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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - TEMA E PROBLEMA 

O Jornalismo em Quadrinhos (JQ’s) é um termo recente utilizado pelos meios 

de comunicação impressa, contudo, já possui alguns adeptos que encontraram 

nesse novo gênero uma maneira diferente de transmitir as informações por meio da 

descrição meticulosa de cenários e personagens, possibilitando assim aos leitores o 

realismo dos fatos. 

 Entende-se que esse método de fazer jornalismo utiliza a junção das 

imagens (em formas de quadrinhos) com o texto, forma que chama mais atenção 

dos leitores e colabora para uma melhor compreensão dos acontecimentos. Assim, 

o JQ’s pode ser considerado uma reportagem que resulta da união dos quadrinhos 

(forma narrativa) com o jornalismo (fatos reais). 

Muitos confundem o jornalismo em quadrinhos com as histórias em 

quadrinhos justamente por terem semelhança na sua estética, porém, as diferenças 

são encontradas principalmente nas estruturas lingüísticas, narrativas, estrutura e 

principalmente no fato de um ser ficção e a outra realidade. 

 Melo afirma que os quadrinhos e os cartuns ultrapassam a fronteira do real e 

se fundam no imaginário. Desta maneira, será que: 

1) O jornalismo em quadrinhos pode ser considerado uma fonte de informação? 

2) Pode ajudar a atrair mais leitores para os jornais? 

3) O fato de unir texto verbal (notícia) e não-verbal (imagem) pode ajudar os leitores 

a compreender melhor a notícia? 
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1.2 – HIPÓTESES 

Referindo-se aos problemas citados deste estudo, seguem abaixo as 

possíveis hipóteses. 

1) Acredita-se que o jornalismo em quadrinhos sendo uma inovação que vem 

tomando força nos últimos anos na imprensa do mundo todo, possa ser uma fonte 

de informação; já que este novo tipo de jornalismo trabalha com a reportagem, 

dando ênfase a sua narrativa, humanizando a notícia e contextualizando os fatos, 

através da linguagem quadrinística. 

2) Vários jornais já começaram a utilizar o jornalismo em quadrinhos, como os 

jornais brasileiros Folha de S.Paulo, que publicou em 2007 a reportagem 

“Desce!Sobe!” do jornalista Joe Sacco e “A Tarde” que também, em 2007, publicou a 

reportagem “Vanguarda:Histórias do movimento estudantil da Bahia”, Trabalho de 

Conclusão de Curso dos jornalistas Leandro Silveira, Caio Coutinho e Fábio Franco. 

Contudo, os jornais nacionais ainda usam este novo jornalismo de forma esporádica. 

Já na imprensa internacional, o jornal britânico The Guardian publica 

periodicamente reportagens em quadrinhos em seu caderno de final de semana. 

3) Acredita – se que o leitor prefira ler uma notícia em forma de quadrinhos a lê – la 

apenas em escrito, sem imagens. 
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1.3 - JUSTIFICATIVA 

No século XIX já se faziam histórias em quadrinhos jornalísticas, contudo, as 

mesmas somente se consagraram a partir da nomeação do conceito, em 1992, 

como “jornalismo em quadrinhos” por causa dos livros – reportagem escrito por Joe 

Sacco, um jornalista especializado em conflitos étnicos internacionais, que é 

considerado um representante desse novo gênero. 

Foi com o seu trabalho que se criou a expressão comics journalism, ou, 

jornalismo em quadrinhos. Sacco é atualmente o jornalista mais comprometido com 

as reportagens em quadrinhos.  

Em uma entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, em 24/10/97, ele afirmou 

que uma história em quadrinhos pode mostrar mais sobre a realidade da guerra na 

Bósnia ou da vida dos palestinos, que uma reportagem ou um livro. 

Assim como os seus livros demonstram, atualmente são comuns os jornais 

impressos utilizarem os quadrinhos como mais uma ferramenta na reconstituição de 

fatos, e na divulgação de informações que não se tem acesso direto, como por 

exemplo, casos policiais.  

Sacco afirma, “Às vezes, as pessoas não estão interessadas em ler um livro, 

mas se você lhes dá uma história em quadrinhos, pode ser que elas leiam”. Desta 

forma, surge o Jornalismo em Quadrinhos (JQ’s). 

Devido a esses dados, foi realizada uma pesquisa pelas alunas de 

Comunicação Social – habilitação em Jornalismo, Carla Moura e Talita Escobar para 

constatar se realmente há o desinteresse por parte, principalmente, dos jovens pela 

leitura do jornal impresso e se as notícias mais complexas (que necessitassem de 

ajuda gráfica) seriam aceitas e melhor compreendidas se fossem transformadas em 

JQ’s. 

A pesquisa foi realizada em 2008, com alunos do 1º ano de Jornalismo da 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila (FATEA) e com alunos do curso pré-vestibular 

comunitário Educação e Cidadania para afrodescentes e carentes (Educafro). E em 

2009 a pesquisa foi feita com os alunos da sétima série do Colégio São Joaquim de 

Lorena. 

 Tanto os alunos do 1º Ano de Jornalismo da FATEA, quanto os alunos da 

Educafro, mesmo não tendo muito conhecimento sobre esse novo gênero 

jornalístico e alguns confundido esse novo meio de comunicação com as histórias 
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em quadrinhos, demonstraram compreender melhor a notícia na forma de 

quadrinhos. 66% da turma de jornalismo e 85% da turma da Educafro disseram que 

entenderam melhor a informação devido à ajuda das imagens, contra, 

respectivamente, 34% e 15% que disseram entender melhor na forma convencional. 

Também a maioria das duas turmas preferiria ler um jornal que contivesse uma 

notícia trabalhada em forma de quadrinhos, tendo uma porcentagem de 57% na 

turma de jornalismo e 74% da turma da Educafro. 

No Colégio São Joaquim, a pesquisa foi realizada com alunos na faixa etária 

de treze anos, e 45% relataram ter compreendido melhor a notícia na forma de 

quadrinhos, 8% disseram entender melhor a notícia na forma convencional e 43% 

dos alunos entrevistados mostraram interesse em ler jornal que tivesse notícia 

trabalhada em forma de quadrinhos. 

Por estes motivos citados, torna – se fundamental realizar um trabalho 

acadêmico explorando essa nova vertente do meio jornalístico, que divulga as 

informações por meio da utilização dos fatos em conjunto com a imagem facilitando 

a compreensão das notícias por parte dos leitores. 
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1.4 – OBJETIVOS 

 1.4.1 - Objetivo Geral 

O objetivo desse trabalho é promover uma reflexão sobre o novo gênero 

jornalístico denominado Jornalismo em Quadrinhos. 

 

1.4.2 -  Objetivos Específicos 

• Mostrar que esse novo gênero de jornalismo pode proporcionar melhor 

assimilação do fato pelo leitor, principalmente os jovens, sendo assim uma melhor 

maneira de atrair o público para a leitura.  

• Demonstrar a importância que este novo gênero pode adquirir como sendo 

uma nova forma utilizada pelo jornalismo impresso de se divulgar informações, que 

se tornem mais compreensíveis pelos leitores, por meio da utilização da notícia em 

conjunto com a imagem. 
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1.5 – METODOLOGIA 

Primeiramente, far-se-á uma pesquisa bibliográfica mais aprofundada em 

livros, periódicos e sites confiáveis sobre o estudo da estrutura jornalística, da 

história em quadrinhos e da sua composição e uma pesquisa sobre o surgimento do 

Jornalismo em Quadrinhos. Em seguida, será feita uma comparação das dicotomias 

e semelhanças entre o jornalismo em quadrinhos e as histórias em quadrinhos.  

 

História em Quadrinhos 

Linguagem:  A história em quadrinhos tem duas características importantes, pois 

consegue ser criativa e comunicativa através de sua narrativa que se utiliza da união 

de duas linguagens uma não-verbal (imagens) e outra verbal (escrita). (Borges, 

2001). 

Estrutura:  De acordo com Ataíde Bras, as histórias em quadrinhos têm uma 

estrutura baseada no bem, o mal, o herói e a heroína. 

Estética: Segundo Cirne (1974)m, “na verdade, o balão, o ruído onomatopaico e o 

ritmo visual constituem os elementos fundamentais de uma possível estética dos 

quadrinhos 

 

Jornalismo em quadrinhos 

Linguagem:  De acordo com Gomes (2009, p.2), o jornalismo em quadrinhos traz um 

quê de novidade, e percebe – se nele uma espécie de adaptação. Não uma mera 

adaptação é bom frisar, mas sim um hibridismo comunicacional que diverge diversas 

linguagens a favor da informação. 

Estrutura: Qual a diferença de “Palestina, uma nação ocupada” de Joe Sacco  para 

“Rota 66”, de Caco Barcelos? É basicamente o uso de distintas linguagens: Barcelos 

usa o texto verbal e Sacco, o visual e o verbal. Ambos seguem o que dita a prática 

jornalística na apuração – entrevistas, o olhar crítico do repórter, o cuidado como 

texto -, mas constroem de forma distintas a reportagem. (GOMES, 2008, p.9). 

Estética: Segundo Vale (2008, p.8), o jornalismo em quadrinhos possui certa 

identificação entre a cena da história em quadrinhos e do jornalismo, sugerindo 

assim um projeto estético no qual tanto a forma quanto o conteúdo são 

fragmentados. 

 



 9 

CAPÍTULO 1 

JORNALISMO: DEFINIÇÃO 

1.1- O que é jornalismo? 

 De acordo com Houaiss, jornalismo é a atividade profissional que visa coletar, 

investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público, ou a segmentos 

dele, informações da atualidade, utilizando os veículos de comunicação.  

Na perspectiva de Rossi (1984 p.7), 

O jornalismo, independente de qualquer definição acadêmica, é uma 
fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus alvos – 
leitores, telespectadores ou ouvintes. Uma batalha geralmente sutil e que 
usa uma arma de aparência extremamente inofensiva – a palavra, 
acrescida, no caso da televisão, de imagens. Mas uma batalha nem por isso 
menos importante do ponto de vista político e social, o que justifica e explica 
as imensas verbas canalizadas por governos, partidos, empresários e 
entidades diversas para o que se convencionou chamar veículos de 
comunicação de massa. 
 

 Segundo Traquina (2004, apud, COUTINHO, FRANCO, SILVEIRA, 2007, 

p.14), jornalismo é a vida tal como é contada nas notícias, seja sobre o nascimento 

do primeiro filho de uma cantora famosa ou da morte de um sociólogo conhecido 

mundialmente. 

1.2 – Gêneros Jornalísticos Brasileiros 

De acordo com Melo, a classificação de gêneros no jornalismo brasileiro teve 

somente Luiz Beltrão como um pesquisador preocupado em definir os gêneros 

jornalísticos, o tema também foi estudado superficialmente por outros pesquisadores 

que não apresentaram nada de concreto. 

Os gêneros jornalísticos fazem parte de um universo de informação, que se 

estruturam a partir de um referencial exterior a instituição jornalística, que 

compreende o surgimento da evolução dos fatos e da relação que os jornalistas 

estabelecem com as suas personalidades ou organizações. (Melo, 2003, p.65). 

Com base nessas características Melo define os gêneros jornalísticos em 

informativo e opinativo. 

1.2.1 – Jornalismo Informativo 

 O jornalismo informativo tem como objetivo informar um fato que seja 

de interesse da sociedade. 
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 O jornalismo informativo obtém mais fidelidade com a realidade, com uma 

perspectiva objetiva, devido ao seu compromisso com a verdade. (COUTINHO, 

FRANCO, SILVEIRA, 2007). 

 O ato de informar permite ao jornalista fazer uma matéria com apuração mais 

aprofundada, permitindo apresentar ao leitor todos os aspectos sobre o assunto. 

(ERBOLATO, 2003). 

 Segundo Melo, este gênero jornalístico se divide em nota, notícia, reportagem 

e entrevista. 

1.2.2 – Nota e notícia jornalística 

De acordo com Melo, a nota corresponde ao relato de acontecimentos que 

estão em processo de configuração e por isso é mais freqüente no rádio e televisão. 

 As notas possuem uma estrutura curta, pois é composta somente por um lide, 

porque geralmente as notas relatam fatos de fácil compreensão e absorção por 

parte dos leitores. 

 A notícia é o gênero jornalístico mais conhecido entre os leitores, porque é a 

mais utilizada pelos meios de comunicação.  

De acordo com o dicionário Houaiss (2009, p.1363), a notícia pode ser 

definida como: 1.informação a respeito de acontecimento ou mudança recentes; 

nova, novidade;2.conhecimento do paradeiro ou da situação (de alguém); 

3.recordação, lembrança; 4.nota, apontamento; 5. nota histórica, biografia; 6. relato 

de fatos e acontecimentos veiculados em jornal, televisão, revista etc; 7. jor o 

assunto focalizado nesse relato. 

 Segundo a jornalista, Thaís de Mendonça Jorge, a definição de notícias 

relatadas nos livros são frios, pois alguns autores tratam a notícia como mera 

transcrição de um fato ocorrido, outros como produtos jornalísticos ou como uma 

mera forma de retratar a realidade. 

A noticia segue uma estrutura definida segundo os padrões título, lead, 

sublide e corpo textual, mas pode sofrer variações conforme a mídia.  

O título que tem a função de chamar a atenção do leitor, expressa ação e 

costuma ser composto por verbos de ação. 

De acordo com Erbolato (2002), o lide pode ser definido como o parágrafo 

sintético, vivo, leve com o que se inicia a notícia, na tentativa de prender a atenção 

do leitor. 
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No jornalismo os acontecimentos devem ser relatados dos fatos mais 

importantes ou interessantes, e cada fato do aspecto mais importante ou 

interessante. (LAGE, 2006). 

O lead é composto por seis questões básicas, o quê? Quem? Quando? Onde? 

Como?  Por quê? 

No Brasil o lide foi inserido em 1950 pelo jornalista, Roberto Pompeu de Souza, 

que na época comandava a redação do jornal Diário Carioca. 

De acordo com Lage (2006) existem dois tipos de lides, o primeiro relata os fatos 

mais importantes, e o segundo lide que ficou denominado como sublide descreve o 

segundo fato mais importante sobre o assunto, esses lides também eram compostos 

de entretítulo e documentação que correspondia de acordo com o lide. 

Na perspectiva de Lage (2006, p.41), 

Outros lides incluídos no texto costumam vir em seguida, eventualmente 
precedidos de entretítulos e acompanhados de suas documentações. Pode 
– se também – e é gratificamente preferível em matérias extensas – 
introduzir, com os lides adicionais (o terceiro, o quarto, o quinto), matérias 
que irão no pé da primeira (após a primeira), levando títulos próprios, mas 
subordinados, do ponto de vista editorial, ao primeiro: são as sub – 
retrancas. 
 

 O jornalista tem a liberdade de criar diversos tipos de leads de acordo com a 

sua imaginação. (Erbolato, 2002). Já o sublide é o segundo parágrafo da notícia e 

tem como objetivo relatar fatos menos importantes, porém tem como função 

aprofundar os aspectos narrados no lead. E o corpo textual é o desenvolvimento dos 

fatos  de acordo do que foi relatado na notícia. 

1.2.3 – Reportagem 

 A reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu 

socialmente e produziu modificações que são percebidas pela instituição jornalística. 

(MELO, 2003, p.66). 

 De acordo com Lage (apud, LARA, 2007, p.16), a dicotomia entre a 

reportagem e a notícia é que esta trata de um fato novo e aquela de um assunto, 

precedido ou não de um fato novo, pois a reportagem pode abordar polêmicas 

antigas. 

 Segundo Lage (apud, LARA, 2007, p.16 e 17), a reportagem pode ser 

diferenciada da notícia da seguinte forma: de acordo com a linguagem, a reportagem 

possui estilo menos rígido que a noticia, possibilitando ao repórter o uso da primeira 

pessoa, além do levantamento de dados, interpretação dos fatos; sob o ponto de 
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vista da produção, a reportagem leva em consideração a oportunidade jornalística e 

a necessidade de pautas que incluam o fato gerador de interesse, a natureza do 

contexto e da matéria;  

Na perspectiva de Medina (1988, p.59 apud, COUTINHO, FRANCO, 

SILVEIRA, 2007, p.24), 

Um dos principais alicerces da reportagem é a capacidade de inserir o leitor 
no universo do fato contado, promovendo uma relação de proximidade com 
a realidade, sem exercer juízo de valor ao acontecimento. Isso normalmente 
ocorre quando o repórter aborda a experiência de um certo individuo para 
ilustrar a informação a ser transmitida. Tal característica é conhecida como 
humanização do relato, sendo largamente explorada pela reportagem atual. 

 
 Segundo Bahia (apud, KINDERMANN, 2003, p.39) a estrutura da reportagem 

pode ser divida em: título que corresponde ao anúncio do fato; primeiro parágrafo, 

cabeça ou lide e desenvolvimento da história narrativa ou texto. 

1.2.4 – Entrevista 

 A entrevista é um relato que privilegia um ou mais protagonistas do acontecer, 

possibilitando – lhes um contato direto com a coletividade. (MELO, 2003, p.66). 

 Segundo Erbolato, a entrevista é um gênero jornalístico que necessita de 

técnica e capacidade profissional, pois se não for bem conduzida pelo repórter 

acabará em fracasso. 

 De acordo com Bahia (apud, ERBOLATO, 2002, p.158), o requisito mais 

importante de uma entrevista é a autenticidade, ou seja, as declarações atribuídas 

ao interlocutor possam ser facilmente provadas. Além disso, a entrevista tem que 

gerar interesse e por fim o entrevistado ou as pessoas envolvidas na mesma 

necessitam ser identificadas. 

1.3 – Jornalismo Opinativo 

Na perspectiva de Beltrão (1980, p.14 apud, CORTEZ, 2009,p.3), 

O jornal tem o dever de exercitar a sua opinião, porque é ela que valoriza e 
engrandece a atividade profissional, pois quando expressa com honestidade 
e dignidade, com a reta intenção de orientar o leitor (...) se torna fator 
importante na opção da comunidade pelo mais seguro caminho à obtenção 
do bem estar e da harmonia do corpo social. 

 
 Parafraseando Melo (2003, p.101), a partir do momento que a imprensa 

deixou de ser empreendimento individual e se tornou instituição, ocupando o caráter 

de organização complexa, possuindo equipes de assalariados e colaboradores, a 

expressão de opinião fragmentou – se seguindo diversas tendências e até mesmo 

conflitantes. 
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De acordo com Melo, o jornalismo opinativo se divide em editorial, 

comentário, artigo, resenha ou critica, coluna, crônica, caricatura e carta. 

1.3.1 – Editorial 

 Segundo Campos (2005, apud, COUTINHO, FRANCO, SILVEIRA, 2007, 

p.21), o editorial pode ser compreendido como a palavra, o pensamento, o sentir do 

jornal e não a opinião pessoal, o editorial é a resultante de uma ideia coletiva, de 

uma atmosfera, de uma síntese harmoniosa de estilos e pessoas diferenciadas. 

 Porém, o editorial só tem opinião do proprietário em empresas de médio e 

pequeno porte, onde o controle financeiro fica sob controle do proprietário ou da 

família. (MELO, 2003, p.103). 

 Segundo Melo, a opinião contida no editorial não se trata de uma atitude 

voltada para perceber as reivindicações da coletividade e expressá – las a quem de 

direito, significa muito mais um trabalho de coação ao Estado pra a defesa de 

interesses dos segmentos empresariais e financeiros que representam. 

 De acordo com a pesquisadora Sabrina Vilarinho, o texto utilizado no editorial 

é dissertativo, pois apresenta argumentos focados em uma ideia central, critico e 

informativo porque relata um acontecimento. 

1.3.2 – Comentário 

 O comentário surgiu com o objetivo de quebrar o monopólio opinativo 

editorial, que tem uma consequência ideológica que possui no jornalismo pré – 

industrial. (MELO, 2003, p.113).  

Segundo Melo o comentário foi introduzido no Brasil na década de 60 e surgiu 

para atender uma mutação jornalística que ocorreu no país, e com isso o comentário 

serviu com um espaço de expressão opinativa dos seus profissionais. 

De acordo com Melo, o comentário tem sua própria especificidade enquanto 

estrutura narrativa do cotidiano, pois trata – se de um gênero que mantém 

vinculação estreita com a atualidade. 

O comentarista geralmente além de serem bem remunerados, é profissional 

que possuem uma grande bagagem cultural, e, portanto eles tem elementos 

suficientes para emitir opiniões e valores capazes de credibilidade. (Melo, 2003, 

p.112).  
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1.3.3 – Artigo 

 O artigo possui diversas significações, pois o mesmo pode ser matéria 

publicada no jornal, revista ou também ser considerado como uma forma de 

expressão verbal. (MELO, 2003, p.121). 

 De acordo com Vivaldi (apud, MELO, 2003, p.122 e 123), o artigo jornalístico 

é composto por dois elementos: a atualidade onde o articulista tem a liberdade de 

escolher o conteúdo e de forma desde, que trate de assunto da atualidade; e a 

opinião que possui a significação maior do gênero, pois está contida no ponto de 

vista de quem a expõe. 

Na perspectiva de Melo (2003, p.127) 

O artigo é o gênero que democratiza a opinião no jornalismo, tornando – a 
não um privilégio da instituição jornalística e dos seus profissionais, mas 
possibilitando o seu acesso ás lideranças emergentes na sociedade. É claro 
que essa democratização constitui uma decorrência do espírito de cada 
veículo: sua disposição para abrir – se à sociedade e instituir o debate 
permanente dos problemas nacionais. 

 
 No Brasil os artigos jornalísticos são realizados por jornalistas pertencentes 

aos quadros regulares da instituição noticiosa, quanto pode ser um colaborador 

(escritor, professor, pesquisador, político, profissional liberal ou convidado a 

escrever sobre assunto de sua competência). (MELO, 2003, p.126).    

1.3.4 – Resenha ou Crítica 

O termo resenha ainda não se generalizou no Brasil, persistindo o emprego 

da palavra crítica para definir as unidades jornalísticas que correspondem aquela 

função e crítico para designar quem a elabora. (MELO, 2003, p.129). 

Segundo Vânia Duarte, a resenha crítica é uma descrição minuciosa que 

compreende certo número de fatos: é a apresentação do conteúdo de uma obra. 

Consiste na leitura, resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do 

livro feito pelo resenhista.  

De acordo com Melo, a resenha configura – se então, como um gênero 

jornalístico destinado a orientar o público na escolha dos produtos culturais em 

circulação no mercado. 

1.3.5 – Coluna 

 Segundo Melo, o colunismo no meio de comunicação brasileira dá margens a 

dúvidas, porque há uma tendência geral de chamar de coluna toda seção fixa. 

Sendo assim, a coluna abrange o comentário, a crônica e até mesmo a resenha. 
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A coluna ocupa um lugar privilegiado no jornalismo opinativo os bastidores da 

notícia, descobrindo fatos que estão por acontecer, pinçando opiniões que ainda não 

se expressaram, ou exercendo um trabalho sutil de orientação da opinião pública. 

(MELO, 2003, p.140). 

1.3.6 – Crônica 

 Segundo Melo a crônica é um gênero bem definido no jornalismo brasileiro, 

devido a sua configuração contemporânea ter permitido a alguns pesquisadores 

concluir que a crônica é um gênero tipicamente brasileiro. 

 De acordo com o professor Artur Araújo, a crônica possui as seguintes 

características: fidelidade ao cotidiano; realiza captação dos dados emergentes da 

psicologia social; é uma crítica social; a força narrativa se dá por meio de elementos 

circunstanciais; explora o inusitado; está na fronteira entre a narração da realidade e 

a criação literária e utiliza linguagem coloquial. 

1.3.7 – Caricatura 

De acordo com Amaral (1978, p.115), caricatura é o retrato caricatural de uma 

pessoa determinada, em cuja composição podem entrar também elementos alusivos 

às razões por que se distingue a personalidade. 

A caricatura são desenhos realizados por caricaturistas que ressaltam algum 

detalhe da pessoa desenhada, são geralmente usadas para retratar imagens de 

políticos ou personalidades que estejam em evidência. 

 
A opinião se manifesta explícita e permanentemente através da caricatura, 
suja finalidade satírica ou humorística pressupõe a emissão de juízos de 
valor. Por isso Ramón Columba denomina a caricatura de “supremo 
tribunal”, cujo o mandato provém da opinião pública. (MELO, 2003, p.163), 
 

Segundo José Marques de Melo, no jornalismo brasileiro, o Padre Miguel do 

Sacramento Lopes Gama, mais conhecido como Padre Lopes Gama, inseriu a 

caricatura no jornal brasileiro quando foi nomeado redator d’ O Carapuceiro, um 

jornal de Pernambuco. 

 De acordo com Periotto (2007, apud SANCHOTENE, 2008, p.6), esse jornal 

foi notável ao fazer crítica de costumes, espaço muito bem aproveitado por seu 

editor que o utilizava para infringir a província de Pernambuco pesadas advertências 

sobre o modo de vida adotado por seus habitantes. 
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Figura 1: Caricatura do Ziraldo feita pelo cartunista Danilo Marques – essa caricatura faz parte da 

exposição permanente “Ao mestre com carinho” na Casa de Cultura Ziraldo, em Caratinga - Minas 

Gerais.  

1.3.8 – Cartas 

 A carta é um espaço dedicado ao leitor para, que o mesmo possa expressar a 

sua opinião sobre determinado assunto publicado no jornal. 

 Para que o jornal deixe de ser somente informativo e se converta a uma 

prática comunicativa, é necessário romper os obstáculos que há entre editor e leitor, 

produtor e receptor. (Melo, 2003, p.173). 

 A carta ao leitor também pode beneficiar muito o jornal, pois através dela 

pode surgir uma nova matéria.  
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CAPÍTULO 2 

O JORNAL IMPRESSO NO BRASIL 

2.1 - A origem do jornal impresso no Brasil 

   No Brasil a comunicação por meio impresso demorou a conquistar o seu 

espaço devido à interposição da colônia Portuguesa, que não permitia ao Brasil 

produzir nenhum tipo de informação utilizando a forma impressa, principalmente o 

jornal que, dependendo do seu caráter ideológico, poderia prejudicar o poder 

português, (Sodré, 1966). 

 Mas, o progresso no meio de comunicação impressa era inevitável uma vez 

que já havia se instalado no Brasil a Imprensa Régia, em 13 de maio de 1808. 

  Para não perder a sua hegemonia, o governo português resolveu fortalecer o 

seu contato com a sociedade brasileira lançando no dia 10 de setembro de 1808 o 

jornal Gazeta do Rio de Janeiro, que a princípio foi considerado o primeiro jornal do 

Brasil, (Sodré, 1966).  

É interessante chamar a atenção para as datas que marcaram o surgimento 
(1808) e do desaparecimento (1822) do primeiro jornal brasileiro. Ele surgiu, 
portanto, num momento fundamental de nossa história – quando o Brasil foi 
sacudido pela onda de cultura e progresso provocada pela presença do rei 
e de sua Corte no Rio de Janeiro – e deixou de existir no ano em que foi 
proclamada a nossa Independência. (LUSTOSA, 2004,p.8) 
 

 Porém, o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, ao contrário do que vemos 

atualmente, obedecia a uma rigorosa censura e publicava somente fatos que 

exaltassem o governo português. 

Claro que havia queixume. Como expressá – los, porém, numa folha cujo 
material de texto extraído da Gazeta de Lisboa ou de jornais ingleses, tudo 
lido e revisto pelo Conde de Linhares e , depois, pelo Conde de Galveias, e 
que não tinha outra finalidade senão agradar à coroa de que tão 
estreitamente dependia? (SODRÉ, 1966, p.24) 
 

Mas, isto não foi empecilho para Hipólito José da Costa Furtado Mendonça, 

natural da Colônia do Sacramento, atual República do Uruguai, jornalista, patrono 

dos jornalistas e da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL), lograr o 

sistema da coroa portuguesa e inserir no cotidiano dos brasileiros a verdade sobre o 

país, através do jornal Correio Brasiliense que começou entrar clandestinamente no 

país no dia 1 de julho de 1808. 
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Na perspectiva de Lustosa (2004, p.10), 

Hipólito deixou nas páginas de seu diário um registro que é um documento 
fascinante da vida cultural e das instituições americanas do final do século 
XVIII. 
Através de seu olhar inteligente, ficamos conhecendo o lugar da mulher, do 
negro e do índio naquela sociedade. 
 

 Pode-se afirmar que a luta do jornalista Hipólito da Costa para driblar a 

censura lusitana começou na produção do jornal, que devido ao regime imposto na 

época era confeccionado em Londres. 

 Apesar de toda luta de Hipólito para trazer ao Brasil a comunicação impressa, 

alguns historiadores têm dúvidas sobre a credibilidade desse jornal principalmente 

pelo fator financeiro. 

Hipólito da Costa justificou – se de fazer no estrangeiro o seu jornal: 
“Resolvi lançar esta publicação na capital inglesa dada a dificuldade de 
publicar obras periódicas no Brasil, já pelos perigos a que os redatores e 
exporiam, falando livremente das ações dos homens poderosos”. (SODRÉ, 
1966, p.24) 
 

Muitos são os mistérios que cercam a vinda do jornal impresso no Brasil. Em 

2008, a imprensa brasileira comemorou 200 anos, apesar da importância da data 

não houve muitas comemorações por parte da imprensa. 

Alberto Dines, questionou a razão de a imprensa não ter valorizado os 200 
anos do Correio: “Que pecado cometeu Hipólito da Costa para ser 
esquecido numa data tão gloriosa? O que há de errado na sua biografia pra 
incomodar tanto os donos da verdade? Só porque era maçom, só porque 
combateu a censura e a Inquisição, deve Hipólito ser condenado ao 
esquecimento?”. (DINIZ, 2008,p.1). 
 

 Depois que a comunicação impressa conquistou o seu espaço no Brasil, não 

tardou para surgir novos jornais impressos editados no país. O segundo jornal 

editado no Brasil surgiu em 14 de maio de 1811 na Bahia, e ganhou o nome de “A 

Idade d’Ouro do Brasil”. 

 O jornal A Idade d’ Ouro do Brasil, apesar de ser editado no Brasil tinha que 

seguir regras portuguesas impostas por Dom Marcos de Noronha e Brito, o oitavo 

conde dos Arcos, título hereditário português que recebeu ainda na infância. Porém, 

o rigor imposto por Portugal para a publicação no Brasil dos jornais Gazeta do Rio 

de Janeiro e A Idade d’Ouro do Brasil, trouxe a estes o privilégio de adquirir uma 

licença de impressão num período de doze anos. 

  Em 1821 vários fatores marcaram a imprensa escrita brasileira a sua primeira 

vitória foi em agosto, D.Pedro, príncipe regente que governou o Brasil por um curto 

período, na ausência de seu pai D.João VI, que havia retornado á Portugal para 
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participar do processo de reforma política que tomava conta de Portugal, decretou o 

fim da censura prévia a toda matéria escrita no Brasil. 

Na perspectiva de Lustosa (2003, p.2) 

Esta lei foi complementada em 28 de agosto de 1821, por aviso onde se 
dizia que, “pretendendo evitar que os autores ou editores encontrassem 
inesperados estorvos à publicação dos seus escritos, era o mesmo senhor 
[D.Pedro] servido mandar que se não embarace por pretexto algum a 
impressão que se quiser fazer de qualquer escrito, devendo unicamente 
servir de regra o que as mesmas Cortes têm determinado sobre este 
objeto”. 
 

Além, desse fato histórico, de 1821 a 1822, surgiram diversos periódicos, mas 

foi em 15 de setembro de 1821 que foi lançado no Brasil o Revérbero Constitucional 

Fluminense, o primeiro jornal que defendia a ideia da Revolução Francesa: 

liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, como o Correio Braziliense o Revérbero 

Constitucional Fluminese foi fundado por membros da maçonaria, Joaquim 

Gonçalves Ledo, jornalista, um dos promotores do "Dia do Fico". E por Januário da 

Cunha Barbosa, historiador, jornalista, poeta, politico, cônego da Capela Real. 

 
O Revérbero defenderia abertamente a liberdade de imprensa e, mesmo 
tendo surgido já no contexto das manifestações contra as medidas das 
Cortes prejudiciais ao Brasil, deixava claro que considerava loucura e 
precipitação falar em independência naquele momento. (LUSTOSA, 2004, 
p.23). 
 

 O Brasil demorou 70 anos para ter uma inovação no sistema de comunicação 

impressa, que somente ocorreu em 1891, no dia 9 de abril, com o surgimento do 

Jornal do Brasil (JB). 

 De acordo com Centro de Pesquisa e Documentação do Jornal do Brasil, o JB 

acompanhou o processo histórico nacional com uma ininterrupta cobertura diária ao 

longo de todo o século XX.  

Segundo o jornalista, Fabrício Bicudo de Oliveira (2008), dois fatos que 

contribuíram decisivamente para a modernização técnica da imprensa brasileira em 

meados do século XX foram as reformas do Diário Carioca, em 1947, e do Jornal do 

Brasil, a partir de 1956.  

O Diário Carioca teve grande influência no Brasil e foi o grande responsável 

pela modernização técnica da imprensa brasileira. De acordo com o jornalista, 

Humberto Lage Serqueira  o Diário Carioca introduziu o lead nas matérias que num 

parágrafo apresenta ao leitor as informações básicas da notícia, criou o copidesque 
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que é o profissional responsável em revisar o texto e lançou o primeiro manual de 

redação jornalística. 

A reforma do JB começou com suplemento dominical, que abriu oportunidades 

para autores, poetas, cronistas, cineastas e artistas em geral, participarem no jornal. 

E a partir do pioneirismo desses dois jornais a comunicação impressa começou a 

se aprimorar. 

 

2.2 – O jornal impresso e as outras mídias 

2.2.1 – Origem do rádio no Brasil 

Oficialmente o rádio é considerado a criação do inventor italiano Guglielmo 

Marconi, que captou as frequências e inaugurou a era das telecomunicações.  

Mas, o que muitas pessoas não sabem é que o rádio surgiu no Brasil bem 

antes de Marconi ficar com a glória de ser considerado o pai do rádio. O padre 

Landell de Moura, há anos estava estudando a possibilidade de se comunicar com 

outra pessoa que estivesse muito distante, e provou a sua teoria com a transmissão 

feita da Avenida Paulista ao Alto de Sant’Ana. Mas, o grande inventor brasileiro não 

contava que seria mal interpretado pela sociedade, principalmente pelos seus fiéis, 

pois ao contrário de Marconi que sempre teve apoio nas suas experiências, aqui no 

Brasil a situação foi outra. 

Padre Landell de Moura foi considerado por algumas pessoas como bruxo 

que, tinha pacto com diabo e a ignorância chegou a tal ponto delas destruírem o 

laboratório que, o padre tinha feito com tanto sacrifício. Mesmo passando por tantas 

dificuldades, o padre nunca desistiu de ser reconhecido pela sua invenção no Brasil, 

prova disso é que ele primeiro esperou acontecer essa glória para depois se 

aventurar por terras estrangeiras em busca de seu reconhecimento. 

A primeira rádio a funcionar no Brasil surgiu em Recife, no dia 6 de abril de 

1919, e se chamava Rádio Clube de Pernambuco. Mas, oficialmente, o rádio surgiu 

no Brasil, em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal onde 

os presentes puderam ouvir o discurso do presidente Epitácio Pessoa e a peça “O 

Guarani”. 

De acordo com Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC), devido a 

condições da sociedade brasileira o rádio se tornou um “meio de elite”, pelo fato do 

alto custo de um aparelho de rádio.  
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Em 1923, o médico, antropólogo e educador, Edgard Roquette Pinto instalou 

aparelhos receptores no Rio de Janeiro, a partir disso, outras emissoras começaram 

a surgir com uma programação diversa.  

Na década de 30, o rádio passa por uma grande transformação, pois como a 

rádio estava ganhando uma grande popularidade o governo decretou no  dia 01 de 

março de 1932 o Decreto nº 21.111 que, autorizava a publicidade no rádio, e com 

isso os veículos conseguiriam um aumento na sua economia. 

A década de 40 foi a fase de ouro da rádio brasileira, pois é o momento que o 

rádio já conseguiu definir as suas diretrizes com programas diversificados como as 

radionovelas, programas humorísticos, jornal falado e assim conquistou a sociedade 

se tornando um meio de comunicação popular. 

Após dez anos de existência a rádio enfrentou uma grande crise com o 

surgimento da televisão, que além de procurar nas rádios profissionais para 

trabalhar nas emissoras copiou o formato de alguns programas, e também 

começaram a vender espaços publicitários o que prejudicou financeiramente às 

rádios. 

Logo, foi necessário que as emissoras de rádios buscassem novos meios 

para continuar atraindo os seus ouvintes, e não perdê – los para a televisão e para 

qualquer outro meio de comunicação que surgisse no futuro. E para isso foi 

necessário fazer novos investimentos com equipamentos técnicos, profissionais 

especializados e uma programação com linguagem e conteúdos atrativos.  

2.2.2  – Origem da televisão no Brasil 

 A televisão brasileira passou por vários testes e pré – estréias antes de ser 

oficialmente lançada para a sociedade. A sua pré – estréia aconteceu no dia 3 de 

abril de 1950, com a apresentação do frei cantor de ópera mexicano, José Mojica. 

 Segundo Costa; Valim (1998), a transmissão do frei José Mojica ocorreu no 

saguão dos Diários Associados, onde Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira 

de Melo instalou alguns aparelhos de TV para a população que ainda não possuia 

aparelho em sua residência pudessem assistir a apresentação do frei. 

 Em julho de 1950, é feita a transmisão, no auditório, da Faculdade de 

Medicina de São Paulo de um show chamado “Video Educativo”.  

 Em 10 de setembro de 1950, é realizado o último teste experimental com a 

transmissão de um filme onde Getúlio Vargas relata o seu retorno a vida política. 
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 Finalmente depois de diversos testes e ao pioneirismo do jornalista Assis 

Chateaubriand, e inaugurado oficialmente no Brasil a TV Tupi de São Paulo no dia 

18 de setembro de 1950. (MATOS, 2002, P.49). 

 De acordo com Costa;Valim, com o objetivo de atrair o interesse do público 

para a televisão Chateaubriand, distribui pela cidade duzentos aparelhos de 

televisão. A princípio Chateaubriand buscou os profissionais do rádio, jornal e teatro 

para juntamente com ele desenvolverem uma linguagem adequada para a televisão. 

 O primeiro programa, a ir ao ar na televisão brasileira foi o “TV na Taba” um 

programa de variedade apresentado por Homero Silva, e com participação de Lima 

Duarte, Hebe Camargo, Mazzaropi, Ciccilo, Vadeco, Ivon Cury, WilmaBentivegna, 

Aurélio Campos, o jogador Baltazar, a poetisa Rosalina, a orquestra de George 

Henri e o balé de Lia Aguiar. (COSTA, VALIM, 1998). 

Em janeiro de 1951, quatro meses depois do surgimento da televisão no 

Brasil entrava no ar a TV Tupi do Rio de Janeiro, a segunda emissora do país. 

 Parafraseando Costa; Valim, na televisão muitas vezes os profissionais 

precisavam trabalhar no improviso e adaptações de programas do rádio e teatro 

para a TV, mas um dos problemas que a TV Tupi teve que enfrentar para continuar 

no ar  era  a baixa audiência que ocorria devido o fato do aparelho não ser acessivel 

a toda população. Mas, nesse mesmo ano o Brasil começou a fabricar televisores da 

marca Invictus e desde então  houve um aumento de televisores no país.  

 Segundo o jornalista Daniel Zimmermann, em 1958 o Brasil possuía somente 

setenta e oito mil aparelhos de TV, e que por esse motivo as programações das 

emissoras seguiam uma linha para elite, com entrevistas, debates, teleteatros, 

shows e música erudita. 

 De acordo com Costa; Valim, no final da década de 50, o Brasil já possuía 

dez emissoras de televisão em funcionamento entre elas, TV Paulista, TV Record, 

TV Rio, TV Excelsior. 

 A partir de 1962, a televisão começa a passar por diversas modificações em 

27 de agosto do mesmo ano é promulgado o Código Brasileiro de Telecomunicação. 

Porém, em 1964 a TV passa por uma crise, pois devido o golpe de 64 os meios de 

comunicação principalmente à televisão foram difusores da ideologia do regime 

militar, e a emissoras que não concordavam com essa mudança era censurado pelo 

governo. 
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 Em 1967, mudanças ocorridas na estrutura do setor de telecomunicação pelo 

Ministério da Comunicação, fazem com que as emissoras de televisão comecem a 

ter uma produção de baixo nível. 

 Nos anos 70 chega ao Brasil a TV em cores que em pouco tempo fascina os 

telespectadores brasileiros, e juntamente com essa novidade o Ministério das 

Comunicações baixa decreto que regulamenta 3 minutos de comercial para cada 

quinze minutos de programação. (COSTA; VALIM,1998). 

 A década de 80 é marcada por fortes acontecimentos o fim da censura oficial 

imposta pelo governo ao telejornalismo, e falência da primeira emissora de televisão 

no Brasil a TV Tupi que com o seu fechamento abriu as portas para as duas grandes 

emissoras existentes até hoje no país a Globo e o SBT. 

 Os anos 90 foram marcados de reestruturação para as emissoras onde cada 

uma reformulou a sua programação de acordo que percebiam que estavam 

perdendo audiência em determinado horário. 

 Na década de 90 o Brasil implanta a Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) com o objetivo de regular e fiscalizar o setor de telecomunicações, e 

também implantou o sistema de televisão por assinatura, com os canais sendo 

distribuídos pela Net – Multicanal (organizações Globo) e pela TVA (grupo Abril). 

 Ano 2000, iniciam – se um novo século e com ele surge novos progressos na 

televisão brasileira. As disputas entre as emissoras pela audiência continuam e com 

isso elas preparam um rodízio de programação, para atrair os seus telespectadores.  

 De acordo com Costa; Valim, a Globo se antecipou e começou a oferecer 

serviço em banda larga com acesso grátis para a internet pela Globo.com, o que 

atrai o interesse da sociedade para esse novo modo de se fazer televisão.  

 Logo, surgem os provedores Terra, Uol e Ig, que ficam conhecidos pela 

marca fantasia de “Internet Grátis”, e começam a fazer em seus sites TVs virtuais 

com estúdios em suas própria sede.  

 Mas, é em dezembro de 2007, que a TV no Brasil surpreende novamente 

lançando oficialmente em São Paulo as transmissões dos sinais do “Sinal Brasileiro 

de Televisão Digital”. E assim, as perspectivas para o futuro é ter uma TV com 

imagem em alta definição, som e interatividade. 
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2.2.3 – Origem da Internet no Brasil 

 De acordo com Guizzo (apud, Muller, 2008), a internet no Brasil teve origem 

em setembro de 1988. As conexões começaram em um setor acadêmico no 

Laboratório Nacional de Computação Cientifica (LNCC), e somente mais tarde foi 

destinada aos usuários domésticos e empresas.   

Mais tarde através do professor da Universidade de São Paulo (USP), Oscar 

Sala, desenvolveu um projeto com instituições de outros países para dividirem 

dados por meio de uma rede de computadores. Assim, chegou ao Brasil a Bitnet 

(Because is Time to Network). 

No ano de 1989, várias faculdades começaram a se conectar na rede a 

Fapesp ao Fermilab, laboratório de Física de Altas Energias de Chicago (EUA), por 

meio de retirada de arquivos e correio eletrônico, e também a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) que ligou – se à rede Bitnet, através da Universidade da 

Califórnia em Los Angeles (UCLA), constituindo – se no terceiro ponto de acesso ao 

exterior. 

Na década de 90 surge o termo World Wide Web (WWW), acontece a 

cobertura do Eco – 92 via internet, surgem os primeiros provedores de acesso 

discado no Brasil, Uol, Bol, o Zaz e as salas de bate – papo (chats). 

De acordo com o Terra Tecnologia, o ano de 1995 foi o marco para internet 

no Brasil, pois, o Ministério da Comunicação e da Ciência e Tecnologia criaram por 

portaria, a figura do provedor de acesso privado á internet e liberaram a operação 

comercial no Brasil. 

Em 1999, surgem os sites de Mercado Livre (compra e venda via internet) e a 

loja virtul Submarino. 

Do ano de 2000 em diante acontecem diversos progressos na internet no 

Brasil. Crescem o número de provedores gratuitos, a conexão via banda larga se 

populariza, é lançada a primeira versão do Skype e surge o site de relacionamento 

Orkut que em pouco tempo conquista vários adptos brasileiros. 

2.2.4  – A sobrevivência do Jornal Impresso com os outros meios de 

comunicação 

Quando se questiona que algum jornal impresso necessita passar por uma 

reestruturação para chamar a atenção dos leitores tem - se a ideia que, alterando o 

conteúdo textual, o problema está resolvido. Porém, não se deve esquecer que além 
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da forma textual, o imediatismo da notícia, a maneira da diagramação, a disposição 

das palavras e imagens, são quesitos principais para se ter um bom jornal impresso. 

De acordo com Lustosa (2004, p.15), a princípio o primeiro jornal brasileiro o 

“Correio Braziliense”, tinha a forma de um livro com 100 páginas, dividido nas 

editorias de política, comércio, artes, literatura e ciências, miscelânias e 

correspondência, com poucas imagens e textos longos. 

Na perspectiva de Lustosa (2004, p.15), 

Num tempo em que o acesso à educação era tão menos democrático, em 
que vivíamos a mudança do mundo a partir das idéias disseminadas pelo 
Iluminismo ao longo do século anterior, a imprensa se firmara como um 
importante difusor das chamadas luzes. Naquele contexto, o jornalista se 
confundia com o educador. Ele via como sua missão suprir a falta de 
escolas e de livros através dos seus escritos jornalísticos. 
 

As modificações ocorridas no jornal impresso se iniciaram pela velocidade das 

notícias, a princípio pelo fato do primeiro jornal impresso ser feito em Londres ao 

chegar no Brasil a notícia já era velha. E os leitores sempre ficavam desatualizados 

do que realmente estava acontecendo. 

Mas, com o surgimento de outras mídias rádio, televisão e internet, as mudanças 

da forma de texto e a rapidez das noticias não eram mais suficientes para os jornais 

prenderem os seus leitores, e os jornais impressos tiveram que começar a investir 

em uma produção melhor, para atrair o interesse dos leitores. 
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Figura 2: primeira página do jornal Correio Braziliense em seu número inaugural, no ano de 1808. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Capa do jornal Correio Braziliense em Outubro de 2009. 
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Com todo esse avanço no meio de comunicação todos procuram uma 

resposta para a seguinte questão: Será o fim do jornal impresso? 

 Cada mídia tem procurado se aperfeiçoar para não perder os seus clientes, 

pois cada vez que surge um veículo novo, logo se questiona o fim dos meios de 

comunicação anteriores e com o jornal acontece o mesmo. 

 A primeira medida que o jornal precisa tomar é verificar quem são os seus 

leitores atualmente para adequar o jornal de acordo com o seu público, e também 

procurar melhorar para atrair ou reconquistar outros leitores que por algum motivo 

não se interessam mais pela leitura do jornal impresso. 

 Mesmo com a grande concorrência por parte da rádio, televisão e internet, e o 

anúncio da morte do jornal impresso uma pesquisa realizada em 2008, pela 

Associação Nacional dos Jornais (ANJ) apontam um crescimento de 89,03% na 

circulação dos jornais nos últimos dezessete anos. 

 De acordo com diretor – geral do Instituto Verificador de Circulação, Ricardo 

Costa (apud, TEIXEIRA,MANZANO, 2008, p.24), esse crescimento se deve pela 

competitividade com as outras mídias que impulsionou os jornais impressos a 

investir em reformulações gráficas e de conteúdos, criação de novos cadernos de 

suplementos e lançamento de promoções.  

 Segundo o professor de mídias globais da PUC – Rio, Luiz Léo, não há 

possibilidade de o jornal impresso ser extinto, pois, esse periódico já passou por 

diversas transformações e tem espaço para se modernizar ainda mais. 

 . 

2.3 – Os recursos visuais no jornal impresso 

Os empresários para competir com os meios televisivos e a internet, passou a 

investir em comunicação visual. 

Segundo Edmundo Mendes Benigno Neto, mestre em comunicação 

contemporânea pela faculdade Cásper Líbero, para se entender melhor o jornal 

impresso é necessário também se compreender a comunicação visual. 

De acordo com Munari (1997, p.16 apud NETO, 2007, p.2), tema vasto que 

vai desde o desenho à fotografia, à plástica, ao cinema: das formas abstratas ás 

reais, das imagens estáticas ás imagens em movimento, das imagens simples ás 

imagens complexas. Tema que compreende toda gráfica, todas as expressões 

gráficas desde a forma dos caracteres à paginação de um jornal, desde os limites de 

legibilidade das palavras a todos os meios que facilitam a leitura de um texto.  
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 A linguagem visual adotada por um jornal funciona como a embalagem de 
um produto informacional, e a partir do momento em que o jornalismo passa 
a ser produzido nos padrões de uma indústria comunicacional, ele 
necessariamente adota uma identidade visual na tentativa de se destacar 
em relação aos seus concorrentes. A forma torna – se a publicidade visual 
de seu conteúdo. (NETO, 2007, p.2) 
  

Desta forma os jornais impressos começaram a utilizar de diversos meios de 

comunicação visual. 

É preciso explicitar que nem toda imagem inserida na imprensa tem função 
opinativa. Alguns dos recursos gráficos utilizados são meramente 
informativos ou explicativos: mapas, que permitem a localização de um fato; 
gráficos, que procuram demonstrar  tendências estatísticas; desenhos, que 
buscam reproduzir objetos, paisagens ou até traços fisionômicos; 
fotografias, que fazem um registro denotativo dos acontecimentos. (MELO, 
2003, p.163) 
 

2.3.1 - Infográfico 

O termo infográfico é de origem inglesa informational graphics. O infográfico 

são ilustrações com textos curtos de um fato ocorrido utilizado pelos jornais 

impressos, para que o leitor compreenda melhor a informação. 

Quem nunca se rendeu a ler uma reportagem ao ver o infográfico que a 
ilustra? Cada vez mais utilizada pelos veículos de comunicação para criar o 
aspecto visual da informação, a infografia envolve um conceito moderno, 
em que se aliam imagem e texto para oferecer ao leitor melhor percepção 
do assunto tratado. (CAIXETA, 2005,p.1). 
 

Segundo o chefe da diagramação do jornal Globo, Cláudio Prudente, a 

infografia existe há muito tempo nos jornais brasileiros, mas foi no fim dos anos 80 

que passou a ser utilizada de uma forma mais consciente como recurso poderoso de 

informação. 

Na perspectiva de Neto, Sanchotene (2008, p.3), 

Nos meios de comunicação de massa, o século XIX foi marcante para a 
proliferação das imagens gráficas em jornais e folhetins devido a invenção 
da litografia. Pode – se afirmar, ainda, que o uso de infográficos 
contibruiram para a proliferação das charges e das caricaturas. 
 

De acordo com o editor de arte da Folha de São Paulo, Massimo Gentile o 

recurso infográfico é tradicional na cultura do veículo que foi o pioneiro em utilizar 

essa nova forma de comunicação. 
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Figura 4: Infográfico explicando sobre a gripe suína publicado no dia 30/04/10                    

http://brisajasmin.spaces.live.com/blog/cns!5379A89470B1D9FB!948.entry 

   

2.3.2 - Charge 

A charge é confundida com a caricatura por se tratar de desenho que muitas 

vezes os desenhistas utilizam da mesma técnica, mas as o seu diferencial é que a 

charge, se houver necessidade, pode ser acompanhada por texto para ilustrar 

melhor o que a imagem quer transmitir aos leitores. 

 
 Crítica humorística de um fato ou acontecimento específico. Reprodução 
gráfica de uma notícia já conhecida do público, segundo a ótica do 
desenhista. Tanto pode se apresentar somente através de imagens quanto 
combinando imagem e texto (título, diálogos). (MELO, 2003,p.167). 
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A primeira charge brasileira foi registrada em 1837, com o título “A campanhia 

e o Cujo”, pelo jornalista Manuel Araújo Porto Alegre no Jornal do Comércio, do Rio 

de Janeiro, que ilustra o jornalista, diretor do Jornal Correio Oficial do Rio de Janeiro, 

Justiniano José da Rocha, recebendo um saco de dinheiro do governo. (Neto, 

Sanchotene, 2008). 

 

 
 

Figura 5: A primeira charge brasileira “A Campainha e o Cujo” de Manuel Araújo Porto Alegre. Charge 

publicada no Jornal da Associação Brasileira de Imprensa, n.322, 2007, p.3 em comemoração aos 

170 anos da charge no Brasil. 
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Figura 6: Charge Sinfronio – Diário do Nordeste postado no blog de Mário Fortes em 7 de setembro 

de 2009, quando a seleção brasileira conseguiu se classificar para a copa de 2010. 

2.3.3 – Fotojornalismo 

 De todos os meios de comunicação visual utilizados no jornal impresso, a 

fotografia é o mais utilizado e compreendido pelos leitores. 

 A fotografia tem o poder de mexer com o imaginário das pessoas porque, 

muitas vezes, ela consegue transmitir informações importantes, que o jornal 

contendo somente a parte textual dificulta essa compreensão por parte dos leitores. 

De acordo com Louzada (2007), a fotojornalismo se definiu entre 1940 e 1960 

quando a fotografia de imprensa se consolidou como linguagem autônoma, 

passando a agregar informação jornalística que a escrita não é capaz de transmitir. 

 
A melhor imagem, aquela que transmite com mais eficiência uma idéia, uma 
emoção ou o conteúdo de um tema, não é, necessariamente, a que contém 
o máximo de informação verbalizável. 
Nem sempre é aquela que reproduz com mais fidelidade o assunto ou 
mostra com muita clareza o maior número possível de aspectos. Muitas 
vezes o que torna forte uma imagem, que a faz pujante ou arrebatadora, 
são elementos independentes do tema, contidos na forma de tratar a 
imagem. (KUBRUSLY, 1991,p.69). 
 

Os responsáveis pelo sucesso da revista Cruzeiro foram o jornalista David 

Nasser, pelos seus excelentes textos e sua ousadia, e o fotografo e cineasta Jean 

Manzon que realizava ensaios fotográficos para a revista Cruzeiro e Manchete, 

afirma a professora de história Ana Maria Maud. 
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Figura 7: Foto que ilustrou a matéria da Revista O Cruzeiro na edição de 4 de agosto de 1954 na 

morte do presidente Getúlio Vargas. 
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CAPÍTULO 3 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS NO BRASIL  

3.1 - A origem da história em quadrinhos (HQ’s) no Brasil 

Mesmo com todo sucesso que as histórias em quadrinhos fazem atualmente 

no Brasil, os autores, desenhistas e cartunistas passaram por um longo processo 

para conquistar credibilidade da sociedade. 

Apesar de não ter uma definição correta o fato é que as histórias em 

quadrinhos passaram por diversas gerações mexendo sempre com o imaginário das 

pessoas. 

Segundo Alain Rey (apud, CIRNE, 2000,p.24) quadrinhos é um fragmento 

fértil de uma história do desejo social, o quadrinho renova os caminhos do olhar, 

reinventa a leitura e modifica a linguagem. 

 De acordo com Escobar; Moura (2009, p.82) o Brasil teve como precursor das 

histórias em quadrinhos o ítalo – brasileiro Ângelo Agostini, que após sua infância e 

adolescência em Paris, chegou ao Brasil em 1859 e com apenas 21 anos estreou no 

Pasquim Diabo Coxo em São Paulo. Porém, foi em 1868 que Agostini publicou as 

primeiras HQ’s no Brasil, que conta as trapalhadas de um interiorano em uma 

viagem pelo Rio “As aventuras de Nhô Quim”. 

 Mas, Segundo Coutinho, Franco e Silveira, a primeira história em quadrinhos 

no Brasil surgiu em 1855 com “O Namoro”, criada pelo litógrafo francês, Sebastian 

Auguste Sisso, que era publicada no jornal O Brasil Ilustrado. E somente depois o 

italiano Ângelo Agostini criou “As aventuras de Nhô Quim”, que mostrava as 

peripécias de um caipira no Rio de Janeiro, então capital do Império. 
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Figura 8: Drama de um caipira na cidade grande: Nhô-Quim briga com o próprio reflexo no espelho. 

 

A história em quadrinhos “As aventuras do Nhô Quim” era publicada na 

revista Vida Fluminense.  

 Segundo o jornalista Gutemberg, os quadrinhos de Nhô Quim apresentavam 

um diferencial das HQ’s que conhecemos atualmente, pois como podemos perceber 

na figura acima, as histórias de Nhô Quim não apresentavam os famosos balões de 

diálogos e o texto narrativo era bastante simples e convencional. 

Apesar de não ter trabalhado as falas em balões, evolução que consagrou 
essa mídia em defnitivo, esse detalhe na obra de Agostini se antecipa em 
quase 40 anos à experiência norte – americana, tida como pioneira. “Ele 
trabalhava a sequência com o texto embaixo. Mas a narrativa já estava com 
ele, precisa, e seus quadrinhos tinham movimento”. (GUSMAN, apud, 
COSTOLI, 2010). 
 

 Anos mais tarde após a criação de Nhô Quim, Agostini cria outro personagem 

“Zé Caipora” que relatava uma crítica social e engajamento político, situação que 

não era discutida abertamente naquela época. 

 De acordo com Eichelr (apud COSTOLI, 2010), Zé Caipora é a primeira 

revista exclusivamente de quadrinhos e a primeira que acompanha as histórias de 

um personagem fixo. A princípio Zé Caipora era publicado na Revista Ilustrada, mais 
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tarde ele foi retomado em outras edições e teve suas aventuras lançadas em 

fascículos. 

 
Figura 9: Zé Caipora, de Agostini, publicada na revista Ilustrada em 1883. 

 

Depois de Agostini, várias outras histórias em quadrinhos surgiram cada uma 

com sua característica e marcando história na indústria quadrinística do Brasil. Em 

outubro de 1905 foi lançada no Brasil a primeira revista em histórias em quadrinho 

direcionado ao público infantil “Tico - Tico”. 

Segundo a jornalista e escritora Sandra Pina, a revista Tico – Tico surgiu de 

um projeto desenvolvido pelo jornalista e cartunista Renato de Castro, pelo poeta 

Cardoso Júnior e pelo professor e jornalista Manuel Bonfim, que apresentaram a 

proposta ao dono do jornal “O Malho”, o jornalista Luis Bartolomeu de Souza e Silva, 

que aceitou o desafio e publicou a revista. 

De acordo com o coordenador do núcleo de pesquisas de histórias em 

quadrinhos, Vergueiro, Agostini também esteve ligado à equipe que projetou a 

revista Tico - Tico, pois foi ele que elaborou o logotipo da revista. 

Tico – Tico foi inspirado na revista francesa La Semaine de Suzette, e se 

consagrou no mercado pelas variedades de seções e informações que continha, 
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relatando aspectos da vida social que segundo seus editores eram necessários ao 

desenvolvimento das crianças, afirma Pina. 

Segundo o pesquisador de quadrinhos, Henrique Magalhães, o caráter 

didático da publicação de Tico – Tico estava presente em toda sua linha editorial, 

mas de forma natural, inserida em contos, brincadeiras, jogos e quadrinhos 

colaborando na formação de várias gerações. 

De toda história de sucesso da revista Tico – Tico um fato é curioso, pois 

mesmo sendo uma revista brasileira o personagem de maior sucesso era o 

Chiquinho, seu cãozinho Jagunço e a garota Lili, que eram de origem americana, 

baseado em Buster Brow, Tige e Mary – Jane, de Richard F. Outcault. 

Apesar de todo sucesso a primeira revista direcionada ao público infantil 

durou apenas 57 anos, mas até hoje 45 cinco anos após a sua última publicação 

nenhum gibi no Brasil conseguiu bater o record de Tico – Tico com 

excepcionalmente ter publicado 2097 edições. 

 
 

Figura 10: Capa de um dos exemplares da revista Tico - Tico 

 

 



 37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11:Chiquinho, cãozinho Jagunço e garota Lili personagens de sucesso da revista Tico – Tico. 

 
Logo, chegaram ao Brasil os suplementos juvenis que eram uma proposta 

inovadora de publicação de histórias em quadrinhos.  

De acordo com o coordenador do Núcleo de Pesquisas de Histórias em 

Quadrinhos, Waldomiro Vergueiro, o suplemento juvenil deu origem a várias outras 

publicações em formato tablóide ou meio tablóide, mas o suplemento de maior 

sucesso no Brasil foi o suplemento Gazeta Infantil. 

Em 5 de setembro de 1929, surge através  do jornal paulista A Gazeta o 

suplemento Gazeta Infantil, que publicava vários personagens americanos como 

Brick Bradford , Barney Baxter , Félix, the Cat , Little Nemo in Slumberland, mas 

também  lançou diversos personagens nacionais como O Fantasma, Gordo e o 

Magro, Rim Tim Tim, Gato Felix, entre outros. 

A Gazeta Infantil tinha um diferencial dos outros suplementos infantis, pois 

dava muita credibilidade ao trabalho dos autores brasileiros, abrindo espaço para 

que estes artistas publicassem os seus trabalhos, afirma Vergueiro.  

Em 1937 escrita por Francisco Armond e desenhada pelo Renato Silva, eles 

foram os autores brasileiros que, mais se destacaram na Gazeta Infantil com a 
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criação do primeiro vilão das histórias em quadrinhos no Brasil, o Garra Cinzenta, 

que utilizava de seu conhecimento em química para eliminar todas as pessoas que o 

reconhecessem e com isso ganhou dois arquiinimigos, os inspetores de polícia 

Higgins e Miller.  

Uma curiosidade sobre os autores de Garra Cinzenta é que Francisco 

Armond, era pseudônimo usado pela jornalista Helena de Abreu, que dirigia os 

jornais Gazeta de São Paulo e Correio Universal do Rio de Janeiro e dirigia a livraria 

Civilização. 

Garra Cinzenta é considerado por muitos especialistas a primeira HQ’s de 

terror do Brasil, antes mesmo do gênero explodir em meados dos anos 50 e fez 

grande sucesso chegando a ser exportado para o México e França, afirma o 

desenhista, Rafael Grasel. 

 

 
 

Figura 12:Capa da do suplemento Garra Cinzenta publicado no site 

http://brasilverso.sites.uol.com.br/garra.html 

 

Em julho de 1937, o editor Roberto Marinho publica O Globo Juvenil com 

histórias em quadrinhos, que trazia para os seus leitores infantis contos, 
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passatempos, premiações e outras variedades. Mas, para uma revista infantil O 

Globo Juvenil trazia um conteúdo sério para as crianças, como editoria de economia, 

política e fatores sociais. 

 De acordo com a designer gráfica, Tatiane Cornetti, O Globo Juvenil 

inicialmente era realizado somente com quadrinhos americanos que tinham suas 

histórias adaptadas para a cultura nacionalista. 

 Porém, a criação de Roberto Marinho não atingiu as suas expectativas, pois 

O Globo Juvenil começou a cativar os seus leitores somente dois anos após a sua 

primeira publicação.  Para reverter essa situação Roberto Marinho resolveu investir 

mais na área quadrinística e lançou a sua primeira revista em quadrinhos Gibi. 

Gibi foi lançado em 1939 no Brasil e juntava diversas tiras de quadrinhos impressos 

em formato de tablóide. Segundo o quadrinista, Daniel Poeira, os quadrinhos 

publicados no Gibi eram a maioria tirinhas americanas. 

 O mascote da revista Gibi fazia jus ao seu significado, era um garoto negro 

que aparecia em todas as edições.  

De acordo com Poeira, no Brasil, a palavra gibi perdeu totalmente o seu 

significado, ganhando outra denominação por causa do grande sucesso da revista 

Gibi. 



 40 

 

Figura 13: Capa de uma das edições do O Globo Juvenil enviada por Érico Molero e 

publicado no site http://www.guiadosquadrinhos.com 

 

Figura 14: Capa da revista Gibi Semanal que tinha um garoto negro como mascote. 
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Em 1943, a revista O Cruzeiro entra no mercado quadrinístico lançando o 

quadrinho do cartunista, Péricles Albuquerque Maranhão “O amigo da onça”.  

 O amigo da onça que acabou virando um ditado popular no Brasil quando 

temos um amigo ruim, relatava a história de um personagem que vivia 

desmascarando as pessoas ao seu redor e deixando a mesma em difícil situação. 

Péricles passou a odiar seu personagem depois de algum tempo e não 
queria mais desenha – lo a exemplo do que aconteceu na literatura inglesa 
com Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Mas a pressão fez com que 
ele desenhasse O amigo da onça por 17 anos toda semana. A história só 
acabou quando seu autor se suicidou, em 31 de dezembro de 1961. O 
personagem também foi publicado na revista O Gury, de Assis 
Chateaubriand. (VELEDA, 2006, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 15: O personagem O amigo da onça  

 

No ano de 1946, surge no Brasil a maior editora do segmento em histórias em 

quadrinhos a Editora Brasil – América (Ebal), de propriedade do jornalista, Adolfo 

Aizen. 

A primeira revista escrita pela editora chamava – se O Herói, que relatava 

várias histórias de heróis americanos como Homem Aranha, Batman, Tarzan, etc. E 

com o tempo passou a ilustrar sucessos do faroeste como, por exemplo, Durango 

Kid. 

 Aizen com o seu jeito diferente de implantar histórias em quadrinhos no Brasil, 

incomodou diversas editoras como o Globo, Abril, Bloch, entre outros. 
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 O grande sucesso da editora Ebal durou trinta quatro anos, com várias séries 

ininterruptas o Superman, que conta a história de um rapaz que nasceu em  Krypton 

e foi mandado para Terra com intuito de combater o mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Superman um dos grandes sucesso da editora Ebal publicado no site 

http://www.imotion.com.br/imagens/details.php?image_id=1456 

 

 A cada ano o meio quadrinístico se modificava, mis foi durante a ditadura que 

surgiu no Brasil os melhores quadrinistas como Jaquar, Millôr, Ziraldo, Angeli, entre 

outros. 

 Porém, não podemos falar em histórias em quadrinhos no Brasil sem citar 

Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. 

 Maurício criou a personagem Mônica baseado em sua filha, baixinha, 

enfezada, dentuça, de vestido vermelho, sempre acompanhada do seu fiel amigo o 

coelho Sansão, e de seus amigos Cebolinha conhecido por trocar o L pelo R, 

Cascão que se recusa a tomar banho e Magali que não se cansa de comer e 

sempre está faminta. Essa turma ganhou reconhecimento no Brasil e também 

internacionalmente. 
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 A Turma da Mônica também conta com o apoio de personagens secundários 

como Franjinha, Penadinho, Humberto, Marina, Do Contra, Rolo para garantir o 

sucesso da turma. 

 Atualmente, mesmo fazendo sucesso com as crianças, Maurício de Souza 

resolveu atender aos pedidos de seus leitores e investiu em um novo projeto, e 

lançou a Turma da Mônica Juvenil. 

 Segundo Maurício, ele pesquisou bastante o estilo mangá que faz sucesso 

atualmente entre os jovens, para trazer um diferencial nas histórias da Turma da 

Mônica juvenil. 

As principais características dos personagens foram mantidas, mas com 

algumas mudanças por se tratar de uma Turma da Mônica jovem, afirma Mauricio. 

 

 

 

Figura 17: Turma da Mônica criança publicado por Bruna Torres no site 

http://girlsofwar.wordpress.com/2009/05/16/turma-da-monica-e-as-3rls/ 
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Figura 18: Turma da Mônica juvenil publicado no site 

http://girlsofwar.wordpress.com/2009/05/16/turma-da-monica-e-as-3rls/ 

 

3.2 - A história em quadrinhos no jornal 

De acordo com Cirne (1970, p.38, apud ESCOBAR; MOURA, 2009, p.80), os 

quadrinhos nasceram dentro do jornal que abalava (e abala) a mentalidade linear 

dos literários. Assim, desde o século XX, é praticamente impossível um jornal não 

possuir a sua seção de tirinhas em quadrinhos, as charges e as caricaturas. Além de 

que, muitas vezes, os ilustradores das matérias jornalísticas constroem pequenas 

narrativas em quadrinhos para fazer a reconstituição de crimes ou outros 

acontecimentos. 

Porém, as histórias em quadrinhos sempre tiveram uma ligação muito forte 

com o jornalismo, tanto que as HQ’s de maiores sucessos têm sempre como 

protagonista um jornalista, como por exemplo, Clark Kent que vive o herói 

Superman. 

Segundo Dutra, independente do sucesso, na metade do século XIX, muitos 

quadrinístas levaram o seu quadrinho para o jornal, como os franceses Caran 

d’Ache e Gustav Doré ou Agostini.  
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A princípio as HQ’s eram prioridades dos jornais impressos, mas com o tempo 

foram conquistando o seu espaço. 

De acordo com Dutra, a partir de 1920, as HQ’s deixam de ser exclusividade 

dos jornais, e iniciam a indústria de revista em quadrinhos desenvolvendo uma 

linguagem completa e independente. Porém, mesmo com a sua independência as 

HQ’s nunca deixaram os jornais definitivamente. 

 

3.3 – Elementos e estrutura da história em quadrinh os 

3.3.1 – Argumento  

 A história em quadrinhos precisa passar por diversas etapas para sair 

perfeitamente como o escritor a planejou, e a primeira fase é o argumento que é 

uma sinopse da história. 

 O argumento teve início no ano de 1960 pelo fundador do grupo Marvel 

Comics, Stan Lee, que institui o argumento como o primeiro elemento no 

desenvolvimento de uma história em quadrinhos. (COUTINHO, FRANCO, 

SILVEIRA, 2007, p.47). 

 Segundo o roteirista Ataíde Braz, através da sinopse da história, o desenhista 

faz um esboço e assim divide a história em quadrinhos para escrever os diálogos. 

 Na perspectiva de Lipszyc (1977, p.238), 

Um argumento para história em quadrinhos contém pelo menos um 
problema a resolver, algum obstáculo à solução do problema, uma crise na 
tensão dramática e um apogeu, ou, seguindo o apogeu, um desenlace ou 
explicação. 

 

Mas, planejar um argumento para história em quadrinhos não é tão fácil 

quanto parece, é necessário que o escritor esteja muito bem informado para relatar 

qual o objetivo daquela HQ. E, para isso, o escritor pode usar de suas próprias 

observações ou de experiências de outras pessoas. 

 

3.3.2 – Roteiro  

 O roteiro funciona como um elo entre o escritor e o desenhista, pois o roteiro 

permite que o escritor oriente o desenhista a ilustrar a história que ele imaginou. 

 Porém, o roteiro de HQ’s tem algumas semelhanças com os guias realizados 

no cinema e na televisão como o relato da cena, a indicação do enquadramento, o 
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diálogo dos personagens e a narração, (COUTINHO, FRANCO, SILVEIRA, 2007, 

p.47). 

 Mas, para se obter um roteiro bem escrito é necessário entender como é a 

estrutura do roteiro. 

 De acordo com o roteirista Ataíde Braz, a estrutura do roteiro é da seguinte 

forma: 

 

 

 
A heroína 

 
O mal 

 
O bem 

 
O herói 
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 Independente se a história em quadrinhos é de terror, romance, super – 

heróis, infantis entre outras, todas retratam a eterna disputa entre o bem e o mal. 

3.3.3 – Desenhista e Editor  

 Logo, o roteiro é finalizado o mesmo é encaminhado para o desenhista que 

vai colocar em prática tudo que foi pensado pelo escritor. 

 Segundo Dennis O’Neil (2005, p.21, apud, COUTINHO, FRANCO, SILVEIRA, 

2007, pg.48),  o desenhista divide com o roteirista as principais tarefas de contar a 

história. 

 Além, do seu dom o desenhista necessita somente de lápis para dar vida aos 

personagens.  

Meio 
O mal estendeu a sua 
teia, a partir deste ponto 
começa o confronto entre 
as duas forças. 

A heroína é 
cobiçada pelo 
mal, ou também 
é provocada e se 
dispõe a 
enfrentar o mal 
ao lado do herói. 

O começo  
O mal estende suas 
garras, quebrando a 
harmonia, o bem 
convoca seu guerreiro, 
que é motivado pela 
ação direta do mal ou 
por seu amor á justiça. 

O herói é motivado 
para enfrentar o mal. 

O fim  
O mal sofre a sua derrota 
definitiva e o herói recebe 
sua recompensa. 
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 Depois do desenho pronto ele é encaminhado para o editor que tem como 

função organizar os elementos da história em quadrinhos. 

 Segundo o jornalista, Sidney Gusman, o editor é o responsável por selecionar 

os materiais para publicações, fazer o espelho das edições, controla o prazo e 

colaboradores, prepara textos quando vem de traduções, redige matérias ou seções 

de cartas, revisa páginas com as letras, confere provas de gráfica, e lida com os 

leitores. 

 Depois do trabalho do editor o mesmo encaminha os desenhos para os 

coloristas, que são responsáveis pelos efeitos de luz, sombra, textura, profundidade 

e coloração dos quadrinhos. 

 De acordo com O’Neil (apud, FRANCO, SILVEIRA, 2007, pg.50), atualmente 

os coloristas preferem fazer seus trabalhos no computador, devido a variedade de 

opções que facilita o seu trabalho.  

 3.3.4 – Estética das HQ’s 

 A estética das histórias em quadrinhos são compostas por três elementos: 

balões, textos e imagens.  

3.3.4.1 – Balão 

 Os balões têm uma função essencial nas HQ’s porque é por meio deles, que 

os leitores conseguem identificar os que os personagens estão falando ou 

pensando. De acordo com Scott McLoud (1995, p.134, apud, SANTOS, 2003, p.8), o 

balão se integrou aos quadrinhos desde sua utilização em charges políticas 

publicadas em jornais ingleses no final do século XVIII. 

 Mas, é necessário que os leitores saibam diferenciar os balões, pois eles 

aparecem de diversas formas de acordo com o sentimento do personagem. 

 Atualmente existem diversos tipos de balões, pois agora além de trazerem as 

falas, os balões têm como objetivo trazer novos significados aos textos que são 

fontes de informações, transmitida ao leitor antes da leitura ser iniciada através da 

sua existência, forma ou posição no quadrinho, (ANDRADE, 2009, p.52). 

 De acordo com a professora de história, Natania Nogueira,os tipos de balões 

existentes são: 
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a) Balão de Cochicho formado por linhas pontilhadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 19: exemplo de balão que representa cochicho 

 

b) Balão de Pensamento é representado por linhas onduladas e pela 

ausência do rabicho, que é substituído por bolinhas que se direciona ao 

personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: exemplo de balão que representa pensamento. 

 

c) Balão de Diálogo que representa a conversa entre os personagens. 
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Figura 21: exemplo de balão diálogo 

 

d) Balão de Grito que representa o sentimento de medo do personagem, 

tanto pode aparecer da formula trêmula ou de diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: exemplo de balão que representa o sentimento de medo. 
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 e) Balões Coletivos - quando vários personagens tem o mesmo pensamento. 

 

 

 

 

 

  
 

   
 
 

Figura 23: exemplo de balão coletivo. 

 

f) Balão Duplo é quando um balão complementa a ideia do outro. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: exemplo de balão duplo. 

  
3.3.4.2 – Texto e Imagem 

Texto e imagem são elementos da história em quadrinhos, onde um 

complementa o outro, mesmo porque o texto pode ser considerado como uma forma 

de imagem. 
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 Segundo Edgard Guimarães (apud, COUTINHO, FRANCO, SILVEIRA, 2007, 

pg.36), o texto nas HQ’s pode ser considerado imagens à medida que, são 

percebidos através do sentido da visão.  

 Existem dois tipos de textos que compõem a narrativa quadrinística: os textos 

ditos pelo narrador ou pelas personagens e os ruídos representados pelas 

onomatopeias. (QUELLA – GUYOT, 1994, p.10 e 11). 

 De acordo com Quella – Guyot, os textos narrativos são aqueles recitativos ou 

comentados pelo narrador, além de também servir de elo entre as seqüências de 

quadrinhos.  

 A característica principal para que a linguagem quadrinística esteja 

relacionada com os códigos e signos utilizados pelos “quadrins”, como elemento de 

composição da narrativa é a apresentação das HQ’s com texto narrativo conciso e 

direto. (COUTINHO, FRANCO, SILVEIRA, 2007, p.37). 

 Os textos narrativos são encontrados nas legendas ou balões de fala ou 

pensamento. Os textos inseridos nos balões e nas legendas têm como objetivo 

transmitir as informações a respeito da ação que está sendo realizada na vinheta e 

das referências temporais exigidas para a compreensão da mensagem. ( QUELLA – 

GUYOT, 1994). 

 Os balões têm diversos modelos e são os autores que escolhem que tipo de 

balão desejam usar, de acordo com a mensagem que eles pretendem transmitir ao 

leitor. 

Já a legenda tem como objetivo descrever os fatos importantes. De acordo 

com Lannone & Lannone (2004, p.73, apud, AYRES, 2009, p.23), a legenda tem 

suas funções mais comuns relacionadas com o início da história (informações 

preliminares ou introdução) e com ligação (seqüência) entre um quadro e outro. 

Segundo o quadrinista Adauci Júnior, a principal característica da legenda é 

que sua narração é sempre feita na terceira pessoa, como um narrador onisciente 

que pode ou não participar da história.  
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Figura 25: exemplo de como funciona a legenda na história em quadrinhos. 

 
 O segundo tipo de texto narrativo das histórias em quadrinhos são as feitas 

através das onomatopeias. 

 As onomatopeias são utilizadas como uma forma do leitor possa visualizar a 

sonorização dentro das HQ’s, e as mesmas tanto podem ser de sonorização gráfica 

ou de trilha sonora. (QUELLA – GUYOT, 1994, p.86). 

 De acordo com Edgard Guimarães (apud, COUTINHO, FRANCO, SILVEIRA, 

2007, pg.39), a onomatopeia na história em quadrinhos tem a mesma representação 

gráfica usada na linguagem escrita e, assim como o balão, aparece inserida no meio 

da imagem pictórica, próxima à fonte de som. 

 Muitas vezes as onomatopéias sobressaem em certas imagens, o real é 

traçado, perfurado por esses ruídos, que o atravessam em modulações sonoras e 

coloridas. (QUELLA – GUYOT, 1994, p.86). 
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 Alguns exemplos de onomatopeias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Onomatopeia que representa pessoas brigando 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Onomatopeia que representa bater repetido de alguma coisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Onomatopeia de raio caindo 
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Imagens – A história em quadrinhos sempre teve como objetivo contar os 

fatos de uma história através dos desenhos, mas somente no século XIX que se 

aceitou a virtude educativa do desenho. (QUELLA – GUYOT, 1994, p.67). 

Segundo Vergueiro, as histórias em quadrinhos compr eendem a 

necessidade do ser humano, pois ele sempre utilizar am de um elemento de 

comunicação presente nas HQ’s a imagem. 

Sempre que se menciona imagem em quadrinhos logo faz - se uma relação 

com as imagens realizadas no cinema, mas há uma dicotomia entre elas. Pois as 

imagens realizadas no cinema são fotografadas em movimento e nas histórias em 

quadrinhos, as imagens são desenhadas fixas. (CIRNE, 1972, p.29).  

Na perspectiva de Cohen; Klawa (1977, p.110), 

A aproximação entre cinema e os quadrinhos é inevitável, pois os dois 
surgiram da preocupação de representar e dar a sensação do movimento. 
Os quadrinhos, como próprio nome indica, são um conjunto e uma 
sequência. O que faz do bloco de imagens uma série é o fato de que cada 
quadro ganha sentido depois de visto o anterior; a ação contínua estabelece 
a ligação entre as diferentes figuras. 
 

Porém, mesmo se tratando de história em quadrinhos, as imagens não 

servem somente para ilustração, pois as imagens têm como finalidade transmitir algo 

ao leitor. 

De acordo com Cirne, as imagens podem transmitir ao leitor uma mensagem, 

um significado e um significante. A imagem tem uma grande vantagem nos textos, 

porque tem a capacidade de transmitir ao leitor detalhes que são impossíveis de 

perceber somente com a leitura de textos.  

 Segundo a professora e redatora Juliana Carvalho, a imagem tem um peso 

muito grande na história em quadrinhos, pois muitas vezes só a imagem leva o leitor 

a compreender o que está acontecendo. 
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Figura 29: A importância da imagem. 

  

Todos os elementos existentes no cenário da imagem devem ser utilizados, 

como por exemplo, na imagem citada acima onde o tom pastel das paredes e a 

ausência de móveis na sala passam a ideia de organização, o que destaca a sujeira 

feita pela criança. (CARVALHO, 2009, p.2). 

Na perspectiva de Eisner (p.16 e 24), 

É possível contar uma história apenas através de imagens, sem ajuda de 
palavras. 
As imagens sem palavras, embora aparentemente representem uma forma 
mais primitiva de narrativa gráfica, na verdade exigem certo refinamento por 
parte do leitor (ou espectador).  
  

Logo, se percebe que a imagem além de ser de grande valia para a estética 

das histórias em quadrinhos, também é um elemento essencial para a leitura das 

HQ’s. 

3.3.4.3 – Plano ou Enquadramento 

 Segundo com o jornalista e roteirista, Gian Danton, os planos surgiram no 

cinema, mas sua linguagem também é utilizada nas histórias em quadrinhos, pois 

eles significam como o leitor irá ver o personagem ou a cena. 

 Os planos cinematográficos são muito amplos o que possibilita as histórias 

em quadrinhos realizar diversas criações. Na composição quadrinística é possível 
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identificar sete planos, que também são usados no cinema: panorâmico, conjunto 

(ou plano geral), americano, médio, primeiro plano (ou close up) e o plano em 

grande detalhe. (OLIVEIRA, p.6). 

 De acordo com Danton os planos podem ser definidos da seguinte forma: 

 No Plano panorâmico, a imagem aparece bastante aberta como de uma 

paisagem, com ou sem personagem. Nas histórias em quadrinhos, geralmente é 

usado o quadro vertical para as panorâmicas. 

  

  

Figura 30: Plano Panorâmico 
 
 No plano geral ou conjunto mostra - se apenas o personagem e um pouco da 

paisagem, acima de sua cabeça e abaixo de seus pés.  
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Figura 31: Plano Geral ou Conjunto 
 
O plano americano mostra o personagem até a altura das coxas ou joelhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Plano Americano 
 
 No plano médio, o corte no personagem é realizado à altura do peito ou da 

barriga, e pode ser considerado quase um close. 
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Figura 33: Plano Médio 
 
 No primeiro plano (ou close up) permite ver o personagem na altura dos 

ombros, pois o ângulo é fechado no rosto do personagem.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

Figura 34: Primeiro Plano ou Close Up 
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 O plano em grande detalhe relata o pormenor da imagem, é a aproximação 

de alguma das partes da cabeça, olho, boca, nariz ou orelha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35: Plano em grande detalhe 
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CAPÍTULO 4 

JORNALISMO EM QUADRINHOS  

4.1 - A origem do jornalismo em quadrinhos (JQ’s) 

 Segundo Moacy Cirne (2003, apud, COUTINHO; FRANCO; SILVEIRA, 2007, 

p.50), as histórias em quadrinhos sempre tiveram mais ligadas ao fantasioso e ao 

imaginário criativo dos roteiristas e desenhistas do que à realidade pura e simples, 

tal qual a vida retratada através do jornalismo. 

 Porém, em 1960 e 1970, a situação das HQ’s nos jornais passaram por 

modificações, com o surgimento da contracultura que trazia consigo os quadrinhos 

underground. 

Segundo Escobar;Moura, o quadrinho underground utiliza uma linguagem 

mais pesada e abordam em suas histórias temas vigentes das duas décadas, como 

as drogas, a revolução sexual e a guerra. 

 De acordo com Cirne (2002, apud, COUTINHO; FRANCO; SILVEIRA, 2007, 

p.50), é possível fazer um quadrinho voltado para o real, de não – ficção, que seja 

capaz de refletir a realidade e retratá – la, assim como no jornalismo. 

 Os quadrinhos underground além de permitir a utilização de diversas 

ferramentas a serviço dos processos revolucionários, deram origem à inversão de 

valores, ao publicar histórias sujas, cruéis e realistas. 

 Segundo Reinholz; Borges (2007, apud, ESCOBAR; MOURA, 2009, p.84), os 

quadrinhos deixaram de ser apenas mero divertimento infanto – juvenil para os 

adolescentes e passaram a ser a base para reconstrução da forma de se propagar a 

notícia. 

 A princípio o termo jornalismo em quadrinhos era um termo indefinido, mas já 

podemos perceber que esse novo gênero jornalístico, além, de já possuir alguns 

adeptos e ser alvo de diversas pesquisas aos poucos vem sendo definida. 

 Desde o século XIX, os jornais já publicavam histórias em quadrinhos 

jornalísticas, mas aos poucos esse conceito tem adquirido definição através dos 

livros - reportagem em quadrinhos do jornalista Joe Sacco, que é um novo gênero 

em expansão e desenvolvimento. (DUTRA, 2003). 

Na perspectiva de Foucault (2001, p.79, apud, GOMES, 2009, p.6) 
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Enxergar – se o jornalismo em quadrinhos como uma monstruosidade 
comunicacional, e tal característica é dada pelo fato de a proposta iniciada 
“oficialmente” por Joe Sacco apresentar como uma transgressão das 
classificações dos gêneros midiáticos, um misto de formas que se 
evidenciam através das linguagens: é jornalismo mas também é quadrinhos, 
e um não anula o outro.   
 

  Mas, foi nos anos 80 que surgiram as primeiras reportagens realizadas em 

forma de quadrinhos. 

 Em 1989, nos Estados Unidos Allan Moore e Joyce Brabner publicaram o livro 

reportagem em quadrinhos, “Brought to Light” que significa “trazido a luz” e foi divido 

em duas partes. 

A primeira parte o livro foi chamada de “Flahspoint – the La Penca bombing” 

(Teatro de sombras), e relata o envolvimento da CIA (Agência de Inteligência 

Americana) no atentado para matar Eden Pastora, líder dos Contra, em 1984, na 

Nicarágua. Além, desse fato outras ações em países latinos – americanos são 

citados. A segunda parte do livro, denominada Shadowplay – The Secret Team 

(Ponto cintilante de luz), o roteirista Allan Moore, faz ficção baseada nos fatos da 

primeira parte. 

Segundo Dutra, o livro Brought to Light é provavelmente a primeira 

reportagem em quadrinhos no mesmo formato dos livros de Joe Sacco, Palestina e 

Gorazde. 

Art Spiegelman, publicou entre os anos de 1986 e 1992 o livro Maus – a 

história de um sobrevivente, que tem certo teor autobiográfico. Spiegelman escreveu 

a história em dois tempos, na atual ele relata a difícil convivência com seu pai 

Vladek, um judeu mesquinho e pouco emotivo que sofreu em um campo de 

concentração nazista.  No tempo passado, Spiegelman mostra a luta de seu pai para 

sobreviver em um campo de concentração. 

De acordo com Dutra, Maus - a história de um sobrevivente foi publicada 

inicialmente em capítulos seriados na revista alternativa Raw, editada pelo próprio 

autor e mais tarde compilada em livro.  

As duas reportagens são consideradas exemplos de primeiros atos de 

jornalismo em quadrinhos, sendo que Spiegelman até chegou a ganhar em 1992 o 

prêmio Pullitzser por esse trabalho. 

Porém, não há como falar em jornalismo em quadrinhos sem citar o jornalista 

Joe Sacco, que é considerado o “Pai” desse novo gênero jornalístico. Pois, foi 

através de seu trabalho que JQ’s passou a ser reconhecido internacionalmente em 



 63 

1992, e atualmente é referência a todas as pessoas que se interessam por essa 

nova vertente do jornalismo. 

Segundo Escobar; Moura, atualmente o jornal The Guardian abre espaço 

periodicamente em seu caderno de final de semana para as reportagens em 

quadrinhos. Também a revista Details, dos Estados Unidos que envia quadrinístas 

para realizar coberturas jornalísticas, dentre eles Joe Sacco. 

4.2 – O “Pai” do Jornalismo em Quadrinhos: Joe Sacc o 

Joe Sacco, nasceu em 2 de outubro 1960, em Malta, passou parte da sua 

infância na Austrália e aos 12 anos mudou com sua família para os Estados Unidos.  

Em 1981, formou - se jornalista pela Universidade Oregom, porém não começou a 

trabalhar exercendo a profissão de jornalista. 

Segundo Dutra (2003), Sacco a princípio, trabalhava somente como 

quadrinista e começou publicando quadrinhos underground, criando história de 

humor escrachado. Ao retornar para os Estados Unidos e se estabelecer na cidade 

de Portland, ele co-editou e co-publicou os quadrinhos de jornal mensal Portland 

Press Permanente que durou 15 edições.  

Parafraseando Dutra (2003), em 1986, Sacco mudou-se para Los Angeles, 

onde trabalhou na equipe de funcionários para a Fantagraphics Books, editando a 

seção de notícias para a publicação de comércio do jornal Comics e criando o comic 

revista satírica centrífugas Bumble-Puppy.  

Mas, foi em 1988 que Sacco começou a dar vida ao jornalismo em quadrinhos 

juntando com a Revista Yahoo, criada pelo mesmo as suas duas profissões quando 

viajou pelo mundo e publicou na revista através da editora Fantagraphics, o seu 

primeiro livro em quadrinhos que aborda vários temas, e que foi publicado no Brasil 

com o título de Derrotista. (VELEDA, 2006, p.30).  

 De acordo com Veleda (2006), Sacco se tornou um jornalista consagrado ao 

se especializar em conflitos internacionais. Sacco trabalhou dois anos naquele que 

seria seu primeiro trabalho jornalístico feito todo em arte seqüencial: o livro Palestina 

– Uma nação ocupada.  

4.3 – As obras de Joe Sacco 

4.3.1 – Palestina – uma nação ocupada / Palestina –  na faixa de Gaza 

 O primeiro livro - reportagem de Sacco utilizando o novo gênero jornalismo 

em quadrinhos, foi sobre o conflito existente na Palestina. A princípio, os relatos do 
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conflito na Palestina foram publicados nos anos 90 em forma de gibi, e depois se 

transformaram em livros que teve sua história contada em dois livros. 

 Sacco aborda a situação da Palestina de uma maneira informal, mas incisiva, 

a guerra entre palestinos e israelenses na Faixa de Gaza. 

 Sacco apresenta os sobreviventes da Intifada (que significa “guerra das 

pedras” era uma manifestação realizada pelos palestinos, contra a ocupação dos 

israelenses), crianças armadas com pedras, histórias de aprisionamento, tortura, 

posições políticas inflexíveis, falta de esperança e a luta pela sobrevivência de um 

povo. (ESCOBAR; MOURA, 2009). 

 No primeiro volume de Palestina – uma nação ocupada, foi publicada através 

da Conrad Editora do Brasil Ltda, este livro teve sua primeira edição publicada em 

1999, a segunda em 2002 e a terceira em 2004. 

 No prefácio da 3º edição do livro Palestina – uma nação ocupada, o jornalista 

José Arbex afirma que, a grande sacada de Sacco para escrever esse livro foi à 

desconfiança que ele sempre teve das descrições que as mídias faziam de Israel, e 

isso aguçou o seu faro jornalístico fazendo o mesmo ir até a Palestina para relatar o 

que ocorria realmente. 
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Figura 36: Ramallah, capítulo 5, p.118 de Palestina – uma nação ocupada.  
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O segundo volume Palestina – na faixa de gaza, Sacco dá continuidade a suas 

investigações nas regiões devastadas pela guerra. O livro teve sua edição publicada 

no Brasil em 2005. 

 Segundo o critico literário, Edward W. Said, em homenagem a Sacco neste 

livro afirma que, o maior mérito de Sacco foi conseguir prender a atenção dos 

leitores com sua obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Capítulo 1, p.14 de Palestina – na faixa de Gaza. 

 Logo, Sacco começou a ter o seu trabalho na Palestina reconhecido através 

de vários prêmios que ele conquistou através deste livro como: American Book 

Award em 1996; Prêmio Tournesol no Festival de Angoulême em 1999 e Troféu HQ 

Mix – Melhor Graphic Novel Estrangeira em 2000. 
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4.3.2 – Área de Segurança Gorazde: A Guerra na Bósn ia Oriental 1992 – 1995 

 Sacco utilizou de depoimentos e de suas observações feitas em Gorazde 

para escrever este livro, para isso o autor viajou quatro vezes a Gorazde, cidade da 

Bósnia, com ajuda dos militares da ONU (Organização das Nações Unidas). 

 A guerra no país durou entre março de 1992 e novembro de 1995, o povo 

mulçumano era vítima de crueldades pelo exército da Sérvia, visto isso, a ONU criou 

as áreas de segurança, porém, essas áreas eram constantemente atacadas pelo 

exército. 

 Segundo Sacco, a área de segurança de Gorazde é uma história da quase 

morte de uma cidade, e também é a história dos primeiros passos de uma 

comunidade em direção a uma nova vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Habitantes de Gorazde fugindo do bombardeio, p.80 , Área de Segurança Gorazde: A 

Guerra na Bósnia Oriental 1992 – 1995 

 Área de Segurança Gorazde: A Guerra na Bósnia Oriental 1992 – 1995, 

chegou ao Brasil em 2005, esta obra rendeu a Sacco os prêmios Eisner Awards – 
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Melhor Álbum Gráfico – 2001 e o Troféu HQ Mix – Melhor Graphic Novel Estrangeira 

– 2002. 

4.3.3 – Uma História de Sarajevo 

 Sacco lançou este livro em 2003, mas a obra somente chegou ao Brasil em 

2005. 

 O autor teve uma visão muito boa para escrever esse livro, pois enquanto a 

maioria dos jornalistas deixou a Bósnia com o final da guerra, Sacco permaneceu no 

país porque percebeu que ali ainda havia muitos fatos para ser relatados depois de 

quatro anos de guerra. 

Mas, o que chama atenção nesta obra é o personagem chamado Neven, que 

aproveita do interesse do jornalista pela situação do país para ganhar um bom 

dinheiro trabalhando como seu guia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Joe Sacco á direita com o seu guia Neven em Sarajevo 

4.4 – Jornalismo em Quadrinhos no Brasil 

De acordo com Escobar; Moura (2009, p.88), “o jornalismo em quadrinhos é 

um novo tipo de jornalismo, que trabalha com a reportagem dando ênfase a sua 

narrativa, humanizando a notícia e contextualizando os fatos, através da linguagem 

quadrinística”. 
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No Brasil a prática desse novo gênero jornalístico ainda está caminhando, 

mas já temos vários exemplos dessa nova vertente no jornalismo nos meios de 

comunicação brasileira. 

Segundo o jornalista e quadrinista, Audaci Júnior, a primeira matéria feita 

nessa nova linguagem no Brasil, foi em abril de 1999 realizada pela repórter Patrícia 

Villalba e pelos quadrinístas Fábio Moon e Gabriel Bá. A matéria relatava o encontro 

de gerações de músicos Tom Zé e Otto, e foi publicada pelo jornal O Estado de 

S.Paulo no Caderno 2 – Zap.  

Em 2007, houve várias publicações de jornalismo em quadrinhos. O jornal 

baiano A Tarde, publicou o trabalho de conclusão de curso com o tema “Vanguarda: 

Histórias do Movimento Estudantil na Bahia”, dos jornalistas Caio Coutinho, Fábio 

Franco e Leandro Silveira. 

De acordo com Coutinho; Franco e Silveira (2007, p.13), o objetivo dessa 

reportagem foi demonstrar que há possibilidade de fazer jornalismo utilizando a 

narrativa quadrinística, utilizando os elementos de uma grande reportagem e do 

gênero jornalístico diversional. 
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Figura 40: Jornal A Tarde, Caderno Dez, Vanguarda, 06/11/07. 
 
 O jornal O Dia publicou a saga da vinda da família real portuguesa para o 

Brasil combinando quadrinhos, arte e infográficos. 
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 O jornal Folha de S.Paulo, em 18 de agosto, publicou a reportagem realizada 

por Joe Sacco, onde o jornalista relata o treinamento de soldados iraquianos 

realizado pelo Estados Unidos. 

 

Figura 41: Jornal Folha de S.Paulo, Caderno + Mais, p.04 de Sobe!Desce! 18/08/07. 

 

O jornal O Globo publicou em dezembro a retrospectiva 2008 toda feita nesse 

novo formato jornalístico, produzida pelo quadrinista José Aguiar. De acordo com a 

roteirista Michelle Ramos, esse trabalho de O Globo gerou uma grande repercussão 

por parte dos leitores. 
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Em novembro de 2009, o jornal Correio Braziliense estava fazendo uma série 

de reportagens sobre o aumento do consumo do crack em Brasília, e em outras 

regiões do Brasil. 

 A matéria realizada pela jornalista Samanta Sallum, para o jornal no Morro de 

Santa Teresa, em Porto Alegre no local conhecido como Chapaquistão foi publicado 

toda em forma de quadrinhos com a ajuda do quadrinista Kleber Salles. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 73 

 
Figura 42: Matéria publicada pelo jornal Correio Braziliense em novembro de 2009 
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Segundo o jornalista Carlos Ely, Samanta Sallum queria relatar aos leitores 

como é a vida das pessoas dentro de uma área dominada pela violência e pelas 

drogas. Mas, como levar máquina fotográfica ou gravador era perigoso Sallum 

resolveu utilizar do jornalismo em quadrinhos para realizar a matéria.  

Em janeiro de 2010, o jornalista Diogo Bercito em parceria com a desenhista 

Júlia Bax, realizou uma reportagem em quadrinhos para a Folhateen, suplemento do 

jornal Folha de S.Paulo relatando o Festival Internacional de Angoulême que 

acontece na França. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: Capa do Suplemento Folhateen do Jornal Folha de S.Paulo 08/02/10 
 
 Enquanto nos jornais impressos o jornalismo em quadrinhos caminha 

timidamente, na internet esse novo gênero jornalístico já faz parte do cotidiano dos 

internautas.   
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Na perspectiva de Júnior (2009) 

Apesar de existir publicações em vários jornais do País, ainda é na internet 
que o jornalismo gráfico vem à tona. Podemos teorizar diversas razões para 
não ocorrer de forma contínua no meio impresso, como o próprio 
preconceito com a ferramenta, o espaço dado, o tempo gasto para a 
confecção de tal reportagem, entre outros. 
 

 No Brasil existe há dois anos, em Natal, a Revista Catorze que possui uma 

editoria de jornalismo em quadrinhos, com uma equipe formada por quatro 

estudantes de jornalismo. A princípio era somente um blog, mas no dia 12 de 

setembro de 2009 se tornou uma revista eletrônica que tem como público - alvo 

internautas de 20 a 39 anos, de Classe A,B e C, abrangendo pessoas de diversas 

profissões. 

 Em entrevista concedida à autora por e-mail no dia 18 de junho de 2010, o 

jornalista Beto Leite, responsável pelas reportagens em quadrinhos afirma: 

Desde que soube do trabalho de Joe Sacco tive uma vontade enorme de 
trabalhar com a linguagem. Até encontrar um desenhista que topasse o 
desafio demorou um pouco. Mas, apareceu a oportunidade de entrevistar o 
cineastra Belo Brant. A entrevista foi muito breve e rendeu poucas 
informações, mesmo assim aceitei quadrinizar. Foi um sucesso, a novidade 
da linguagem levou muitas pessoas ao site e continua levando. 
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Figuras 44 e 45 : Primeira reportagem em quadrinhos da Revista Catorze p.01 e 02 de 04/10/09 
 

 Além, da Revista Catorze, os internautas podem encontrar jornalismo em 

quadrinhos, nos sites jornalísticos. 

 Em 3 e 4 de setembro de 2009, o site G1 publicou reportagens em quadrinhos 

sobre a morte de Michael Jackson. De acordo com o G1 a reportagem foi baseada 

em reportagens e relatos da morte de Michael Jackson. E para encerrar o ano, o G1, 

no dia 21 de dezembro 2009, fez a retrospectiva do ano toda em jornalismo em 

quadrinhos. 

 O site de notícia uol, no dia 26 de agosto de 2010, publicou em 40 slides uma 

reportagem em quadrinhos o caso do goleiro Bruno do Flamengo, envolvido no 

desaparecimento de sua ex – namorada Elisa Samudio, segundo a versão da 

polícia. 

 Com o tempo, o jornalismo em quadrinhos poderá ser visto no Brasil nos livro 

- reportagem, como é o caso de “Loucas de Amor”, do jornalista Gilmar Rodrigues, 
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que ganhou uma versão em quadrinhos. Rodrigues relata no seu livro narrativas de 

mulheres que se apaixonam por serial killers e criminosos sexuais. 

4.5 – Produção da matéria em Jornalismo em Quadrinh os  

 A produção das matérias realizadas neste novo gênero jornalístico une as 

características do jornal convencional e das histórias em quadrinhos, e assim como 

em qualquer produção jornalística o primeiro passo é escolher o assunto a ser 

noticiado que seja de interesse público. 

 Segundo Franco (apud, WILTON BERNARDO, 2007), a escolha do tema é 

uma das etapas mais importantes no jornalismo em quadrinhos, porque além de ter 

que ser do interesse de todos os fatos precisam render muitas imagens.  

Na perspectiva de Noblat (2008, p.31) 

(...) notícia está no curioso, não no comum; no que estimula conflitos, não 
no que inspira normalidade; no que é capaz de abalar pessoas, estruturas, 
situações, não no que apascenta ou conforma; no drama e na tragédia e 
não na comédia ou no divertimento. 
 

 Após a escolha do tema é realizada a pauta que deve ter o maior número de 

informação possível, pois o seu objetivo é orientar o repórter que irá realizar a 

matéria. Logo, com a pauta finalizada, o jornalista vai a campo para apurar os fatos 

e entrevistar as fontes.  

Assim que são finalizados os itens do jornalismo convencional, começa o 

processo de criação da notícia em quadrinhos. Para isso é necessário ser realizado 

o roteiro para que o desenhista consiga montar a matéria jornalística da maneira que 

o jornalista idealizou. 

Segundo Coutinho (apud, WILTON BERNARDO, 2007), o grande desafio dele 

com seu grupo para realizar a matéria Vanguarda: Histórias do Movimento Estudantil 

da Bahia foi a sintonia com o desenhista, porque eles tinham um cronograma que 

não era o suficiente para o desenhista, o que prejudicou os dois lados. 

4.6 – Estrutura do texto no Jornalismo em Quadrinho s e sua estética 

A estrutura do texto no jornalismo em quadrinhos segue a mesma realizada 

em reportagens nas mídias impressas, seguindo sempre uma forma cronológica.  

Título – Os títulos devem ser informativos e sedutores para chamar a atenção 

dos leitores, pois a maioria, na correria do cotidiano, se informa apenas através do 

título da notícia. 

De acordo com Serviço à Pastoral da Comunicação (SEPAC), o título além de 

ser o espelho da noticia, é também um dos elementos básicos de uma boa edição 
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porque sendo bem elaborado o título dá força à ação, desperta o interesse do leitor 

para a leitura da notícia. 

Os títulos jornalísticos seguem algumas regras que têm pequenas alterações 

de acordo com o manual de redação utilizada no jornal, mas há seis requisitos que 

não sofrem alterações:  

As regras são: não repetir palavras; não colocar ponto final; não usar palavras 

ambíguas; as siglas devem ser utilizadas somente se mesma forem muito 

conhecidas pela sociedade; e evitar uso do ponto de interrogação em títulos.  

 Subtítulo – é denominado o título secundário que aparece abaixo do título 

principal da matéria, e é usada como complemento da informação do título.  

 O subtítulo tem mesmo sido um complemento do título com uma função 

essencial para o leitor, pois muitas vezes esclarece ou acrescenta algo que faltou no 

título.  

 Lead – que é a técnica da pirâmide invertida, é composto por seis perguntas: 

O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? 

 O lead tem um papel muito importante na notícia, porque através dele que 

ocorre o desenvolvimento do texto.  

A estética do jornalismo em quadrinhos é composta por: balão; imagem; texto 

e legenda. 

 No JQ’s os balões utilizados são de diálogo, pensamento e duplo o qual os 

exemplos já foram citados no capítulo anterior. 

 Segundo Negri, as imagens no jornalismo em quadrinhos conseguem ser 

ambígua, pois possuem traços fortes, grosseiros e ao mesmo tempo são tocantes, 

além de utilizarem o preto e branco.  

 Uma característica marcante das obras de Joe Sacco é a técnica do uso do 

preto e branco, que é aplicada de acordo com a situação que se pretende passar ao 

leitor. (Negri, 2003). 

 As matérias em JQ’s no Brasil também utilizam o uso do preto e branco, mas 

alguns meios de comunicação realizam a sua reportagem utilizando outras cores 

como o caso da reportagem realizada por Samanta Sallum. 
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4.7 – A linguagem utilizada no Jornalismo em Quadri nhos 

O jornalismo em quadrinhos apresenta uma linguagem diversificada utilizando 

um pouco da característica de diversos meios de comunicação. 

Vários autores têm estudado a linguagem utilizada no JQ. Entre eles está o 

editor da revista Língua Portuguesa Pereira Júnior, que afirma: “um dos recursos de 

linguagem utilizada no jornalismo em quadrinhos, é o próprio jornalista se 

transformar em personagem da reportagem”. 

O fato de Sacco se inserir como personagem em suas reportagens traz 

realismo ao seu trabalho, além disso, ele sempre apresenta fato do nosso cotidiano 

e explora a memória da população e permite a quem fez a história a conte. (Veleda, 

2006, p.36). 

 De acordo Pereira Júnior, outros recursos de linguagens podem enriquecer o 

jornalismo em quadrinhos como a apresentação da matéria que é realizada através 

de um breve texto e a simulação dos sons ambientes. 

Segundo o jornalista Flávio Valle, por se tratarem de dois meios de expressão 

narrativa, a história em quadrinhos e o jornalismo encontram na representação do 

tempo um elemento essencial a suas linguagens. 

Na perspectiva de Gomes (2009, p.10), 

(...) Esse é o domínio dele, a assinatura de Sacco. Foi ele quem fincou a 
bandeira na terra intersticial entre o jornalismo e os quadrinhos e trilhou um 
território de linguagens. Mas não tão – somente a linguagem jornalística e a 
dos quadrinhos, mas todas as outras que são também utilizadas na 
construção metalingüística de uma obra desse gênero: o cinema, a 
fotografia, a fotonovela, a literatura, o documentário. 
 

 De acordo com Adauci Júnior, por não ter muitas pesquisas e estudos sobre o 

jornalismo em quadrinhos, o conceito de linguagem utilizado é algo ainda em aberto, 

mas que absorve as características das técnicas jornalísticas e da linguagem dos 

quadrinhos que também é muito abrangente nesses termos. 
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5. ANEXO 

5.1 – Anexo A 
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5.2 – Anexo B 
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