cultural de
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Curitiba, ocupando o diminuto espaço do Teatro do Piá, que era inadequado para receber suas múltiplas atividades, especialmente o grande
volume de público que a frequentava. O espaço permitia apenas leitura,
pesquisa e jogos de RPG. Já as outras atividades, como as reuniões do Foto
Clube e Magipar e os cursos de quadrinhos, foram distribuídos entre a
Casa Vermelha e o Teatro Universitário de Curitiba (Tuc).
Quatro meses depois, a Gibiteca voltou para o Solar, mas a reforma do espaço não foi concluída, obrigando o cancelamento dos cursos,
encontros de RPG e até do acesso ao acervo para leitura e pesquisa, pois o
pequeno espaço a ela destinado impedia a colocação de estantes e demais
mobiliários. A Gibiteca só não cerrou definitivamente as portas porque
ainda conseguia realizar as reuniões do Foto Clube do Paraná e Magipar.
Mas havia rumores de um possível fechamento. Temendo o fim do espaço, os quadrinistas se mobilizaram em protesto, desenhando no chão da
Rua XV de Novembro tiras gigantes quadrinhos para sensibilizar a população do descaso das autoridades com a Gibiteca.

Fúlvio Pacheco, em
2012, diante da casa que
foi sede “provisória” da
Gibiteca por 18 anos,
quando ela ganhou
programação visual
própria. Em 2016
Pacheco assumiu a sua
coordenação.
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Terminada a reforma, ela não retornou à Casa da Baronesa, que
se tornou então sede do Museu da Fotografia de Curitiba. A Gibiteca permaneceu no Solar do Barão, porém foi instalada na garagem, onde permaneceu “provisoriamente” por 18 anos. Um espaço pequeno para as dimensões que atingira e incapaz de comportar todo o seu acervo. Perdeu
também sua autonomia para exposições periódicas, um dos chamarizes
de público. Em 2016, graças à pressão da popularidade crescente dos
quadrinhos locais na mídia, e, em particular ao movimento dos artistas
e produtores culturais que formaram o Setorial de Ilustração de Curitiba,
Divulgação /Acervo da Gibiteca.

ela retornou a seu espaço anterior. Em seu retorno, a Gibiteca retomou
um ritmo expressivo de atividades mensais de lançamentos de publicações e aberturas de exposições, aumentou a oferta de oficinas e viu um
crescimento expressivo de público. A presença de um espaço cultural
dessa relevância dentro do mecanismo da Fundação Cultural de Curitiba não passou em branco no cenário cultural local e nacional. Mesmo
vivendo em meio a turbulências, a Gibiteca se tornou uma referência
não só em sua cidade, como se tornou modelo para a criação de outras
gibitecas espalhadas pelo país. Em 2018 seu espaço foi ampliado com o
acréscimo de uma incubadora digital feita com equipamentos doados
pela comunidade. Ano que marcou também outra conquista reividicada pela cena local: o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura de
publicação de quadrinhos e similares.
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FILHOTES
DA GIBITECA
Se existe um termômetro para o protagonismo da
Gibiteca como um dos pontos focais na vida cultural
da cidade, ele está representado na figura dos
seus frequentadores, que, antes leitores e alunos,
se tornaram autores. O seu espaço agregador e
o contínuo trabalho das oficinas de quadrinhos e
desenho estimularam, a exemplo do autor deste
livro, várias pessoas a seguir carreira artística. Muitos
atuando solitários, outros tantos formando grupos,
uns mais, outros menos, organizados profissional ou
politicamente. Mas todos engajados em encontrar
alternativas para fazer e viver de suas artes.
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Na festa de 15 anos da
Gibiteca, leitores, artistas
veteranos e iniciantes
junto de Márcia Squiba.
Da esquerda para a
direita: Nilson Muller,
Rogério Coelho (primeiro
plano), Irineu Santana,
Daniel Gomes, José
Aguiar, Liber Paz, Rafael
Silveira (blusa azul) e
Werneck (camiseta
escura).

E

m pouco mais de 30 anos de atividades, já foram formadas algumas gerações de artistas egressos de suas salas de aula, em busca
de identidade própria e público para suas publicações indepen-

dentes. Exemplo recente é a dupla Amanda Barros e Ariel Cunha: ela,

autora de Cassandra & the flaming puppies, e ele, autor de SATIVUM:
crônicas do farejador e também professor na Gibiteca. A dupla criou em
2015 o Ursereia Estúdio e Editora para publicar seus próprios trabalhos e
também de outros autores.
Outro exemplo é o de Crisrobert Caires, também ex-aluno que,
após ter ficado quase 20 anos afastado das HQs, retornou publicando
quatro edições da revista independente Thorvand, entre 2016 e 2017:
“O que mais me influenciou nas oficinas foi desenhar quadrinhos, que
exige disciplina, conhecimento, dedicação e perseverança”, diz Caires.
Exigências que levaram muitos dos ex-alunos a se tornarem artistas de referência, inclusive internacional, como ilustradores, designers, artistas plásticos e, obviamente, quadrinistas. Mais adiante serão
abordados os grupos que se abrigaram sob os diferentes tetos da Gibiteca, mas antes serão apresentados alguns ex-alunos que trilharam
seus caminhos desvinculados de grupos “formais”.
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Ilustração
da primeira
versão do
personagem
Undeadman.

André Caliman (1986)
“Ser quadrinista é um trabalho solitário, mas os personagens fazem companhia. O melhor de contar histórias é dar vida aos personagens
e levá-los até as situações mais difíceis para ver como eles se saem.”
Ex-aluno que se tornou professor na Gibiteca, Caliman iniciou
carreira desenhando roteiros do colega de oficina Leonardo Melo, como
Undeadman (2006) e Sequestro em três buracos (2012). Colaborou para as
coletâneas Cidade sorriso dos mortos-vivos (2013), Entre 4 linhas: quadrinhos e futebol ( 2014) e Bocas malditas (2015). Publicou de maneira independente as suas revistas Avenida (com três edições lançadas em 2009, em
parceria com Wellington Marçal) e Rua (2010). Em 2014, também editou
Um rock para caçador, reunindo diversos autores do Paraná, São Paulo e
Santa Catarina, e publicou sua primeira graphic novel solo: Revolta!.
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Detalhe de
Selvagem,
trabalho de
Clayton Jr.

Clayton Jr (1977)
Na década de 1990, Clayton Jr. radicou-se na Inglaterra, mas ainda frequenta Curitiba, onde lança alguns de seus trabalhos. Ao longo dos
anos, teve publicadas várias HQs experimentais, como a revista Temporama (2010) e a graphic novel Ma vie de loup, publicada na França em
2017: “Eu leio quadrinhos desde que me entendo por gente. Na minha
casa sempre teve quadrinho do Pato Donald, Mônica, Recruta Zero. Meu
pai era um leitor ávido e sempre foi um rato de sebo. Ir à Gibiteca, ainda
no prédio do Cine Groff, na Rua XV, era uma coisa religiosa. Ali, pus meus
olhos pela primeira vez nos álbuns do Tintin, livros argentinos do Quino, revistas antigas da Mônica, do Pererê, antes mesmo de eu conseguir
ler a palavra ‘gibi’. Quando a Gibiteca mudou pro Solar do Barão, eu tinha
13 anos e comecei a frequentar a oficina livre de desenho. Passávamos as
tardes desenhando e dando muita risada. Tínhamos todo o acervo de quadrinhos a nossa disposição, e as salas e oficinas do Museu da Gravura para
servir de inspiração extra. Nessa época, descobri os quadrinhos europeus
— Giardino, Mattotti, Daniel Torres, Crepax, Hugo Pratt — e os fanzines e
quadrinhos alternativos do Brasil e do resto do mundo. A partir daí, minha vida nunca mais foi a mesma. Desenho virou um projeto de vida, e a
vontade de fazer quadrinhos grudou em mim. A Gibiteca tinha uma programação finíssima: era uma exposição de originais atrás da outra — Angeli, Glauco, Laerte, Libero Malagovia, Edgar Vasquez —, que era sempre
acompanhada de uma oficina no fim de semana depois da abertura. Mas
o melhor mesmo era a convivência. Enquanto na escola todo mundo tinha
a mesma idade, ali éramos de idades diferentes, mundos diferentes, gostos diferentes. Mas tínhamos uma coisa em comum: éramos todos pirados
por desenho. A maioria desse pessoal virou artista profissional e alguns
deles são grandes amigos meus até hoje. Tenho o maior orgulho da Gibiteca e espero que muita gente venha a se descobrir artista por lá”.
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Dirceu Veiga (1978)
Antes de se tornar conhecido graças a seu trabalho com Coffee Art, Dirceu Veiga criou a Turma do Edi, tira com temática cristã produzida entre 2000 a 2004 que ele define como uma “turma que
abordava assuntos como fé e comportamento de forma geralmente
crítica, diferente de outros personagens com mesma temática no início dos anos 2000. As tiras aconteciam nos diálogos entre Edi e Vane,
duas crianças de 10 anos, e também Edi com seus pais. Por não se ater
a um discurso doutrinário, ganhou espaço além dos limites dos círculos evangélicos, em sites, jornais, revistas e livros didáticos”. A série foi publicada no jornal Primeira Hora — Curitiba, entre fevereiro
e junho de 2001, além de jornais e revistas cristãs, entre 2000 e 2002.
Em 2005, a série ainda teve duas coletâneas de tiras: Turma do Edi vol.1
e vol.2.
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Leonardo Melo (1983)
“Ser quadrinista independente em Curitiba — e até em outros lugares do Brasil e do mundo — é ser um desbravador. Pensar uma boa história, ter um bom roteiro e desenhar a boa arte não é suficiente. Você tem
que puxar o facão e ir cortando esse matagal de preconceitos do público,
má distribuição e, principalmente, quebrar as barreiras de uma mídia ‘especializada’ que não está nem aí para o que você faz.”
Também egresso das oficinas da Gibiteca, Melo criou em 2006 a
revista Quadrinhópole, que teve nove edições publicadas até 2009 e deu
nome à sua editora independente. A partir de 2012, produziu diversos títulos agregando autores alternativos curitibanos e de outras localidades do
Brasil. Entre eles, a série Clássicos revisitados, que faz releituras de obras
literárias renomadas.
A partir de 2014, passou a ser editor dos livros dedicados ao Gralha
e seu derivado, o Capitão Gralha. Como roteirista é um dos mais produtivos de sua geração e, entre seus diversos trabalhos, destacam-se Sequestro
em três buracos (2012), desenhado por André Caliman, RPG em quadrinhos Vol. 1: o tortuoso caso do fire shadow (2016), ilustrado por Adauto
Silva, e Retorno a Slumberland (2017), com desenhos de Alberto Pessoa.
Mas seu trabalho de maior fôlego é Undeadman — A saga de um
imortal, série que, até o fechamento desta edição, já contava com mais
de 600 páginas publicadas. Iniciada na primeira edição da revista Quadrinhópole, a série foi seguida de uma coleção de encadernados. Seu
primeiro desenhista foi André Caliman, seguido de Ângelo Ron, Adauto
Silva, André Stahlschmidt, Sandro Andrade, Jefferson Sadzinski, Alex Genaro, Gabriel Baltazar, F. Salathiel Anacleto 30, Ivan Sória, Marcos Roberto,
Thyago Macson, A. Lima e Brão.
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RHS (1978)
RHS é o pseudônimo de Rafael Silveira, que idealizou a revista independente Almanaque Entropya, com três edições publicadas entre 1998
e 2000. A revista surgiu com o patrocínio das Faculdades Curitiba, mas passou longe de um perfil institucional e comportado. Além de HQs do próprio
RHS, que editou a publicação, ali se reuniram também vários artistas com
propostas experimentais mais voltadas para o underground, como Clayton
Jr., G-lerm Brik, Carla Silveira, Antonio Eder, Fabian Oliveira, Ednei S, José
Aguiar, Eduardo Chaiben, Luciano Lagare, Bruno Offman, Irineu Santana,
Jairo Rodriguez, André Ducci, Rogério Coelho, entre outros. A última edição, em 2001, renomeada apenas de Entropya, foi a única com um tema:
carnaval. Tema tradicionalmente desprezado por Curitiba, que foi homenageado, destrinchado e parodiado pelos autores da edição. RHS, que se
afastou das HQs e se tornou um nome importante nas artes plásticas como
pintor, recorda seu início e a revista que editou:
“Conheci a Gibiteca de Curitiba em 1992, em um evento de fanzines.
Minha vida mudou. Eu fazia fanzines há um bom tempo já. Nunca imaginava que haviam outras pessoas que faziam a mesma coisa, pois achava uma
excêntrica brincadeira de criança. Me deparei com toda uma cena de artistas gráficos e para mim foi chocante e inspirador. Não demorou muito para
que eu me matriculasse no curso de HQs e começasse a desenvolver fanzines
mais elaborados. Foi a época em que, inspirado por nomes como Marcatti,
Lourenço Mutarelli, e os americanos Robert Crumb, Gilbert Shelton e Basil
Wolvertoon, fiz algumas edições de um fanzine chamado Berne. O foco era
um humor negro, escatológico, em sintonia com a demência juvenil que
por vezes toma conta das mentes dos adolescentes. Num processo natural
de amadurecimento, fui tendo contato com novas referências, em especial
a cena norte-americana de quadrinho alternativo (nomes como Chris Ware,
Charles Burns), o que me inspirou a buscar um caminho mais experimental
na arte sequencial. Foi então que surgiu o Entropya, que, ao mesmo tempo
em que emulava a linguagem de velhos almanaques farmacêuticos, tinha um
conteúdo pra lá de contemporâneo. Era uma colisão de universos que sempre
me interessou, e que de certa forma acompanha meu trabalho até os dias de
hoje. A proposta inspirou uma série de artistas convidados a explorar uma
vertente mais autoral. A linha editorial que propus prezava muito: dar liberdade total para os artistas, para que eles se libertassem das amarras das demandas de mercado e pudessem entregar a sua essência, o melhor que eram
capazes de produzir no momento. O resultado final foi arte em estado bruto,
um material que teve grande impacto na época e que ainda hoje inspira as
novas gerações que conseguem acessar seu obscuro conteúdo.”
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Rômolo D’Hipólito (1983)
“Costumo dizer que quadrinhos fazem parte de minha formação
original como artista”, diz Rômolo D’Hipólito. Atuando principalmente
como ilustrador, ele também é reconhecido por sua tira Malditos designers
— crítica aos profissionais e estudantes de Design, publicada na internet
desde 2008 e que ganhou livro em 2014. Segundo o autor, a série, interrompida no ano seguinte, “surgiu na faculdade a partir de um convite de uns
amigos do centro acadêmico da PUC. Na época, produziam um folheto bastante crítico com relação à profissão, discussões, enquetes, etc. A princípio,
eles me convidaram para contribuir com tiras atacando algumas atitudes
do cliente que contrata um designer. Mas, no final, resolvi expor o ego da
profissão. Mas naquele período tudo era só um experimento. Algum tempo
depois fui convidado por alguns blogs famosos na área para publicar, e foi
lá que as tiras começaram a pegar mais corpo e alcançar um público maior.”
Em 1999, bem antes de ter seu trabalho reconhecido, D’Hipólito,
que já produzia o fanzine Chapa, descobriu a Gibiteca: “Durante o tempo
que vivi em Curitiba, ela sempre esteve presente em minha formação. Foi
lá que entrei em contato com os quadrinhos e, posteriormente, através de
cursos, tive vontade de produzir. Numa época em que não havia internet
difundida como hoje e que quadrinhos autorais ainda não faziam parte do
hype, fui um privilegiado por conhecer trabalhos de artistas como Crumb,
Daniel Clowes Miguelanxo Prado, Aragonés e Mutarelli. Foi lá também
que fui estimulado a fazer zines para divulgar meu trabalho e, através deles, conhecer outros artistas que admiro e sigo acompanhando até hoje”.
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Detalhe de O Barco
dos Sonhos

Rogério Coelho (1975)
O artista Rogério Coelho iniciou carreira ilustrando para os jornais de bairro Trovão Azul, Jornal da Água Verde, Folha de Santa Felicidade, que pertenciam a sindicatos: “Fiz caricatura, tira e charge durante
cinco anos para pequenos jornais de Curitiba. Trabalhei com eles até
2002. Era um mercado disponível na época e, no nível em que eu estava,
no começo da carreira profissional, foi onde consegui encontrar espaço
para meu trabalho”.
Outro ex-aluno que ministrou aulas na Gibiteca, Coelho acabou
dedicando-se mais à ilustração de livros infantis e didáticos e fez, esporadicamente, quadrinhos curtos, como na revista Metal Pesado, HQ — Revista do Quadrinho Brasileiro n° 1, Almanaque Entropya, além de duas
histórias do super-herói Gralha: uma para a Gazeta do Povo e outra para
o livro Gralha — Tão banal quanto original, e, mais recentemente, nas
antologias MSP novos 50 e 3, 2, 1 Fast comics vol.2. Em 2015, publicou a
graphic novel Louco: fuga, na qual fez a releitura do Louco, o clássico personagem criado por Mauricio de Sousa para o selo Graphic MSP: “Foi um
trabalho que exigiu muito da minha capacidade artística, pois nunca havia feito uma HQ tão longa. Trabalhei em cada quadro delas da mesma
maneira que trabalharia em ilustrações de um livro. Escrevi, desenhei e fiz
as cores da história — para as cores contei com o auxílio do artista Francis
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Página de Glória Mater,
publicada em O Gralha
— Tão banal quanto
original, em 2014.

Ortolan. Foi um grande aprendizado.” No mesmo ano, ainda lançou o livro
que considera seu trabalho mais importante até o momento: “O barco dos
sonhos me trouxe vários prêmios e menções, além de ter sido publicado
e também premiado nos Estados Unidos. A produção do livro durou sete
anos. Foram feitas várias tentativas até encontrar o caminho que considerava ideal para contar essa história somente em imagens”.
Graças a seu perfeccionismo, tornou-se um dos ilustradores
mais premiados do país, recebendo, entre outros, o prêmio Jabuti em
2012 e 2016. Também ganhou o Troféu HQMIX em 2016, na categoria
de melhor desenhista nacional, por Louco: fuga e O barco dos sonhos,
trabalho que também recebeu a medalha de ouro no Independent Publisher Book Awards 2017, nos EUA.
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A turma da
Mônica na
releitura de
Louco: fuga,
de Rogério
Coelho
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O trio Emerson Rauth (1973),
Zécarlos (1979) e Lug Quelhas (1980)
Alguns dos responsáveis pelo sucesso do personagem Maneco,
criado pelos surfistas Raphael Langowski e Renê Bernuça, foram três
ex-alunos da Gibiteca de Curitiba em início de carreira. Maneco alcançou sucesso dialogando com um nicho inesperado em uma cidade sem
praias: os surfistas.
As HQs inicialmente tinham roteiro dos criadores do surfista desmiolado, que alternavam com Emerson Rauth, Zécarlos e Lug Quelhas,
também desenhistas da série. Rauth relembra o início de tudo: “Entrei na
edição 2. Era eu, o Renê, o Raphael e mais uma atendente. A gente se virava nos 30! O personagem eles criaram sem noção... pediram a um desenhista que não conhecemos para fazer várias posições e moldes que eles
apenas colavam e davam aquele Photoshop para disfarçar... Aí o Zé Carlos
entrou na edição oito ou nove e ajudou bastante.
Lug Quelhas atesta o começo amador da empreitada: “O curioso
era o processo adotado pelos criadores. Cada painel era desenhado inteiro em uma folha A4 e depois a página final era montada no computador.
Eu, um novato metido, imediatamente disse que as páginas deveriam ser
inteiramente desenhadas e diagramadas em um único desenho. E assim
a Maneco ficou com mais cara de quadrinho. Criei o Manecão, o cachorro do Maneco, e passei a escrever e desenhar sozinho suas histórias. O
Emerson assumiu o Maneco e o Zécarlos criou o Man-Eco, uma versão
‘super-heroica’ do personagem”.
Apesar de alguns problemas iniciais, a revista Maneco — Surf em
quadrinhos teve 53 edições publicadas e alcançou tiragens de milhares de
exemplares. A maior parte vendida para lojas de artigos esportivos na capital e litoral do Paraná, e também em Santa Catarina, onde o personagem
tinha apelo, conforme Rauth recorda: “Eles conseguiam patrocínio de lojas que assinavam a revista. As entregas no Sul a gente fazia pessoalmente,
indo nas escolas das praias. Os lojistas davam brindes que sorteávamos
nas salas de aula para o aluno que desenhasse melhor o Maneco. Eu e o
Zé ficávamos no recreio desenhando para os alunos e entregando cópias.
Eles amavam!”.
Mas a série iniciada em 1998 terminou quando Bernuça decidiu
seguir por outro caminho. Rauth dedicou-se à ilustração, enquanto que
Zécarlos e Lug Quelhas voltariam a produzir junto um novo gibi, em

2009, voltado ao público infantil: Tweenz!. Protagonizada por crianças
na forma de animais antropomorfizados, a revista trazia uma influência esportiva do Maneco, mas num ambiente urbano: “Tinha surf, skate
e monstros, e foi distribuída em Curitiba, tanto em bancas quanto na
nossa querida loja Itiban. Foram vendidos por volta de mil exemplares
e, apesar de não termos feito uma continuação, a Tweenz! foi muito bem
aceita por todos. É algo que eu e o Zécarlos nos orgulhamos muito. Apesar do Zécarlos morar em São Paulo, eu no Rio de Janeiro, e o Emerson
em Santa Catarina, a amizade continua forte e sempre seremos quadrinistas curitibanos de coração”.
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Fúlvio Pacheco (1974)
“Quase todos os dias vejo pessoas entrarem pelas portas da Gibiteca e se encantarem com o espaço, seu acervo e suas ações. Comigo
esse momento mágico aconteceu pela primeira vez em 1995, quando
fui levado a ela por um colega de escola. Voltei alguns dias depois para
fazer o curso de quadrinhos, na época com o arquiteto Lucas Nieri.”
De todas as histórias de ex-alunos que passaram pela Gibiteca, a de Fúlvio Pacheco é uma das mais extraordinárias. Após
cinco anos como aluno de várias oficinas, já estudante na Faculdade de Artes do Paraná, ele retornou ao espaço em 2001 como
estagiário, e foi além: “A paixão foi tão grande que fiz as monografias de faculdade e especialização sobre a Gibiteca. Com a honra
de ter o idealizador do espaço, Key Imaguire Jr., como orientador
de ambas. Nessa época, me aprimorei com os cursos e logo depois passei de aluno a professor, inaugurando o curso de mangá,
que ministrei por 12 anos. Ainda no estágio, participei de várias
exposições, desenhei com os grupos que faziam o NA-NU, a Quadrinhópole e vários outros”.
Como autor, lançou as revistas independentes Kika, Lobo da
estrada (numa edição especial da Quadrinhópole) e participou de
várias antologias locais. Em 2016, lançou a revista Relatos azuis,
descrevendo em tom autobiográfico como a família lidou com a
descoberta do autismo do filho mais novo. Em 2017, em parceria
com a roteirista e desenhista Má Matiazzi, publicou A loira fantasma de Curitiba, história baseada em uma lenda urbana local. Além
de seus desenhos, a revista conta com a colaboração de 40 quadrinistas e ilustradores convidados. No mesmo ano, publica também
o livro teórico A história dos quadrinhos e da Gibiteca de Curitiba. Após se efetivar funcionário público, Fúlvio passou a gerir o
principal espaço cultural dedicado aos quadrinhos no país: “No
dia 24 de fevereiro de 2016, fui nomeado coordenador da Gibiteca
por meio de uma mobilização da classe, substituindo a digníssima
Maristela Garcia, minha chefe nos tempos de estágio, que estava
se aposentando. Tudo isso no melhor momento da cena em Curitiba, quando nunca antes aconteceram tantos eventos, prêmios
e publicações de quadrinhos. Sem contar a volta ao seu espaço
original: a Casa da Baronesa. Desta forma, meu maior sonho se
realizou: trabalhar no espaço mais importante da minha vida. Lugar onde me encontrei”.
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OS GRUPOS DE
QUADRINISTAS
Voltando ao princípio da relação de fomento aos artistas
locais no espaço da Gibiteca, é importante destacar que,
ao reunir jovens com os mesmos interesses, muitos se
aglutinaram não só de acordo com suas afinidades artísticas
ou hábitos de leitura. Laços foram formados também pela
vontade de explorar, quando não de criar, possibilidades
de trabalho. De iniciativas assim, a princípio informais,
nasceram amizades que evoluíram para a formação de pelo
menos quatro grupos proativos capazes de agitar o cenário
local e promover, cada um dentro de suas limitações e
ambições, mudanças que se fizeram sentir no “mercado”
local durante os primeiros 35 anos de existência da Gibiteca.
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Boca Maldita Comics
A primeira geração surgida entre as prateleiras da Gibiteca foi do grupo Boca Maldita Comics, com o nome retirado da tira homônima criada por
Tako X e Marcelo Martins, que se refere ao tradicional ponto de encontro dos
curitibanos no centro da cidade, onde as pessoas se reuniam, e ainda se reúnem, para discutir política, esporte e assuntos cotidianos.
Martins recorda a formação do grupo, iniciada graças a alguns desenhos que deixou na Gibiteca: “O Tako achou legal e resolveu fazer uma parceria comigo, onde eu criava meus personagens a lápis e ele fazia a arte final.
Criamos o Boca Maldita Comics e procuramos também patrocinadores para
publicarmos nossas tiras em tabloides. O que não era fácil! Publicamos enfim
na Gazeta do Povo e n’O Estado do Paraná, com mais alguns colaboradores,
como o Eduardo Moreira. N’O Estado do Paraná chegávamos às quartas-feiras para bater a nossa pauta em máquinas de escrever e enviar os originais
para fazer o past up, ainda com cola bastão, para sair na edição de domingo”.
A eles se somaram Marco Freitas, Silvio Silva Jr. e André Bodowsky
que, ao lado de Eduardo Moreira, Tita Blister e Marco Jacobsen, formaram a
primeira geração de autores que se alimentou das possibilidades que o espaço da Gibiteca oferecia como “quartel general”.
Além deles, mesmo sendo um pouco mais velhos e independentes, os
Quadro de fotonovela
produzida na Galeria
Schaffer pelo grupo
Boca Maldita em
parceria com Key
Imaguire Jr

publicitários Neri e Werneck também orbitavam o grupo.
Além de batalhar por seu espaço na imprensa local e por exposições,
o Boca Maldita realizava outras peripécias que iam além dos traços, pois, com
o apoio fotográfico de Key Imaguire Jr., realizavam fotonovelas. Durante a
produção de uma delas, Martins (paramentado de Batman), ao lado de Marco
Jacobsen (vestido de Robin), protagonizou um episódio muito peculiar:
“A cena era correr pela Rua XV (em frente à galeria Schaffer, onde ficava a Gibiteca) enquanto o Key tirava as fotos bem na hora da saída de estudantes — por volta das nove e meia da noite. Na segunda corrida, vimos que um
garoto roubara a jaqueta de um estudante e no embalo corremos atrás. Ele estava bem lá na frente, mas fomos no gás! O piá olhou para trás e se apavorou!
Havia uma banca de revistas que estava fechada e, então, eu cerquei o garoto
por um lado e o Robin por outro. O garoto desistiu e se ‘entregou’. Devolveu a
jaqueta de couro marrom e foi embora correndo. Deixamos ir e devolvemos a
jaqueta pro estudante, que não parava de rir. As pessoas riram e achavam que
fazia parte da cena. Nem o Tako acreditou!”.
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Divulgação: Acervo da Gibiteca

Marcelo Martins e Marco Jacobsen fotografados combatendo o crime na rua e, abaixo, na redação de O Estado
do Paraná. Ao fundo, Tako e mais dois colegas de redação.
Acervo: Marco Jacobsen
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Primeiro grupo organizado de
autores da cidade, os artistas do
Boca Maldita representaram uma
importante renovação nos cartuns,
charges e quadrinhos locais na
década de 1980.
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Marcelo Martins (1966)
“Publiquei em 1975 um personagem meio stickman dizendo ao
outro (personagem): ‘Ei, vai ver se estou lá na esquina?’ O cara foi, voltou e disse: ‘Quer que eu mande algum recado?’ — eu tinha 9 anos e
enviei o original através de um amigo de meu cunhado.”
Foi assim que Martins estreou no suplemento infantil Gazetinha como autor de tiras. Na adolescência, já publicava charges e cartum. Inspirado no trabalho de Angeli na revista Chiclete com banana,
criou várias séries de tiras cômicas dentro e fora do Boca Maldita Comics: “Criei um sub-herói chamado Kid Bulho — um trocadilho com o
super-herói japonês Nacional Kid e o termo “debulhar”, que significa
acontecer, arrepiar, uma gíria da minha época, bem anos 80! Um “herói” que só faz merda, oriundo do planeta krêndios, cuja companheira
era uma caixa de supermercado, a Clariosdete”. Inspirado na cena musical curitibana da década de 1980, criou Débil Métal, “um ídolo do
rock decadente e inseguro, mas que sabe improvisar na hora certa seus
acordes”.
Outro personagem da época foi Dark Branto, representante da
tribo dark dos anos 80, influenciado pelo Robert Smith, vocalista do The
Cure, com “roupas e cabelos pretos arrepiados e um clima melancólico,
como os darks que circulavam pela Rua XV. Branto é um trocadilho com
‘quebranto’: ‘Dar quebranto’, crendice de nossos avós. O Tako X, em sua
arte final, deixou mais para o vocalista do Echo and the Bunnyman, de
quem ele é fã. Como ambas as bandas eram darks, deixei por isso mesmo. Introspectivo, vampiresco, o Branto adora todas as músicas do The
Cure, mas não entende nada das letras por não saber inglês.”
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Com o passar dos anos, foi deixando as tiras em segundo plano,
atuando principalmente como caricaturista. Jejum interrompido por curtas séries e com Batatas de gravatas, uma paródia do programa infantil
Bananas de Pijamas, que foi publicada n’O Estado do Paraná em 2004, e O
Grelha, sátira ao super-herói curitibano Gralha.
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Marco Jacobsen (1972)
“O trabalho de chargista coloca o artista frente a frente com o que
há de pior no país. É necessário ser crítico e usar o humor como arma.
Mais do que isso, é imprescindível que o chargista entenda a história e
compreenda que seu trabalho faz parte do registro dela.”
É assim que Marco Jacobsen define a importância de seu ofício,
publicado diariamente no jornal Folha de Londrina a partir de 2003. No
mesmo jornal, também publicou desde 2012 sua primeira tira de quadrinhos, chamada Theo, inspirada em seu filho. Publicou seu trabalho
em jornais como O Estado do Paraná, Tribuna do Paraná, Nicolau e em
outros veículos do país. Um dos artistas mais produtivos de sua geração,
reuniu parte de suas charges no livro Confesso (2007). Ainda refletindo
sobre a importância da charge na imprensa, ele acredita que “embora o
discurso refletido nos traços passe pelo viés do riso, não precisa necessariamente ser uma piada”.
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HQs publicadas no livro Confesso (2007).
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Tako X (1965)
“Um sonho de criança. Desde pequeno quis ser desenhista de quadrinhos, como o Mauricio de Sousa e o Walt Disney. Na minha adolescência, resolvi tentar essa carreira, influenciado pelo sucesso do Angeli e do
Laerte no Brasil.”
Edson Ossamu Takeuti, mais conhecido como Tako X, foi um sujeito agregador de vários autores em prol de projetos locais de quadrinhos
nos anos 1980 e 1990. Começou a carreira com o grupo Boca Maldita Comics, quando produzia as tiras Fritz Down e Silva da Silva, esta ambien-
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tada na Gibiteca — material que foi reunido em 1989 na antologia de tiras
Espumoso e seus amigos, feita em parceria com Tadeu Brasil. Tako realizou
ilustrações e quadrinhos para a revista de humor Mad, especialmente paródias de filmes e seriados, onde exerceu sua vertente caricaturista.
Sua principal tira foi Marcozinho, publicada no suplemento infantil Gazetinha, do jornal Gazeta do Povo. Parte desse material foi compilado na revista Marcozinho e seus amigos, em 1994. No ano seguinte, a tira
foi rebatizada apenas como Marco. O autor passa, enfim, a assinar seus
trabalhos como “Tako X”.
Essa série, iniciada em 1987, foi produzida em parceria com
Eduardo Moreira, o Edu, roteirista e inspiração para o personagem, que
chegou a assumir integralmente roteiro e arte durante o período em que
Tako residiu no Japão. No começo, Marco era retratado como um adulto
de pernas cabeludas, trajando roupa de marinheiro, e depois transfor-
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mado numa criança de 10 anos, acompanhada pela tartaruga Galapinha. Após o encerramento das atividades da Gazetinha, a tira parou em
2000 e teve um hiato de quase 15 anos. Retornando na internet, com roteiros de Alessandra Freitas, ganhou o Prêmio Angelo Agostini na categoria Melhor Web Quadrinhos de 2016.
Tako X também é cocriador do super-herói Gralha. Com ele, além
de ter feito histórias do personagem para a Gazeta do Povo e webcomics, escreveu e dirigiu dois curtas-metragens em live-action lançados nos
cinemas: O gralha — O ovo e a galinha (2002) e Gralha x Oil man — Um
encontro explosivo (2004).
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Eduardo Moreira Jr (1971)
“Fazer o Marco foi muito importante para mim como adolescente.
Cresci com o personagem, aprendi muito ali...”
Não poderia ser diferente para Eduardo Moreira, que, durante 10
anos, foi coautor, tanto em roteiros como nos desenhos, da série Marcozinho/Marco, personagem criado por Tako X. Antes dessa longeva parceria,
a dupla produziu também uma curta série de tiras, Dudu & Kako. Fora da
Gazeta do Povo, Edu também atuou como chargista em O Estado do Paraná, onde colaborava com Dante Mendonça, ilustrando ideias do chargista
veterano “quando o Dante não tinha paciência”.
Após trabalhar também na Tribuna do Paraná, Folha de Londrina e
para a revista de humor Mad, iniciou um projeto inovador na época, voltado à leitura de quadrinhos online. Em 2000, em parceria com o casal Edson
e Luri Kohatsu, criou o site HQnet, para leitura online de quadrinhos. O
projeto era feito em linguagem Flash, com versão em formato jpg e abrigou
as páginas oficiais do Gralha, Marco, Punk Afonso, entre outras criações locais. Mas era uma época de internet deficitária, e a iniciativa não encontrou
o retorno esperado: “[...] eu desanimei. Teve uma proposta de compra pelo
site Terra, mas não rolou. Era muito trampo e não entrava dinheiro”.
Em 2002, após ter colaborado em algumas HQ do Gralha, Edu “se
tornou” o próprio personagem, ao interpretá-lo no curta-metragem O gralha — O ovo ou a galinha, dirigido pelo parceiro Tako X. A partir de então, paralelamente às suas atividades, passou a comparecer em diversos
eventos culturais trajado como o super-herói curitibano: “Daí eu cansei de
tudo e fui brincar de marinheiro ao redor do mundo, fazendo caricaturas
de passageiros!”. De volta a Curitiba, após vários anos no exterior, descobriu que seu período como vigilante das araucárias ainda era lembrado:
“Tem quem até hoje acha que eu só fiz o Gralha na minha vida! Outro dia
fui fazer caricatura na Praça Espanha e um cara que eu nunca vi na minha
vida me veio com essa: ‘Olha, o Gralha voltou!’”.
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Telma Nardes (1966)
“Minha família odiava de morte minhas HQs e meus arquivos.
Quando fui para São Paulo, aos 21 anos, eles queimaram toda, TODA, a
minha coleção do Chiclete com Banana no quintal. Diziam que era pornô... Sou filha, neta e irmã de militares.”
Mesmo sem incentivo, Telma Nardes seguiu carreira como cartunista e teve seus trabalhos publicados em diversos veículos do Rio e
São Paulo. Aqui, atuou em jornais sindicais e, por curtos períodos na
década de 1990, como chargista nos jornais Gazeta do Povo e Jornal do
Estado. Também foi a primeira autora local a ter uma exposição individual na Gibiteca de Curitiba.
“Mulher em Conflito” foi uma mostra realizada em setembro
de 1987, ano em que criou a tira Betina, publicada no jornal O Estado
do Paraná, na página do Boca Maldita Comics. A série, segundo a autora, falava sobre “feminismo, problemas da mulher no mercado de
trabalho, no casamento, na família”, inspiração que encontrou no seu
percurso pessoal e profissional, como recorda: “Mulheres publicando
na época era dificílimo! O discurso daquele tempo conseguia ser ainda
mais machista do que hoje, e HQ autoral era coisa de gente de linguagem chula. Na década de 80, achei algumas autoras cariocas, paulistas
e mineiras. Em comum, tínhamos dificuldade até em ser recebidas nas
redações. Betina ficou, em uma determinada altura, muito chata, muito panfletaria mesmo... Não era exatamente eu, mas tinha um alter ego
ali. Meio ingênua, meio radical, mas era isso”.
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Tita Blister (1970)
“Eu sempre gostei de desenhar as coisas meio desconstruídas, sem
preocupação com formas e estética.” É assim que Tita Blister define o seu
desenho pessoal. Ela é a criadora da tira Maldita Pulga, publicada no jornal Correio de Notícias. Na tira, a tal pulga era a própria autora. “As tiras e
alguns quadrinhos foram feitos a convite do Neri (coautor da tira Bife Sujo
& Cia) para a coluna de tirinhas do jornal Correio de Notícias. Mais tarde,
o Neri e o Tupan (Fernando) criaram o suplemento TRENDIE e me ofereceram um espaço. A coisa funcionava mais ou menos assim: ‘despeja tudo
que você tiver na mesa e nas gavetas e manda!’”
Hoje, também atuando como fotógrafa, ela guarda boas lembranças de seu trabalho como quadrinista do grupo Boca Maldita Comics:
“Nunca tive nenhum problema nem desafio, sempre fui incentivada: em
casa, no trabalho, pelos amigos, namorados, etc. Nunca existiu essa coisa
sexista, nada. Tudo era permitido. Não existe preconceito na arte, no desenho. É só desenho, porra! Eu adorava os anos 80/90 por serem extremamente democráticos. Hoje em dia as pessoas apenas fingem que são politicamente corretas. Mundinho hipócrita. Cheio de rótulos, tudo tem que
passar por crivos, regras... Um saco! Continuo produzindo. Alguma coisa
muda... muda o tema, fica mais sério, mais sóbrio, mas a essência maldita
continua. Sei que a gente só para quando morre... de preguiça”.
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Neri (1961) e Werneck (1948)
“Faria tudo outra vez!” Com o entusiasmo de uma missão bem cumprida, Neri Rosa lembra a trajetória nos quadrinhos que, de certa maneira,
começou no botequim-restaurante Bife Sujo, localizado numa travessa ao
lado da praça Osório — estabelecimento boêmio frequentado por artistas,
jornalistas e publicitários, entre os quais ele e seu colega Werneck. Juntos,
criaram a tira diária Bife Sujo & Cia, publicada diariamente no jornal Correio de Notícias em 1986 e, entre 1990 e 1991, com periodicidade semanal.
Uma tira de um quadro só que definiam como uma “ilustração-piada” ou
“piada panorâmica”, cuja trajetória Neri exemplifica:
“Foi tudo ideia do Werneck. Fazíamos dupla de criação em uma
agência de publicidade, e eu desenhava pelos cantos. O Werneck viu que
podia unir as frases/textos dele e a anarquia começou. Virou publicação
diária no jornal Correio de Notícias em forma de tiras. Virou livro (Talão de
cheques, 1986), que esgotou em pouco tempo. Virou exposições com rock
pesado e muitas cervejas. Até fanzine saiu com a marca Bife Sujo & Cia.
Saiu na revista Chiclete com Banana, do Angeli, e viralizou no país. Recebi mais de 1.000 cartas, somente as minhas — fora as cartas do Werneck.
Queimei todas elas de felicidade, pois já não tinha onde guardar mais”.
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Irônico, o parceiro Rui Werneck de Capistrano justifica a origem de
sua tira Na Corte do Rei Bobo, produzia sozinho e assinava sob o pseudônimo de Boethius, para diferenciar do Bife Sujo: “A gente precisava preencher a página e pedia para os ‘tireiros’ que mandassem tiras, só que eles
eram/são preguiçosos, então criamos as nossas”.
A série, sempre ilustrada pela mesma figura de um bobo da corte, nas palavras de seu autor: “Tratava de tudo em geral!”, e foi publicada entre 1990 e 1991, no jornal Correio de Notícias, na página chamada
Trendie, espaço semanal onde se publicava tiras de perfil mais alternativo: “Sei que nós, Neri e eu, a partir de um certo número do Trendie,
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fizemos tudo sozinhos. A turma do jornal Correio de
Notícias soltou a bomba em nossas mãos e nós demos
conta. Bolamos uma página com as tiras, mas o pessoal de quadrinhos e cartuns não colaborou. Talvez
achassem que nós ganhávamos dinheiro. Mas o Trendie nunca deu grana. Nós fazíamos só pela diversão”.
Apesar de sua reclamação com relação à ajuda
de autores de tiras, completaram o “elenco” da Trendie
as artistas Tita Blister, com sua Maldita Pulga, e Rosani
Lopes, outra colega de agência, que criou a tira O Infeliz.
Outra tira de Werneck, publicada no Correio
de Notícias, foi Pá-Bufe, presente no livro Esse maluco
é doido (2015). Para Werneck, que também publicou
no Pasquim e na Grafipar, sua obra mais importante foi o livro Talão de cheques do Bife Sujo & Cia, em
1985: “A criação foi pensada durante os expedientes
na PMN (agência de propaganda). Nasceu espontaneamente. O Neri já era artista gráfico premiado e eu
era o redator na agência. A parte do Neri foi a mais
trabalhosa, pois era desenhada. E sempre durante o
expediente. Eu fazia os textos. Quando o livro Talão
de cheques ficou pronto foi uma alegria só. Nós anunciamos numa revista e recebemos pedidos de várias
regiões do Brasil. Vendemos tudo”.

Consultados sobre Rosani Lopes,
tanto Neri como Werneck não
tiveram muito a acrescentar sobre a
autora. Apenas que ela fazia layout
na agência em que trabalhavam,
e que após curta carreira nas tiras,
mudou-se para a França, perdendo
o contato com eles.
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Cartazes das reuniões
do Núcleo abertas ao
público.

Núcleo de Quadrinhos de Curitiba
Depois da primeira “geração” de autores surgida na Gibiteca,
veio um novo grupo, o primeiro formado em sua base por ex-alunos das
oficinas de quadrinhos. Em junho de 1994 ocorreu a 1ª reunião do Núcleo de Quadrinhos de Curitiba, com a apresentação de vídeos e debates abertos ao público — prática que seria parte da programação mensal
da Gibiteca. Esse grupo era originalmente formado por Antonio Eder,
Adriano Moraes, Theo Szczepanski e o autor deste livro. Todos alunos
que frequentaram as oficinas ministradas por professores como Claudio Seto, Paulo Nery, Primaggio Mantovi, Laerte, Luís Gê, entre outros
que lecionaram na Gibiteca no início dos anos 90.
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Uma das primeiras formações do Núcleo: Em pé estão Theo
Szczepanski, Adriano Moraes, Odyr Bernardi e José Aguiar.
Sentados: Antonio Eder e David Araújo
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Ao grupo, com o tempo, se juntou Liber Paz, que se responsabilizou por projetos gráficos, e novos artistas vindos de outras cidades, como
Odyr Bernardes, David Araújo, Gian Danton, Jairo Rodrigues, Márcio Freire e Luciano Lagares. Começando como fanzineiros, eles fizeram diversas
exposições, entre as quais a de maior repercussão foi “Heróis Curitibanos”,
em outubro de 1994, que trazia ilustrações de 29 super-heróis inspirados
no folclore e paisagens locais.
Na medida em que se profissionalizou, o grupo se tornou o Núcleo
Estúdio Gráfico, responsável pela premiada revista Manticore, publicada
Cartaz onde era anexada
a programacão dos
encontros do grupo. Arte
de Theo Szczepanski

em 1998 como minissérie em dois volumes, que misturava ficção científica com cenários de Curitiba. O grupo também teve participação importante nas HQs do herói Gralha, mas acabou se dispersando em 2001.
Enquanto alguns de seus integrantes se tornaram professores regulares na Gibiteca, outros seguiram por trajetórias incomuns, como Adriano
Moraes (1975). Também assinando como Wilbur, após atuar como ilustrador do Jornal do Estado na década de 1990, radicou-se nos Estados Unidos,
onde realizou HQs independentes, a exemplo de Small Clue County e Baron
Munchaunsen. Sobre esse período de formação artística, amizades e discussões de quadrinhos e cultura na Gibiteca, ele recorda o que mais o marcou:
“A primeira lição mais importante para mim veio das aulas do Pau-

A primeira revista
publicada por integrantes
do Núcleo era para ter
sido a primeira de uma
série nunca realizada
com histórias dos “Heróis
Curitibanos”. Capa
ilustrada por Alessandro
Dutra.

lo Nery, que dissecava seu desenho e apontava tudo de errado numa perspectiva técnica. Envolvia algo que eu acho uma lição básica: todo artista,
escritor, autor em geral adora o próprio trabalho, está envolvido e, vez por
outra, precisa de críticas profissionais e objetivas para evitar decisões involuntárias. Ou simplesmente assumir que ainda não estudou toda a técnica necessária para o que quer fazer. O que funcionou nas aulas do Paulo,
foi aprender a manter seu ego em cheque. Ele chegava, descia a lenha,
mostrava o que estava errado e tinha o conhecimento para passar. A arte
melhorava com os estudos e a prática. Tinha a mentalidade das pessoas
que, sinceramente, queriam aprimorar sua arte e era o completo oposto
do que ingleses chamam Ivory Tower (o clube onde todo mundo se admira). As opiniões sobre os trabalhos eram honestas, algumas vezes brutais,
mas quando um elogio aparecia, ele era merecido. Enfim, era uma comunidade de pessoas que adoravam quadrinhos, estudavam a forma e liam
como malucos — logo, a parte do Núcleo foi mais uma consequência do
ambiente e da comunidade da época”.
Outro membro do Núcleo que se manteve ativo nas HQs após o
fim do grupo foi Antonio Eder (1971), que vinha do circuito fanzineiro.
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Em 1994, em parceria com Alessandro Dutra, Eder publicou Dr. Clima,
graphic novel independente editada pelo SESC-PR. Em 1998 foi o principal desenhista da minissérie Manticore, que ganhou o prêmio Ângelo
Agostini e o troféu HQMIX, que foi escrita por Gian Danton, seu roteirista
mais recorrente. É um dos cocriadores do super-herói Gralha e publicou
as tiras Movieman, nos jornais Gazeta do Povo e Primeira Hora. Também
ilustrou Chalaça — O amigo do Imperador e 07 Vidas (ambas com roteiro
de André Diniz), O dinossauro do Amazonas (roteiro de Plínio Gonzaga Jr)
e Brichos (roteiro de Paulo Munhoz e Érico Beduschi). Seus livros solo são
O breve verbo e Espectros microscópicos. Também edita quadrinhos agregando diversos artistas pelo selo Quadrinhópole, como em O Gralha —
Artbook (2015), e também pelo selo Dogzila, cujo primeiro livro coletivo foi
Cidade sorriso dos mortos-vivos (2013), que reuniu pela primeira vez, numa
só publicação, 58 artistas entre cartunistas, ilustradores e quadrinistas locais. Essa antologia foi seguida de Bocas Malditas (2014), com proposta semelhante. Em ambos os projetos, trabalhou em histórias curtas, em parceria com a dupla Walkir Fernandes (desenhos) e Carol Sakura (roteiros), com
quem também realizou o livro Se meu cão falasse tudo seria poesia (2016).

Ilustração inédita de José Aguiar feita em 1994, reunindo
todos os “Heróis Curitibanos”. Em destaque, o Dr. Clima,
único a ter uma história finalizada.

Acima, capa de Manticore,
ilustrada por Adilson
Orikassa, cujo nome
batizou em 2018 a
Incubadora da Gibiteca.
Abaixo, duas antologias
organizadas por Eder,
ambas com capas de
Walkir Fernandes.
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Theo Szczepanski (1975)
“É importante que o desenhista seja levado a desenhar coisas que
não desenharia por vontade própria. A necessidade de atender outros objetivos, com diferentes publicações, abordagens e autores, o leva a pesquisar
referências, a exercitar a interpretação de texto e buscar outras formas de desenhar... Sou grato à minha experiência como ilustrador em jornal, porque
eu tinha de desenvolver rapidamente ilustrações para temas diversos.”
Também egresso das oficinas da Gibiteca e um dos primeiros
membros do Núcleo de Quadrinhos de Curitiba, Theo iniciou carreira
no Jornal do Estado com a série de tiras do personagem Risco, em 1991.
Entre 1998 e 2006, também fez charges para o mesmo periódico. Em
1995, no suplemento Folha Viva Curitiba, da Folha de Londrina, publicou o personagem Urbano — O taxista. Fez histórias curtas para três
edições da antologia Front e na revista Metal Pesado Edição Comemorativa — 15 anos da Gibiteca de Curitiba.
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Página de A grande cruzada, de Theo Szczepanski.
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Detalha de Mar
paraguayo, adaptação
do livro de Wilson Bueno
feita por Szczepanski.

Depois de um longo período se dedicando à ilustração, retornou
aos quadrinhos em 2016 com uma graphic novel, primeira parte de uma
série sobre a qual comenta: “Até aqui, A grande cruzada é meu manifesto
mais ambicioso nessa área. É um resgate de elementos que foram fundamentais em meu interesse por desenho e literatura gráfica, ainda na infância, como as HQs do Príncipe Valente, Conan, as revistas Metal Hurlant e
Heavy Metal, o contato com os estudos de Carl Jung sobre mitos e símbolos, o interesse por História, especificamente pela Idade Média...”.
Em 2017, Theo lançou a adaptação de Mar paraguayo, livro de
Wilson Bueno, para a antologia Experimentais, editada pela Biblioteca
Pública do Paraná.
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Página de A grande cruzada.
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Liber Paz (1974)
Professor e doutor em Tecnologia pela Universidade Tecnológica
do Paraná, Liber Paz teve sua dissertação de mestrado, “Considerações sobre sociedade e tecnologia a partir da poética e linguagem dos quadrinhos
de Lourenço Mutarelli no período de 1988 a 2006”, premiada com o Troféu
HQMIX, em 2008. Sua tese de doutorado, “Tecnologia e cultura nos quadrinhos independentes brasileiros”, recebeu o mesmo prêmio em 2018.
Além de atuar como designer e balonista de publicações como Manticore
e Quadrinhofilia, colaborou com histórias curtas nas revistas Café Espacial, Metal Pesado — Edição Comemorativa 15 anos Gibiteca de Curitiba,
Quadrinhópole, Fronteira livre e no livro Cidade sorriso dos mortos-vivos.
Também é autor dos álbuns independentes As coisas que Cecília fez (2013)
e Dias interessantes (2015), nos quais aborda personagens cotidianos com
uma poética particular. Sobre esses trabalhos, comenta: “As coisas que
Cecília fez foi minha primeira história mais longa. Revisitei velhos temas,
nostalgias, fiz o tipo de quadrinho que gostaria de fazer quando era jovem
e foi delicioso. Dias interessantes foi tipo uma terapia pra me curar de um
rompimento, pra me encontrar de novo e fazer as pazes com meu presente. Fazer quadrinhos, pra mim, é lidar com as próprias inquietações,
Página de As coisas que
Cecília fez.

é trabalhar para tentar encontrar uma resposta para questões que a gente
não consegue nem dimensionar”.
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Página de Dias
interessantes.
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UCMComics
Também surgido entre as prateleiras da Gibiteca, quando seus
membros começaram a se reunir para fazer fanzines, em 1987; o grupo
UCMComics é formado por Marcelo Castilho, Wilson Vieira, Alan Goldman,
Angelo Roncalle, Fred Macêdo e Marcelo de Oliveira (editor, desenhista e
roteirista), que relembra a origem do grupo: “Começamos a colocar nossas
ideias em prática com revistas feitas no fundo do quintal, ou melhor, no
fundo de nossos quartos. Nós as fotocopiávamos e as transformávamos em
fanzines. Foi com eles e nossos pequenos eventos na Gibiteca de Curitiba
(onde os trocávamos em busca de novos conhecimentos) que começamos
a colocar um selo na capa, UCMComics, seguido logo ao lado pelo título da
primeira revista: Conexão zine. Montamos nosso primeiro site no final dos
anos 90, e ali oferecemos nossas revistas para download gratuito. Fomos,
talvez, junto com o site Nona Arte, pioneiros na ideia de levarmos ao público histórias digitais de graça para baixar em pdf.”.
Além do conteúdo para internet, o grupo também produziu as
revistas independentes Fantasia — O senhor do mundo dos devaneios,
com três edições entre 2014 e 2015, Caixa de vestígios (2016) e Curta
quadrinhos (2016).

247

248

NA-NU
No início dos anos 2000 também surgiu o NA-NU, grupo formado por
ex-alunos das turmas de quadrinhos da Gibiteca: Lucas Fernandes, Guilherme Dias, Simone Hembecker, Allan Ledo, Francis Ortolan e Darlan Ribatski
(DW), entre outros nomes. Eles iniciaram no zine de quadrinhos, textos e
poemas de mesmo nome. Lucas Fernandes comenta os primeiros passos do
coletivo: “O grupo teve início no curso de desenho de histórias em quadrinhos
na Gibiteca, com o professor Paulo Nery, porém a produção e os encontros
extrapolaram as barreiras da sala de aula. O ambiente e o apoio da Gibiteca
de Curitiba foram fundamentais para a existência do NA-NU. O espaço serviu como ponto de encontro e central de distribuição do fanzine por anos”.
O NA-NU publicou sua última edição em 2002. Mas, mesmo com pouco
tempo agindo em conjunto, abriu caminho para que a maioria dos seus
membros seguisse produzindo HQs.

Simone Hembecker (1982)
Autora das tiras Nabuco, um ratinho mal-humorado que, junto de
uma pulga, gosta de brigar com sua desenhista. Por sinal, um alter ego da autora, que criou outra tira com mais uma contraparte: a Super amiga da justiça.
Ela começou a frequentar a Gibiteca por sugestão de uma prima
que a via sempre desenhando em casa: “Por que você não faz um curso
de quadrinhos na Gibiteca?”. Lá, conheceu outros estudantes com os mesmos interesses, muitos deles já faziam suas próprias histórias:
“Ei, se esses caras fazem quadrinhos, eu também posso fazer. Foi
ali que resolvi experimentar traços, estilos e gêneros diferentes, e acabei
fazendo parte do fanzine NA-NU com as minhas tiras de humor do Nabuco. O que começou como uma brincadeira, virou publicação no jornal
O Estado do Paraná em 2001, um blog de tirinhas e, mais tarde, o livro
Nabucomics — Tiras e pões (2014). Do fanzine às livrarias!”
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Página de Campo em branco

DW Ribatski (1982)
“‘Ser quadrinista é ser corno’, disse uma vez meu irmão, Gabriel
Goes. Ser quadrinista é amor platônico desde sempre e para sempre. Adoro quadrinhos, pois é uma arte subestimada. É vista como juvenil. A pessoa diz: sou artista. De quê? De quadrinhos. Você viu o Homem de Ferro
novo? (parafraseei o Daniel Clowes). Quadrinhos é foda-se. Meu mundinho. Sozinho. Noites e noites. Dinheiro zero. Zero, zero.”
Com alma alternativa, esse ex-aluno da Gibiteca de Curitiba, que
começou reunindo suas HQs de fanzines feitas a partir de 1998 no livro
Oficina do diabo (2004), permanece independente, com diversas publicações de pequena tiragem, a exemplo de La naturalesa (2011), Como na
quinta série (2012), Dois (2014), La naturalesa 2.0 e Fixação por insetos,
ambos em 2016. Também atuou, em parceria com Paulo Biscaia Filho e
o autor deste livro, em Vigor Mortis Comics (2011) e Vigor Mortis Comics
2 — Sangue, suor e nanquim (2014), além de desenhar Campo em branco,
graphic novel com roteiro de Emilio Fraia, em 2013.
Em 2017, lançou a adaptação do texto Comendo bolacha maria
no dia de são nunca, de Manoel Carlos Karam, para a antologia Experimentais, editada pela Biblioteca Pública do Paraná.
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Página de Jesus Carlos.
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Allan Ledo (1982)
No final dos anos 1990, quando frequentava as oficinas da Gibiteca, Ledo conheceu Eder Saragiotto Rodrigues, um rapaz que lhe propôs
uma parceria para desenhar um roteiro autoral. Rodrigues tinha um emprego assalariado em uma empresa que confeccionava filtros como peças
de reposição e, nas horas livres, escrevia quadrinhos. Lançaram o fanzine
intitulado Quando os teus amigos querem te foder, que mais tarde passou a
ser Sangrando até morrer, e mantiveram parceria até 2007, quando Rodrigues foi visto pela última vez na Biblioteca Pública do Paraná.
O último trabalho da dupla, intitulado Entressafra, foi publicado
em 2015, como edição especial da revista Café Espacial, para a qual Allan
Ledo também desenhou alguns roteiros de Sergio Chaves. Entressafra foi
iniciada em 2005 e concluída pouco antes do desaparecimento do roteirista Rodrigues, e aborda a vida cotidiana e as relações de trabalho, submissão e as formas de resistência frente ao capitalismo selvagem.
Quando questionado a respeito de sua atividade, Ledo responde: “Os quadrinhos são um meio com possibilidades únicas. Para mim,
fazer quadrinhos é algo estimulante, criativo, algo que sempre fiz por
amor. Mas está mais para um amor não correspondido. Só consigo
pensar em uma frase do Chris Ware que li recentemente: ‘Fazer quadrinhos irá partir seu coração’”.

254

Trecho de HQ de Rodrigues e Ledo publicada originalmente no fanzine Sangrando até morrer.

Francis Ortolan (1983)
A série Maldita Karen, de Francis Ortolan, é sobre uma nipo-descendente indisciplinada e preguiçosa, que precisa cuidar de uma avó,
uma personagem que, no cúmulo do estereótipo da cultura japonesa,
talvez seja uma ninja determinada a matá-la por envergonhar a família.
Começou como webcomic e ganhou um primeiro volume impresso em
2016. Sobre a personagem Karen, Ortolan explica que a inspiração veio de
pessoas reais, mas com elementos de fantasia: “Sempre namorei garotas
nipo-descendentes, e elas viviam um conflito comum entre seguir os caminhos que escolheram ou cumprir a expectativa da família, normalmente mais tradicional e fechada”.
Ortolan publicou quadrinhos nas coletâneas Henshin! Mangá,
Café espacial, Bocas Sujas e charges na revista Referência florestal, além
de ter sido colorista assistente na HQ Louco: fuga, de Rogério Coelho. Na
condição de ex-aluno que retornou à Gibiteca como professor, reflete: “O
ato de fazer quadrinhos em si é trabalhoso, mas não difícil. O que é difícil é
fazer quadrinhos bons e relevantes, além de, é claro, conseguir se sustentar com isso. Fazer quadrinhos bons pode ser só uma questão de estudar
as técnicas e praticar, mas fazer quadrinhos relevantes envolve você saber
o que dizer para o mundo e, embora todo mundo tenha milhões de pensamento sobre o mundo, descobrir quais você quer expor e qual é a melhor
maneira de fazê-lo. Eis o desafio. Sobre a parte do sustento, bom, o que eu
sinto é que quem faz quadrinhos, faz por amor, e tem que pagar um preço
para poder se dedicar à paixão”.
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Página de HQ Maldita Karen.
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O HERÓI COLETIVO
DA CIDADE
Mil novecentos e noventa e sete, aniversário de 15 anos da Gibiteca
de Curitiba. Uma equipe de quadrinistas se reúne, sentindo uma
obrigação quase irresistível de fazer algo para marcar a data. É assim
que foi publicada a hoje histórica edição especial da revista Metal
Pesado, a qual apresentava O Gralha para o público pela primeira
vez. Mas quem era esse inusitado herói curitibano? O texto da edição
trazia um prefácio explicando que o personagem havia sido inspirado
no esquecido Capitão Gralha, criação de um desconhecido Francisco
Iwerten, que supostamente vivera na década de 1940 na capital
paranaense. Diz-se que Iwerten chegou a passar pelo estúdio de Bob
Kane, o criador do Batman, em uma breve visita pelos EUA, o que
teria influenciado suas ideias e a criação de seu herói, cuja revista
teria durado três ou quatro números. Então, uma equipe de nove
quadrinistas decidiu resgatá-lo e vesti-lo com nova roupagem.
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N

o embalo do prêmio Troféu HQMIX que a revista recebeu e
do “resgate de um herói esquecido”, a ideia de produzir novas
HQs com o personagem foi oferecida para o jornal Gazeta do

Povo, que passou a publicar O Gralha em seu Caderno Fun no período
de 1998 a 2000. Se você acompanha O Gralha desde essa época, o que
acabou de ler não é nenhuma novidade. O que você talvez não saiba é
que, ao longo desses anos, vários historiadores de quadrinhos tentaram encontrar mais informações a respeito de Fransciso Iwerten e sua
obra, sem sucesso. Mas a verdade é que Franciso Iwerten jamais existiu
e muito menos um Capitão Gralha na década de 40. O que ocorre é
que os criadores d’O Gralha, quando inventaram todo o conceito da
primeira aparição do personagem, não imaginavam que aquela ideia,
para eles tão obviamente fictícia, se tornaria espontaneamente uma
espécie de ‘golpe de marketing’ que atrairia repercussão nacional ao
personagem. Aquela era uma HQ de 1997 que foi feita sem pretensão
de continuidade. Mas acabou abrindo oportunidade de trabalho a uma
geração de autores locais que iniciavam carreira justamente nos quadrinhos d’O Gralha e, consequentemente, gerou fãs que continuaram
a querer mais do personagem mesmo após o fim de suas publicações
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no jornal. No fim desse período, seus autores se dispersaram, o projeto parou completamente e nada mais se falou sobre isso. Contudo, as
pessoas começam a especular, a criar fanfics, contos etc. e a aumentar
a história. E a dar prêmios póstumos a pessoas que não existem: o ‘lendário’ Iwerten chegou a ganhar um prêmio Ângelo Agostini em 2006,
como um dos mestres do quadrinho nacional.
“Deveríamos ter levado mais a sério nossa criação para evitar
tais situações, mas o afastamento entre os criadores de O Gralha nos fez
perder interesse no personagem e em seu universo. Isso e o distanciamento no tempo nos fez ignorar as proporções daquela ideia que continuava crescendo espontaneamente, mesmo sem nossa participação. E
tudo acabou virando uma bola de neve. É fato, contudo, que a brincadeira foi um pouco longe demais e chega um ponto em que é melhor esclarecer de vez essa história antes que mais danos sejam feitos. É por isso
que aproveitamos o lançamento deste álbum, que traz O Gralha oficialmente de volta depois de uma inatividade nos quadrinhos que durou 13
anos, para esclarecer tudo de uma vez por todas. Em respeito aos leitores
e à história dos quadrinhos brasileiros, aproveitamos a oportunidade para
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pedir desculpas caso alguém tenha ficado ofendido com tudo isso, que
começou como uma brincadeira (quase) inocente e acabou ganhando
proporções gigantescas enquanto seus autores deixaram o personagem
de lado, misturando realidade e ficção.”
Com este texto assinado coletivamente e publicado como posfácio
no livro O Gralha — Tão banal quanto original, em 2014, se desfez um
“mistério” guardado desde a turbulenta estreia do personagem. Afinal,
aquele que para muitos era um heroico, incompreendido, esquecido e
resgatado precursor da cena curitibana de quadrinhos nada mais era que
uma brincadeira quase alçada à condição de lenda urbana ou, pior, tornada como fato histórico. Problema obviamente gerado pela falta de conhecimento geral sobre a história das artes gráficas na cidade, aliado com
o descaso dos criadores para com os fictícios Francisco Iwerten e o Capitão Gralha. Achavam eles ter criado apenas O Gralha, quando na verdade
eram três os personagens que despertavam o interesse dos leitores. Essa
relação esquizofrênica teve sua raiz na própria gênese do trio ficcional:
filhos de nove autores reunidos quase ao acaso pela falta de espaço na
revista Metal Pesado Especial — 15 anos da Gibiteca.
Um problema da curadoria dessa revista, a cargo da coordenadora
da Gibiteca, Márcia Squiba, era solucionar o número limitado de páginas
disponível para que os interessados em participar do projeto pudessem ter
histórias próprias na revista. Havia mais artistas do que espaço disponível
para a edição programada. Uma solução para economizar espaço sem deixar gente de fora foi reunir um grupo de autores em torno de uma mesma
história. Esse grupo decidiu criar uma paródia de super-herói inspirada
em temas paranaenses. Com visual original criado por Alessandro Dutra, a
partir de uma sugestão de nome de Nilson Müller, surgiu O Gralha.
Gian Danton e o autor deste livro criaram o argumento da história, que contou com desenhos de Antonio Eder, Luciano Lagares, Augusto
Freitas, Edson Kohatsu, Tako X e também de José Aguiar.
O resultado foi uma HQ sem coerência, em que cada artista desenhou o personagem à sua maneira e deturpou o argumento original
à sua vontade. Entretanto, mais impactante do que essa história mal
ajambrada foi a introdução escrita por Gian Danton, que contextualizava o herói, dizendo ser uma homenagem a um personagem curitibano esquecido, O Capitão Gralha, criado por um certo Francisco Iwerten
na década de 1940. O texto era acompanhado pela capa de uma das
revistas “perdidas”, além de uma página com a origem do personagem.
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A página que deflagrou a polêmica: o editorial com as
“raras” capa e página do Capitão Gralha. Artes que foram
destruídas por Tako, por receio de que a história do falso
personagem gerasse problemas ao grupo de autores.
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Ambas as páginas contavam com desenhos e texto de José Aguiar, que
buscou emular elementos visuais e clichês dos quadrinhos da época
em que teriam sido concebidas, a partir do visual do Capitão, que fora
concebido por Edson Kohatsu.
Para os envolvidos, a falsidade dos “documentos” era óbvia, tanto
que não deram importância devida ao trote que aplicaram nos leitores.
Talvez isso tivesse passado despercebido e sem maiores consequências, não fosse a iniciativa do maior entusiasta entre os autores d’O
Gralha, Tako X, que em 1998 convenceu Abonico Smith, editor do Fun,
caderno jovem da Gazeta do Povo, a abrir um espaço semanal de meia
página tabloide para o personagem. Um dos motivos que atraiu o interesse do editor do caderno Fun foi justamente o “contexto” do pioneiro Capitão Gralha e o resgate de um ícone local. Assim, o personagem
passou a ter aventuras num espaço onde os criadores do Gralha e outros artistas convidados se revezavam para contar suas aventuras, agora
ambientadas numa Curitiba futurista e ainda mais ufanista que a real.
Nesse universo, a metrópole cresceu tanto que virou uma megalópole,
“engolindo” todo o Estado do Paraná e incorporando todos os cenários
clichês do gênero herói fantasiado. Surgiram vilões como O Craniano,
Cada um dos
desenhistas criadores
do personagem fizeram
uma versão para ele.
Por voto, a versão criada
por Alessandro Dutra foi
a escolhida.

Homem-Lambrequim, Araucária, entre outros inspirados em referências e folclore local.
Originalmente, o conteúdo foi publicado nas sextas-feiras, no caderno Fun, voltado ao público jovem, em um dia em que o jornal tinha tiragem de 80 mil exemplares. Com essa exposição, o personagem alcançou
fama e teve uma antologia dessas histórias, O Gralha — Primeiras Aventuras, publicada pela editora Via Lettera, em 2000, premiada com o troféu
HQMIX no ano seguinte.
Na primeira sequência de aventuras do personagem no jornal, feita por José Aguiar, não havia um pano de fundo ou conceito para ele, tanto
que o autor escondeu o herói até o último capítulo. Seu conceito foi se
formatando coletivamente, na medida em que cada roteirista e desenhista
ia acrescentando ou descartando ideias dos colegas.
Graças ao rodízio de artistas, a página acabou se tornando um importante aglutinador de jovens autores, no que cada um era livre para dar
sua interpretação pessoal do herói — criatura concebida coletivamente,
aberta a novas interpretações a cada capítulo. Uma espécie de esquizofrenia estética saudável.

Tako retrabalhou o
visual inicial, definindo
o modelo a ser seguido
pelos colegas. Nem
todos seguiram
fielmente as indicações,
pois cada autor o
desenhava à sua
maneira. O personagem,
por ter muitos pais,
possuía muitas versões
que eram variações dos
primeiros estudos.

Na época, não havia nenhuma editora local publicando quadrinhos, e os jornais eram a única fonte de uma mínima renda possível para
quem trabalhasse com eles.
No segundo ano da série, Antonio Eder e José Aguiar assumiram
a função de editores da página, numa tentativa de dar coerência e cronologia ao personagem. Mas com a troca da editoria da Gazeta em 2001,
O Gralha perdeu seu espaço para uma série de tiras sobre adolescência,
algumas inclusive feitas por parte de seus autores.
O grupo se dispersou e por mais de uma década não se publicou
material com o herói, excetuando algumas participações não autorizadas
em HQs independentes feitas por admiradores.
Tako X ainda manteve o personagem em destaque ao realizar dois
curtas-metragens, em 2002 e 2004. No ano seguinte, uma HQ curta de
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Aguiar foi publicada na revista Wizard Brasil e, no mesmo ano, houve também uma peça teatral, dirigida por Edson Bueno1 no teatro Lala Schneider,
durante o Festival de Teatro de Curitiba.
Em 2006, uma nova iniciativa de Tako X foi produzir webcomics com o Gralha, numa ação coletiva em que cada autor postava um
quadro por dia. Mas o projeto não prosperou, e depois disso o personagem praticamente desapareceu devido ao desinteresse dos seus
próprios criadores.
Enquanto não haviam perspectivas de novas histórias, mais pessoas liam a revista original, de 1997, sobretudo o contexto fictício de Gian
Danton acompanhado da capa e página do gibi perdido do personagem.
Os leitores, com o passar dos anos, passaram a levar cada vez mais a sério o chiste e a pesquisar sobre o assunto. Iwerten chegou a ser premiado
como Mestre do Quadrinho Nacional no prêmio Ângelo Agostini, e até
uma escola de samba paulista quis homenageá-lo. Depois de um hiato de
mais de uma década sem produzir histórias oficiais do Gralha, Francisco
Iwerten se tornou mais relevante que o personagem.
Os autores só oficializaram sua invenção e pediram desculpas públicas em 2014, quando a editora Quadrinhópole passou a publicar edições
com histórias tanto de O Gralha, como do Capitão Gralha “feitas” por Francisco Iwerten, agora também assumido como ser ficcional. Nessa nova fase,
com a presença apenas alguns dos criadores originais, o projeto continuou
cumprindo seu papel de aglutinador, reunindo, a partir de então, autores não
só de Curitiba, mas de diversas regiões do Brasil. Os bastidores da produção
do personagem foram esmiuçados no livro Gralha — Artbook (2015).

O herói na versão de
três artistas convidados:
Jairo Rodrigues, Rui
Silveira e Adilson
Orikassa.

1 Sobre Bueno, é importante frisar que ele foi o primeiro coordenador da Gibiteca,
além de ter dirigido em 1990 uma peça antológica da cena teatral local: New York por
Will Eisner, que permaneceu um ano em cartaz no Teatro Guaíra.
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A fictícia biografia de
Iwerten foi lançada
numa edição de bolso
de tiragem limitada. De
um lado a expansão
do texto da Metal
Pesado, acrescida
de detalhes sobre a
carreira e vida pessoal
do autor fictício e “sua”
criação. No verso do
livro, a contextualização
da brincadeira de
metalinguagem para
os leitores desavisados
não acreditarem
novamente que se
tratava de um fato
histórico.

Gian Danton (1971)
Atuando como repórter da Folha de Londrina, na sucursal Curitiba, Gian Danton teve como uma de suas primeiras pautas entrevistar
autores do Núcleo de Quadrinhos, o qual integraria posteriormente, participando, inclusive, da gênese do “antepassado” do super-herói Gralha.
“O Capitão Gralha e Francisco Iwerten são personagens que ganharam vida própria e cresceram, independente de seus autores, com
uma mitologia que se expandia a cada ano. Foram tema da minha tese
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de doutorado e mereceram um livro sobre Iwerten (escrito com o
Antonio Eder e ilustrado e diagramado por JJ Marreiro), em que,
de um lado, conto a biografia fake de Iwerten e, do outro, conto a
história por trás de sua criação. Essa mistura de realidade e ficção,
que eu chamo de hiper-realidade, foi o que sempre me fascinou
no caso de Iwerten. Algo que criamos como brincadeira foi tido
como realidade por 18 anos. Na verdade, acho o Capitão Gralha
muito mais fascinante que o próprio Gralha, justamente por esse
aspecto hiper-real. Quando finalmente a história foi revelada, puCapa ilustrada por
Luciano Lagares.
As edições 3 e
4 originalmente
concebidas não
foram publicadas,
mas a Manticore teve
um terceiro volume
publicado anos depois
com acabamento
gráfico mais simples —
sem cores e sem parte
da equipe original.

demos brincar com essa mitologia. Fui um dos idealizadores, roteirista e responsável pelos textos do álbum do Capitão Gralha,
lançado pela editora Quadrinhópole, e foi um dos trabalhos mais
divertidos que já participei.”
Outro projeto importante em que escreveu, quando atuava no
Núcleo de Quadrinhos, foi a revista Manticore — Quadrinhos de terror
e ficção científica, que teve apenas seus dois primeiros números lançados na forma de minissérie, com arte e papel luxuosos para os padrões
do que se produzia à época, além de distribuição nacional. Alguns de
seus roteiros escritos para as edições 3 e 4, que não aconteceram, foram publicados anos depois no álbum Quadrinhofilia, de José Aguiar.
“A Manticore surgiu por um pedido de um editor de Curitiba,
que queria aproveitar a onda de popularidade do chupa-cabras. Na
época, falava-se muito que um ser estava matando cabras na região
sul do país e sugando seu sangue. Mas a ideia, logo descobrimos, era
fazer um gibi descartável, uma história rasa, apenas para aproveitar
o fenômeno. Descobrimos que ele era muito fã do seriado Arquivo X
(ele tinha inclusive um pôster do seriado em seu escritório) e o convencemos a fazer algo na linha terror com ficção científica. E, enfim, o
impacto na época foi grande. Primeiro porque as duas edições foram
feitas com arte pintada, numa época em que todo mundo só fazia cor
por computador. Além disso, creio que meu texto conseguiu captar
bem o inconsciente coletivo da época. O resultado foi que a Manticore ganhou diversos prêmios, incluindo o Ângelo Agostini de melhor
roteirista. É, sem dúvida, um dos trabalhos de que mais me orgulho.”
Além desses trabalhos, Danton também é reconhecido como
roteirista de revistas como Família Titã e de livros sobre quadrinhos,
tais como Grafipar: a editora que saiu do eixo, Como escrever quadrinhos e Francisco Iwerten, a biografia de uma lenda.
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Nilson Müller (1941)
Começou ainda adolescente ilustrando vitrines de lojas, depois tornou-se cenógrafo televisivo. Ilustrou livros infantojuvenis e
didáticos, sendo também reconhecido por seu trabalho como pintor
e, principalmente, ilustrador publicitário. Foi o ilustrador da última
fase do palhaço Zequinha, surgido como figurinha de balas em 1928 e
que, em 1979, se tornou um popular álbum de figurinhas.
Na verdade, Müller sempre quis ser autor de quadrinhos, chegando a desenvolver algumas histórias focadas em questões ambientais que
não chegaram a ser concluídas por falta de patrocinadores.
Publicou cartuns esporádicos, sem se dedicar a eles devido às demandas que a publicidade impunha.
Na década de 1980, por indicação de Mauricio de Sousa, conheceu
o quadrinista Joe Kubert, na época trabalhando na editora Marvel Comics. Kubert se interessou em contratá-lo para desenhar super-heróis, mas,
como ainda era uma época em que o trânsito de artistas não era facilitado
pela internet, Müller abriu mão desse sonho por não poder se mudar com
a família para os Estados Unidos.
Anos mais tarde, em 2014, realizou parcialmente seu sonho de
ser quadrinista no álbum O Gralha — Tão banal quanto original, onde
desenhou “O limite final da queda”. Uma HQ de O Gralha, o super-herói
que batizou e cuja edição de estreia, na revista Metal Pesado — Especial
15 anos da Gibiteca de Curitiba, contou com capa de sua autoria. Em
2016, recebeu homenagem na forma de uma sala de exposições com seu
nome na Gibiteca de Curitiba.

Página produzida para
o mercado norteamericano.
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Nesta e na página
anterior, trechos do livro
O Gralha — Tão banal
quanto original (2014).

269

270

Edson Kohatsu (1965)
Começou carreira em São Paulo, na editora Nova Sampa, produzindo as versões em quadrinhos das séries televisivas japonesas Jaspion,
Changeman e Flashman. Em 1996, radicou-se em Curitiba, onde, entre
outras coisas, foi o criador do visual retrô do Capitão Gralha.
“Comecei a atuar mais constantemente como desenhista de quadrinhos, iniciando pelo Gralha. Em paralelo, o Capitão Gralha surge como
um personagem de uma realidade alternativa da Curitiba dos anos 40...
Um herói sem muitas características típicas deste gênero que esperamos
Kohatsu foi o criador do
visual do Capitão Gralha

que seja normalmente determinado, objetivado e corajoso. O Gralha é um
herói brasileiro se ajustando, na busca de autoconhecimento e procrastinações.
Naqueles anos, junto com Eduardo Moreira, fundei o estúdio de
ilustrações Elenco, que desenvolveu um ambicioso projeto de histórias em
quadrinhos na então recém-inaugurada internet: a HQnet — site em que
colocaríamos HQs de autores nacionais, em tiras e páginas de quadrinhos
em formato para web. Bastante inovador e adiantado para a época.”
Depois de um tempo afastado das HQs, volta a publicar na antologia As aventuras perdidas do Capitão Gralha e, em 2016, lança sua primeira HQ independente.
“Em conjunto com o roteirista estreante Fabio Fratt, produzimos
o primeiro número de Relinkarium, uma história de ficção científica ambientada em um mundo pós-apocalíptico, contando o início de uma jornada de descoberta e conhecimento de um grupo de jovens. Hoje, os quadrinhos estão em transformação e tudo indica um caminho cada vez mais
claro para a internet, e a autopublicação que democratizará a produção e
distribuição das HQs, muito parecido com aquele sonho iniciado na HQnet nos anos 90.”

271

Uma página de As aventuras do Capitão Gralha desenhada por
Elton Koshikawa, pseudônimo de Edson Kohatsu.
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Página de Relinkarium.
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Carlos Magno (1976)
Colaborador de editoras norte-americanas como Marvel, DC, IDW
e Boom Studios, Magno desenhou, além de super-heróis, séries inspiradas em filmes como Planeta dos Macacos, Transformers, Robocop e Kong
of Skull Island. Na França, desenhou o álbum Les 7 Merveilles. Antes de
se tornar um artista requisitado no exterior, Carlos Magno (não confundir
com o roteirista homônimo da Grafipar) realizou uma série de HQs curtas d’O Gralha, que ficaram anos arquivadas, enquanto o segundo livro
do personagem não era publicado. O que só aconteceu quando o livro O
Gralha — Tão banal quanto original chegou às livrarias. “Em 2005, quando
comecei a trabalhar profissionalmente com histórias em quadrinhos, tive a
graça de ‘cair no colo’ da poderosa DC Comics e desenhar seus personagens
mais icônicos: Batman, Superman e os demais outros. O mesmo aconteceu
com a Marvel quando me foi oferecido, por um instante, o meu personagem
favorito: O Incrível Hulk. Mas achar que eu somente tive a sorte de trabalhar
com esses dois ‘monstros’ da indústria logo no começo de carreira é injusto. Sempre digo que o ‘termômetro’ pra minha vida profissional foi O Gralha. Me recordo que eu o abracei com paixão e que tinha dado o melhor de
mim. Foram vários estilos para o mesmo personagem. E, apesar de confuso,
mesmo para um iniciante como eu, O Gralha ficou lindo e esse excêntrico
‘curitiboca’ sempre vai morar no meu coração.”

Detalhe da HQ Milton
— O melhor amigo do
Gralha, publicada em
O Gralha — Tão banal
quanto original, em 2014.
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OUTROS AUTORES,
OUTROS CAMINHOS
Independentemente da influência direta do espaço institucional da
Gibiteca, ou dos grupos que se formaram em seu entorno, muitos
artistas de Curitiba batalharam seus nichos profissionais na imprensa e
mercado editorial locais. Seja nos jornais, editoras ou em publicações
independentes, fizeram carreira desenvolvendo materiais autorais,
adultos, infantis e até religiosos. Seus trabalhos não seguem uma
diretriz única, apontando uma diversidade não só de estilos mas de
abordagens, inclusive comerciais.
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N

as décadas de 1980 e 1990, pouco mudou em termos de publicações e, a exemplo do que já foi mencionado, os jornais eram a
principal vitrine para os que aspiravam trabalhar com narrativas

gráficas na cidade de Curitiba.
Revistas ou livros ainda eram raros, o que, como também já foi citado nesta obra, só começou a mudar no fim do século, quando, acompanhando uma tendência do cenário nacional, publicações independentes
que não se pretendiam fanzines começavam a surgir timidamente, em paralelo com o surgimento das comic shops.
Em tal contexto é necessário frisar o importante papel de circuito
“alternativo” promovido pela Itiban Comic Shop, de propriedade de Mitie
Taketani e Xico Utrabo, que se tornou o único comércio do gênero a se
firmar na cidade. Desde 1989, essa loja especializada em HQs promoveu
lançamentos e debates com autores locais e de outras cidades e estados,
criando seu próprio circuito de eventos. Por muito tempo, foi uma das
poucas alternativas locais para os consumidores de quadrinhos importados e tornou-se também, ao longo dos anos, ponto de referência dos autores independentes, apoiando muitos deles.
Neste capítulo, estão presentes autores de três diferentes gerações,
organizados em uma sequência cronológica, alguns ativos desde a década
de 1980 e outros com uma produção ainda pequena mas constante e relevante para o cenário curitibano até 2018.
Na primeira década do século XXI, o barateamento dos custos de
impressão auxiliaram a lenta volta de publicações desatreladas dos jornais. A internet também permitiu a circulação de obras. Mas é a partir
desta década, em particular com o fortalecimento dos eventos culturais
na capital paranaense, que serão abordados no próximo capítulo, é que se
sedimenta um novo perfil de jovens artistas: mais desatrelados dos modelos anteriores de publicação, que eram economicamente dependentes
de grandes estruturas empresariais. São nomes proativos no sentido de
desenvolver uma cena artística independente com um perfil profissional,
que reverbera além da cidade.
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Márcia D'Haese (1957)
“Uma formiguinha que nasceu na minha adolescência, a partir
de uma história de um disquinho chamado A formiguinha e a neve e de
uma caricatura de um amigo que tinha o apelido de ‘Formiga’.” É assim
que Márcia resume a gênese do personagem que, desde 1980, se espalhou
nacionalmente num nicho paralelo ao tradicional mundo dos jornais e revistas habitado por seus colegas de traço: o religioso. Batizada como Smilinguido, a formiga se tornou um fenômeno transmídia, tendo estampado
centenas de produtos, estrelado desenhos animados e quadrinhos.
A formiguinha desenhada por Márcia ganhou textos de Carlos
Tadeu Grzybowski e outros colaboradores. O principal deles foi David
Araújo, que viria a colaborar com o Núcleo de Quadrinhos de Curitiba e
escreveu o gibi mensal Smilinguido em quadrinhos, publicado entre 2003
e 2006. Alguns anos antes, ele já havia roteirizado três HQs da popular formiguinha, todas publicadas em 1997. Smilinguido e os Cupíntios, Smilin-
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A série Mig e Meg, desenhada por Márcia e
roteirizada por David Araújo, teve início em 2007
e durou 6 edições.
guido cheio de energia e O quê? tinham formato e proposta de álbum de
história longa e fechada voltada para venda em livrarias, declaradamente
inspiradas no formato da série francesa Asterix.
Outro pioneirismo de Smilinguido, pouco lembrado, foi a produção de um média-metragem em desenho animado, totalmente gerado em computador, em 1990: Moda amarela. Mas sem os recursos
para sua divulgação, e por se tratar de um produto de nicho específico,
não teve a repercussão que sua iniciativa poderia ter gerado na época
de sua produção.
Após seu desligamento da editora Luz e Vida, que continuou a
produzir tiras, HQs e animações da formiguinha, Márcia criou novos personagens de caráter evangelizador para a editora Arco: as crianças Mig e
Meg, que também tiveram uma série de quadrinhos em 2007 que durou 6
edições, também roteirizadas por David Araújo, e duas antologias de tiras.
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Carlos Chá (1970)
“Os adornos eram um diferencial do Pismuga. Tudo era caprichado
nos cantinhos... Adorava aquilo.” Essa é a lembrança de Carlos Chá da tira
sobre uma criança alegre e otimista que vivia num mundo de fantasia, em
tiras emolduradas por adornos diversos que remetiam à estética de cartões
postais. O personagem surgiu quando Chá, ainda estudante do Colégio Estadual do Paraná, desenhava cartões para as namoradas (dele e dos amigos).
Pouco tempo depois, Pismuga estreou no Correio de Notícias, seguindo para O Estado do Paraná e, por fim, Gazeta do Povo. Sobre esse
começo, o autor afirma o seguinte: “Rosirene Gemael, uma repórter do
Correio de Notícias, foi a primeira a me convidar para publicar periodicamente. Eu tinha 17, 18 anos. Fui batendo na porta dos outros jornais, da
editora. Tudo dava certo... Até fui convidado para largar tudo e trabalhar
nos estúdios do Mauricio de Sousa em SP. Mas prossegui por aqui...”.
O personagem também ganhou o livro Pismuga e sua turma, em
1989, o que rendeu participações em feiras e eventos em escolas de todo
o Estado: “As ações nas escolas eram fantásticas. Era, muitas vezes, o primeiro e único contato da criança com um autor. Elas perguntavam coisas
do tipo: Você vive num castelo? Come que nem a gente? Foi aí que percebi
a grande responsabilidade que era publicar um personagem. Porque ele
era um canal direto com as crianças e adolescentes, e também o adulto.
Senti que o Pismuga então tinha uma ‘missão’, que era transmitir otimismo, alegria, positivismo e amor à natureza. Era muito bom ‘conviver’ com
o Pismuga. Sentia prazer em levar a mensagem dele para as pessoas. Já
havia muitos personagens violentos, briguentos e estressados... O mundo
precisava de coisas positivas. Nada mais atual, né?”.
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Páginas de Pismuga pertencentes ao acervo da Gibiteca de Curitiba.
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Foca Cruz (1963-2018)
“Acho que é a alma da arte sequencial pegar o texto/roteiro e achar
a exata medida do tempo na distribuição e dimensionamento dos desenhos na prancha. Os chatos também decupam...”
Com essas palavras, Luiz Alberto Cruz define aquilo que chama
de “quadrinhar”. Ele foi um artista premiado por seus trabalhos nas artes
visuais e na publicidade. É dele, entre outras criações, o cartaz da famosa
peça New York por Will Eisner, do diretor Edson Bueno.
Quadrinista esporádico, colaborou nos jornais O Correio de Notícias, Jornal do Estado e Nicolau, em que publicou HQs curtas. Algumas delas do seu personagem Capitão Blood, uma mistura de Júlio Verne com os
piratas dos filmes de Errol Flynn e alguns heróis espaciais como o Capitão
Kirk. Sobre a vida curta do personagem, recordou: “Não publiquei quase
nada pelo simples motivo que quando estava na pilha de quadrinhar, lá
por 89/90, não existia quase nenhuma publicação, tinha a Animal e a Abril
Jovem. O Nicolau era nosso refúgio”.
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Versão colorizada de HQ publicada originalmente no jornal Nicolau.
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Ainda sobre a arte de fazer quadrinhos, considera que “a HQ
nada mais é que uma ilustração sequenciada, fatiada pra dar a sensação de passagem de tempo. A questão é que minhas ilustrações não
podem ser chamadas de ilustrações porque não vieram exatamente de
um texto, e sim de uma ideia ainda abstrata... Mas ao mesmo tempo
me utilizo do sequenciamento para quase contar uma história, ou pelo
menos fazer com que o observador tenha a sensação de que existe ou
pode existir uma história ali naquele desenho, com mais força do que
se fosse apenas uma imagem. Talvez seja uma influência muito forte
que tenho do cinema, da animação e da televisão. Então, o Capitão
Blood se situa nesse mar indeciso entre a HQ e a ilustração, mas é mesmo um desenho sequenciado, ou ‘quadrinhado’”.
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Renato e Roberto Fernandez (1972)
Assim como outros artistas de sua geração, os gêmeos Fernandez
publicaram suas primeiras tirinhas na página de leitores da Gazetinha.
Estrearam aos 11 anos com uma tirinha futurística chamada Zaxxon.
Adolescentes, começaram a fazer charges no Jornal do CEFET
(Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, que veio a se tornar
Universidade Tecnológica do Paraná — UTFPR) e também em jornais de
pequena circulação.
Anos mais tarde, em 1990, começaram a fazer tiras diárias,
período do qual Renato recorda a maior polêmica de sua carreira de
quadrinista: “Nosso trabalho de maior repercussão foi a publicação
das tiras do Peladão & Minerva, no Jornal do Estado — uma divertida
sátira erótica da criação bíblica do homem, que se passava antes da
descoberta do pecado original e, portanto, do pudor. O genial Noviski
qualificou-a de pornô soft. O jornal recebeu um número recorde de
cartas sobre a tirinha. Ganhamos vários fãs e muita repercussão em
outros veículos de comunicação. Mas também recebemos muitas críticas, reclamando da vulgaridade do tema. O editor responsável não
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cedeu à pressão e manteve a tirinha. Mas, após três meses, a pressão
ficou insuportável e a tira foi censurada pela direção do jornal, custando o emprego do editor. A censura matou Peladão & Minerva... e diminuiu nosso interesse por quadrinhos. Sentimos que Curitiba tinha
uma mentalidade muito conservadora.”
Mesmo abalados com o caso, os irmãos permaneceram no Jornal do Estado por mais um ano, alternando suas outras séries de tiras,
com seus personagens mais antigos. Em Almas Gêmeas, os protagonistas eram uma dupla de gêmeos xipófagos (siameses), em que “as histórias funcionavam como uma sessão de terapia autobiográfica, que
nos permitia explorar todas as idiossincrasias relativas a ser gêmeos
univitelinos”. A outra série chamava-se Macho e Fêmea, sobre “o dia
a dia de um casal pra lá de estereotipado nos anos 1990, abusando
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e discutindo os limites do machismo e do feminismo. Como dá pra
notar, nosso trabalho tinha um pouco de tudo, mas nada de politicamente correto”. Já num viés completamente inverso, pouco antes de
se dedicarem exclusivamente à publicidade, retornaram à Gazetinha.
Em 1992, colaboraram com a série infantil Marcozinho. Na época, quem
administrava a série era Eduardo Moreira, pois o seu criador, Tako, havia se mudado para o Japão e não tinha como continuar colaborando a
distância. Os gêmeos ingressaram nesse projeto: “Com a saída do Tako,
o Edu pediu nossa colaboração. No inicio só fazíamos o desenho, mas
com o tempo nos encarregamos das histórias também”. Antes de saírem
de Curitiba, e posteriormente migrarem para os Estados Unidos, os irmãos ainda ajudaram na criação da APIQ (Associação Paranaense de
Quadrinistas), uma das primeiras entidades no Paraná a reunir autores
e apoiar novos talentos, mas que não teve vida muito longa.
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Uma das poucas HQs de
Marcozinho sem a participação
de um de seus criadores.
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Irineu Sant’Ana (1971)
As tiras de Irineu Celso de Sant’Ana, em sua maioria protagonizadas por animais, foram recorrentes nos jornais curitibanos na década
de 1990. Estreou em 1991 no Jornal do Estado, veículo em que publicou
três séries: Dalto — O Dark, baseado no movimento “dark” curitibano
do final dos anos 80 e, segundo o autor, “homenagem ao escritor Dalton Trevisan”. Dalto foi publicado até 1992 e retornou no jornal Primeira
Hora em 2001.
Da mistura do Tubarão, famoso filme dirigido por Steven Spielberg, com o tubarão-branco da costa brasileira, criou também, em 1991,
o Tuba, um tubarão radical e de apetite voraz, que seguiu publicado no
Jornal do Estado até 1992, e depois no caderno Fun da Gazeta do Povo em
2001.
Entre as temporadas nos dois jornais, o personagem ainda teve
uma HQ publicada na revista Metal Pesado Especial — 15 anos da Gibiteca
de Curitiba, em 1997.
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Essas séries no Jornal do Estado deram lugar à Turma do Aruá,
inspirada numa paixão de Sant’Ana: “Como colecionador de conchas,
utilizei um destes espécimes de moluscos brasileiros como inspiração.
Os personagens secundários também se baseiam em bichos do ecossistema lacustre do interior do Brasil, e as tiras focam nas relações de
amizade e companheirismo”.
Posteriormente, Aruá foi publicado no suplemento Gazetinha, da
Gazeta do Povo, em 1998, e, pela primeira vez colorido, no jornal O Estado
do Paraná, na página “Exterminados de Inéditos”, em 2000.
Em 1992, no suplemento Gazetinha, publicou outra série ligada às
suas preocupações com ecologia e meio ambiente — Botinho, inspirada
nos botos do litoral do Brasil, cuja “ideia inicial era chamar a atenção para
a matança indiscriminada dos cetáceos pelo mundo”.
Sua carreira como autor de tiras encerrou com a série O Muro,
protagonizada por uma dupla de gato e cachorro que trabalhavam como
pedreiros. A série, criada “para atingir as classes mais populares”, foi publicada no jornal Primeira Hora em 2001. Depois dessa série, o artista optou
por dedicar-se integralmente à arquitetura.
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Páginas de O senhor dos porcos.
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Adriano Loyola (1973)
“Quadrinho pra mim é vocação. E a vocação de uma pessoa não
é brincadeira. Engana-se quem acha que é ‘fazer o que se gosta’ ou ‘trabalhar por prazer’. Prazer é um estado, volátil e metamórfico que ora se
prende, ora se solta de seu ser. Vocação é outra coisa, é aquilo que você
tem capacidade, resistência e interesse sobre-humano (ou demasiado humano) de fazer, a ponto de significar algo ‘em si mesmo’.” Foi com esse
depoimento, espécie de profissão de fé, que Adriano Loyola, após estrear
com a revista independente Anjos de Curitiba, em 1995, decidiu se recolher aos estudos para se aprimorar enquanto executava quadrinhos sob
encomenda para a editora norte-americana IDW.
Seu retorno aconteceu em 2015, nas palavras do autor, por meio de
“duas obras, sucintas e despretensiosas, que apesar de tão diferentes falam de um mesmo assunto, o autoengano, a supressão de valores universais em nome de picuinhas passageiras: Sossego, uma adaptação do conto
‘A nova Califórnia’, de Lima Barreto, e O senhor dos porcos, HQ na qual, por
meio do uso de símbolos e alegorias, finalmente coloco uma pitada dos
extensos estudos de história que pulularam em minha imaginação nos últimos anos. Parto deste breve reinício para um caminho que, espero, sirva
não apenas a mim, aos anseios ditados por minha vocação, mas aos leitores, àquilo que é afinal o fundamento e o fim de toda obra artística de
algum valor: a expressão da Realidade. Sim, com ‘R’ maiúsculo mesmo”.
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Benett (1974)
Chargista do jornal Folha de S.Paulo e vencedor do Salão de Humor de Piracicaba na categoria Tiras em Quadrinhos, Benett editou a revista Zongo Cômiques (2006), edição única que reuniu suas tiras, além de
textos e trabalhos de outros cartunistas do país.
Entre 1999 e 2017, publicou charges e diversas séries de tiras diárias
na Gazeta do Povo. Entre elas, Salmonelas e Benett-o-matic, na qual o personagem principal era o próprio autor falando das coisas de sua vida. Esse
material foi reunido na antologia Benett apavora! — Tiras infames e desenhos encardidos para toda família disfuncional (2007). O autor comentou
sobre esse trabalho, o que pode sintetizar a visão que tem de seu ofício:
“Sempre quis publicar um livro de tiras que fizesse o leitor quebrar uma
costela, de tanto dar risada. Que fizesse o leitor urrar pelas ventas, tossir
pelas nádegas e ejacular pelas orelhas, de tanto dar risada. Que fizesse o
leitor ter cãibras na mandíbula de tanto rir. Que engolisse a língua de tanto
gargalhar. Que estourasse os globos oculares e mastigasse as gengivas de
tanto rir, que fizesse... ahn, bem, vocês entenderam. Divirtam-se!!!!”.
Outra série que teve um volume impresso foi Amok — Cabeça,
tronco e membros (2013), sobre um jovem psicopata que faz brincadeiras
mortais com seus “amiguinhos”. No suplemento juvenil Gaz+, da Gazeta
do Povo, ele publicou por vários anos seu único personagem “infantil”, o
Punkadinha, definido por ele mesmo assim: “Um punk dos dias de hoje,
com maquiagem na cara, mas que não ouve Good Charlotte, apesar de ter
uma tara incrível pela Avril Lavigne”.
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Guilherme Caldas (1973)
Atuante principalmente no circuito de publicações independentes desde o início dos anos 1990, quando publicou seu primeiro
fanzine em parceria com o roteirista Olavo Rocha, com quem também
realizou Candyland (2010) e Cidade das águas (2015).
Outras HQs de sua autoria são: 1968 ditadura abaixo (2008),
com texto da jornalista Teresa Urban, que relata suas experiências no
movimento estudantil durante a Ditadura Militar, e Relatos da greve
em Curitiba (2015), uma reportagem em quadrinhos, com fotos de
Beto Varella, sobre o choque entre professores e a PM no Centro Cívico de Curitiba: “Na antevéspera do Dia do Trabalho, eu estive lá e
conversei com algumas pessoas que, poucos momentos antes, foram
bombardeadas e estiveram sob a mira das escopetas da PM”, recorda
o quadrinista.
“É através dos meus quadrinhos que consigo colocar e desenvolver minha poética, que me coloco como um artista. O humor de
Candyland, o engajamento de 1968 ditadura abaixo, de Relatos da greve e ainda o lirismo de Anotações do caminho do Uruguai e de Amor ou
de anunciação são facetas minhas daquilo que Oscar Wilde chamava
de ‘ alma poética ’. Os quadrinhos são, sempre, meu ponto de partida,
resultados da minha primeira grande epifania, que tive em 1985, ao ter
em mãos o primeiro número da Fierro*1, lançada no ano anterior. Foi
quando aprendi que quadrinhos podiam ser usados para expressar
qualquer coisa, que podiam ser arte também.”

1 A Fierro, a mais clássica revista argentina de HQs, foi cancelada em março de 2017.
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Detalhe da reportagem em quadrinhos Relatos da greve em Curitiba.
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Marcos Vaz (1971)
“Criar o Curitibinha foi um dos grandes privilégios que tive
nesta existência terrena. Há de se reconhecer que é grande honraria ser autor de um personagem que personifica, num garoto, uma
cidade ímpar como Curitiba, capital do Paraná, a melhor capital
brasileira em qualidade de vida, em preservação ambiental, em
inovação.”
Assim Vaz fala de seu trabalho especializado em personagens infantis voltados à educação e cidadania que seguem a linha
da sua primeira criação, o Umuaraminha, adotado como símbolo
da cidade de Umuarama.
Sua galeria também inclui o Paranazinho e o Brasilzinho,
mas seu personagem de maior projeção, sem dúvida, é o Curitibinha, o piá ecológico. Criado em 1993, em comemoração ao aniversário de 300 anos de Curitiba, tornou-se símbolo da primeira administração do prefeito Rafael Greca.
O Jornal do Curitibinha teve 55 edições e mais duas especiais, todas distribuídas gratuitamente nas escolas da rede pública
de ensino até o ano 2000. Do surgimento até sua última HQ publicada, em 2005, foram, de acordo com o autor, publicados impressionantes 7 milhões de exemplares entre gibis, jornais, cartilhas e
uma revista para colorir. Além de produtos como bottons, moletons, camisetas e bexigas. Houve até um carrinho do Curitibinha,
feito de material reciclado que era trocado por ‘lixo que não é lixo’,
e um boneco inflável de 5 metros de altura feito para uma campanha do McDonald’s.
Quando veio a reeleição de Greca, em 2017, o Curitibinha
foi novamente adotado pela prefeitura municipal e até abriu o carnaval de rua daquele ano. Com apoio oficial da cidade, voltou a
ser publicado e pela primeira vez comercializado no formato livro.
Fora do seu trabalho habitual, Vaz participou também do
livro Cidade-sorriso dos mortos-vivos, com uma história de zumbi
protagonizada por seu personagem mais famoso. Sobre a similaridade de suas criações, Vaz comenta que são “todos personagens
com uma mesma essência: despertar a consciência ambiental e a
simbiose homem-natureza”.
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Rafael Camargo (1978)
Camargo foi autor de charges esportivas nos jornais O Estado do
Paraná e, a partir de 2006, na Tribuna do Paraná. Neste veículo, publicou
as tiras Tricornetas: “Foram tentativas de cobrir o buraco deixado pelos Los
3 inimigos, com a saída do Tiago Recchia. Cheguei a fazer outros, como a
Wilsinha Chuteira. Os personagens não tinham muito boa aceitação, uma
vez que eram muito associados a uma marca forte já existente”.
Camargo tem uma opinião, que costuma repetir aos interlocutores, a respeito de sua produção e eventual missão artística: “Acredito que
o artista tem o privilégio de sensibilizar as pessoas, para mudanças necessárias nelas mesmas e na relação com o mundo”.
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Pryscila Vieira (1978)
A autora explica como surgiu sua personagem mais famosa: “Em
2005, às turras com um ex-namorado machista, dei-lhe um ultimato: ‘Se
não quer conversa com mulher de verdade, fique com uma boneca inflável que não pensa!’”. Inspirada no rompimento, Pryscila desabafou na
prancheta por meio de Amely, que, segundo ela, é “a primeira boneca inflável feminista do mundo”.
Sobre o “parto” da personagem, acrescenta: “Embora tenha sido
criada de forma autobiográfica, Amely cresceu e virou sucesso de público
nos maiores jornais do país, sempre retratando com bom humor as profundas mudanças das mulheres na última década. O paralelo traçado entre a vida real da cartunista Pryscila e a vida projetada nos quadrinhos é
o eixo principal que conduz a narrativa das tirinhas, embora a cartunista
relute em admitir tanta aproximação”. Amely lhe rendeu convites para exposições sobre os direitos da mulher pelo mundo, publicações nos jornais
Metro Internacional (2007 a 2010), Folha de S.Paulo (2010 a 2015) e no portal UOL Notícias. Em 2015, Amely teve sua primeira antologia publicada:
Amely, uma mulher de verdade — seleção das melhores tiras da personagem, todas comentadas pela própria autora. Outra personagem da autora
é Depryzinha, esta sim de carne e osso.
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Quadrinhos da personagem Depryzinha.
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Nilson Sampaio (1975)
Criou em 2000 as tiras Cuca e Racha, baratinhas que são, na verdade, “um casal de classe média cheio de vontades e desejos, mas também
cheio de dilemas e picuinhas. Ou seja, um casal com todos aqueles problemas que você também tem”.
A tira, que começou no caderno Fun da Gazeta do Povo, foi premiada em 2005 no Salão Internacional de Humor de Paraguaçú Paulista.
Também chegou a ser veiculada nos periódicos O Estado do Paraná, Jornal do Brasil, Primeira Hora, O Sul e até na Argentina, em um dos suplementos do jornal La Nacion.
Em 2016, a série ganhou uma antologia intitulada Cuca e Racha
subindo pelas paredes. Sampaio também atuou como chargista nos jornais
A Folha da Imprensa e Diário Popular.
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Simon Taylor (1974)
Atuou como chargista nos jornais A Folha da Imprensa, A Cidade,
Agência Cone Sul de Notícias e Hora H, no qual publicou as tiras de Magal,
o repórter legal, também veiculada no jornal Extra Pauta, do Sindicato dos
Jornalistas do Paraná.
Em 2013, lançou o livro de cartuns Meus cases de sucesso. No mesmo ano, editou e foi coautor do livro Maurício em charge, uma coletânea
de charges políticas sobre o ex-prefeito Maurício Fruet, e participou da coletânea Cidade sorriso dos mortos-vivos com a HQ Zumbitiba.
Foi cofundador da versão curitibana do grupo internacional “Urban Sketchers” e um dos organizadores do primeiro “Encontro Nacional
de Urban Sketchers”, onde foi lançado o livro Sketchers do Brasil.
Em 2017, publicou A caricatura da arquitetura, com 137 ilustrações de espaços públicos e prédios do Brasil e da Europa.
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André Ducci (1977)
Colaborou com o Almanaque Entropya e publicou esporadicamente HQs curtas em antologias como Entre quatro linhas e em seu site,
além de ser coautor da graphic novel Vigor Mortis Comics 2 — Sangue, suor
e quadrinhos (2014).
Seu primeiro livro de quadrinhos foi Fim do mundo, também publicado em Portugal: “Foi uma tentativa de expandir as narrativas mudas
que vinha fazendo com algumas HQs curtas de 6 páginas em média. Essa
chegou a ter mais de 70. Foi interessante testar os limites desse tipo de recurso. Acho curioso: com a HQ se prende muito por ter o texto auxiliando
a imagem, e quando há ausência de palavras, isso acaba tornado a obra
mais exigente quanto à atenção do leitor”. Sobre a diferença entre ilustração e HQ, carimba: “Bom, começa que uma ilustração, pelo contrário,
tende a não carregar um texto e falar por si. Sem contar a síntese de ter
todo um contexto em uma só imagem. Se for ver bem, acabo sendo mais
um ilustrador fazendo HQs”.
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Página de
O fim do
mundo,
de André
Ducci.
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Alexandre S. Lourenço (1981)
No início, Alexandre S. Lourenço produziu histórias curtas sem personagens fixos, misturando características das tiras de jornal com as possibilidades oferecidas pelo meio digital no blog Robô Esmaga, que criou em
2010.
Em 2015, reuniu em livro o material postado em seu blog. No ano
seguinte, lançou sua primeira HQ longa chamada Você é um babaca, Bernardo, indicada ao Prêmio Jabuti, em 2017, na primeira edição em que o prêmio
literário incluiu uma categoria de quadrinhos.
“Com esse segundo livro, pude notar algumas diferenças entre narrativas longas e as tiras que vinha produzindo. Parece que existe pouca intervenção do quadrinista quando se produz uma tira. A distância da ideia até
o resultado final é pequena. Essa urgência faz com que o processo seja mais
fluido, mais honesto, de certo modo. O quadrinho longo, apesar de compartilhar uma mesma fonte, é mais trabalhado, mais pensado, menos inspirado.
A intervenção do autor é pesada e o resultado final fica distante do momento
que te motivou a realizar todo o trabalho. São duas formas completamente diferentes de se trabalhar dentro de uma mesma linguagem. Eu amo as
duas.”
Em 2017, junto de Bianca Pinheiro, Yoshi Itice e Greg Stella criou o
selo La Gougoutte, pelo qual lançou a HQ Boxe.
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Página de Você é um
babaca, Bernardo.
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Cesar Marchesini (1950)
Pode parecer estranho situar Cesar Marchesini em meio a autores
tão mais jovens que ele, porém — cronologicamente — o quadrinista está
situado no mesmo momento que toda uma geração recente, o que o torna
um caso extremamente singular.
Apesar de ser um publicitário veterano, sua estreia como quadrinista se deu somente em 2010, aos 60 anos de idade. Na época, o “debutante” substituiu o veterano Pancho durante uma pausa em suas tiras publicadas na Gazeta do Povo. Antes, segundo ele próprio, “saíram alguns
desenhos no Pasquim (1970). Mas não tenho os originais”.
Suas tiras mudas e sem título circularam diariamente no jornal Gazeta do Povo até 2015, mesmo após o retorno de Pancho.
Marchesini define suas tiras da seguinte maneira: “A única publicação relevante que eu fiz na vida... Não havia um personagem central,
eram pessoas comuns em cenas comuns. Talvez por isso tenha passado
despercebida”. Irônico, alfineta o próprio fato de as tiras serem mudas e
usarem sempre os mesmos protótipos de personagens. “Sou um analfabeto. Por isso, evito escrever... O bonequinho é sempre o mesmo, o que muda
é o gesto e o modo de olhar: com decepção, tristeza ou alegria.”
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Al’Hanati/Yuri RA (1986)
Yuri publicou entre 2014 e 2017 uma tira diária com tintas biográficas
e sem título no jornal Gazeta do Povo. Foi convidado para fazer o trabalho
quando estava em viagem pelo continente europeu. Sobre a experiência,
apresenta o seguinte depoimento:
“Lembro que liguei para o Benett em busca de algum tipo de conselho profissional ou benção, e ele apenas me disse que o importante era que
eu me divertisse. Levei esse conselho como uma máxima pelos três anos que
trabalhei como cartunista, até a Gazeta extinguir o espaço junto com a versão
impressa do jornal. Não posso negar que em algumas semanas o trabalho foi
trabalho. Mas, na maior parte do tempo, o dia que eu separava para fazer as
tirinhas da semana era um dia de diversão. Fui feliz, se não me engano. Já os
leitores da Gazeta não pouparam ofensas e críticas ao meu traço mal feito e
ao meu senso de humor esquisito. Mesmo assim, em nenhum momento o
jornal interferiu no meu trabalho, nem o censurou de qualquer forma. Acho
que isso tende a ser uma raridade nos grandes veículos de comunicação”.
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Bianca Pinheiro (1987)
“Acabei entrando no mercado de quadrinhos muito rápido, meio
no susto.” É assim que a roteirista e desenhista Bianca Pinheiro resume o
vertiginoso início de sua carreira. Estreante em 2012, com o blog “A Vaca
Voadora”, no ano seguinte iniciou a webcomic Bear, em que narra as surreais aventuras de uma menina e seu amigo urso em busca de um lar.
O imediato sucesso da série, que teve três livros publicados entre 2014
e 2016 pela Editora Nemo, levou a autora a publicar o primeiro volume
também na França.
Nesse meio tempo, também fez as HQs independentes Dora, sobre
uma mãe que tem uma filha “estranha e perigosa”, e a HQ de terror Meu
pai é um homem da montanha, em parceria com o marido, Greg Bert.
Seu trabalho de maior repercussão foi a graphic novel Mônica —
Força, na qual ela deu sua visão pessoal da personagem clássica de Mauricio de Sousa. Em 2017, junto com Alexandre Lourenço, Yoshi Itice e Greg
Stella, criou o selo La Gougoutte, pelo qual lançou a HQ Alho poró.
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Página de Bear, de Bianca Pinheiro.
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Página de Mônica — Força, de Bianca Pinheiro.

319

Ibrahim Roberson (1983)
“Há muito espaço no Brasil para dezenas de tipos de abordagens no campo dos quadrinhos. Eu não acho que os americanos
e os japoneses tomam o espaço de quem compraria uma boa revista feita totalmente no Brasil. Tem lugar para todo mundo, e quanto
mais quadrinistas houver, melhor. E, para fazer um quadrinho brasileiro, não creio que seja necessário reinventar toda a linguagem
ou criar algo diferente.”
A declaração de Ibrahim Roberson faz parte de uma entrevista que concedeu ao site 7 em 1, em 2011. Na época, o artista trabalhava exclusivamente ilustrando quadrinhos para editoras norte-americanas como Marvel, DC e Avatar Press, pela qual ilustrou
personagens e títulos famosos como X-Men, Novos Mutantes, Liga da
Justiça, Frankenstein, Mulher-Gato, entre outros. Também colaborou
com editora italiana Sergio Bonelli Editore, desenhando para a série
Adam Wild, escrita pelo italiano Gianfranco Manfredi.
Nos últimos anos passou a atuar com mais intensidade em
Curitiba, onde fundou a escola Club Comics, atuou na curadoria da
Bienal de Quadrinhos e publicou histórias curtas nas antologias Entre 4 linhas e Cidade sorriso dos mortos-vivos.

320

Mylle Silva (1986)
Acima: capa de
Yorimichi, feita por
Leonardo Maciel, e
Samurai, por Yoshi Itici,
Guilherme Match e
Herbert Berbet. Abaixo:
página de Match e ao
lado detalhe de página
de Bianca Pinheiro.

“Eu adoro fazer quadrinhos, a receptividade do público é deliciosa. Mesmo com problema de distribuição, o mercado tem evoluído
muito nos últimos anos e a saída do material tem aumentado cada vez
mais. No entanto, me entristeço um pouco ao perceber que o gênero
ainda é deixado de lado em alguns circuitos literários ou visto como inferior por alguns leitores.”
Roteirista de quadrinhos desde 2013, Mylle Silva participou ativamente na elaboração das HQs Maki, Batsuman e Paf Paf. No ano seguinte,
2014, desenvolveu o primeiro volume da HQ colaborativa A samurai, distribuída em bancas de todo o Brasil.
Em 2015, junto com Yoshi Itice, deu início ao estúdio Manjericão, ano em que editou a coletânea Fliperamas. No ano seguinte, editou o segundo volume de A samurai, sobre o qual comenta: “Quanto ao
tema, sempre fui apaixonada pelo Japão e por personagens fortes, por isso
decidi criar uma guerreira samurai que estivesse à frente do seu tempo.
Acredito que minha escolha foi ótima porque meninas de várias idades se
identificam com a personagem, que luta pelos seus sonhos e não se deixa
abater diante dos obstáculos”.
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Página de A Samurai no traço de Gustavo Borges.
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Robson Vilalba (1983)
“Os desenhos, na minha opinião, não podem servir como muleta.
Se a proposta é jornalística, biográfica ou analítica, os quadrinhos têm que
trazer o máximo de informação para o leitor, e não só uma nova forma de
contar o que ele já sabe.”
Formado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia, Vilalba atua
como artista gráfico e colabora, entre outros veículos, com a Folha de
S.Paulo e o Le Monde Diplomatique Brasil.
Em Curitiba, especializou-se no gênero “reportagens em quadrinhos”, conteúdos que renderam prêmios nacionais e internacionais.
Vindo do Mato Grosso, onde trabalhava como chargista, com passagens por jornais de Londrina, encontrou na capital paranaense espaço
para juntar jornalismo e HQs: “Em 2011, comecei a trabalhar no jornal
Gazeta do Povo, onde fiquei até 2016. Publiquei meus primeiros quadrinhos jornalísticos em junho de 2013 — um relato sobre as manifestações daquele ano. Publiquei vários outros trabalhos depois disso,
entre eles um especial sobre os 50 anos do golpe civil-militar no Brasil,
trabalho que recebeu o prêmio Vladimir Herzog e virou o livro Notas de
um tempo silenciado.”
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Página de Notas de um tempo silenciado.
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Reportagem em quadrinhos Eduardo Cunha tem um plano, publicada na Gazeta do Povo em 2005.
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O amigo secreto, publicado na Folha de S.Paulo, em 2017.
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Yoshi Itice (1987)
“Para mim, os quadrinhos existem por meio de uma simbiose entre autor e leitor. É uma arte que pede a participação ativa do público
para que se possa construir a narrativa. Os sons, o ritmo e o movimento
são concebidos e costurados aos elementos gráficos durante a leitura.
Achar o equilíbrio nessa relação é um dos maiores desafios ao se fazer
um quadrinho e o cenário independente está repleto de experimentações. Entre os diferentes gêneros, formatos, traços, cores e formas, o quadrinho nacional ruma a uma identidade tão eclética quanto pode ser.”
Yoshi Itice começou fazendo webcomics no site Lobo Limão, cujo
primeiro livro foi Last RPG fantasy, premiado com o Troféu Angelo Agostini de Melhor Publicação Independente de 2012: “Uma narrativa não linear, na qual o leitor era convidado a fazer escolhas e, junto dos personagens, explorar cavernas, subir montanhas, enfrentar monstros e encontrar
tesouros. Essa é a grande graça de se fazer quadrinhos: dividir com os
outros nossos sonhos, sentimentos, ideias, personagens e universos que
serão todos recriados no momento em que o livro for aberto e cada página for virada”, diz. Itice criou uma série de tirinhas, satirizando o homem-morcego, chamada Batsuman, publicada em seu site entre 2010 e 2015, e
que teve dois volumes publicados em 2014 e 2016. Também participou das
HQs coletivas Maki, Paf Paf e A samurai (pelo selo Manjericão), além de
idealizar a série Minecomics, inspirada no jogo Minecraft.
Em 2017, junto de Bianca Pinheiro, Alexandre S. Lourenço e Greg
Stella criou o selo La Gougoutte, pelo qual lançou a HQ Eduardo e Afonso
— Eventos semiapocalípticos.
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Página de Eduardo e Afonso.

328

Gustavo Ravaglio (1987)
Ravaglio criou a coleção Capa Preta Quadrinhos Independentes,
com dois livros publicados em 2012 e 2014. Em 2015, publicou a HQ Os
contos do Planta, em que apresenta a história sobre uma planta que queria
ser aventureira. Ela não aceitava o fato de ter de viver uma vida inteira presa
no mesmo ponto e então ganha um corpo para se aventurar pelo mundo.
Em 2017, deu continuidade ao personagem na graphic novel O
Planta — Um bípede entre plantas, indicado ao Prêmio Jabuti no ano seguinte.
Investindo em acabamentos gráficos luxuosos para suas edições,
Ravaglio busca reforçar o aspecto épico e fantástico de seu personagem:
“O Planta se perde em um universo fantástico, onde conhece uma
raposa negra que toca violino e um trapaceiro do mundo mágico. Planta
tentará voltar para casa com ajuda da raposa, mas descobre que as coisas
não são tão simples e mergulha cada vez mais em uma jornada sem volta, com mistérios que terá que resolver antes que descubra o caminho de
casa. Nesse novo livro, tentei trabalhar muitas questões filosóficas e antropológicas de um jeito agradável de ler”.
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Rodrigo Belato (1977)
“Existem momentos na vida de um artista que param no tempo. É
assim que considero a criação do Punk Afonso: um momento de total inspiração artística e espiritual.” Com essas palavras, Rodrigo Belato define o
nascimento de seu personagem, o Punk, que se deu num caderno de escola
quando tinha apenas nove anos de idade. Já rebatizado como Punk Afonso,
teve oito revistas publicadas, sem periodicidade fixa, entre 2008 e 2017.
O personagem também estrelou o curta de animação Punk Afonso
e o abominável Homem-Palito, em 2000, e esteve presente em videogames.
O personagem é um adolescente que namora a garota Punka, lida com a
inveja do “amigo” Clayton Clodoaldo e convive com outros colegas, como
Feia (vista sempre com um saco de papel na cabeça), Yasmin (personagem
afrodescendente), Carlinhos (o primo especial) e o cadeirante Ricki.
Contrariando a imagem contestadora e forte agregada ao termo
‘punk’, Belato define seu personagem como um sujeito “amado por todos
os seus amigos e pela família, que nunca o enxerga como um jovem rebelde. Apenas o próprio Afonso se enxerga como um punk. Porém, sua inocência quebra qualquer modelo anarquista, principalmente quando está
sozinho conversando consigo mesmo.”
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Daniel Saks (1975)
Editor e roteirista, Saks foi o responsável pelo relançamento de dois
dos títulos mais clássicos dos quadrinhos brasileiros: Calafrio e Mestres do
terror — ambos originalmente criados por Rodolfo Zalla (1931-2016) para
a editora paulistana D-Arte. Em 2015, as histórias passaram a ser produzidas em Curitiba, retomando a numeração original.
O projeto começou quando Saks procurou o antigo editor em São
Paulo para conseguir uma edição e um autógrafo. Em sua visita, descobriu
que Zalla possuía cerca de 700 páginas inéditas. Inicialmente, o projeto foi
uma parceria entre ele e a editora Ink&Blood Comics, especializada em
quadrinhos de horror.
Com o tempo, administrou sozinho a empreitada de produzir revistas de banca com a proposta editorial de publicar artistas nacionais
veteranos ao lado de novos talentos. Entre os autores curitibanos já publicados por ele, estão Gian Danton, Aroldo Pereira, Celina Sikora e Sérgio
Mhais, além de colaboradores de outras regiões do Estado.
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UMA CAPITAL
FEITA DE EVENTOS
Curitiba chegou ao ano de 2018 reconhecida, entre
outros motes, como uma cidade de vida cultural
intensa. Entre as diversas linguagens artísticas que se
destacam, as narrativas gráficas vivem um momento
de opções variadas de eventos que valorizam a
charge, o cartum e, principalmente, os quadrinhos.
Não se trata, no entanto, de um fenômeno restrito ao
início do século XXI.
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Reportagem
sobre a exposição
“Caricaturas em
guerra”, do artista
Helio de Barros.

A

cidade tem registros de várias ações que agitaram seu meio em
diferentes épocas — cada uma repercutindo de acordo com o
contexto histórico e abrangência possíveis ao tempo em que es-

tavam inseridas. Ao listar aqui algumas delas, é possível tentar compreender um pouco da evolução da demanda local por essas linguagens. Não só
por parte dos artistas, mas também pelo seu público.
Voltando no tempo, em busca de exemplos de ações públicas
envolvendo as linguagens abordadas neste livro, encontra-se um registro que não se enquadra em nenhuma delas, mas que se trata de
um momento que pode ser considerado importante na valoração e
difusão das artes ligadas ao desenho na cena cultural e imprensa lo-
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cais: uma exposição realizada em junho de 1941, no espaço do Cine
Imperial, pelo artista curitibano Helio de Barros, que reuniu dezenas
de suas caricaturas, incluindo retratos de líderes estrangeiros como
Hitler, Mussolini e Hirohito na mostra “Caricaturas de Guerra”. Além
de matéria no jornal Gazeta do Povo, Barros teve sua abertura prestigiada inclusive por autoridades locais da época — tempo em que o
Brasil não havia entrado na Segunda Guerra Mundial, mas que alguns
poucos artistas locais, conforme abordado no capítulo 3, já despontavam na mídia impressa.
Possivelmente, tanto antes quanto depois dessa iniciativa houve
ações esporádicas relacionadas aos cartuns, charges e às caricaturas na cidade, mas, assim como o evento de 1941, devem ter se tratado de iniciativas ainda isoladas de artistas específicos, e não de mobilizações de grupos
artísticos unidos por questões estéticas, sociais ou políticas.
Mas foi especialmente a partir da década de 1970 que se começou a
movimentar o cenário curitibano com ações mais impactantes. Era época
em que o país vivia entre o frisson do “milagre econômico” da propaganda
governamental, com o aumento ao acesso a bens de consumo e aprimoramento das tecnologias, ao mesmo tempo em que se vivia a pressão do
mesmo governo militar ditatorial, que impunha um controle rígido e censura aos meios de comunicação. Em tal contexto, em que nem todos os
artistas tinham a possibilidade de veicular suas ideias na imprensa oficial,
surgiu um terreno propício para o surgimento dos primeiros salões de humor no país. E um dos eventos nacionais pioneiros do gênero aconteceu
em Curitiba. Dois anos antes de Piracicaba se tornar a capital nacional do
humor, com seu renomado Salão de Humor, surgiu na capital do Paraná o
1º Salão do Humor de Curitiba, realizado no Teatro do Paiol em agosto de
1972 — mas sem continuidade.
A pesquisadora Rosane Kaminski, em seu artigo “Vestígios de contestação em imagens gráficas dos anos 70”, analisou o cartaz criado por
Solda para o evento, de maneira a evidenciar a importância do humor gráfico daquele período de nossa história, em particular nesse salão único:
“O humor lúgubre da cena — construído sobre a ideia de que o
pedinte cego não percebe o perigo da bomba próxima a ele — pode ser
associado à situação mais ampla dos brasileiros que preferiam aceitar a
imagem de paternalismo atribuída ao governo da época pelos meios de
comunicação oficiais do que perceber o ‘perigo’ vivenciado tanto por
aqueles que ameaçassem contradizer a ordem do sistema mantido pelos

Bellenda, Fernando
Alexandre, Rettamozo,
Nelida Kurtz, Ruth
Bolognese, Solda, Dante
Mendonça e Angeli no
Teatro Paiol, em 1972.
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governantes quanto pelos que preferiam manter os olhos fechados à política excludente e impiedosa do regime em vigor. O pedinte cego pode
ser interpretado como representativo de uma parcela da população que
‘prefere não ver, para não se incomodar.’”
Ainda sobre o evento, o chargista Dante Mendonça recorda
um dos motivos determinantes para a não continuidade da iniciativa:
“Não usamos dinheiro do governo. Até porque seria ridículo fazer o
salão falando mal dele”.
Solda, por sua vez, acabou se consagrando como um dos grandes
nomes do cartum nacional ao vencer os Salões de Piracicaba de 1975,
1976 e 1977. Inclusive, ele recorda de outra iniciativa local, realizada em
outubro de 1975, a mostra “12 Desenhistas do Humor”: “O grupo Teatro
Margem funcionava no Teatro de Bolso, na Praça Rui Barbosa, que era
arrendado pelo Manoel Carlos Karam. Era nossa sede, onde fazíamos teatro, distribuição de revistas e exposições também. O Karam era o mais
‘velho’ da turma. Tinha 25 anos na época. Certamente fomos influenciados por Piracicaba. Quando perdemos esse espaço, fomos para o Paiol...
Não tínhamos ideia de dar continuidade às coisas. O evento era por causa das coisas do Karam, que era o cara que juntava a gente”.
Em 1979, a Biblioteca Pública do Paraná promoveu o Salão de
Humor da Biblioteca, que rendeu, no ano seguinte, a publicação do livro Pasquim apresenta: humor na Biblioteca, com trabalhos de autores
não só locais. A obra, com a capa assinada por Solda, reuniu os artistas
Aldo Dallago, Baxo, Bellenda, Benjamim, Canini, Cao, Celso, Cesar, Cley
Scholz, Corina, Cristina, Dante, Da Vinci, Edgar Vasques, Edson Machado, Humberto, Ireno José, Juska, Lor, Luiz Gê, Mariano, Menez, Nani,
Nêgo, Nildão, Quito, Santiago e Rui Werneck de Capistrano. A publicação aconteceu junto com a do livro Humor pra mim chega, uma das mais
abrangentes antologias dos autores setentistas da cidade publicada em
formato de livro, também editado pela Colibri.
Em outubro de 1980 foi realizada a 1ª Feira Nacional de Humor
— FENAH, promovida pela Fundação Cultural de Curitiba, o primeiro
evento local do gênero a ocupar diversos espaços públicos simultâneos
na cidade: Casa Romário Martins, Teatro Paiol, TUC — Teatro Universitário de Curitiba e um circo, montado no Largo da Ordem, chamado
de Circo da Cidade. Apesar de dar destaque ao desenho de humor, com
convidados de peso como Millôr Fernandes, Ziraldo, Zélio e Lor, o evento também debateu o humor no teatro, cinema e literatura.

Como já está registrado no capítulo 9, a criação da Gibiteca fez
com que o local agregasse a maioria das ações ligadas às narrativas gráficas, graças ao suporte dado pelos mecanismos oficiais da Fundação
Cultural de Curitiba. Já em 1983, ano seguinte de sua criação, é realizada a Semana do Quadrinho, com participação de Rafic Farah, Paulo
Caruso, Glauco, Douglas Mayer, Dante Mendonça, Solda, entre outros.
Foi somente em 10 de junho de 1989, porém, que aconteceu o
primeiro evento de grande porte focado em quadrinhos na cidade — o
Festival do Gibi, no Solar do Barão, que contou com dezenas de lançamentos, palestras, apresentação de vídeos, entrega de homenagens, sessões de autógrafos e a presença de autores renomados.
Key Imaguire Jr. recorda o acontecimento, que inaugurou um
bom momento das artes gráficas locais:
“A Gibiteca já existia na Schaffer e crescia tanto que ou se mudava
ou tomaria conta do prédio todo. Mudou em 1989, veio para a Casa da
Baronesa com armas e bagagens. Para marcar a mudança, fizemos o Festival do Gibi, que foi muito bom. Não dá pra esquecer a data: foi no dia
em que o sacana do Leminski inventou de ir pro andar de cima e ficamos
sem mídia. Mas mesmo assim foi um grande evento, todas as ações com
muita gente. A Gibiteca já tinha seu público fiel”.
Em maio de 1990, foi a vez da I Exposição Internacional de Fanzines, que reuniu 2.500 fanzineiros vindos de todo o Brasil e exterior, que
passaram a fazer parte do acervo da Gibiteca.
A abertura contou com a presença de 1.200 pessoas, além de fanzineiros de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Belém, Salvador, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. O evento teve mais
duas edições nos anos seguintes.
Entre 24 de maio e 10 de abril de 1992, a Gibiteca comemorou
seu aniversário de 10 anos trazendo para a cidade a Mostra da 1ª Bienal Internacional de Quadrinhos, evento que espalhou exposições de
autores locais e internacionais em diversos espaços da cidade. Além da
Gibiteca, ocupou o Museu Guido Viaro, o Centro de Criatividade, o Setor
de Arquitetura do Centro Politécnico, o Bosque João Paulo II e o Espaço
Cultural Ghignone, com exposições de trabalhos de artistas paranaenses,
nacionais e internacionais.

337

338

A 1ª Bienal Internacional de Quadrinhos exibiu filmes, realizou mesas-redondas (na ocasião intituladas “mesas-quadradas”), palestras, oficinas e uma mostra competitiva. Houve até uma performance na abertura
do evento, com um alpinista trajado como o personagem Homem-Aranha
descendo os 112 metros do edifício do Centro Comercial Itália, o que chamou a atenção da cidade para o maior evento de quadrinhos realizado no
sul do país até então. Apesar do sucesso, a Bienal não teve continuidade.
Por pouco, ou por falta de articulação, o mais tradicional evento de
gibis do Brasil não se tornou parte do calendário curitibano. Idealizada e
realizada primeiramente no Rio de Janeiro, a proposta acabou sendo adotada pela cidade de Belo Horizonte, que a transformou num novo evento,
o FIQ — Festival Internacional de Quadrinhos, realizado desde 1999.
Depois dessa experiência de imersão na cultura das HQs, a Gibiteca voltou a realizar seus eventos periódicos dentro de sua estrutura, os
quais foram diminuindo de intensidade, principalmente após a sua remoção “provisória” para o espaço inadequado da garagem do Solar do Barão.
Em maio de 1997, o Museu de Arte Contemporânea do Paraná realizou a I Mostra da Ilustração Paranaense, renuindo vários cartunistas e
alguns quadrinistas. Mas a iniciativa não teve continuidade. Somente em
2002 um novo evento de peso agitou a cena local, quando o Museu da Gravura abriu a exposição Gibiteca 20 anos, com 900 desenhos originais, além
de oficinas, debates, mostra de filmes e uma feira de fanzines que reuniu
mais de 2 mil pessoas.
Em 2006, a Gibiteca comemorou outro aniversário com as exposições Solda Vê TV e Quadrinhofilia, além da mostra de HQ Cartum e
Ilustração. Mas a grande estrela do evento foi a exposição Simplesmente
Quino, que atraiu ao Solar do Barão uma multidão interessada em conhecer o célebre autor argentino que, infelizmente, não pode comparecer ao
evento.
Independente do imprevisto, as mostras foram um sucesso que
permitiu no ano seguinte a celebração dos 25 anos da Gibiteca, novamente no Solar do Barão. Mais ambicioso que o aniversário anterior, a celebração promoveu uma retrospectiva que reuniu material de seu acervo (gibis
antigos, desenhos, fotos de eventos, premiações etc.), com a participação
de 20 artistas que tiveram como base de formação os seus cursos de quadrinhos e desenho, além de uma retrospectiva da carreira do desenhista
de super-heróis Joe Benett. O Solar ficou completamente lotado durante
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Cartaz oficial do maior evento de quadrinhos realizado até a
década de 1990 em Curitiba. Ilustração de César Lobo.
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a abertura do evento, que contou ainda com sete lançamentos e uma
programação de debates e palestras feita por autores locais.
Somente em 2011 veio a ser realizado um evento para se firmar
na programação cultural da cidade. A então chamada Gibicon n.0, realizada entre 15 e 17 de julho, foi uma iniciativa piloto criada para testar
a receptividade do público local a uma nova proposta de promoção dos
quadrinhos que mesclasse não só a arte e o entretenimento, mas também mercado de trabalho.
A convite da Fundação Cultural de Curitiba, a Quadrinhofilia
Produções Artísticas juntou-se com a Znort Ilustradores para formular
um novo evento. Esse “teste” surgiu para abrir as celebrações dos 30
anos da Gibiteca.
Caso não houvesse retorno suficiente, a Gibicon não teria continuidade, como quase todos os eventos voltados aos quadrinhos realizados na cidade até o momento. Mas ela atraiu um público de cerca 10
mil pessoas vindas de todo o país, que conferiram atrações na Gibiteca,
Museu da Fotografia, Memorial de Curitiba, Goethe-Institut, Aliança
Francesa, Instituto Cervantes, Sesc Paço da Liberdade e no Jokers Pub.
Estiveram presentes sete convidados internacionais vindos da Argentina, Alemanha, Itália e França e mais 32 convidados nacionais. Foram 12
exposições, 12 oficinas, oito palestras e 11 debates.
O evento foi o incentivo que faltava para o aquecimento da cena
local como não se via desde os grandes eventos ocorridos na década
de 1990, e assegurou a realização da Gibicon 1 em 2012, que teve como
um de seus destaques a exposição Tesouros da Grafipar, reunindo pela
primeira vez desde seu fechamento vários artistas remanescentes da
editora. O sucesso dessa edição do evento rendeu também o Troféu
HQMIX, a mais tradicional premiação da área dos quadrinhos nacionais, conferida pela ACB (Associação dos Cartunistas do Brasil) e IMAG
(Instituto do Memorial das Artes Gráficas do Brasil), na categoria de
melhor evento do ano.
Mesmo com o sucesso do formato, em que “a cidade abraçava os
quadrinhos” levando o público a percorrer diversos espaços culturais
onde se realizavam simultaneamente diferentes atividades, a Gibicon
2, realizada em 2014, se concentrou num espaço único: o Museu Metropolitano de Arte (MUMA). Em 2016, o evento, agora sem a participação

da Quadrinhofilia1, passou a ter uma curadoria mista, incluindo artistas de outras localidades e foi rebatizado como Bienal de Quadrinhos de
Curitiba. Seu espaço foi oficializado no MUMA, mesmo com o aumento
de público e convidados em relação aos seus dias de Gibicon. Em sua edição de 2018, a Bienal se consolidou como o grande evento de quadrinhos
da região sul do país.
A partir de 2017, a Fundação Cultural de Curitiba, a principal fomentadora da Bienal, oficializou a intenção de intercalá-la com outro
evento focado somente nos artistas locais: o Traços Curitibanos, cuja primeira edição em 2015 também foi realizado no MUMA. A Gibiteca continuou sendo o eixo principal que norteia ambos os eventos e, por sinal,
completou seus 35 anos de funcionamento com um número recorde de
atividades continuadas, exposições e lançamentos, principalmente de autores locais.
Seguindo por outros caminhos, eventos particulares e com formatos até similares, mantidos em parte pela venda de ingressos, também
conquistaram espaço como alternativas voltadas principalmente para os
consumidores de cultura pop, sempre com espaço para os artistas locais
em suas programações.
Realizada desde 2014, a MegaCon tem ênfase maior nos fãs de colecionismo voltado ao cinema e seriados de TV estrangeiros. Já o Shinobi
pirit, evento semestral que acontece desde 2009, além dos mesmos
S
conteúdos, valoriza especialmente a cultura japonesa dos mangás e a nimes.
Ambos são exemplos da diversidade de perfis de eventos chamados “nerds”
ou “geeks”, uma tradição construída ao longo dos anos em Curitiba.
Em 2017 surgiu o Geek City, importando o modelo de negócio de
uma Comic Con norte-americana e seguindo uma tendência que se difundiu pelo país em se tratando de eventos voltados aos fãs de filmes, seriados, games e quadrinhos.
Em meio a esses formatos mais tradicionais de eventos, uma das
propostas mais descontraídas que vingou na cidade foi o Maltão — Encontro de Ilustradores, realizado bimensalmente entre 2013 e 2017. A
1A Quadrinhofilia deixou a coordenação da Gibicon 1 para se focar na curadoria do
evento e na produção do projeto “Tesouros da Grafipar”, que integrava sua programação. Na edição 2 não foi convidada a retornar à curadoria, mas levou o Cena HQ para
o evento e participou de várias atividades em sua programação. Sem interesse da
coordenação em manter a parceiria com a Quadrinhofilia, que é detentora do nome
Gibicon, o evento que seria a Gibicon 3 foi rebatizado publicamente no dia do retorno
da Gibiteca à Casa da Baronesa.
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cada edição, um artista era recebido como homenageado, não em
um auditório ou museu, mas nas mesas de um bar ou restaurante
para uma confraternização com colegas e admiradores, além da
realização de uma noite de atividades paralelas, como workshops e
palestras sobre o mercado.
Fora do circuito de megaeventos, a Quadrinhofilia realizou
entre 2013 e 2017 o Ciclo de Quadrinhos, série de palestras nas Livrarias Curitiba sobre autores, personagens e suas adaptações para outras mídias. Junto com a Cia. teatral Vigor Mortis, também produziu,
entre 2012 e 2016, no Teatro da Caixa, o Cena HQ. Mais que leituras
cênicas, o evento foi um cruzamento até então inédito da linguagem
das histórias em quadrinhos com o teatro. Foram encenadas 36 obras
de autores não só de Curitiba, mas de diferentes regiões do país e
também quatro obras de autores internacionais. Para sua realização
foram reunidos diretores, atores e técnicos da cena teatral curitibana
em leituras feitas como “ensaios gerais”, nos quais a representação
se misturava com trilha sonora e projeção das HQs no palco. Cada
apresentação era única, seguida por um debate, em que o autor da
obra discutia com diretor, elenco e plateia sobre a encenação e seu
trabalho. O projeto foi premiado e reconhecido nacionalmente com
o Troféu HQMIX na categoria Produção para Outras Linguagens em
2014, 2015, 2016 e 2017.
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UM PRESENTE
PROMISSOR, UM
FUTURO INCERTO
No momento em que este livro foi finalizado, o cenário para os
autores de narrativas gráficas em Curitiba se encontra diante de
duas perspectivas contraditórias. A otimista é que, por um lado, há a
ressaca da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que em 2016 motivou uma
quantidade inédita de títulos publicados num mesmo ano na cidade —
entre autores já estabelecidos, editoras locais e autores independentes,
apurou-se com a Gibiteca de Curitiba quase 40 títulos lançados
somente naquele ano.
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ara a solidificação do status da cidade como um polo de artistas criadores de narrativas, esse dado representa um marco
impensável antes da Gibicon surgir, em 2011, e revelar a de-

manda reprimida que estimulou não só um aumento gradativo da produção local, mas o próprio retorno da Gibiteca a seu lugar de referência, graças à reconquista de seu espaço e ampliação e diversificação
de suas atividades.
Outra boa consequência foi que nos últimos anos os artistas se ar-

ticularam politicamente, garantindo representatividade na cena cultural,
inclusive pleiteando legitimidade enquanto linguagem artística.
Desde 2013, o grupo do Setorial de Ilustração de Curitiba passou
a representar os artistas de ilustração, quadrinhos, animação, caricatura
etc., em busca de regulamentação das profissões relacionadas ao desenho, fomento de editais e políticas de flexibilização de mecanismos de
financiamento para modelos de negócios. Para tanto, o grupo elaborou
o Plano Setorial de Ilustração, parte integrante das políticas públicas do
Sistema Nacional e Municipal de Cultura:
“A importância da criação de um documento dessa natureza é
imenso em seu potencial, pois, além de identificar um setor artístico
muito importante, muitas vezes desconsiderada nos circuitos daquilo
que chamamos de Belas Artes, por ter uma natureza voltada à indústria e ao grande mercado, pela primeira vez insere as suas linguagens
e suas demandas já históricas dentro do debate e dos programas de
políticas públicas de modo amplo”, explica Jyudah Ichiban, um dos articuladores do grupo.
Se por um lado os quadrinhos locais apontam para um importante
aumento de público e de mercado, aliado ao reconhecimento da mídia e
veículos culturais oficiais como a Fundação Cultural de Curitiba, infelizmente nem tudo é promissor na mesma medida.
É importante frisar que a cidade, até o momento, não possui uma
editora forte no seguimento. Todos os selos editoriais que viabilizam
os artistas locais ou não são especializados (Estronho e Arte & Letra)
ou são independentes (Quadrinhópole, Manjericão, Quadrinhofilia,
Ursereia, Dogzila, UCM), em sua maioria com pequenas tiragens que
oscilam, geralmente, numa média entre 500 e 1000 exemplares, que
circulam nacionalmente em livrarias e eventos. Mas ainda se trata de
um cenário paradisíaco se considerarmos anos anteriores.

A maioria dos projetos curitibanos realizados até 2018 ainda é produto do empenho de autores que viabilizam eles mesmos seus trabalhos,
seja por meio de financiamento coletivo, com recursos próprios ou, em
menor proporção, via leis de incentivo. Não há ainda um mercado editorial
estabelecido que se sustente através da venda direta de seus títulos, mas
sim uma proatividade inédita por parte dos autores, que não esperam mais
que os formatos tradicionais de publicação viabilizem seus projetos.
Há gêneros, formatos, traços e vozes variadas como nunca se viu
antes, porém a quantidade de leitores ainda não é suficiente para escoar
tamanha produção. Trata-se do reflexo de um fenômeno semelhante que
se desenha em todo o país, em que a cena independente tem sido cada vez
mais repercutida, se comparada aos tradicionais espaços em periódicos,
especialmente os diários, que desde o século passado empregavam cartunistas, chargistas e quadrinistas.
Já a perda de leitores das tradicionais mídias impressas, como revistas e jornais diários, em sua relutância em se adaptar aos recursos da
internet, teve impacto direto nas narrativas visuais. Menos veículos, menos espaço para a opinião e, obviamente, menos humor através de traços
são os efeitos mais imediatos de uma imprensa em descompasso com as
tecnologias digitais. Com o agravamento progressivo na última década da
crise nos jornais impressos, também viu-se encolher o número de diários.
Em Curitiba, o golpe de misericórdia, especialmente para os profissionais do traço, foi o cancelamento, em 31 de maio de 2017, da edição
impressa do quase centenário jornal Gazeta do Povo, que, a partir dessa
data, se tornou uma revista semanal, mantendo apenas o cartunista Paixão e Robson Vilalba em seu elenco de artistas fixos.
O cenário, especialmente para o humor gráfico local, tornou-se
ainda mais restrito, pois junto com o jornal mais lido do Estado, para surpresa dos leitores, também foram canceladas as charges e tiras diárias e
semanais — descontinuadas inclusive na edição online da Gazeta.
Lendo os depoimentos dos autores ao longo deste livro, fica clara a importância da imprensa local no fomento de artistas dedicados ao
cartum, charges e quadrinhos. Os diários foram um incentivo à formação
de várias gerações de artistas, que se espelhavam nos autores neles publicados, gerando um movimento espontâneo de renovação nesses veículos
e, inclusive, de fidelização de leitores. Neles, diariamente encontravam no
trabalho desses artistas alternativas de opinião. Importante frisar, tam-

345

346

bém, que seus estilos de texto e traços particulares davam identidade própria a cada jornal em que publicavam sua arte.
Com o encolhimento desse mercado de notícias diárias, devido especialmente ao alcance das mídias eletrônicas em detrimento das impressas, chegamos ao ano de 2018 com apenas os jornais Tribuna do Paraná e
Folha de Londrina mantendo as charges e tiras de Tiago Recchia e Marco
Jacobsen, respectivamente. A versão local do jornal Metro, distribuído gratuitamente nas esquinas das avenidas do centro, possuiu uma tira, porém
produzida por um artista de fora.
O jornal Bem Paraná ainda persiste nas bancas. Mas, como já havia
deixado de ter artistas em seu elenco fixo há vários anos, não se tornou
uma alternativa à saída da Gazeta do “mercado”. Sobre ela, o chargista Paixão comentou a situação: “Estou há mais de trinta anos na Gazeta e sei
que sou eu quem vai apagar a luz e fechar a porta”.
Dante Mendonça, que foi um dos protagonistas do boom dos cartunistas na década de 1970, também lamenta essa tendência de desmantelamento dos espaços impressos na grande mídia: “Não é só o jornal impresso que definha. É a linguagem gráfica que perde espaço. Uma tristeza
enorme”. Ivan Anzuateg, mesmo afastado dos jornais há muitos anos, ainda vê uma esperança: “Por ser parte da vida, da sociedade, o quadrinho
representa um segmento disso tudo que está por aí. Há os engajados, tiras
ingênuas, comerciais, informativas, didáticas, educativas, políticas... Com
a quase extinção da forma gráfica, física, de banca, dos jornais, a tira vai
em busca de outras mídias, mas permanece, em algum lugar, uma forma
inteligente e minimalista de comunicação”.
A verdade é que, se os quadrinhos acenam para um futuro promissor,
no oposto imediato temos charge e cartum parecendo seguir por um caminho sem perspectivas. Migrar para a internet seria a solução óbvia, mas como
recuperar a difusão de outrora sem se perder num mar de links infinitos?
Sem o mesmo amparo da notícia, essas formas de expressão artística carecem do mesmo peso e repercussão de quando publicadas num
veículo “oficial”. Estariam essas linguagens artísticas, junto com o jornalismo tradicional impresso, em processo de extinção?
É possível, mas nunca se deve desconsiderar a capacidade dos
artistas de se reinventar e inovar. É difícil imaginar novos artistas querendo
enveredar por carreiras como a de chargista se não existem possibilidades

de retorno financeiro, uma vez que não existem mais veículos interessados
nesse “jornalismo ilustrado”.
Trata-se, portanto, de um momento de transição, seja de interesses, de tecnologias ou suportes. Mas, principalmente, de um momento de
crise, tanto em Curitiba como no restante do país. Nunca o humor gráfico
foi tão necessário desde os tempos da ditadura militar.
E, nesse contexto, há farto material para os cartunistas, chargistas
e quadrinistas — sujeitos que se interessam em narrar, provocar e de despertar o raciocínio crítico. Mas não é com um cenário de calamidade que
se pretende encerrar este livro. Certamente, quando as gráficas abandonaram a litogravura, ou quando as revistas ilustradas viram sua era terminar, houve o receio da mudança. O mesmo vale para cada um dos jornais
aqui citados, que há muito acabaram. Muitos lamentaram, mas nem por
isso o humor, a crítica e a fantasia deixaram de existir. Encontraram-se novas ideias, formatos e a linguagem evoluiu para outras direções.
É assim que chegamos até aqui, com uma história feita de derrotas
— e também inúmeras conquistas.
Cada trajetória descoberta, e aqui resumida, é também a vitória
da cultura e identidades locais, que foram se moldando com o imaginário
da capital paranaense. Curitiba nunca foi o principal centro econômico
ou cultural do país. Até hoje se reclama do seu provincianismo, seus preconceitos, dessas heranças atreladas à maneira como se formou enquanto
cidade. Mas a herança de seus artistas é maior que qualquer rótulo, pois
é multicultural. Arte feita de gente nascida em Curitiba, que nela se radicou ou apenas esteve de passagem, de artistas de todas as cores, gêneros
e classes sociais. Gente que é “produto” de seu tempo e, em alguns casos,
à frente dele. O que não se restringe apenas aos artistas gráficos, mas também inclui outras linguagens que fogem do escopo deste trabalho.
Obviamente, quando foi aceito o convite para esta empreitada, o
autor não tinha como conceber o tamanho do universo que cada artista
representa. A obra, assim como o esforço em realizá-la, foram proporcionalmente maiores que o projeto inicial. É justamente nessa riqueza que
reside a maior recompensa deste livro. Ao buscar organizar histórias, carreiras, obras e relatos, buscou-se dar voz a artistas com quem muitas vezes
ele, o próprio autor, se reconheceu e, não raro, se apaixonou e até lamentou e discordou em certos momentos.
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Tentar traçar uma narrativa cronológica, para organizar nomes
como num catálogo, nunca foi o objetivo desta obra.
História antes perdida na memória coletiva, que o tempo estava
tentando apagar e de onde se descobriu a verdadeira vocação deste projeto: ser o mapa de uma mina, um apanhado de tesouros culturais, de
patrimônios imateriais. Obras individuais que se somam num presente e
projetam um futuro feito inconscientemente por todos os nomes aqui citados, e por tantos outros que não se conseguiu levantar a tempo de fechar
esta edição, por conta das limitações impostas por duas das dimensões
em que vivemos: tempo e espaço.
Mas toda obra precisa obedecer não somente às nossas vontades.
Ela, assim como a cultura, se faz ora de mansinho, ora em saltos ou em
ondas, mas nunca de maneira ordenada e racional como tentamos simplificá-la para torná-la mais compreensível. Aqui, alguns nós soltos dessa história, até recentemente tão informal, foram atados. Enquanto que
outros, desnecessários, acabaram desfeitos entre uma emenda ou outra,
enquanto se tentava dar um sentido para esta saga iniciada no cada vez
mais distante século XIX.
Assim chegou a hora da despedida deste livro feito de ancestrais, precursores, contemporâneos, colegas e até alguns amigos, sabendo que ele se
encerra, felizmente, datado e desatualizado. Pois enquanto se digitam estas
linhas finais, outros velhos autores desconhecidos devem estar sendo descobertos e novas obras estão prestes a serem lançadas. O que é maravilhoso.
Que venha um futuro ainda mais plural, crítico e ricamente ilustrado a partir deste ponto, que não é o final.

Apêndice
Durante a preparação deste livro, a produção local atingiu um momento de
intensa movimentação. Em grande parte impulsionada pela renovação da
Gibiteca de Curitiba e eventos coletivos como a Bienal de Quadrinhos e Os
Traços Curitibanos. A esmagadora maioria desses títulos são produções independentes, com tiragens limitadas e sem distribuição em bancas ou livrarias,
mas comercializadas em eventos pelo país todo ou via internet. Os selos locais não foram os únicos a lançar títulos de autores de Curitiba. Vários também publicaram por editoras maiores de outros estados. Em sua maioria são
histórias em quadrinhos com narrativas fechadas, mas alguns títulos regulares ainda existem. Por outro lado, poucas publicações foram dedicadas a tiras
e nenhuma antologia de charges foi editada. Nesse cenário, novos nomes
começaram a aparecer e, entre eles, o número de autoras aumentou consideravelmente em relação a anos anteriores. Aumentou também a ocorrência
de obras e autores locais nas grandes premiações nacionais do mercado editorial, como o Troféu HQMIX (em 2017 foram 16 indicações e em 2018, 19) e no
prêmio literário Jabuti (em 2017 com uma indicação e três em 2018). As cerca
de 130 publicações lançadas no período são fatores que apontam não só para
uma cena local ativa, mas ainda em processo de reestruturação, devido a
mudanças no comportamento do público e mercado editorial, por sua vez
decorrentes de fatores econômicos e políticos do período. Segue o registro
da maioria dos títulos publicados para futura referência. Como não faz parte
do escopo desta obra, a produção de webcomics ficou de fora dessa listagem. Salvo as que tiveram edição impressa.

Publicações em 2016
1.Alienação (Omega), de Natsuki Miura .
2.Armas Vivas e Extragenes II, de Idov Cassol.
3. As Aventuras Perdidas do Capitão Gralha. Vários autores. Organizado por Leonardo
Melo e Antonio Eder.
4. A Samurai — Yorimichi. Vários autores. Escrito e organizado por Mylle Silva.
5. Batsuman — Crise Nessas Terra Tudo, de Yoshi Itice.
Berroforte e Lis de Ernani Cristino.
6. Clássicos Revisitados nº 4. Vários autores. Organizado por Leonardo Melo.
7. Coisas de Adornar Paredes, de José Aguiar.
8. Crônicas do Calaveira — Coma, de João Ferreira.
9. Cuca e Racha, de Nilson Sampaio.
10. Décio — Crise, de Rodrigo Belato.
11. Deuses do Metal, de Ricardo Ugo.
12. Dois Lados, de Antonio Edison JR e Well Junior.
13. Entre Parênteses, de Well Junior.
14. Full Plate Gloov, de Lucas Calvetti de Fontoura.
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15. Junkyard, de Guilherme Pereira.
16. Mama, de Douglas Cruz.
17. Maldita Karen, de Francis Ortolan.
18. Morte Branca, de Má Matiazi.
19. Nada Complicado!, de Ricardo Kuíca.
20. Navio Negreiro, de Elvo Benito Damo.
21. O Morto Agradecido e Não Desista, de André Stahlschmidt.
22. Onírica, de Phellip Willian e Melissa Garabeli.
23. O Tortuoso Caso de Fire Shadow, de Leonardo Melo e Adauto Silva.
24. Os Contos Do Planta, de Gustavo Ravaglio.
25. Relatos Azuis, de Fulvio Pacheco.
26. Relinkarium, de Edson Kohatsu e Fabbio Fratt.
27. Rocksling, de Match.
28. Se Meu Cão Falasse Tudo Seria Poesia, de Carol Sakura, Antonio Eder e Walkir
Fernandes.
29. Senhor dos Porcos, de Adriano Loyola.
30. South — Fi, de Theodore Guilherme e Phellip William.
31. Thorvand volume 1 nº 1, de Marta Leal Caires e Crisrobert Caires.
32. Thorvand volume 1 nº 2, de Marta Leal Caires e Crisrobert Caires.
33. Tinta Fresca, de Digo Freitas e Vinícius Gressana
34. Tira Com A Minha Cara, de Cecília Fumaneri.
35. Tome Isto! Volume, de Antonio Edison.
36. Undeadman: A Saga de um Imortal – Volume 3, Vários autores.
Organizado por Leonardo Melo.
37. Wish You Were Here, de Den.
38. Zed — Estudos Musicais, de André Caliman e Tiziu.

Publicações em 2017:
1. Abutres, de Júlio Maga e Eduardo Vetillo.
2. A Infância no Brasil, de José Aguiar.
3. A Loira Fantasma de Curitiba, de Má Matiazi e Fúlvio Pacheco com vários artistas.
4. A História dos Quadrinhos da Gibiteca de Curitiba (livro teórico), de Fúlvio Pacheco.
5. Alho Poró, de Bianca Pinheiro.
6. À Moda da Casa, de Julio Wong, Ser Cabral e Kiko Garcia.
7. Artbook Gibiteca, Vários autores. Organizado por Antonio Eder e Marcelo Lopes.
8. A Samurai — Primeira batalha. Organizado por Mylle Silva.
9. As HQs dos Trapalhões (livro teórico), de Rafael Spaca.
10. Calafrio nº 57. Vários autores. Organizado por Daniel Saks.
11. Calafrio nº 58. Vários autores. Organizado por Daniel Saks.
12. Curitibinha Vol.1, de Marcos Vaz.
13. Eventos semi apocalípticos Eduardo e Afonso, de Yoshi Itici.
14. Fliperama Mundo Cão, de JR Hellboy com vários artistas.
15. Guia de Viagem do Perdido, de Leo Finocchi, Marília Bruno, Samanta Flôor, Felipe
5horas e Fernanda Chiella.
16. Io-Roque, de Francis Ortolan.
17. Lucy Bell, de Bianca Bail e Leon Cordova
18. Mestres do Terror nº 67. Antologia organizada por Daniel Saks.

19. Nephilimaggadoth, de Alvares Caetano
20. O Banheiro selvagem n.3. Vários autores. Organizado por Pietro Luigi.
21. O Planta, de Gustavo Ravaglio.
22. Silence, de Márcio R. Garcia.
23.Thorvand volume 1 nº 3, de Marta Leal Caires e Crisrobert Caires.
24.Thorvand volume 1 nº 4, de Marta Leal Caires e Crisrobert Caires.
25. 30 anos, de Marcos e seus amigos de Tako e Alessandra Freitas.

Publicações em 2018:
1. A Noite Em Que As estrelas Sumiram, de Natsuki Miura.
2. Bienal Publica — 2018. Antologia com vários artistas iniciantes.
3. Caçadores de Histórias. Vários autores. Organizado por Mylle Silva.
4. Calafrio nº 60. Vários autores. Organizado por Daniel Saks.
5. Calafrio nº 61. Vários autores. Organizado por Daniel Saks.
6. Calafrio Especial Mangue Negro. Vários autores. Organizado por Daniel Saks.
7. Candyland, de Guilherme Caldas .
8. Cansei de ser um desenhista sedentário, de Ariel Cunha.
9. Clássicos Revisitados nº 5 - HQ e Cinema. Vários autores. Organizado por Leonardo
Melo e Antonio Eder.
10. Contos do Hank, de Douglas Cruz.
11. Cyclone Rider, de Tokumasauno .
12. Eles Estão Por Aí de Bianca Pinheiro e Greg Stella.
13. Eventos semiapocalípticos Gilmar, de Yoshi Itcie
14. Exploding, de Amanda de Oliveira Spitzner.
15. Fada Banguela, de IzidroSantos.
16. Fanart Book — Guilherme Match e Lucas Fontoura.
17. Guia básico e prático de roteiro para sua próxima HQ, de Mylle Silva.
18. Heavenborn Warriors, de Victor Cappola.
19. High Fantasy deAmanda, de Oliveira Spitzner,
20. HQ de 1000 faces, de M.K. Mori.
21. Io-Roque, de Francis Ortolan.
22. Mangáutismo, de Tokumasauno.
23. Mestres do Terror nº 68. Organizado por Daniel Saks. Vários autores.
24. Mestres do Terror nº 69. Organizado por Daniel Saks. Vários autores.
25. Molie & Bill, de Taryel. Pack de 8 tiras soltas.
26. O Gralha — O herói, o pinhão, o louco e a morte. Vários autores. Organizado por
Leonardo Melo e Antonio Eder
27. Para terra com amor de Haus
28. Sailor Tomo 1, de Márcio R. Garcia
29. Sankofa, de Raphaela Corsi
30.Thorvand volume 2 nº 1, de Marta Leal Caires e Crisrobert Caires.
31.Thorvand volume 2 nº 2, de Marta Leal Caires e Crisrobert Caires.
32. Undeadman - edição especial. Vários autores. Organizado por Leonardo Melo.
33. Dias na Vida (A história de um outubro) de Má Matiazi.
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Sobre o autor
José Aguiar (1975)
Fez de cadernos seus primeiros gibis e circulava na escola um jornalzinho ilustrado e datilografado de cópia única. Sua primeira publicação foi a tira O boi dá a volta ao mundo, na página de leitores da Gazetinha, na Gazeta do Povo, em 1989, e também na Turminha do Seto, no
Correio de Notícias.
Em 1991, desenhava a tira O calouro, no informativo do CEFET-PR,
e estreou profissionalmente com a tira O boi, no Jornal do Estado, no qual,
anos mais tarde, também publicou as tiras Pensão João e Folheteen. Nesta
tira, que começou na Gazeta do Povo em 2000, surgiu sua personagem
adolescente Malu, também veiculada na revista cultural Curitiba Apresenta e na Gazeta até 2017. Além disso, publicou pontualmente nos jornais O
Estado do Paraná, Primeira Hora e O Globo.
Descobriu a Gibiteca de Curitiba durante o Festival do Gibi, e lá foi aluno de Claudio Seto e Paulo Nery. De 1998 a 2010, foi um dos professores regulares do espaço, e entre seus alunos estão Rafael Silveira, André Caliman, Leonardo Melo, Rômulo D’Hipólito, Fulvio Pacheco, DW Ribatski, entre outros.
Ao Núcleo de Quadrinhos fez exposições, zines, palestras, debates,
foi para rua desenhar contra o fechamento da Gibiteca e participou das
loucuras do personagem Gralha. A partir de 2000, passou a escrever sobre
cultura pop na Folha de S.Paulo e no site Omelete, onde sua coluna Quadrinhofilia deu nome a uma antologia em 2008 e, depois, à Quadrinhofilia
Produções Artísticas, sua editora independente e produtora cultural, concebida junto com Fernanda Baukat, com quem produziu eventos como
Partejar, Tesouros da Grafipar, Independente — Um palco alemão em
Curitiba, Gibicon, Cena HQ e Ciclo de Quadrinhos.
Em 2004, decidiu se dedicar exclusivamente aos quadrinhos e desenhou Ernie Adams, HQ policial em dois volumes publicada na França,
onde também participou da antologia Un jour de mai (2006). Ilustrou capas
em Portugal e participou da mostra itinerante Consecuências, na Espanha.
Da experiência europeia, fez o diário ilustrado Reisetagebuch — Uma
viagem ilustrada pela Alemanha, finalista do Prêmio Jabuti em 2014. Foi
editor do intercâmbio de artistas e do livro Osmose Brasil e Alemanha em
quadrinhos (2013), respectivamente. Também participou em Berlim da antologia de HQs científicas Anthopocene küchen (2016), editada pela Universidade Humboldt.
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Em 2005, venceu o I Concurso Internacional de Quadrinhos do
Senac-SP, recebeu os troféus Angelo Agostini e HQMIX por trabalhos em
equipe e eventos em que foi cocriador e curador: Gibicon e Cena HQ.
Colaborou em diversas revistas nacionais, foi um dos artistas a homenagear Mauricio de Sousa na graphic novel MSP 50, ilustrou HQs de Dom
Casmurro e A revolta de Canudos. Pela Quadrinhofilia, publicou as séries
Folheteen e Vigor Mortis Comics, Ato 5, Nada com coisa alguma (originalmente produzida como tira na Gazeta do Povo, entre 2011 e 2017) e webcomics A infância do Brasil e Malu: cotidiano alterado, onde explorou novas
possibilidades narrativas de interatividade.
Em 2017, publicou a versão impressa de A infância do Brasil e ilustrou a adaptação do livro Museu dos horrores, de R. F. Lucchetti. No mesmo ano, sua HQ Coisas de adornar paredes foi finalista do Prêmio Jabuti
e A infância do Brasil recebeu o troféu HQ HMIX por sua versão teatral no
Cena HQ. Em 2018, A infância… também recebeu os prêmios Le Blanc e
Minuano de literatura, além de ser finalista no Jabuti na categoria Histórias em Quadrinhos. Em 2019, tornou-se mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e publicou a antologia de tiras
Malu — Pequena, comum e extraordinária.

