
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA E SOCIEDADE 

LEANDRO LUIZ DOS SANTOS 

 AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE MARIA ERÓTICA (1979-1981) 
DE CLAUDIO SETO: VISÕES CARNAVALIZANTES DURANTE A 

DITADURA MILITAR 

DISSERTAÇÃO 

CURITIBA 
2020 



LEANDRO LUIZ DOS SANTOS 

AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE MARIA ERÓTICA (1979-1981) 
DE CLAUDIO SETO: VISÕES CARNAVALIZANTES DURANTE A 

DITADURA MILITAR 

Parcial de dissertação submetida à banca de 
qualificação. Programa de Pós-Graduação em 
Tecnologia e Sociedade, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná – UTFPR.  
Área de concentração: Tecnologia e Sociedade. 
Linha de pesquisa: Mediações e Culturas. 
Orientadora: Prof.ª Dra. Marilda Lopes  
Pinheiro Queluz.  

CURITIBA 
2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Santos, Leandro Luiz dos 
      As histórias em quadrinhos de Maria Erótica (1979-1981) de Claudio 
Seto [recurso eletrônico]: visões carnavalizantes durante a ditadura militar / 
Leandro Luiz dos Santos. -- 2020. 
      1 arquivo eletrônico (352 f.): PDF; 11,9 MB. 
 
      Modo de acesso: World Wide Web. 
      Texto em português com resumo em inglês. 
      Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade. Área de 
Concentração: Tecnologia e Sociedade. Linha de Pesquisa: Mediações e 
Culturas, Curitiba, 2020.  
      Bibliografia: f. 276-281. 
 
      1. Tecnologia - Dissertações. 2. Seto, Claudio, 1944-2008 - Crítica e 
interpretação. 3. Histórias em quadrinhos - Brasil - História e crítica. 4. 
Brasil - História - 1964-1985 - Censura. 5. Histórias em quadrinhos eróticas 
- História. 6. Erotismo na literatura. 7. Cultura popular na literatura. I. 
Queluz, Marilda Lopes Pinheiro, orient. II. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Tecnologia e 
Sociedade. III. Título.  
 
                                                                                          CDD: Ed. 23 -- 600  

Biblioteca Central do Câmpus Curitiba - UTFPR 
Bibliotecária: Luiza Aquemi Matsumoto CRB-9/794 

 



14/07/2020 SEI/UTFPR - 1509337 - Pós-Graduação: Termo de Aprovação - Dissertação

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1662686&infra_siste… 1/1

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-CT
SECRETARIA GERAL DO STRICTO SENSU SEDE CENTRO - CT

TERMO DE APROVAÇÃO DE DISSERTAÇÃO Nº 576

A Dissertação de Mestrado intitulada AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DE MARIA ERÓTICA (1979-
1981) DE CLAUDIO SETO: VISÕES CARNAVALIZANTES DURANTE A DITADURA MILITAR.,
defendida em sessão pública pelo(a) candidato(a) Leandro Luiz dos Santos, no dia 15 de junho de 2020, foi
julgada para a obtenção do título de Mestre em Tecnologia e Sociedade, área de concentração Tecnologia e
Sociedade, linha de pesquisa Mediações e Culturas,  e aprovada em sua forma final, pelo Programa de Pós-
Graduação em Tecnologia e Sociedade. 

 

 

 

Este Termo de Aprovação encontra-se na pasta do aluno na Secretaria do Programa, contendo a assinatura da
Coordenação realizada após a entrega da versão final, incluindo correções necessárias, permitindo o
encaminhamento para análise e publicação no Repositório Institucional.

 

Prof(a). Dr(a). Marilda Lopes Pinheiro Queluz - UTFPR

Prof(a). Dr(a). Key Imaguire Junior - UFPR

Prof(a). Dr(a). José Carlos Fernandes - UFPR

Prof(a). Dr(a). Luciano Henrique Ferreira da Silva - UTFPR

 

Assinado por
 

Coordenador do Programa
 

Referência: Processo nº 23064.016167/2020-03 SEI nº 1509337



AGRADECIMENTOS 

A presente dissertação é fruto da dedicação dos meus pais (Ivone e João) e da minha 

avó (Darca – in memorian) que sempre incentivaram meu gosto pelos estudos desde o pré-

escolar. Este trabalho somente pôde ser desenvolvido graças ao apoio da família Seto 

(Mayumi, Nori e Sayuri) que abriu as portas da sua casa possibilitando o acesso ao material 

produzido por Claudio Seto. Foram imprescindíveis as entrevistas gentilmente concedidas 

pelos colegas de Seto (Faruk, Franco, Fukue e Shimamoto) que compartilharam impressões e 

informações sobre aquele que é considerado um dos pioneiros do estilo mangá no Brasil. Key 

Imaguire Junior contribuiu na compreensão do contexto sócio-cultural dos quadrinhos em 

Curitiba na época da editora Grafipar. A orientadora dessa dissertação, Marilda Lopes 

Pinheiro Queluz, foi figura chave para o desenvolvimento da pesquisa, uma vez que tem nas 

histórias em quadrinhos todo um histórico acadêmico de produção. A liberdade dada aos 

orientandos é algo fundamental para que o resultado final esteja dentro das expectativas dos 

autores dos trabalhos. Por fim, o primeiro ano do curso foi concluído graças a uma bolsa da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Sem esse auxílio 

financeiro não seria possível dedicar-se exclusivamente na pesquisa do projeto, bem como no 

aprofundamento de trabalhos desenvolvidos dentro das disciplinas do curso. A oferta de 

bolsas pela CAPES é imprescindível para que os pesquisadores possam produzir conteúdos 

academicamente mais consistentes. Por fim, fica o agradecimento aos professores que 

gentilmente aceitaram compor a banca: Prof.º Dr. José Carlos Fernandes (UFPR), Prof.º Dr. 

Key Imaguire Junior (UFPR) e Prof.º Dr. Luciano Henrique Ferreira da Silva. 



Se o sexo é reprimido , isto é, fadado à 
proibição, à inexistência e ao mutismo, o 
simples fato de falar dele e de sua 
repressão possui como que um ar de 
transgressão deliberada . Quem emprega essa 
linguagem coloca-se, até certo ponto,  
fora do alcance do poder; desordena a lei ; 
antecipa, por menos que seja, a liberdade 

futura . Daí essa solenidade com que se 
fala, hoje em dia, do sexo.  
(FOUCAULT, 2017, p. 11 – grifos nossos) 



RESUMO 

Este trabalho acadêmico tem por objetivo analisar as histórias da revista “Maria Erótica” 
criadas por Claudio Seto (1944-2008) e publicadas pela editora Grafipar, em Curitiba, entre 
a segunda metade de 1979 e o início dos anos 1980. A análise foi desenvolvida à luz do 
conceito de “carnavalização” do filósofo e linguista russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), no 
qual o humor e o inusitado são usados como forma de contestação da hierarquia e da ordem 
vigente. Tal conceito foi aplicado nas 18 histórias da amostra a partir da premissa que os 
quadrinhos eróticos – mesmo que de forma não intencional – transgrediram a moral da 
sociedade conservadora que apoiou a implantação e a manutenção da ditadura militar 
(1964-1985) no Brasil. Naquela época, os quadrinhos eróticos também foram alvo da 
censura, principalmente pelo fato de a pornografia ser proibida no país. A protagonista 
Maria Erótica – criada em 1969 e considerada uma das grandes criações de Seto – 
demonstra ser, a partir da análise, um objeto do fetiche masculino. Na maioria das cenas 
sexuais, a iniciativa parte dos homens e não de Maria – o assédio e o abuso sexual 
aparecem de forma recorrente em grande parte das histórias analisadas. A protagonista 
somente se entrega aos interlúdios sexuais no mundo da fantasia, uma vez que na realidade 
demonstra-se moralista e pudica. A partir dessas constatações, Maria Erótica é vista como 
reflexo da sociedade patriarcal brasileira que não admite plena liberdade sexual para as 
mulheres. Outras protagonistas de quadrinhos eróticos internacionais da mesma época são 
controversas quanto à liberação sexual feminina – como Barbarella, de Jean-Claude Forest 
(1930-1998). Na dissertação, paralelamente ao desenvolvimento das análises, são 
abordados aspectos biográficos de Claudio Seto – especialmente no que concerne a sua 
produção quadrinística – a partir de relatos de colegas de trabalho e de familiares. Seto, 
neto de imigrantes japoneses, tem grande importância no contexto dos quadrinhos 
brasileiros por ser considerado um dos introdutores do estilo mangá no país. 

Palavras-chave: Erotismo; Carnavalização; Claudio Seto; Maria Erótica; Ditadura militar. 



ABSTRACT 

This academic work aims to analyze the stories of the magazine “Maria Erótica” created by 
Claudio Seto (1944-2008) and published by the publishing house Grafipar, in Curitiba, 
between the second half of 1979 and the beginning of the 1980s. The analysis was 
developed according the concept of “carnivalization” by the Russian philosopher and 
linguist Mikhail Bakhtin (1895-1975), in which humor and the unusual are used as a way of 
contesting the current hierarchy and order. This concept was applied in the 18 stories of the 
sample based on the premise that erotic comics - even if unintentionally - violated the 
morals of the conservative society that supported the implantation and maintenance of the 
Brazilian military dictatorship (1964-1985). At that time, erotic comics were also the target 
of censorship, mainly because pornography was prohibited in the country. The protagonist 
Maria Erótica - created in 1969 and considered one of Seto's great creations - proves to be, 
from the analysis, an object of the male fetish. In most sexual scenes, the initiative comes 
from men and not from Maria - sexual harassment and abuse appear recurrently in most of 
the stories analyzed. The protagonist only surrenders to sexual interludes in the world of 
fantasy, since in reality she proves to be moral and prudish. Based on these findings, Maria 
Erótica is seen as a reflection of the Brazilian patriarchal society that does not allow full 
sexual freedom for women. Other protagonists of international erotic comics from the same 
period are controversial regarding women's sexual liberation - such as Barbarella, by Jean-
Claude Forest (1930-1998). In the dissertation, in parallel to the development of the 
analyzes, Claudio Seto's biographical aspects are approached - especially with regard to his 
comic production - based on reports from co-workers and family members. Seto, grandson 
of Japanese immigrants, has great importance in the context of Brazilian comics for being 
considered one of the introductors of the manga style in the country. 

Keywords: Eroticism; Carnavalization; Claudio Seto; Maria Erótica; Military dictatorship. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

Durante os anos 1960 e 1970 o mundo viveu um período de contestação do Estado e 

dos valores hegemônicos vigentes na época, caracterizando o movimento de contracultura 

conforme aponta Hobsbawn (2003). Esse autor destaca que nesse período os padrões públicos 

que governavam a conduta sexual sofreram mudanças oficiais e não oficiais. Naquela época 

os jovens ocidentais questionavam os valores vigentes constituindo a chamada contracultura: 

A crise da família estava relacionada com mudanças bastante dramáticas nos 
padrões públicos que governam a conduta sexual, a parceria e a procriação. 
Eram tanto oficiais quanto não oficiais, e a grande mudança em ambas está 
datada, coincidindo com as décadas de 1960 e 1970. Oficialmente essa foi uma 
era de extraordinária liberalização tanto para os heterossexuais (isto é, sobretudo 
para as mulheres, que gozavam de muito menos liberdade que os homens) 
quanto para os homossexuais, além de outras formas de dissidência cultural-
sexual. (HOBSBAWN, 2011, p. 316, grifos nossos) 
[…] Liberação pessoal e liberação social, assim davam-se as mãos, sendo sexo e 
drogas as maneiras mais óbvias de despedaçar as cadeias do Estado, dos pais 
e do poder dos vizinhos, da lei e da convenção. (ibid., p. 326) 

Especificamente no Brasil, trabalhadores, estudantes e artistas estavam lutando pelo 

retorno das liberdades civis que foram colocadas em xeque após o golpe militar de 1º de abril 

de 1964, agravando-se com a imposição do AI-5 em 13 de dezembro de 1968. Napolitano 

(2018) ressalta que a chegada e a manutenção dos militares no poder foi festejada por boa 

parte dos setores conservadores da classe média, os quais justificavam a presença de um 

governo militar como forma de proteção contra uma suposta ameaça comunista. Observa-se 

que, antes mesmo do golpe ser consumado, em março os conservadores já andavam pelas ruas 

em manifestações que ficaram conhecidas como “Marcha da família com Deus pela 

liberdade”. A repressão foi regra em grande parte da ditadura militar, principalmente nos 

chamados “anos de chumbo” após o AI-5: Almeida e Weis (2010) mencionam o fechamento 

temporário do Congresso; censura à imprensa e às produções culturais; uma segunda onda de 

cassação de mandatos; suspensão de direitos políticos; demissões nas universidades e 

violência generalizada contra grupos oposicionistas, armados ou desarmados. 
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O regime militar brasileiro passou para a história como um regime que cerceou 
e controlou a expressão artística e cultural. Se existe uma política cultural que 
perpassou os governos militares, ela pode ser resumida numa palavra: censura. 
Como os artistas, jornalistas e intelectuais foram os únicos atores sociais que 
mantiveram algum espaço de liberdade de expressão após o golpe, a nova onda 
autoritária pós AI-5, recaiu com especial vigor sobre eles. (NAPOLITANO, 
2018, p. 100 – grifos nossos) 

Repressão e conservadorismo, essas duas palavras possivelmente podem contribuir 

para entendermos o contexto do mercado editorial de histórias em quadrinhos durante a 

ditadura militar (1964-1985). Os setores conservadores da sociedade que haviam apoiado o 

golpe de 64 e esperavam uma contrapartida, não se decepcionaram. Dentre as medidas 

repressórias do regime militar, Danton (2012) cita a proibição de exibir genitálias e mamilos 

nos materiais impressos; essa questão, aliada à imposição da censura prévia, fez com que 

muitas editoras não conseguissem manter a periodicidade de suas publicações e, 

consequentemente, falissem. Este foi o caso da editora Edrel de São Paulo, segundo relato de 

um dos proprietários, Minami Keizi (1945-2009), no documentário “A guerra dos 

gibis” (2012). A história da personagem Maria Erótica, objeto de estudo da presente 

dissertação, começa justamente nessa editora em 1969. Fruto da criatividade de Claudio Seto 

(1944-2008), considerado como um dos introdutores do estilo mangá  no Brasil, Maria 1

Erótica era uma repórter investigadora que vivia aventuras ao lado do seu colega, Beto 

Sonhador, que constantemente tentava seduzi-la. A protagonista, tal qual a sociedade 

conservadora da época, agia alinhada com “a moral e os bons costumes”; no entanto, em seu 

íntimo reprimia os mais ardentes desejos sexuais. Rosa (2018) afirma que a repórter jamais 

perdeu a virgindade, não no mundo da realidade, ao menos. Maria Erótica teve duas fases 

distintas de publicação: em São Paulo, na Edrel, desde a sua criação em 1969 até 1972; 

posteriormente em Curitiba, na Grafipar, de 1979 a 1981.  

 Estilo japonês de histórias em quadrinhos. Cagnin (2015) comenta que no estilo mangá a narrativa é mais 1

visual se comparada com os quadrinhos do Ocidente. A abordagem do mangá se aproxima à do cinema com o 
desenvolvimento mais lento das cenas valorizando a expressão narrativa. Tal característica condiz com a forma 
com que esses quadrinhos são publicados no Japão, em grande parte semanalmente ao passo que no Ocidente a 
maioria das publicações de quadrinhos é mensal. Segundo dados do blog Biblioteca Brasileira de Mangás, o 
ano de 2019 foi o terceiro com maior número de publicações da história, com 411 volumes (2014: 423; 2015: 
446). Disponível em: https://blogbbm.com/2020/01/04/numero-de-volumes/ . Acesso em: 29 jan. 2020 

https://blogbbm.com/2020/01/04/numero-de-volumes/
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O foco da presente dissertação é Claudio Seto (fig. 1), no entanto, ele será estudado a 

partir de uma de suas criações mais emblemáticas: Maria Erótica. A grande popularidade que 

esses quadrinhos tiveram nos anos 1970 e 1980, conforme apontam Dalton (2012) e Gonçalo 

Junior (2010), foi critério para a escolha dessa publicação em específico. Mas, o grande 

diferencial, está no fato de a protagonista ser uma mulher. Muitas das protagonistas dos 

quadrinhos dos anos 1960 – Barbarella (1962 – França), Valentina (1965 – Itália), Jodelle 

(1966 – França), entre outras – são consideradas, por muitos, como símbolos da liberação 

sexual feminina relacionada com a revolução sexual que ocorria naquela década. No entanto, 

como será visto no corpo do trabalhos, há controvérsias. 

Figura 01 – O autor contempla a obra, Maria Erótica. Claudio Seto nasceu em Guaiçara, interior de São Paulo, 
em 1944. Na primeira vez que visitou Curitiba com a esposa, Mitsue, o casal foi surpreendido pela fina camada 
de neve que cobria o centro naquela manhã de 17 de julho de 1975, daqui nunca mais saíram. Em Curitiba ficou 
até ser acometido por um AVC em 2008, partiu justamente no ano do centenário da chegada dos seus 
antepassados ao Brasil.  

Fonte: Gazeta do Povo. 
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O recorte para a pesquisa são as revistas de Maria Erótica que foram publicadas pela 

editora Grafipar a partir de 1979 até os primeiros anos da década de 1980. Aqui foi 

encontrado um problema de identificação temporal, uma vez que não há datas impressas nas 

capas. As únicas edições referenciadas temporalmente – por autores como Gian Danton e 

Gonçalo Junior – são a edição de estreia “Maria Trombadinha” (outubro/1979) e a edição n.º 

1 “No mato sem cachorro” (março/1980). Na edição de estreia Seto pergunta aos leitores se 

gostariam de edições bimestrais ou trimestrais. Caso as publicações tivessem sido trimestrais, 

a última edição teria sido publicada em 1984; hipótese improvável uma vez que a Grafipar 

encerra suas publicações em 1982. Por isso, acredita-se que as publicações tenham sido 

bimestrais, nesse caso, a última edição (18) teria sido publicada em 1982. Dentro desse 

período, foram selecionadas apenas as histórias publicadas na revista homônima à 

personagem, além da edição especial que marca o retorno da heroína em outubro de 1979. O 

intuito é analisar os quadrinhos de Maria Erótica sob o conceito de “carnavalização” do 

linguista e filósofo russo Mikhail Bakhtin (1895-1975), segundo o qual o humor pode ser 

usado para dessacralizar e romper relações hierárquicas; posteriormente o tema será abordado 

de forma detalhada. No entanto, conforme declaração de Seto no documentário “O samurai de 

Curitiba” (2011), seu intuito era apenas desenhar quadrinhos eróticos. A princípio não 

identifica-se nenhum aspecto de militância contra a ditadura ou contra o sistema capitalista.  
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Figura 02 – A capa isolada no topo é da edição especial de estreia; a partir da primeira linha – da esquerda para a 
direita – está a primeira edição, ao lado a segunda, e assim sucessivamente.  

    Fonte: Acervo Família Seto. 

No total, a amostra analisada contaria com 19 exemplares (Apêndice H), no entanto 

nas edições 4 e 16 (em cinza, na fig. 02) não há histórias de Maria Erótica, por isso não foram 

consideradas. Já a edição 10 possui duas histórias com a protagonista. Ao final, a análise 

compreendeu 18 histórias em que Maria Erótica participa de alguma forma. Nem todos os  

roteiros e desenhos analisados são da autoria de Seto, mas, como o objeto da análise é a 

protagonista em si, essas histórias também foram consideradas. 



27

Claudio Seto, como foi visto, é considerado um dos introdutores do estilo mangá no 

Brasil. Mas, o quadrinista também trabalhou como artista plástico, fotógrafo, pesquisador da 

cultura japonesa, diretor, ator, cultivator de bonsais,  um artista polivalente. Apesar de Seto 

atuar em tantas frentes, não foram encontrados trabalhos acadêmicos sobre sua produção na 

base de dados da CAPES . Percebeu-se a importância de se pesquisar a respeito da obra de 2

Seto pois, quanto mais tempo levar para se fazerem estudos sobre o artista, maior será a 

probabilidade de que se percam informações relevantes sobre sua biografia e sobre detalhes 

da sua produção artística.  

Conforme Danton (2012), a ditadura militar (1964-1985) não reprimiu apenas 

manifestações políticas, mas também a entrada da revolução sexual na sociedade brasileira. 

Se considerarmos que o golpe de 1964 e a manutenção dos militares no poder contaram com o 

lastro de setores conservadores da sociedade, produzir quadrinhos eróticos naquele período 

foi um desafio face à censura e à repressão do regime militar. 

As histórias em quadrinhos de Maria Erótica bateram de frente com os valores 

impostos pela classe hegemônica? Surgiram algumas perguntas que nortearam esta 

investigação: em que medida os quadrinhos de Maria Erótica questionaram os padrões de 

comportamento da época? Como a personagem contesta ou reafirma alguns estereótipos de 

feminilidade? Como essas histórias dialogaram com o contexto da ditadura?  Desse modo, 

conceito de carnavalização de Mikhail Bakhtin contribui para analisar essas tensões entre a 

produção do quadrinista e as transformações culturais e políticas do período.  

 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Disponível em:  2

http://www.periodicos.capes.gov.br. Acesso em 20 ago. 2019.

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Tem-se como objetivo geral desta dissertação analisar sob o conceito de 

“Carnavalização” as histórias em quadrinhos de Maria Erótica (1979-1981) publicadas pela 

editora Grafipar; para tanto, são considerados o contexto histórico da contracultura e da 

ditadura militar brasileira daquele período.   

Em conformidade com o objetivo geral, pretende-se alcançar três objetos específicos 

relatados a seguir: 

▪ Levantar informações sobre a revista “Maria Erótica” publicada na Grafipar;

▪ Analisar os quadrinhos de Maria Erótica em diálogo com o conceito de

“Carnavalização” do filósofo e linguista russo Mikhail Bakhtin (1895-1975);

▪ Documentar informações sobre a biografia de Claudio Seto, especialmente no

que concerne ao seu modo de produzir histórias em quadrinhos.

Acredita-se que o desenvolvimento de pesquisa com essa temática em uma 

instituição acadêmica de Curitiba seja de grande importância, posto que, foi nessa cidade 

onde a maior parte do seu trabalho foi produzido. 

Num país que é acusado de não possuir memória é fundamental que se lembre das 
manifestações culturais, em suas diversas áreas, estilos e níveis, como parte de um 
patrimônio comum, fundamental para que o cidadão possa se reconhecer como 
parte de uma sociedade e do mundo em que vive. (NAPOLITANO, 2018, p. 129) 

Para Napolitano (2018), após a Segunda Guerra Mundial a produção cultural foi 

catalisada pelo fenômeno de cultura de massa. Para ele, a disseminação de produtos antes 

restritos acabou fazendo com que o seu consumo se tornasse rápido e logo esquecido, 

dificultando a construção de uma memória vigorosa e de tradições estabelecidas. A descrição 

feita por Napolitano poderia ser considerada como uma possível “justificativa” para a 

aparente ausência de trabalhos acadêmicos sobre a produção artística de Claudio Seto. 

García-Canclini (2000) considera as histórias em quadrinhos um componente central 

da cultura contemporânea, especialmente por estabelecer uma aliança entre cultura icônica e 

cultura literária. A potencialidade visual da escrita e o dramatismo, o qual pode ser 

condensado em imagens estáticas, são algumas das contribuições trazidas pelas histórias em 

quadrinhos por meio da geração de novas ordens técnicas narrativas. Esse autor enaltece a 

participação dos quadrinhos tanto na arte como no jornalismo, sendo o ramo da indústria 

editorial com maiores lucros. Para García-Canclini (2000), as histórias em quadrinhos 
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alcançam a façanha da síntese de vários gêneros, atraindo uma diversidade de público de 

diferentes classes e faixas etárias. 

Para Ramos (2018), os quadrinhos têm uma linguagem autônoma com seus próprios 

mecanismos para a representação de elementos narrativos. Mas, isso não significa que os 

quadrinhos sejam uma categoria isolada das demais, uma vez que dialogam com o cinema, 

com a literatura, com o teatro, entre outras. García-Canclini (2000) considera o grafite e os 

quadrinhos como gêneros híbridos que desde o seu surgimento perderam o caráter de coleção 

patrimonial. Ambos são pontos de intersecção entre visual/literário, culto/popular, artesanal/

produção industrial/circulação massiva. Essa última intersecção, em especial, contribui para 

reconhecer a instabilidade do social e a pluralidade semântica.  

Chamar quadrinhos de literatura, a nosso ver, nada mais é do que uma forma de 
procurar rótulos socialmente aceitos ou academicamente prestigiados (…) como 
argumento para justificar os quadrinhos, historicamente vistos de maneira 
pejorativa, inclusive no meio universitário (RAMOS, 2018, p. 17) 

A política de opressão exercida pelo regime militar sobre a sociedade brasileira como um 

todo – em especial no que concerne aos meio de comunicação, às manifestações artísticas e aos 

quadrinhos – justifica a necessidade de desenvolver pesquisas de obras e artistas daquela época. 

No contexto contemporâneo brasileiro, de retorno da censura à produção artística e 

de preconceito e menosprezo para com as minorias negras e homossexuais, é fundamental 

compreender a história da produção de quadrinhos e do modo como as manifestações 

artísticas lidaram com o autoritarismo e o conservadorismo, questionando os valores 

hegemônicos. “Portanto, se a cultura comunica, a ideologia estrutura a comunicação, e a 

hegemonia social faz com que a imagem da classe dominante predomine, erigindo-se como 

modelo para as demais” (MAUAD, 2005, p. 142). Historicamente, conforme podemos 

observar, o fortalecimento de ideologias políticas totalitárias e conservadoras pode ser um 

risco para a liberdade da produção artística: 

A tragédia dos artistas modernistas, de esquerda ou de direita, foi que o 
compromisso político muito mais efetivo de seus próprios movimentos de 
massa e de seus próprios governantes – para não falar de seus adversários – os 
rejeitou. (…) Nem a vanguarda alemã, nem a russa, portanto, sobreviveram à 
ascensão de Hitler e Stalin, e os dois países, na ponta de tudo o que era 
avançado e reconhecido nas artes da década de 1920, quase desapareceram do 
panorama cultural. (HOBSBAWN, 2011, p. 187, grifos nossos). 
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Os casos de repressão às manifestações artísticas feitos pelos regimes totalitários 

nazista e socialista, apontados por Hobsbawn (2011), assustadoramente ainda ecoam hoje em 

terras brasileiras. Em 16 de janeiro de 2020, Roberto Alvim – então secretário da Cultura do 

governo Bolsonaro – publicou nas redes sociais um vídeo  divulgando o “Prêmio Nacional 3

das Artes”, em um trecho o secretário declara: “A arte brasileira da próxima década será 

heroica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional, e será 

igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso 

povo – ou então não será nada”. Os veículos de comunicação  identificaram a declaração de 4

Alvim como uma paráfrase de Joseph Goebbles (1897-1945), ministro da Propaganda na 

Alemanha nazista, que fez um discurso para diretores alemães de teatro em que buscava dar 

orientações estéticas que fossem alinhadas com o regime. Não bastasse a paráfrase em si, 

enquanto Alvim proferia suas palavras ao fundo tocava um trecho da ópera “Lohengrin”, de 

Richard Wagner (1813-1883), compositor romântico alemão admirado por Adolf Hitler 

(1889-1945) por sua temática nacionalista. No vídeo, enaltecendo o nacionalismo, o secretário 

ainda declarou:  

Queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo enraizada na nobreza de nossos 
mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com 
Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da 
lealdade, do autossacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território 
sagrado das obras de arte. (grifos nossos) 

Após a repercussão negativa do vídeo o presidente Bolsonaro exonerou Alvim do 

cargo. No dia anterior às declarações do secretário, o presidente havia elogiado Alvim em 

uma transmissão de vídeo  no Facebook: “Ao meu lado aqui o Roberto Alvim, o nosso 5

secretário de Cultura. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de cultura de 

verdade, que atende o interesse da maioria da população brasileira, uma população 

conservadora e cristã”. Diante desses episódios recentes de repressão às manifestações 

artísticas observados no Brasil, remetendo às posturas de Estados conservadores totalitários 

do passado; teme-se pelo direito de liberdade de expressão no atual mandato do presidente, 

3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3lycKFW6ZHQ. Acesso em: 28 jan. 2020. 
4 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/17/secretario-nacional-da-cultura-roberto-alvim-
faz-discurso-sobre-artes-semelhante-ao-de-ministro-da-propaganda-de-hitler.ghtml. Acesso em: 28 jan. 2020.
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XDcCPg1ezWg. Acesso em: 28 jan. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=3lycKFW6ZHQ
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/17/secretario-nacional-da-cultura-roberto-alvim-faz-discurso-sobre-artes-semelhante-ao-de-ministro-da-propaganda-de-hitler.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/17/secretario-nacional-da-cultura-roberto-alvim-faz-discurso-sobre-artes-semelhante-ao-de-ministro-da-propaganda-de-hitler.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=XDcCPg1ezWg


31

autodeclarado simpatizante da ditadura  e de suas práticas de tortura. Além de também 6

defender o conservadorismo, apoiado por pastores  de igrejas evangélicas. Com base nesses 7

apontamentos, acredita-se que seja de grande importância trazer novamente para a discussão 

acadêmica casos de repressão e censura aos quadrinhos praticados durante a ditadura militar 

(1964-1985). 

Para o Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Sociedade (PPGTE), a 

dissertação contribui com o levantamento feito sobre as técnicas de produção utilizadas por 

Claudio Seto enquanto quadrinista. Tal pesquisa servirá como registro do trabalho manual do 

ilustrador em um período em que o uso de computadores no Brasil era raro. Atualmente, com 

as mesas digitalizadoras, o uso do papel e da tinta deixou de ser algo imprescindível para  o 

ato de ilustrar.  

Um povo ou uma classe afastados de seu próprio passado estão muito menos livres 
para escolher e agir como um povo ou uma classe do que aqueles capazes de 
situar-se na História. Eis por que - e esta é a única razão - a arte inteira do passado 
tornou-se hoje uma questão política. (BERGER, 1999, p. 35) 

O registro das técnicas de produção é imprescindível para a manutenção da memória 

de um país e, desse modo, buscar um desenvolvimento sócio-econômico mais justo. Para a 

linha de pesquisa de Mediações e Culturas essa pesquisa se torna relevante por estudar os 

discursos monológicos de poder e sua tentativa de impor uma ideologia hegemônica e, com 

isso, tentar silenciar a diversidade de vozes que compõem uma sociedade plural.   

6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=PGTtIGmOY24. Acesso em: 20 set. 2018. 
7 Disponível em: https://painel.blogfolha.uol.com.br/2018/09/20/contra-o-pt-confederacao-de-pastores-do-brasil-

decide-apoiar-bolsonaro/. Acesso em: 22 set. 2018.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=PGTtIGmOY24
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2018/09/20/contra-o-pt-confederacao-de-pastores-do-brasil-decide-apoiar-bolsonaro/
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2018/09/20/contra-o-pt-confederacao-de-pastores-do-brasil-decide-apoiar-bolsonaro/
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2018/09/20/contra-o-pt-confederacao-de-pastores-do-brasil-decide-apoiar-bolsonaro/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/17/secretario-nacional-da-cultura-roberto-alvim-faz-discurso-sobre-artes-semelhante-ao-de-ministro-da-propaganda-de-hitler.ghtml
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1.1 ASPECTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a produção da dissertação serão utilizadas três fontes de informação distintas: 

bibliográfica, através de livros e de trabalhos acadêmicos relacionados com o tema; 

entrevistas com pessoas que conviveram com Claudio Seto; revistas de Maria Erótica 

publicadas pela Grafipar entre 1979 e 1981. Com base nessas três fontes, a presente pesquisa 

se enquadraria como sendo exploratória, segundo a classificação de Gil (2009). Para esse 

autor, esse tipo de pesquisa busca proporcionar maior familiaridade com o problema 

pesquisado, ou ainda, tem por objetivo o aprimoramento de ideias. A pesquisa exploratória, 

para Selltiz et al. (1987), compreende levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas 

envolvidas na prática com o problema pesquisado e, por fim, análise de exemplos que 

busquem estimular a compreensão. Comparando as fontes de informação a serem utilizadas 

na dissertação com as ações propostas por Selltiz (1987) percebe-se que há uma certa 

correspondência entre ambas. A seguir, entraremos em detalhes sobre cada uma das fontes: 

1.1.1 Levantamento bibliográfico 

Como foi mencionado no item anterior, foram utilizadas como fontes bibliográficas 

principalmente livros, trabalhos acadêmicos e legislação relacionados com o objeto de pesquisa. 

Marconi e Lakatos (2012) classificam esse tipo de fonte bibliográfica como “publicação”, além dele, 

as autoras também apresentam outros três tipos: imprensa escrita (jornais e revistas); meios 

audiovisuais (áudios de rádio, filmes, programas de televisão, entre outros); material cartográfico 

(além de mapas, inclui gráficos). Considerando essa classificação, também foram usados como 

fontes bibliográficas secundárias matérias de jornais da época da ditadura militar relacionadas com 

censura e, também, matérias atuais a fim de mostrar que a repressão conservadora está se 

fortalecendo na sociedade brasileira. Como fontes audiovisuais, foram analisados dois documentários 

curta-metragem: A guerra dos gibis, de Rafael Terpins e Thiago Brandimarte (2012); O samurai de 

Curitiba, de José Padilha e Rober Machado (2011). O primeiro trata da repressão da ditadura militar 

sobre as editoras de quadrinhos eróticos; o segundo apresenta a biografia e a produção de quadrinhos 

de Claudio Seto. Maiores detalhes sobre as fontes de publicação utilizadas (livros, trabalhos 

acadêmicos e legislação) serão apresentadas no item 1.7 sobre embasamento teórico. 
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1.1.2 Entrevistas 

O intuito principal das entrevistas para a dissertação foi obter informações sobre 

Claudio Seto enquanto quadrinista e editor da Grafipar, a fim de documentar a respeito do seu 

modo de produção, tanto tecnicamente como intelectualmente. Como informação secundária, 

foram obtidos registros de episódios envolvendo a censura da época e a produção de 

quadrinhos eróticos na ditadura militar. Boa parte das pessoas que conviveram com Seto na 

Grafipar já são idosos, em virtude disso, é importante coletar informações direto das fontes 

enquanto ainda elas vivem. Segundo a classificação de Marconi e Lakatos (2012), as 

entrevistas foram do tipo não-estruturada, na qual é dada mais liberdade ao entrevistado a fim 

de explorar mais amplamente o assunto; sendo que, para essas autoras, perguntas abertas em 

uma conversa informal são caraterísticas desse tipo de entrevista. O roteiro das entrevistas 

variou conforme a sua relação com Seto, um ponto comum a todas as entrevistas foi a 

indagação sobre o modo como o quadrinista produzia seus trabalhos. 

Como temas gerais a respeito da biografia de Claudio Seto pretendeu-se obter 

informações como: relação do entrevistado com Seto; como se conheceram; como era 

trabalhar com Claudio; modo (técnico e intelectual) de Seto produzir quadrinhos; Claudio 

como editor-chefe dos quadrinistas; política de valorização dos quadrinhos nacionais por 

parte dele; postura e relacionamento de Claudio com a censura militar. Na temática 

relacionada à repressão da ditadura foram obtidas informações a respeito de experiências 

pessoais com algum episódio envolvendo censura ou repressão. 

Para a dissertação foram entrevistadas as seguintes pessoas do círculo de trabalho de 

Seto na Grafipar e da área quadrinística: Faruk El Khatib (dono da Grafipar); Franco de Rosa 

(quadrinista e editor auxiliar de Seto); Julio Shimamoto (quadrinista da Grafipar); Paulo 

Fukue (editor de Seto na Editora Edrel); Key Imaguire Junior (idealizador da Gibiteca de 

Curitiba); Mayumi Seto, Nori Seto e Sayuri Seto (filhos de Claudio Seto). 
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1.1.3 Análise de exemplares de Maria Erótica 

A terceira fonte de informação veio da análise das revistas de Maria Erótica. 

O ato de ler um texto ou uma imagem é, pois, um processo interpretativo. 
O sentido é gerado na interação do leitor com o material. O sentido que o leitor 
vai dar irá variar de acordo com os conhecimentos a ele (a) acessíveis, a através 
da experiência e da proeminência cultural. Algumas leituras podem ser 
bastante universais dentro de uma cultura; outras serão mais idiossincráticas.  
(BAUER e GASKELL, 2017, p. 324, grifos nossos). 

O trecho acima traz um conceito de análise semiótica de imagens paradas, sendo 

parte da semiologia. Os autores citados acima trabalham com conceitos do semiólogo suíço 

Ferdinand de Saussure (1857-1913): paradigma (contraste entre termos e imagens alternativos 

que não foram escolhidos) e de sintagma (relação de um termo com os outros termos que o 

precedem/sucedem na frase, ou, de uma imagem em relação às outras que compõem a 

imagem geral). Por exemplo, em uma página de história em quadrinhos, a relação de 

significados entre um quadro com o que o precede ou o sucede é sintagmática. A escolha do 

quadrinista em usar em um quadro da história uma paisagem marítima – ao invés de lacustre 

ou fluvial – é uma relação paradigmática que está relacionada com o que ele não escolheu.  

Ainda dentro do conceito de análise semiótica das imagens paradas, Bauer e Gaskell 

(2017) dialogam com o semiólogo francês Roland Barthes (1915-1980) que, por sua vez, tem 

referências em Saussure nos termos significante (o que identifica a existência do signo) e 

significado (o conceito cultural que é atribuído ao signo). Bauer e Gaskell (2017) trazem o 

conceito de Barthes de sistema de primeira ordem (denotação, relacionado com o significante) 

e de segunda ordem (conotação, relacionado com o significado). No primeiro, o leitor precisa 

de conhecimentos antropológicos e linguístico; no segundo, ele precisa de outros 

conhecimentos culturais. Considerando esses conceitos, seria possível analisar os quadros e as 

páginas de uma história em quadrinhos a partir do que ela está graficamente retratando e, ao 

mesmo tempo, ideologicamente comunicando. Bauer e Gaskell (2017) enaltecem que o 

semiólogo tem por objetivo “desmistificar” ou “desmascarar” processos de naturalização. 

Esses autores advertem para a natureza construída da imagem, através de conhecimentos 

culturais implícitos e referidos por ela e, também, pelo contraste entre os signos escolhidos 

com outros que foram deixados de lado (relação paradigmática). 
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 No que concerne à análise de conteúdo, Bardin (1977) defende a ideia que tratar um 

material é codificá-lo. Essa ação corresponde a uma transformação – segundo regras 

estabelecidas – dos dados brutos do texto (neste caso, histórias em quadrinhos) por meio de 

recorte, enumeração, classificação e agregação; o intuito é obter uma representação ou uma 

expressão do seu conteúdo, sendo possível assim descrever as suas características. Para a 

dissertação, as fontes são as revistas de Maria Erótica publicadas pela Editora Grafipar entre 

1979 e 1981; para a enumeração foram usadas somente as histórias em quadrinhos em que 

Maria Erótica faz parte da narrativa, independentemente se foram ou não ilustradas por Seto; 

a classificação procurou agrupar as histórias de acordo com a temática (contos de fada, 

política, ficção científica, terror, valorização do quadrinho nacional…), os personagens 

conforme suas características (protagonista, antagonista, paródia, agressivo, pacífico, 

militante, conformado...) e os quadros das histórias de acordo com o conceito de 

“carnavalização” de Mikhail Bakhtin (palavrões, estatutária grotesca, destronamento, 

paródia…) que será melhor explicado no item 1.7.   

Para a análise de conteúdo, Bardin (1977) destaca que são necessárias duas etapas: 

identificar as unidades de registro e correlacioná-las com as unidades de contexto. “[unidade 

de registro] É a unidade de significação codificada e corresponde ao segmento de conteúdo 

considerado unidade base, visando a categorização e a contagem frequencial.” (BARDIN, 

1977, p. 107). Para essa autora, a unidade de contexto ajuda a compreender a significação da 

unidade de registro e, assim, codificá-la. Por exemplo: a fala de um personagem em relação à 

cena do respectivo quadro; o quadro em relação aos demais quadros da página em que se 

encontra; a página em relação à história como um todo; a história inteira em relação ao 

contexto sócio-político da época. Bardin (1977) destaca que quanto mais ampla for a unidade 

de contexto, mais perceptíveis ficam na análise avaliativa as atitudes e os valores. 

Bauer e Gaskell (2017) advertem que a semiologia e a análise de conteúdo, muitas 

vezes, são considerados como radicalmente diversos, no entanto, eles também veem a 

possiblidade de uma análise híbrida “Os semiólogos podem incorporar os procedimentos 

sistemáticos de amostragem de análise de conteúdo. (…) A análise resultante deverá ser mais 

fidedigna (replicável) e menos dependente de idiossincrasias e habilidades de determinados 

analistas.” (BAUER e GASKELL, 2017, p. 339). Apesar disso, esses mesmo autores alertam 

que dificilmente será possível uma integração completa entre a semiologia e a análise de 
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conteúdo devido ao espaço demandado pela primeira; nesse caso, eles recomendam empregar 

os dois enfoques em separado, por exemplo: a aplicação de uma explicação semiológica a 

uma amostra pequena de imagens, pode assim exemplificar diversos tipos de códigos analíticos 

de conteúdo. A análise dos exemplares de Maria Erótica seu deu segundo esse conceito. 

1.1.4 Embasamento teórico 

Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foram encontradas duas 

pesquisas sobre a editora: uma dissertação de Silva (2006) sobre as publicações da Grafipar 

com temática de terror e ficção científica; um trabalho de conclusão de curso de Sarmento 

(2012) sobre o sucesso dos quadrinhos eróticos da editora Grafipar. 

Percebeu-se ser importante primeiro compreender a relação das sociedades 

ocidentais e japonesa – em virtude da ascendência do quadrinista – com a arte erótica. Para 

isso foram consultados dois autores: Bradley Smith (1975), com seu livro “Erotic art of the 

masters” que analisa esse tema ao longo dos séculos XVII, XIX e XX – tanto no ocidente 

como no oriente; “Eroticism in western art”, de Edward Lucie-Smith (1972) aborda a arte 

erótica desde a Antiguidade até os anos 1970. Outro livro consultado mas, principalmente, 

para referências visuais foi “Erótica universalis”, de Gilles Néret (2016). Especificamente 

sobre arte erótica japonesa foi usado o livro “A erótica japonesa na pintura & na escritura dos 

séculos XVII a XIX”, de Madalena Cordaro (2017). 

Como referencial teórico sobre a arte de produzir quadrinhos foram usados como 

referência Eisner (2015) pioneiro e referência mundial na produção de histórias em 

quadrinhos, apresenta em “Quadrinhos e arte sequencial” o conteúdo que ministrava na 

School Arts de Nova York; McCloud (2005 e 2008) no livro “Desvendando os quadrinhos” 

apresenta detalhadamente os elementos usados na produção dos quadrinhos, já em 

“Desenhando quadrinhos” esse autor aspectos relacionados com as narrativas. Barbieri (2017) 

no livro “As linguagens dos quadrinhos” destaca-se por apresentar elementos gráficos da  e 

técnicos da produção. Cagnin (2015) reune um vasto estudo sobre arte sequencial à luz da 

semiótica em seu livro “Os quadrinhos: linguagem e semiótica”, importante para o 

desenvolvimento dos modelos para a análise dos quadrinhos de Maria Erótica; Ramos (2009), 

na obra “A leitura dos quadrinhos”, também aborda a questão semiótica, mas pelo viés da 
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linguística, em que a presença do texto nos quadrinhos desempenha um papel preponderante: 

a análise do discurso. Álvaro de Moya teve duas de suas obras consultadas “Shazam!” (1977) 

e “História da história em quadrinhos” (1994). Outro autor brasileiro clássico sobre 

quadrinhos é Moacy Cirne, cuja obra consultada foi “Bum! A explosão criativa dos 

quadrinhos” (1977). 

Outro conteúdo importante a ser abordado são as histórias em quadrinhos brasileiras, 

mais especificamente as do gênero erótico. Vergueiro (2017) pesquisa quadrinhos há muitos 

anos e em sua publicação “Panorama das histórias em quadrinhos no Brasil” faz um apanhado 

histórico nacional, importante para nos situarmos nos contextos de publicação dos quadrinhos 

eróticos. Lucchetti (2001), autor de “As sedutoras dos quadrinhos” e de “Desnudando 

Valentina” (2005) e Rosa (2003), com “As taradinhas dos quadrinhos”, apresentam as 

personagens femininas de histórias em quadrinhos que fizeram sucesso. No cenário 

internacional de quadrinhos eróticos, foi usado como referência Tim Pilcher (2008) com o 

livro “Erotic Comics: A Graphic History”. As informações obtidas nesses livros foram de 

grande relevância para situar Maria Erótica comparativamente com as demais protagonistas 

femininas eróticas criadas e entender qual é sua influência, a sua originalidade e a sua 

repercussão. Gonçalo Junior (2010) com “A guerra dos gibis 1 e 2” e Danton (2012) com 

“Grafipar: a editora que saiu do eixo” puderam fornecer algumas respostas. O primeiro faz 

um grande levantamento histórico sobre o início do mercado nacional de quadrinhos e da 

repressão política e física da ditadura militar com os quadrinhos eróticos. Ainda dentro dessa 

temática, também foi consultado outro livro de Gonçalo Junior “A morte do Grilo” (2012) em 

que o autor analisa a perseguição da ditadura sobre a revista “O Grilo”, responsável por trazer 

para o Brasil grande parte dos quadrinhos estrangeiros de contracultura. “O Deus da 

sacanagem” é outro livro de Gonçalo Junior (2018) que contribui com uma profunda pesquisa 

histórica sobre um dos pioneiros dos quadrinhos eróticos/pornográficos no Brasil: Zéfiro, 

autor dos catecismos que foram objetos de leitura de muitos quadrinistas quando jovens. Gian 

Danton, também aborda esse assunto, mas volta-se especificamente para a Grafipar e o papel 

de destaque de Claudio Seto nessa editora. Essas duas publicações foram fundamentais para 

conhecer a biografia de Seto, bem como a abrangência nacional que a Grafipar teve entre os 

anos 1970 e início dos 1980. Essas informações foram relevantes também para estruturar as 

entrevistas com os ex-colegas de Seto e, com isso, obter informações inéditas que 
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contribuíssem academicamente para construir uma biografia mais consistente do artista. Além 

disso, o conteúdo sobre censura e repressão ajuda a pensar sobre o impacto da ditadura militar 

em Maria Erótica. Claudio Seto é considerado como um dos introdutores do estilo mangá no 

Brasil, como referências sobre o mangá foram consultados Mazur e Danner (2014) com o 

livro “Quadrinhos: história moderna de uma arte global” e Koyama-Richard (2007) com a 

obra “One thousand years of manga”. 

Apesar das heroínas dos quadrinhos daquela época muitas vezes serem consideradas  – 

Lucchetti (2001), Rosa (2003) e Pilcher (2008) – símbolos da revolução sexual dos anos 1960 e 

1970, observa-se que muitas vezes elas acabavam sendo apenas um objeto do fetiche masculino. 

Como fonte de informação a respeito da representação feminina nos quadrinhos foi consultada a 

tese “De Maria a Madalena” de Ediliane Oliveira Boff (2014). Para aspectos relacionados com a 

sexualidade feminina foram consultadas autoras como Mary Del Priore (“Histórias íntimas” – 

2017); Alessandra El Far (“Páginas de sensação” – 2004); Lilia Schwarcz (“História da vida 

privada no Brasil 4”, 2010); Maria Rita Kehl (In: “Libertinos e libertários” – 1996); autores 

como Michel Foucault (“História da sexualidade” – 2017) e Anthony Guiddens (“A 

transformação da intimidade” – 1993). 

1.2 CARNAVALIZAÇÃO 

 No início desse projeto, foi mencionado que a análise dos quadrinhos de Maria 

Erótica se daria a partir do conceito de “Carnavalização” do russo Mikhail Bakhtin 

(1895-1975) – filósofo, semiólogo e crítico literário. Segundo Bakhtin (2011) governos 

autoritários usam discursos monológicos ou seja, unilaterais, para calar a diversidade de vozes 

da sociedade. Para esse autor, uma forma de contestar as normas vigentes pode ocorrer 

através do conceito de “Carnavalização”: 

(...) revogam-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas as formas conexas 
de medo, reverência, devoção, etiqueta, etc., ou seja, tudo o que é determinado 
pela desigualdade social hierárquica e por qualquer outra espécie de 
desigualdade (inclusive etária) entre os homens. (BAKHTIN, 2011, p. 140) 

Na primeira metade do século XX, Bakhtin (2011) dedicou-se a estudar a obra 

literária do seu compatriota Fiódor Dostoiévski (1821-1881). O autor categoriza esses livros 
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como parte dos romances europeus de aventura do século XIX e destaca que as origens da 

tradição desse gênero remontam à Antiguidade Clássica. Na Grécia Antiga surgiu um campo 

literário chamado sério-cômico, o qual fazia oposição aos gêneros sérios (epopeia, tragédia, 

história, retórica clássica). Esse campo caracterizava-se pela valorização da atualidade; se 

baseava na experiência e não na lenda, a qual tratava de forma crítica e com tom cínico-

desmascarador; possuía politonalidade na narração; trabalhava com a fusão de opostos como 

sublime/vulgar e sério/cômico. 

Para a formação dessa variedade de desenvolvimento do romance, a qual 
chamaremos convencionalmente de variedade dialética e que, como dissemos, 
conduz a Dostoiévski, são determinantes dois gêneros do campo do sério-cômico: o 
diálogo socrático e a sátira menipeia. (BAKHTIN, 2011, p. 124) 

Bakhtin lembra que a sátira menipeia teve grande influência na literatura cristã da 

Antiguidade e na literatura bizantina, estabelecendo contato com a escrita russa antiga. 

Posteriormente, sob diferentes variantes e denominações de gênero, a sátira menipeia 

perpassou pela Idade Média, pelo Renascimento, pela Reforma e pela Idade Moderna. Esse 

autor frisa que a representação das camadas mais baixas da sociedade (prisioneiros, escravos, 

assaltantes, etc) se reveste do naturalismo de submundo, podendo apresentar elementos de 

paródia e de riso reduzido. 

Fiorin (2016) destaca que algumas das formas de afronta à hierarquia proposta pela 

carnavalização são a obscenidade e a excentricidade; livres das coerções da etiqueta, elas dão 

expressão ao reprimido. A cosmovisão carnavalizada nos romances refere-se à “(...) aplicação 

da carnavalização à representação da realidade atual e à vida atual. Esta é arrastada para 

dentro da ação temática carnavalizada, o habitual e o constante combinam-se com o 

excepcional e o inconstante” (BAKHTIN, 2011, p. 140). Nesse aspecto, as características de 

Maria Erótica apresentam grande proximidade com os elementos do processo de 

carnavalização: no mundo real a moça demonstra uma postura moralista e conservadora; já no 

mundo da fantasia, quando está livre das amarras sociais, ela se solta na realização dos seus 

mais reprimidos desejos.  

A presente dissertação propõe um modelo de análise de imagem para os quadrinhos de 

Maria Erótica privilegiando o conceito de carnavalização de Mikhail Bakhtin. Na obra 

“Problemas da poética de Dostoiévski” o autor desenvolve um estudo sobre esse conceito. Outra 
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obra de Bakhtin também consultada é “A cultura popular na Idade Média e no Renascimento”, 

na qual Mikhail aplicou o conceito de “carnavalização” na análise do conjunto da obra do 

escritor renascentista francês François Rebelais (1494-1553). Para tanto, ele buscou referências 

nas festas populares da Idade Média e do Renascimento, sobretudo o carnaval. Tal festa possuía 

uma configuração diferente se comparada com o carnaval brasileiro.  

Todos esses ritos e espetáculos organizados à maneira cômica apresentavam uma 
diferença notável, uma diferença de princípio, poderíamos dizer, em relação às 
formas do culto e às cerimônias oficiais sérias da Igreja ou do Estado feudal. 
Ofereciam uma visão do mundo, do homem e das relações humanas totalmente 
diferente, deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e ao estado; pareciam ter 
construído, ao lado do mundo oficial, um segundo mundo e uma segunda vida 
aos quais os homens da Idade Média pertenciam em maior ou menor proporção, e 
nos quais eles viviam em ocasiões determinadas. Isso criava uma espécie de 
dualidade do mundo e cremos que, sem levá-la em consideração, não se poderia 
compreender nem a consciência cultural da Idade Média nem a civilização 
renascentista. Ignorar ou subestimar o riso popular da Idade Média deforma também 
o quadro evolutivo histórico da cultura européia nos séculos seguintes. (BAKHTIN,
1996, págs, 4 e 5 – grifos nossos)

Para Bakhtin (2011), a principal ação carnavalesca é a coroação bufa e o posterior 

destronamento do rei do carnaval. Essa ação é o núcleo da cosmovisão carnavalesca: a ênfase 

das mudanças e transformações, da morte e da renovação. “A coroação-destronamento é um 

ritual ambivalente biunívuco, que expressa a invetitabilidade e, simultaneamente, a 

criatividade da mudança-renovação, a alegre relatividade de qualquer regime ou ordem social, 

de qualquer poder e qualquer posição (hierárquica)” (BAKHTIN, 2011, p. 142). A coroação 

do antípoda (escravo ou bobo), do verdadeiro rei, consagra o mundo carnavalesco às avessas. 

Desde o início da coroação já está transparecendo o destronamento, que nada mais é que o 

encerramento da coroação da qual é inseparável. Nesse aspecto, para Bakhtin (2011), o 

carnaval triunfa sobre o processo de mudança e não precisamente sobre aquilo que está 

mudando; desse modo, é funcional e não substancional. 

As piadas, ironias e sátiras encontradas em muitas das histórias analisadas de Maria 

Erótica misturam a fantasia da narrativa com declarações esporádicas relacionadas com 

aquele período (1979-1981). O Brasil estava entrando em uma profunda crise, isso acaba 

ficando perceptível diante de comentários dos personagens a respeito de inflação, salários e 

crise do petróleo. No campo político, viam-se comentários que demonstravam uma certa 

expectativa pelo processo de abertura política que estava em curso naquele período. Talvez a 
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história que critica o regime militar de forma mais contundente seja “A Grande Cúpula”, 

publicada na edição n.º 15. Na história, Beto Sonhador é sequestrado por uma espécie 

alienígena que só tem fêmeas completamente lisas, elas precisam de outra espécie que 

contribua para o crescimento de cabelos na espécie. Beto acaba gostando da ideia mas, no 

decorrer da narrativa, se depara com uma conspiração militar que pretende dar um golpe de 

estado. Enquanto isso, Maria Erótica o aguarda com preocupação na Terra. Um roteiro como 

esse provavelmente jamais teria autorização para ser publicado no início da década de 1970, 

durante os chamados “anos de chumbo”. Essa história certamente é a que mais ousou 

politicamente na amostra analisada. 

O carnaval é um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre os atores e espectadores. 
No carnaval todos são participantes ativos, todos participam da ação carnavalesca. 
(…) 
As leis, proibições e restrições, que determinavam o sistema e a ordem da vida 
comum, isto é, extracarnavalesca, revogam-se durante o carnaval: revogam-se antes 
de tudo o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo, reverência, 
devoção, etiqueta, etc., ou seja, tudo o que é determinado pela desigualdade social 
hierárquica e por qualquer outra espécie de desigualdade (inclusive a etária) entre os 
homens. Elimina-se toda a distância entre os homens e entra em vigor uma categoria 
carnavalesca específica: o livre contato familiar entre os homens. Esse é um 
momento muito importante da cosmovisão carnavalesca. Os homens, separados na 
vida por intransponíveis barreiras hierárquicas, entram em livre contato familiar na 
praça pública carnavalesca. (BAKHTIN, 2011, p. 140)  

O princípio cômico, segundo Bakhtin (1996), é usado nos ritos do carnaval medieval 

como instrumento de libertação do dogmatismo e da hierarquia, sendo algumas formas 

carnavalescas verdadeiras paródias do culto religioso. No entanto, esse autor frisa que essas 

formas têm uma relação mais próxima do espetáculo teatral devido ao seu aspecto artístico e 

animado por imagens. Mesmo assim, Bakhtin (1996) deixa claro que o carnaval não entra no 

domínio da arte: 

Ele se situa nas fronteiras entre a arte e a vida. Na realidade, é a própria vida 
apresentada com os elementos característicos da representação. Tal qual a quebra 
dos dogmas religiosos e da hierarquia estatal, o carnaval também subverte o 
espetáculo teatral ao ignorar a distinção entre espectador/ator e ao destituir o palco. 
(…)  
Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval 
pela sua própria natureza existe para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se 
conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval 
não tem nenhuma fronteira espacial (BAKHTIN, 1996, p. 6) 

A natureza biunívoca (ambivalente) englobando o campo da mudança e o campo da 



42

crise é, segundo Bakhtin (2011), algo marcante nas imagens carnavalescas que tipicamente 

são pares e escolhidas pelo contraste: nascimento/morte, benção/maldição, elogio/

xingamentos, mocidade/velhice, alto/baixo, face/traseiro, tolice/sabedoria entre outros. Junto 

com a natureza biunívoca também aparece com importante papel o riso ambivalente, o qual 

não permite que nenhum dos momentos de sucessão (nascimento/morte, por exemplo) seja 

absoluto ou se imobilize na seriedade unilateral, pois, o riso trata-se de uma posição estética 

determinada perante a realidade e sem tradução diante da linguagem da lógica. Bakhtin 

(2011) adverte que o riso na literatura carnavalizada é abafado e reduzido, aproximando-se da 

ironia. Outro recurso recorrente é a utilização de objetos ao contrário como roupas vestidas do 

avesso, calças e vasilhas na cabeça, utensílios domésticos como armas, entre outros. 

Durante a Idade Média, Bakhtin (2011) aponta que também ocorreu a carnavalização 

da linguagem dos povos europeus. O discurso familiar de rua ficava impregnado da 

cosmovisão carnavalesca, a livre gesticulação do insulto e da zombaria ultrapassaram aquela 

época sendo possível encontrar seus remanescente até hoje. Mikhail destaca que o teatro e o 

circo mantiveram e renovaram práticas antigas e elementos do carnaval. Essas são 

características básicas da carnavalização de Bakhtin que foram identificadas como mais 

relevantes para a análise das histórias em quadrinhos de Maria Erótica. 

O primeiro capítulo da dissertação apresenta os conceitos dos movimentos de 

contracultura e underground para, na sequência, expor o cenário opressor das histórias em 

quadrinhos no Brasil sob regime militar ditatorial nas décadas de 1960 e 1970. O intuito dessa 

parte é  apresentar o contexto histórico e político do período em que Maria Erótica foi criada. 

Inicialmente, no capítulo dois é apresentada a história do erotismo nas artes ao longo dos 

séculos XVIII, XIX e XX. Na sequência, o foco são os quadrinhos eróticos, destacando-se as 

histórias com protagonistas femininas. O objetivo é organizar um breve comparativo entre as 

pares de Maria Erótica que surgiram próximo da época em que Maria foi publicada, 1969. O 

terceiro capítulo aborda a biografia de Claudio Seto, voltando-se principalmente para os 

aspectos profissionais. Está divido em três partes: antes de se tornar quadrinista, fase de 

quadrinista na editora Edrel (1966-1974) e fase na editora Grafipar (1976-1982). A intenção 

foi fazer um registro de sua biografia profissional, pois, até o momento em que essa pesquisa 

foi escrita, não foram encontrados trabalhos acadêmicos com Seto ou sua obra como objeto de 

estudo. O capítulo seguinte, 4, apresenta detalhes do surgimento de Maria Erótica na editora 
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Edrel e, principalmente, pormenores da sua produção durante a segunda fase na editora 

Grafipar; o intuito aqui foi se aprofundar um pouco mais no conceito da protagonista em si. O 

capítulo quinto, a partir dos conteúdos apresentados nos capítulos anteriores, tem por objetivo 

principal analisar 18 histórias de Maria Erótica publicadas em 17 revistas produzidas pela 

editora Grafipar, sendo que o destaque da análise estará na utilização de elementos do 

conceito de “Carnavalização” de Mikhail Bakhtin. 
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2 DITADURA E CONSERVADORISMO DE MÃOS DADAS 

Mas se vetava tudo aquilo que aos olhos dos militares e de seus aliados civis 
parecia atentar contra os valores da ‘civilização cristã ocidental’, ameaçada de 
maneira simultânea e sincronizada pelo movimento comunista internacional e 
pela chamada revolução nos costumes. Em 1970, o cardeal-arcebispo de Porto 
Alegre, d. Vicente Scherer, deu sua bênção à censura prévia de publicações, sob o 
prussiano argumento de que ‘o abuso dos prazeres sexuais’, a seu juízo estimulado 
pelas imagens e escritos merecedores de censura, ‘leva ao amolecimento do caráter e 
da vontade. Nessa categoria, evidentemente, cabia tudo aquilo que assim 
parecesse ao censor. (ALMEIDA e WEIS, 2010, p. 342 – grifos nossos) 

No trecho acima percebe-se que não apenas temas políticos passavam pelo crivo da 

censura militar. O artigo 1º do decreto lei 1.077 legislava sobre a moral e os bons costumes: 

“Art. 1º Não serão toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons 

costumes quaisquer que sejam os meios de comunicação” (Lei n.º 1.077, de 26 de jan. de 1970). 

Conforme aponta Danton (2012), outro objetivo da ditadura foi tentar bloquear a 

entrada da revolução sexual  na sociedade brasileira: nas publicações impressas era proibida a 8

exibição de atos sexuais, nádegas completamente nuas, mamilos, regiões púbicas, genitálias, 

poses lascivas, relacionamentos homossexuais e roupas transparentes que permitissem ver 

partes íntimas do corpo. Os editores e os fotógrafos usavam a criatividade para tentar 

contornar isso com o uso de fotos esfumaçadas, cor vermelha estourada, cabelos ou objetos 

cobrindo os seios, entre outros. A censura era tamanha que a editora Abril foi proibida de 

publicar a revista “Playboy” no Brasil com seu nome oficial e, de 1975 a 1978, ela circulou 

sob a alcunha de “Revista do Homem”.  

Os quadrinhos eróticos também não ficaram de fora da repressão da ditadura (fig. 

03). A Editora Edrel – onde Claudio Seto trabalhou no início da carreira – foi uma das 

pioneiras em estilo mangá e de quadrinhos adultos (inclusive eróticos) e também foi alvo da 

censura e da violência do regime militar. Minami Keizi (1945-2009) – editor, quadrinista e 

um dos fundadores da editora de quadrinhos Edrel nos anos 1960 – revela: 

 Entre os anos 60 e 70 eclodiu o fruto tão lentamente amadurecido: a chamada “revolução sexual”. A liberação 8

significou a busca de realização no plano pessoal e a consciência de que “problemas sexuais” não teriam lugar 
no mundo “normal”. Ao defender a ideia do “direito ao prazer”, os pais da época fabricaram um tipo de 
sofrimento: o que nascia da ausência do prazer. (…) O “direito ao prazer” tornou-se norma. E norma cada vez 
mais interiorizada. Apenas conformando-se a essa regra seria possível sentir-se feliz, alegre e saudável. (DEL 
PRIORE, 2017, p. 175)
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Eu passava um bom tempo indo e vindo na Polícia Federal. Era chamado, mas 
nunca fui tratado mal. Eu não mexia com política nem religião. Logo que sai da 
Edrel, o Fukue assumiu o meu posto, um mês depois ele foi detido e torturado nas 
dependências da PF, por algo que ele publicou. Depois de apanhar, Fukue saiu 
também da Edrel. Alguns meses depois foi a vez do Jink. Era o começo da deca-
dência da Edrel. (KEIZI, 2006 apud SANTOS NETO, 2006, p. 10 – grifos nossos) 

Figura 03 – Censura na arte final dos quadrinhos eróticos “A dança”, de Mozart Couto. Após a indicação pelo 
censor dos quadros a serem censurados, os editores da publicação os cobriam com nanquim ou os danificam com 
um estilete, o que parece ter sido o caso da imagem abaixo.  

Fonte: “ Grafipar: a editora que saiu do eixo”, de Gian Danton. 

Gonçalo Junior (2010) comenta que Salvador Bentivegna – um dos sócios da editora 

Edrel – também relatava ações de repressão da ditadura sobre os quadrinhos na época em que 

era sócio da editora Pan-Juvenil, nos anos 1960. Um dos sucessos da editora, a revista “Garotas 
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& Piadas ”, era apreendida frequentemente “A partir da campanha de moralização política e de 9

costumes iniciada pelo regime militar, como a censura era regionalizada, juízes de menores de todo o 

país usavam de suas atribuições para mandar recolher revistas que, em sua opinião, poderiam trazer 

algum risco para crianças e adolescentes” (GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 45). Bentivegna, 

segundo Gonçalo (2010), cansado com os transtornos, acabou decidindo por suspender a 

publicação da revista, apesar de ser uma das principais fontes de renda da editora na época. 

Fukue (2019) explica que na época da editora Edrel, acidentalmente, deixou ser 

publicado um texto que foi considerado subversivo pela censura da época, pois havia 

esquecido de revisar o conteúdo antes da publicação. Como ele estava na edição da revista 

acabou ficando preso por três dias. Na detenção ameaçaram-no de jogá-lo do terceiro andar 

do prédio: perguntaram quantos metros tinha até o chão várias vezes e Fukue respondia 

dizendo não saber; levaram-no até junto da janela e perguntaram mais uma vez, persuadido, 

então, falou que teria uns 10 metros. Na sequência, ouviu a seguinte declaração: “Pensou? Eu 

falar que você tentou fugir do interrogatório e pulou a janela?” Fukue (2019) afirma que, 

nesse momento, percebeu o risco real que estava correndo. 

Esse puritanismo poderia ser explicado a partir da afirmação de Almeida e Weis 

(2010) de que o golpe militar de 1964 foi apoiado pelos setores mais conservadores da 

sociedade brasileira.  

A ideia do sexo reprimido, portanto, não é somente objeto de teoria. A afirmação de 
uma sexualidade que nunca fora dominada com tanto rigor como na época da 
hipócrita burguesia negocista e contabilizadora é acompanhada pela ênfase de um 
discurso destinado a dizer a verdade sobre o sexo, a modificar sua economia no real, 
a subverter a lei que o rege, a mudar seu futuro. O enunciado da opressão e a forma 
da pregação referem-se mutuamente; reforçam-se reciprocamente. Dizer que o sexo 
não é reprimido, ou melhor, dizer que entre o sexo e o poder a relação não é de 
repressão, corre o risco de ser apenas um paradoxo estéril. Não seria contraria 
apenas uma tese bem aceita. Seria ir de encontro a toda a economia, a todos os 
“interesses” discursivos que a sustentam (FOUCAULT, 2017, p. 12-13) 

Para Foucault (2017), a noção de sexo possibilitou uma inversão da representação 

das relações entre poder e sexualidade e evidenciou como o poder tenta sujeitá-la. A ideia do 

“sexo” permitiu a desconstrução do “poder” e o apresentou meramente como lei e interdição. 

Para Almeida e Weis (2010), a mídia também teve papel colaborativo ao apoiar a 

derrubada do presidente João Goulart (1918-1976), exultando com o fim das “reformas de 

 Segundo Gonçalo (2010), a revista nasceu com cara de jornal, impressa em formato tabloide e em duas cores, 9

alcançando em seu ano de lançamento, 1964, a proeza de vender 80 mil exemplares.
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base”, da influência dos sindicatos no governo, das ações das Ligas Camponesas e das 

restrições aos capitais estrangeiros. Para o historiador Marcos Napolitano (2018), após o 

golpe militar de 1964, as forças conservadoras – ligadas à indústria cultural ou ao próprio 

Estado – apresentaram suas próprias respostas e projetos para o Brasil. A burguesia aliou-se 

aos reacionários (latifundiários, capitalistas internacionais e banqueiros) com o intuito de 

conter a crescente mobilização popular de camponeses e operários (fig 04).  

Fig. 04 – Entre 19 de março e 8 de junho de 1964 ocorreram uma série de manifestações de militares e de setores 
conservadores da sociedade frente a uma suposta ameaça comunista. O golpe militar foi em 1º de abril de 1964.  

Fonte: Wikicommons. 

De acordo com Almeida e Weis (2010), a ditadura militar foi para a classe média um 

tempo de melhoria de vida em virtude do “milagre econômico”, o qual aumentou as 

oportunidades de trabalho permitindo a ascensão de amplos setores médios, lançou as bases 

para uma sociedade de consumo e concentrou a renda intensificando ainda mais a 

desigualdade social. Apenas uma minoria restrita da classe média intelectualizada fez, em 

tempo integral, resistência ao regime.  
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Quanto ao milagre econômico brasileiro, durou pouco, valeu apenas para aquela 
parte da classe média que recebia os melhores salários e vai ser pago por você, 
leitor, ainda por um bom tempo, porque para encená-lo aquele governo contraiu a 
fabulosa dívida externa brasileira que em 1982 levou o país à falência. (REGO, 
1996, p. 12 – grifos nossos) 

As principais frentes de oposição ao regime, segundo Almeida e Weis (2010), 

ficaram a cargo das oposições sindicais, populares e da classe média intelectualizada; da 

Igreja Católica (desde a alta hierarquia até as pastorais – a citação do início deste capítulo, 

aparentemente, configura a visão pessoal do cardeal-arcebispo) e de políticos do MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro). 

Para Napolitano (2018), a resposta da esquerda para a repressão militar veio por 

meio de uma hegemonia cultural que se destacou pelos Teatros  Opinião (1964) e Arena 10

(1965), pela Música Popular Brasileira (MPB) e pelo Cinema Novo  (popular principalmente 11

entre artistas e intelectuais). “A partir do golpe, a ênfase maior era sobre os elementos 

populares, fazendo com que esse polo desse sentido ao nacional. Antes do golpe era mais 

comum que o nacional configurasse o popular” (NAPOLITANO, 2018, p. 51). Houve 

polarizações entre moderno/popular, pessoal/coletivo, forma/conteúdo e nacionalismo/

cosmopolitismo 

Na década de 1960, o clima de contestação do regime e da ordem político-econômica 

vigente não era exclusividade do Brasil, pelo contrário, provavelmente também foi 

influenciado pela contracultura  internacional, como o movimento hippie e a cultura 12

underground. 

10 Musicais de teatro que “marcaram a busca utópica da identidade popular mais genuína possível, que deveria 
nortear a nova postura do intelectual nacionalista.” (NAPOLITANO, 2018, p. 52)

11 “O movimento Cinema Novo começou por volta de 1960, com os primeiros filmes de Glauber Rocha, Ruy 
Guerra e outros jovens cineastas engajados e durou até 1967. Inspirados no neorrealismo italiano e na nouvelle 
vague francesa, que defendia um cinema autor, despojado, fora dos grandes estúdios e com imagens e 
personagens mais naturais possíveis.” (NAPOLITANO, 2018, p. 45)

 “subcultura que rejeita e questiona valores e práticas da cultura dominante da qual faz parte” (HOUAISS, 12

2001, p. 820)
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2.1 O MOVIMENTO HIPPIE 

Para eles, patriarcalismo, militarismo, poder governamental, corporações industriais, 
massificação e valores sociais tradicionais como parte de uma instituição única 
não tinham legitimidade. (…) O que se via mesmo era uma juventude rica e 
escolarizada que rejeitava as injustiças e desigualdades da sociedade americana, 
nomeadamente a segregação racial, contra a qual passaram a lutar. Rapazes e moças 
que desconfiavam do poderio econômico-militar e defendiam os valores da 
natureza. Na sua expressão mais radical, abandonavam o conforto dos lares 
paternos e rumavam para as cidades, para aí viver em comunidade com outros 
hippies. Por tudo isso, tanto o termo beatnik  quanto hippie  ganharam sentido 13 14

pejorativo para a grande massa norte-americana (GONÇALO JUNIOR, 2012, p. 79 
– grifos nossos).

No Brasil, durante a ditadura militar, os hippies também foram criticados. Gonçalo 

Junior (2012) conta que nos anos 1960 a imprensa brasileira abordava o movimento hippie de 

forma vaga, distorcida ou preconceituosa. Apenas em 1968 a revista “Realidade” – publicada 

pela Editora Abril – produziu uma matéria mais aprofundada sobre o assunto intitulada 

“Façam amor, não a guerra”. No texto, esclarecia-se que o movimento pregava a não 

violência e a liberdade em todos os sentidos – principalmente sexual – ideias representadas na 

máxima “Paz e Amor” (Peace and Love, fig. 05). Nessa época, muitos jovens estadunidenses 

estavam no Vietnã lutando uma guerra da qual sequer sabiam o real motivo; além disso, a 

Guerra Fria anunciava episódios tensos que poderiam resultar em confrontos nucleares entre 

Estados Unidos e União Soviética com proporções catastróficas. Estava na pauta dos hippies 

questões ambientais, prática do nudismo e emancipação sexual das mulheres; culturalmente 

ouviam rock e apreciavam a literatura beat.  15

 “indivíduo que rejeita o conformismo burguês, os seus costumes e valores convencionais, assumindo uma 13

filosofia de vida e um comportamento pessoal exóticos para o padrão médio > tb. se diz apenas 
beat” (HOUAISS, 2001, p. 421)

 “1 diz-se de ou pessoa, ger. jovem, que, nas décadas de 1960 e 1970, rejeitava as normas e valores da 14

sociedade de consumo, se vestia de modo não convencional (com influência da moda oriental), deixava 
crescer os cabelos, desprezava o dinheiro, o trabalho formal, freq. vivia em comunidades, pregava a não-
violência, a liberdade sexual e freq. a liberação das drogas.” (HOUAISS, 2001, p. 1541)
 Segundo Gonçalo Junior (2012), dois livros são referência para a literatura beat: “O apanhador no campo de 15

centeio” – de J. D. Salinger – e “Pergunte ao pó” – de John Fante
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Figura 05 – Em uma fazenda entre Washington e Nova York, ocorreu de 15 a 18 de agosto de 1969 o Festival de 
Woodstock, considerado um marco do movimento de contracultura da década de 1960.  

Fonte: Timothy Dumas. 

Napolitano (2018) ressalta que com as comunidades hippies surge uma forma não 

comercial de viver a cultura com base na prática do artesanato, na diluição das fronteiras vida-

arte e na busca de novos valores morais voltados para o chamado sexo livre. Nesse meio, o 

uso de drogas – como a maconha e de alucinógenos como o LSD – era visto como uma utopia 

de libertação individual e interior que ajudava a “expandir a mente”. Gonçalo Junior (2012) 

destaca que o consumo de drogas misturava-se com conceitos religiosos indígenas e com 

filosofias religiosas asiáticas do budismo e do hinduísmo. Esse autor lembra ainda que muitos 

dos hippies estadunidenses foram soldados que tiveram contato com a cultura oriental, sendo 

influenciados pelo seu modo de viver para protestar. A “libertação individual” do movimento 

hippie acabava sendo diferente da “libertação coletiva” buscada pelos jovens politicamente 

engajados contra a ditadura. Almeida e Weis (2010) observam que, no meio dos politicamente 

engajados, as questões pessoais, as relações afetivas e o sexo eram deixados, na maioria das 

vezes, em segundo plano. Segundo Napolitano (2018) no Brasil surgiu a gíria “desbunde” 

para se referir àqueles que buscavam uma nova forma de viver, além da sociedade 
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estabelecida. Este termo, criado pelos politicamente engajados de esquerda, tinha uma 

conotação pejorativa identificando os jovens que preferiam a “curtição” a lutar contra a 

ditadura “os que se recusam a pautar suas composições [músicas] nesse jogo de referências ao 

regime [militar], ou que preferem não adotar o papel de porta-vozes heroicos da desgraça do 

povo, são violentamente criticados, tidos como ‘desbundados’, ‘alienados’ e até 

‘traidores” (HOLLANDA, 2004, p. 103) 

Claudio Seto chegou a abordar a temática hippie na história “O mordedor de bum-

bum” (fig. 06) da edição número 12 de Maria Erótica na Grafipar. A narrativa trata de um 

casal hippie que procura um local para transar e acaba, sem saber, indo parar na casa de um 

vampiro, arqui-inimigo da heroína. Podemos observar evidências do movimento hippie 

através da temática de liberação sexual e do modo dos personagens se vestirem e falarem.  

Figura. 06 – Na história “O mordedor de bum-bum” (Maria Erótica – edição  n.º 12 – roteiro e ilustrações de 
Claudio Seto) há um casal com características que remetem ao movimento hippie por meio da aparência, do 
linguajar e do comportamento: cabelos longos, liberdade sexual, ecologia, filosofia oriental e misticismo. 

Fonte: Acervo Família Seto.  

Segundo Gonçalo Junior (2018), a primeira vez que o termo hippie apareceu na 

imprensa estadunidense foi em 6 de setembro de 1965, em um artigo publicado em um jornal 

de São Francisco. O autor destaca a manifestação de 15 de janeiro de 1967 – também em São 

Francisco – com a presença do poeta beatnik Allen Ginsberg (1926-1997) que recitou hinos 

religiosos hindus ao som de cítaras e tambores. Mas, provavelmente, o mais emblemático 

evento da contracultura da época ocorreu em agosto de 1969, na fazenda Woodstock próximo 

à Nova York. Durante três dias, cerca de 500 mil jovens se reuniram em um festival de rock 

onde tocaram Janis Joplin (1943-1970), Jimmy Hendrix (1942-1970, Joe Cocker (1944-1914), 

entre outros. 
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No Brasil, Gonçalo Junior (2012) ressalta que, por volta de 1969, duas aldeias de 

pescadores do litoral baiano se tornaram polos do movimento hippie: Arembeque e 

Buraquinho. Visitá-las era uma espécie de batismo para os novos adeptos do movimento. 

Buraquinho, posteriormente, foi cenário para o primeiro filme dirigido por Glauber Rocha, 

“Barravento”; já Arambeque, com sua fazenda de coqueirais, chegou a ser visitada pela 

cantora Janis Joplin. 

2.2 CULTURA UNDERGROUND 

O dicionário Houaiss define underground como “ movimento ou grupo que atua fora 

do establishment, ger. refletindo pontos de vista heterodoxos, vanguardísticos ou 

radicais” (HOUAISS, 2001, p. 2.804). Mazur e Danner (2014) lembram que o movimento 

underground nos quadrinhos estadunidenses se inicia por volta de 1968 em revistas de humor 

de faculdades, de surfe, de carros antigos e, também, em jornais underground como “East 

Village Other”, “Berkeley Barb” e “L.A. Free Press”. Essas publicações ganharam impulso 

quando começaram a ser vendidas em lojas de acessórios para uso de drogas e pôsteres de 

rock psicodélico, lojas conhecidas na época como head shops. Esses autores afirmam que a 

combinação entre impulso criativo, público receptivo e rota de distribuição garantida permitiu 

aos quadrinhos seis anos de independência artística comercialmente rentável. Esse contexto 

assegurou aos quadrinistas liberdade de expressão – sem censura ou interferência editorial – 

para serem donos das próprias criações. 

Quebrando tabus, seus desenhos colocaram em primeiro plano nudez e sexo, 
violência extrema, humor irreverente e política radical, mas também ampliaram os 
limites convencionais dos quadrinhos como forma de arte. A estética underground 
era um olhar áspero e espontâneo, que se arriscava a pecar por excesso de desordem, 
até mesmo de ilegibilidade, em vez de parecer uma publicação sofisticada ou 
comercial. (…) 
O movimento underground oferecia novas oportunidades de explorar visões pessoais 
em forma de quadrinhos. (…) Eles rejeitavam tudo o que fosse sofisticado, elegante 
ou bonito, optando por uma feiura intencional e expressiva com uma interpretação 
sempre presente do artista no traço e no sombreado, até as próprias linhas irregulares 
das bordas do quadrinho (MAZUR e DANNER, 2014, p. 23 e p. 28). 
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Entre as várias influências dos quadrinhos estilo underground, indubitavelmente está 

o “Tijuana Bibles”  segundo Pilcher (2008), e a EC Comics com seus quadrinhos de horror, 16

sexo, crime e violência; muitos leitores ficaram frustrados com as políticas de censura 

implantadas nos anos 1950 pelo Comics Code Authority que barraram a publicação dessa 

temática de revistas. Por fim, Pilcher cita quadrinhos de humor – como “MAD” e “Help!” – 

também como influenciadores do movimento underground. Todas essas publicações serviram 

de base para os artistas irem ao embate contra os valores da geração de seus pais. 

Os anos 1960 foram de rebelião e experimentação; experimentação com drogas e 
‘amor livre’, e rebelião contra restrições de convenções sociais e sistemas políticos 
repressivos. Então, não é surpreendente que todos esses elementos apareçam de 
consistentemente nos comix [quadrinhos] underground, com ‘o X sugerindo X-
classificado ou leitor adulto’, de acordo com cartunista underground texano Jack 
Johnson (JOHNSON, 2008 apud PILCHER, 2008, p. 2546 – tradução nossa ). 17

Robert Crumb  (1943-), quadrinista estadunidense, fez parte do movimento de 18

contracultura e é considerado um dos ícones dos quadrinhos underground. Pilcher (2008) 

lembra que o artista começou sua carreira ao lado de Dana, sua mulher na época, vendendo 

exemplares da revista “Zap Comix #1” em um carrinho de bebê nas ruas do bairro de Haight-

Asbury, em São Francisco, EUA. Mazur e Danner (2014) enaltecem o artista como grande 

contribuidor para a consolidação dos quadrinhos como manifestação artística, devido a sua 

abordagem intensamente pessoal e sem autocensura. Apesar disso, esses autores alertam que o 

conjunto da obra de Crumb é considerado bastante controverso (fig. 07), em decorrência da 

representação de suas obsessões sexuais e de suas frustrações com as mulheres que refletem 

16 Segundo Pilcher (2008), na década de 1920, foram criados nos Estados Unidos livretos clandestinos e ilegais 
de crônicas sexuais envolvendo personagens de quadrinhos, celebridades e heróis populares. Essas publicações 
ficaram conhecidas como Tijuana Bibles.
17 “The ‘60s were all about rebellion and experimentation: experimentation with drugs and ‘free love’, and 

rebellion against restrictive social conventions and repressive political systems. So, it’s unsurprising that all 
these elements would feature heavily in the underground comix, with “the X suggesting X-rated or an adult 
readership,’ according to Texan underground cartoonist Jack Johnson.” (JOHNSON, 2008 apud PILCHER, 
2008, p. 2546)

 Segundo Goida e Kleinert (2011), Robert Crumb é o nome mais famoso do movimento underground 18

estadunidense das décadas de 1960 e 1970. Desde a adolescência já desenhava quadrinhos com seu irmão, 
mas sua primeira experiência no campo editorial foi na revista Help, semelhante à Mad. Em 1966 mudou-se 
para San Francisco onde passou a participar de movimento de contracultura, logo conseguiu trabalhar na 
revista Zap Comix, referência do movimento underground daquela época. Dentre seus personagens mais 
conhecidos estão Fritz the Cat (1965-1972); Angelfood McSpade (1967–1971); The Snoid (1967–1979); Mr. 
Natural (1967-2002); Honeybunch Kaminski (1970–1972); entre outros. Desde 1991, vive com a esposa, 
Aline Kominsky, em um vilarejo no sul da França.



54

formas bizarras de agressões. Pilcher (2008)  destaca o gato ninfomaníaco “Fritz the Cat” 

como sendo uma sátira do “amor-livre” da década de 1960. Outro ponto polêmico são os usos 

que faz de estereótipos raciais, especialmente negros. Segundo Pilcher (2008), dentre os 

personagens polêmicos do quadrinista está Angelfood McSpade, mulher negra com corpo 

avantajado que constantemente é molestada por um pequeno homem branco. 

Figura 07 – Página da revista “Mr. Natural & Flakey Foont” n.º 4. Crumb tornou-se um quadrinista polêmico por seus 
desenhos misóginos como o da imagem acima. O artista também é um crítico contumaz da sociedade estadunidense.  

Fonte: Live Auctions. 
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Para Boff (2014), as imagens femininas representadas nos trabalhos Crumb são 

expostas de um modo contraditório: 

Por um lado, o autor representa mulheres em posturas humilhantes, sendo muitas 
vezes mal tratadas e debochadas. Por outro lado, essas mesmas mulheres possuem 
grandes corpos, sempre maiores do que a autorrepresentação do artista, que é em 
geral esmagado por esses corpos de pernas e glúteos grandes e desproporcionais. 
(BOFF, 2014, p. 108) 

Essa autora vê nas autorrepresentações de Crumb uma crítica a sua própria masculini-dade, 

uma vez que frequentemente ele aparece de forma humilhante: algumas vezes está sentado como 

uma criança no colo das personagens femininas, as quais dificilmente possuem expressões faciais que 

demonstram dor, mas sim satisfação ou apatia. Já as representações do corpo feminino fogem do 

“belo” representado na maioria dos quadrinhos eróticos ou das histórias de super-heroínas. A lógica 

do movimento underground, no qual Crumb estava inserido, não via o corpo como possibilidade de 

exploração mercadológica, mas isso não significa que o mesmo tenha deixado de ser objetificado 

pelo movimento. “Dessa forma, o personagem Crumb parece realizar uma manifestação genuína de 

desejo sexual, já que, em princípio, a adoração às mulheres que não são padrões de beleza não traria 

benefícios sociais a ele” (BOFF, 2014 p. 109). A revista “Zap”, segundo Mazur e Danner (2014), 

desde o início dos anos 1960 estimulou jovens artistas que estavam desenvolvendo seu estilo e  

buscavam inspiração nos quadrinhos do passado. Além de Crumb, também passaram pela Zap Rick 

Griffin  (1944-1991), Victor Moscoso  (1936-), S. Clay Wilson  (1941-), Spain Rodriguez  19 20 21 22

 Segundo Pilcher (2008), Griffin é mais reconhecido por seus pôsteres psicodélicos inspirados pelos efeitos do 19

LSD, produzidos principalmente para a banda “The Gratfull Dead”. Mazur e Danner (2014) destacam que 
seus trabalhos na Zap  eram caracterizados por quase não possuir narrativa, de livre associação.

 Nascido na Galícia, Espanha, na revista Zap Comix ficou conhecido pelas histórias “Devil’s Wage” com uma 20

abordagem sexual mais leve do que os demais colegas de trabalho, segundo Pilcher (2008). Além dos 
quadrinhos Moscoso também era capista de LPs. Mazur e Danner (2014) destacam que processos de 
metamorfose era comuns nos quadrinhos de Moscoso, semelhantemente a Griffin, também abolia a narrativa 
em seus quadrinhos.

 “S. Clay Wilson foi o id desenfreado do underground. Seu deleite pela depravação explode e respinga em 21

páginas densamente povoadas com piratas, ciclistas, demônios e ‘pintos’, engajados em orgias ou batalhas 
perpétuas” (MAZUR e DANNER, 2014, p. 28). Para esses autores, o quadrinista tem por marca em seus 
trabalhos uma “explosão” de sexo e violência, desafiado a repressão do Comics Code Authority – conselho 
regulatório de quadrinhos criado em 1954 pelo psiquiatra Fredric Wertham com o intuito de “moralizar” os 
quadrinhos estadunidenses.

 Oficialmente chamado de Manuel Rodriguez; segundo Pilcher (2008) o quadrinista fez sucesso com “Leather 22

Nun", espécie de quadrinho anti-católico que tinha por protagonista uma freira adepta do sadomasoquismo. 
Mazur e Danner (2014) identificam as figuras do quadrinista por suas linhas opacas, espessas, com 
sombreamento pesado e esfumaçamento espesso. As imagens acabam ganhando aspecto congelado e 
monumental.
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(1940-2012), Robert Williams e Gilbert Shelton  (1940-). 23

O ano de 1973 teria sido, para Mazur e Danner (2014)  o marco final dos quadrinhos 

underground. Alguns fatores que contribuíram para isso, por exemplo, foram mudanças legais 

que permitiram que comunidades locais legislassem sobre obscenidades, fazendo com que 

muitos head shops –  que já estava sofrendo pressão de movimentos antidrogas – deixassem 

de vender os comix,  quadrinhos underground. Outro fator foi que atos de rebeldia dos anos 

1960 – sexo, drogas, modo de vestir e política – deixaram de ser considerados chocantes e 

empolgantes como no início do movimento. Entre meados dos anos 1970 até meados dos anos 

1980 ocorreu gradativamente a transição dos quadrinhos underground para os chamados 

“independentes” ou “alternativos” (fig. 08). Foi sendo estruturado um novo sistema de 

distribuição em lojas especializadas em quadrinhos, conhecido como “mercado direto” 

voltado principalmente para colecionadores. 

Figura 08 – “‘Arcade, the Comics Revue’, lançada em 1975 por Art Spigelman e Bill Grifith, foi uma primeira 
tentativa de redefinir e dar uma nova roupagem aos quadrinhos independentes e fazer sua releitura na era pós-
underground” (MAZUR e DANNER, 2014, p. 41)  

Fonte: Amazon.com.  

 “Ao lado de Robert Crumb, Gilbert Shelton é o mais popular desenhistas dos quadrinhos do underground 23

norte-americano. Seus Freak Brothers (Fat Freddy, Phineas e Franklin) são os reis da confusão de sexo, 
drogas, ócio, bagunça, birita, festas e rock’ n’ roll” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 433). Para Mazur e 
Danner (2014), o quadrinista destacava-se por criar histórias a partir de outras.
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Gonçalo Junior (2012) frisa que a contracultura chegou com alguns anos de atraso no 

Brasil, no conturbado ano de 1968, em meio ao movimento estudantil contra a ditadura militar. 

Os jornais culturais alternativos foram apelidados de “udigrudi”, abrasileiramento da expressão 

inglesa underground. “Na prática, pelas próprias características culturais brasileiras, 

underground era também o malandro do morro, o sambista da favela, o escritor de cordel 

nordestino. O conceito, porém, funcionou mais próximo dos artistas, universitários e jornalistas” 

(GONÇALO JUNIOR, 2012, p. 94). Esse autor aponta que a crise da imprensa alternativa se 

deu pela pressão da ditadura através da censura ou pela ausência de anunciantes que temiam ser 

vinculados às publicações alternativas. Key Imaguire Junior (2019), idealizador da Gibiteca de 

Curitiba , comenta que na década de 1970 o movimento de fanzines na capital paranaense foi 24

bastante significativo. Para ele, a presença de artistas que estavam interessados em produzir 

quadrinhos mas que não tinham acesso a esse mercado foi um fator determinante para a 

circulação desse tipo alternativo de publicação. A entrada no Brasil de uma nova tecnologia, o 

Xerox, também contribuiu para a produção dos fanzines. Os artistas produziam seus quadrinhos 

de forma independente, faziam xerox e saiam vendendo pelas universidades. Observa-se que 

essa forma improvisada de produzir quadrinhos tinha a vantagem de não se submeter ao crivo da 

censura prévia e, principalmente, o baixo custo se comparada com as impressões tradicionais. 

Imaguire Junior (2019) vê nessa prática um vínculo com o movimento de contracultura daquela 

época. Esses artistas criaram o que foi chamada de “Casa de Tolerância”, que não estava 

necessariamente relacionada com conteúdos eróticos. A conotação do nome estava ligada ao 

conceito que “o artista, para se colocar no mercado, tem que que se ‘prostituir’; tem que 

desenhar para os sindicates americanos” (IMAGUIRE JUNIOR, 2019). Imaguire Junior 

comenta que os membros da Casa de Tolerância não tinham lugar físico fixo para suas reuniões, 

ele acaba tendo a ideia de criar um espaço para que isso ocorresse, no caso, a Gibiteca. Imaguire 

Junior conversou com diversas pessoas sobre isso, dentre elas o jornalista Aramis Milarch que 

apresentou a proposta para o então prefeito de Curitiba, Jaime Lerner (1937-), que viabilizou o 

surgimento da mesma em 1982. 

Para Napolitano (2018), na década de 1970 houve uma geração de jovens que se 

 Segundo Imaguire Junior, em 1988, quando participou do júri do Salão Internacional de Caricatura perguntou 24

aos participantes de diversas nacionalidades se em seus países existia alguma instituição semelhante à Gibiteca 
de Curitiba – com finalidade de intervir na produção e mercado de quadrinhos –; a resposta foi negativa. Posto 
isso, ele então a considerada como sendo a primeira do mundo.
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inspirou em aspectos do movimento underground como abertura para o humor, ousadias 

formais e recusa por grande esquemas de produção e distribuição do produto cultural. Esse 

autor chama de alternativa a esse tipo de cultura, tendo por público jovens universitários de 

classe média baixa com bastante influência da indústria cultural: 

Essa nova juventude universitária era marcada por um conjunto de atitudes 
ambíguas e até contraditórias: recusa e, ao mesmo tempo, aceitação dos produtos 
e linguagens da cultura de massa; uma atitude política oscilando entre a vontade de 
participar e discutir os temas nacionais e um certo ‘descompromisso’ em nome da 
liberdade comportamental e existencial; o culto à individualidade e às relações 
privadas e afetivas em detrimento das imposições coletivistas – que até então 
marcavam a cultura de esquerda; o recurso ao humor e ao deboche como formas de 
crítica social; a perda de referenciais de mudança revolucionária da realidade social, 
em nome de uma ‘revolução individual’, que muitas vezes caía num vago 
autoconhecimento psicologizante ou num esoterismo místico. Outra marca dessa 
geração era a busca por novos espaços e formas de participação política, como os 
movimentos de minoria (homossexuais, mulheres, negros), o movimento ecológico 
e os movimentos culturais (NAPOLITANO, 2018, p. 124 – grifos nossos). 

Figura 09 – Pipinochio é uma paródia das histórias infantis, no entanto, há uma diferença: ao mentir não é o 
nariz do personagem que cresce, mas sim o pênis. Na página abaixo, as mentiras contadas ironizam a situação 
econômica dos 1980 – edição 11, roteiro de Seto e desenhos de Mozart Couto.  

Fonte: Acervo Família Seto e Pinterest. 
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Algumas das características descritas por Napolitano (2018) são encontradas nas 

revistas produzidas pela Grafipar, tendo Claudio Seto como chefe do setor de quadrinhos. O 

humor, por exemplo, é algo marcante em todas as edições da revista “Maria Erótica” 

publicadas pela Grafipar; além disso, apesar do erotismo trabalhar com temas íntimos e 

pessoais, frequentemente encontramos nos diálogos dos personagens referências a episódios 

da época (fig. 09) ligados à política (Congresso Nacional, abertura do regime, entre outros), 

economia (inflação, combustíveis, entre outros), esportes (Flamengo, Zico, seleção brasileira, 

entre outros). 

Na figura 09, o Drácula desenhado por Mozart Couto  tem grande semelhança com o 25

feito por Gene Colan (1926-2011), na década de 1970, para a revista “The Tomb of Dracula” da 

Marvel Comics. Aqui vale uma reflexão: apesar de os quadrinistas brasileiros da década de 1970 

criticarem e quererem impedir a entrada do que chamavam de “enlatados estrangeiros”, ao 

mesmo tempo eles buscavam referência justamente nas publicações que criticavam. 

A revista “Rose” – editada pela escritora Alice Ruiz – era voltada para as mulheres e 

discutia sexualidade e feminismo, no entanto, o público acabou sendo outro como veremos 

em capítulos posteriores. Segundo Danton (2012), os homossexuais eram contemplados nas 

revistas “Taras Sexuais”, “Prick”, “Super Gay” e “Playgay”, roteirizadas na maioria das vezes 

por Nelson Padrella que também escreveu histórias para Maria Erótica. Aspectos 

psicológicos, ligados ao terror, eram o “fio condutor” das histórias das revistas “Neuros” e 

“Próton”, criadas por Seto.  

Napolitano (2018) aponta que na década de 1970, apesar da hegemonia dos meios 

de comunicação de massa , houve o surgimento da imprensa alternativa e do teatro e do 26

cinema “marginais”. Esses produtos culturais, em grande parte, ocorriam em circuitos 

universitários e consolidavam uma tendência herdada dos anos 1960: constituir um 

mercado cultural significativo. 

[O Pasquim] em seus poderosos textos e desenhos de humor, punha o dedo na 
ferida. Ele só não sabia, ao iniciar esse trabalho, é que o regime militar estava 
zelando pela manutenção de cada uma dessas mazelas, pelo simples fato de que 
constituíam uma base ideológica muito boa” (REGO, 1996, p. 38 – grifos nossos).  

25 O mineiro Mozart Cunha Couto (1958-) é quadrinista e produziu desenhos para a editora Grafipar de Curitiba. 
26 Segundo Almeida e Weis (2010), na década de 1960 houve uma proliferação dos meios de comunicação em 

massa; dentre outras, foram criadas a TV Globo (1965), a revista Realidade (1966), o Jornal da Tarde (1966), a 
revista Veja (1968) e o Jornal Nacional (1969).
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Figura 10 – Capa do “O Pasquim” comemorando a marca de venda de 140 mil exemplares, os nomes nos balões 
do cartum são de colaboradores do periódico daquela época.  

Fonte: UFMG. 

O jornal “O Pasquim”  (fig. 10) – criado em 1969, como um dos representantes da 27

imprensa alternativa que tentava furar o bloqueio da censura –, tinha uma seção underground 

de Luiz Carlos Maciel, na qual eram veiculadas as novidades da contracultura da Europa e 

dos Estados Unidos críticas ao sistema. Nesse sentido, para  Napolitano (2018), Luiz foi um 

dos introdutores da revolução cultural e comportamental na juventude brasileira. Rego (1996) 

acrescenta que, na fase inicial do Pasquim, a oposição ao governo não foi o objetivo e nem a 

atração principal do periódico. Para essa autora, o intuito era comentar, de forma crítica e 

 “O grupo de fundadores (Jaguar, Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Prosperi e Claudius) recebeu reforço logo 27

que o primeiro número foi lançado. Vieram juntar-se a eles, de forma fixa, Millôr Fernandes, Henfil, Paulo 
Francis, Ziraldo, Luiz Carlos Maciel, Ivan Lessa, Newton Carlos, Flávio Rangel e Fortuna, enquanto outros 
nomes importantes colaboraram um tempo, dando brilho àquela fase do jornal, retirando-se depois, caso de Jô 
Soares, Caetano Veloso, Chico Buarque, Cacá Diegues, Vinícius de Moraes, Glauber Rocha e Odete Lara. 
Caetano, mandava cartas de seu exílio, em Londres.” (REGO, 1996, p. 34 e 25).
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desmistificadora, variados assuntos relacionados ao futebol, às artes, à psicanálise, entre 

outros. Ela destaca que os jornalistas e artistas que produziam “O Pasquim” conheciam bem 

os defeitos da classe média porque dela faziam parte. Criticavam-na pelo pavor que esta tinha 

com o novo e o diferente, inferiorizando aquilo que não representasse símbolo de status 

social. Para Rego (1996), eles deixavam explícito o machismo, ridicularizavam o feminismo 

e, algumas vezes, faziam humor com pequenas demonstrações de racismo.  

Figura 11 – A primeira série de quadros abaixo à esquerda, faz parte da história “Sentar na Bruxa” (ed. 10), 
roteiro de Nelson Padrella e desenhos de Barroso. Abaixo, quadros da história “Coração tarado” (ed. 13), 
desenhos de Seto e sem identificação de roteiro. Do lado direito, quadro da história “O drama de um vampiro”, 
(ed. 13), com roteiro de Seto e desenhos de Mozart Couto.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Nesse aspecto, encontramos também reflexos de reificação da figura masculina em 

detrimento na feminina nos quadrinhos de Maria Erótica, onde as mulheres, na maioria das 

vezes, são retratadas como submissas ao desejo do homem e não buscando a satisfação dos 
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seus próprios desejos e fantasias. Manifestações de desejo sexual gay ou lésbico são 

apresentados de um modo caricato e excêntrico (fig. 11). No capítulo 6 o assunto será 

abordado mais detalhadamente. 

Voltando a “O Pasquim”, para Rego (1996), seus jornalistas e artistas sabiam que o 

seu leitor era inteligente o suficiente para não confundir uma “brincadeira” com uma postura 

equivocada perante um sério problema social. Ela acredita ainda que, através da auto-ironia, o 

jornal também ensinava o leitor a praticá-la, a fim de melhor enfrentar as pressões externas. 

No entanto, Antonio Luiz Cagnin – estudioso de quadrinhos – tem um pensamento divergente 

sobre a interpretação dos leitores: 

Deve-se acrescentar a essa necessidade de contextos na descodificação de imagens o 
fato de que nem tudo o que está desenhado é visto. A capacidade de ver é dada 
pelo maior ou menor desenvolvimento as atividades organizacionais, do aprendizado 
de cada um. (…) 
O desenho é intensamente dirigido. A sua capacidade de representar não vem 
exclusivamente da similaridade, mas de conhecimentos prévios que tem o autor 
ao desenhar e o leitor ao interpretar os traços (CAGNIN, 2015, p. 65 e 68 – 
grifos nossos) 

O cartunista Jaguar  (1932-), um dos fundadores do Pasquim, foi quem batizou o 28

periódico com esse nome, segundo seu próprio relato: “Ora, por que a gente não chama o 

jornal de PASQUIM? Logo que ele sair, as pessoas sérias vão chamar o jornal de pasquim, 

vão dizer – isso é um pasquim – e assim a gente já corta o barato delas.” (REGO, 1996, p. 11). 

A tira “Chopinics” era assinada pelo artista “O personagem principal era uma intelectual que 

vivia num bar (‘intelectual não vai à praia, intelectual bebe’). Tinha no ombro um ratinho, que 

ele chamava de Sigmund (como Freud) e que estava lá desde o último ‘delirium-

tremens’” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 238). Além de Jaguar, pelas páginas do “O 

Pasquim” também passaram cartunistas e quadrinistas como Henfil  (1944-1988) que, 29

segundo Rego (1996), comunicava informações de alto nível que podiam ser compreendidas 

 Segundo Goida e Kleinert (2011) o carioca Jaguar – nascido Sérgio Magalhães de Alencar Jaguaribe – em 28

1957 teve sua estreia como cartunista na revista Manchete. Posteriormente, na Revista da Semana e Senhor, 
criou suas primeiras tiras em quadrinhos, dentre ela “O capitão”. Em 1967, já no Jornal do Brasil, criou a tira 
diária “Chopinics”, patrocinada por uma empresa de chopp. No Pasquim criou personagens populares como 
“Gastão, o vomitador” e “Boris, o homem tronco”.
 O mineiro Henrique de Souza Filho, conforme Goida e Kleinert (2011), começou sua carreira nos quadrinhos 29

em 1964 na revista “Alterosa”, de Belo Horizonte. Posteriormente passou por uma diversidade de periódicos 
como Diário de Minas, Diário da Tarde, Última Hora, O Cruzeiro, Correio da Manhã, Jornal da Tarde, 
Realidade, Placar, Status, Nova, Opinião, Movimento, Folha de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, O 
Pasquim, Jornal dos Sports e Realidade. Faleceu contaminado por HIV contraído em uma das inúmeras 
transfusões que fazia em virtude da sua hemofilia.
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até mesmo por leitores com nível de informação mais raso. Um pouco sobre uma de suas 

criações mais famosas:  

Os Fradinhos representavam o humor sem concessões de Henfil, cruel, amargo, sem 
medo de lidar com deficiências físicas, escatologia e os modismos de uma classe 
média metida a ‘sensível’, escandalizando-se com detalhes bobos e sempre 
fechando os olhos para o essencial (fome, miséria, corrupção e tudo mais (GOIDA 
e KLEINERT, 2011, p. 215 – grifos nossos). 

Ziraldo  (1932-) foi outro artista que contribuiu para O Pasquim. Para Rego (1996), ao 30

passo que Henfil trabalhava com uma ideologia, Ziraldo queria esclarecer os fatos políticos 

nebulosos da época. “Desenhista de humor ele já era quando chegou no PASQUIM. O estilo 

estava definido, o traço já era emblemático, as agências de publicidade o enchiam de trabalho, 

alguns já estavam sendo publicados em revistas de artes gráficas da Suíça” (REGO, 1996, p. 91). 

Millôr Fernandes  (1923-2012) também teve seus desenhos publicados no “O 31

Pasquim”. Rego (1996) lembra que o artista já entrou no periódico como veterano, trabalhou por 

25 anos na revista “O Cruzeiro”. No documentário “Resistir é preciso” (ep. 1) Millôr, 

reconhecido por sua ironia, é lembrado como o responsável pela primeira publicação a declarar 

oposição frontal à ditadura, a “Pif Paf”, publicada em 21 de maio de 1964. O artista também já 

tinha experiência no teatro e no jornalismo. Ele relata sua passagem pelo “O Pasquim”:  

Foram 300 semanas de um jornalismo aventuroso, com alguns momentos de 
extrema euforia e a maior parte de depressão e angústia diante da perseguição 
violenta e constante. Pois, dos seis anos quase completos em que trabalhei no 
PASQUIM, mais de cinco foram sob a bengala branca da censura mais cega que já 
existiu nesse país – e eu sei bem do que falo, meu último artigo, publicado no 
número em que as autoridades liberaram o jornal, causou a apreensão da publicação 
e mais um processo contra mim (REGO, 1996, p. 87 – grifos nossos). 

O jornal “Opinião” foi outro periódico que atacava os abusos e a a violência 

cometidos pela ditadura militar. Semelhantemente ao “Pasquim”, a publicação também usa do 

 O mineiro Ziraldo Alves Pinto, segundo Goida e Kleinert (2011), iniciou sua carreira trabalhando com 30

publicidade; depois migrou para o jornalismo começando na Folha de Minas Gerais, seguindo depois por 
diversos periódicos como Cigarra, O Cruzeiro e Jornal do Brasil, dentre outros. No O Cruzeiro criou o 
personagem Pererê (1960), inspirado no folclórico saci. Posteriormente Ziraldo se consagrou como autor 
infantil, sendo o criador do personagem Menino Maluquinho (1980).

 “Os desenhos de Millôr não são simples cartuns, são obras de arte que como tal já estiveram expostas em 31

museus. Neles, a linha é tão pura e musical quanto uma peça barroca para piano. Nos textos é que esse clima 
muda. A ironia espera por você logo à entrada e, lá dentro, tanto é possível haver diversão e deleite quanto 
espanto e desconforto. Pode ser também que você aprenda com ele a ler a língua portuguesa pelo avesso de 
seus conteúdos e passe a jogar com ela ad infinito” (REGO, 1996, p. 85)
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humor gráfico para contestar a censura da época. No documentários “Resistir é preciso” (ep. 

4) o artista gráfico Elifas Andreato (1946-) relata como fez do desenho sua arma contra as

truculências dos militares no jornal “Opinião” do Rio de Janeiro:

E eu percebi indo para o Rio fazer o Opinião...falei, cara eu tenho que recuperar o 
desenho, a charge... porque é mais difícil para esse...porque pô, o cara vê uma 
fotografia, para ele é muito fácil resolver a questão: interessa ou não interessa 
publicar isso...tô falando de censores e editores, mas eu percebi o seguinte: Falei 
não! Eu vou reinventar a ilustração, a charge, a caricatura e é através dela que nós 
vamo fazer, porque eu podia usar a metáfora! 

O uso do humor como forma de desmoralizar regimes hierárquicos e status é uma 

das características da “Carnavalização” de Mikhail Bakhtin. Conforme será visto 

detalhadamente no capítulo 6, o “destronamento” é um exemplo de quebra de autoridade e 

hierarquia por meio do humor. 

No campo dos quadrinhos underground no Brasil, Gonçalo Junior (2012) destaca 

ainda a revista “O Grilo”, veiculada pela editora Espaço-Tempo Veículo de Comunicação 

Ltda. Segundo esse autor, a publicação fazia parte dos negócios de Adolfo Aizen (1907-1991), 

considerado o introdutor dos super-heróis estrangeiros no mercado editorial brasileiro, através 

da revista “Suplemento Juvenil” (1934) que publicou histórias de Flash Gordon, Buck 

Rogers, Jim das Selvas, Mandrake e Tarzan. Nos 17 exemplares do Grilo encontram-se 

histórias de quadrinistas estrangeiros dos movimentos underground e de contracultura, como 

Robert Crumb (1943-), Georges Wolinski  (1934-2015), Guido Crepax  (1933-2003) e 32 33

 Segundo Goida e Kleinert (2011), o francês Wolinski passou a infância na Tunísia, então colônia da França. Por 32

alguns anos estudou arquitetura em Paris, mas acabou entrando em 1960 para a revista Hara-Kiri onde fazia 
inicialmente paródias de obras clássicas. Posteriormente desenvolveu um estilo mais caricatural. “Em 1970, 
encontrou-se com Georges Pichard, e juntos criaram um clássico da moderna B.D. erotique francesa, Paulette, que 
teve quase mil páginas publicadas” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 508). Morreu tragicamente em Paris durante o 
ataque terrorista da Al-Qaeda à redação do jornal Charlie Hebdo, Wolinski produzia charges para o periódico.

 De acordo com Lucchetti (2011), destaca que em seus primeiros quadrinhos amadores Crepax demonstrou 33

interesse pela fantasia, pelo terror, pelo exótico e pelo mistério; temas que também são encontrados em seus 
trabalhos profissionais. A série Neutron, publicada pela primeira vez em 1965 na revista Linus, foi o primeiro 
trabalho profissional do quadrinista. Conforme aponta Lucchetti (2011) o enredo em si não trazia nada de novo 
pois tinha muita influência dos quadrinhos estadunidenses. O diferencial estava em sua apresentação visual que 
explorava bastante primeiríssimos planos de detalhes do corpo, além de angulações mais ousadas que em alguns 
casos até causam estranheza; tudo isso disposto em uma diagramação de quadros que fugia do convencional. É 
marcante também a influência da Op Art, da Pop Art e do desenho publicitário. É nessa revista que surge pela 
primeira vez a personagem Valentina Rosselli, considerada a grande criação do quadrinista.
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Charles Schulz  (1922-2000). Personagens como Valentina, Paulette, Whiteman, Mr. Natural, 34

entre outros, ficaram conhecidos em terras brasileiras graças às histórias importadas pelo 

Grilo (ver fig. 12) e republicadas em português. Por esse periódico passaram artistas como 

Laerte  (1951-), Luiz Gê  (1951-) e irmãos Caruso  (1949-). Gonçalo Junior (2012) informa 35 36 37

que, durante a ditadura, os editores foram vigiados ostensivamente e a própria revista foi 

fichada pelos órgãos de repressão, culminando com a sua proibição de circulação em outubro 

de 1973.  

 “Schulz se tornou um dos desenhistas de quadrinhos mais bem pagos do mundo graças ao Peanuts [1950] (…) 34

Publicado por centenas de jornais e revistas no mundo inteiro, Peanuts também é série de TV, já teve desenhos 
de longa-metragem, musical da Boadway e mil e uma utilizações nos mais variados campos da publicidades e 
do merchandising. (…) Charlie Brown [menino protagonista] manteve-se sempre como o mesmo garoto 
engraçado, de cabeça redonda dos primeiros tempos. Snoopy, seu cão, foi o que mais mudou e Schulz 
confessava que foi preciso um esforço muito grande para não torná-lo o personagem principal da 
série” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 426).

 “No Brasil, ele foi criador de uma das mais populares e divulgadas tiras diárias, O condomínio, curtição da 35

vida atribulada e forçadamente coletiva num edifício de qualquer grande cidade deste nosso país. Um micro-
macrouniverso povoado por figuras símbolo (o zelador, o síndico, o militar reformado, o grafiteiro, o mafioso 
e sua família, o puxa-saco) e até um casal de gatos. Nas revistas de seus colegas Angeli e Glauco, Circo, 
Chiclete com Banana e Geraldão, Laerte desenhou histórias em quadrinhos notáveis pela beleza do traço 
(sempre humorístico), inventividade e talento. Por exemplo, a série ‘Piratas do Tietê’, cujo nonsense chegou a 
um ponto máximo de humo com a presença de Batman, em irreverência hilariante” (GOIDA e KLEINERT, 
2011, p. 269) 

 “Luiz Gê é o primeiro artista brasileiro a alçar voo fora das linhas dos quadrinhas, a ‘mastigar’ a influência da 36

nouvelle bande dessiné francesa, dos Crepax e dos Moebius da vida, a inventar, criar seu estilo, a elevar – no 
Brasil – a HQ à categoria de arte. O estilo de Luiz Gê, hoje, não se parece com o de ninguém; ele criou seu 
espaço, com um desenho incisivo, novo, poderoso, cheio de beleza plástica” (ZIRALDO, 1984, apud GOIDA e 
KLEINERT, 2011, p. 286)

 Os irmãos gêmeos Chico e Paulo Caruso nasceram em São Paulo. “Depois de alguns trabalhos na ilustração, 37

quadrinhos e charges políticas, fixou-se [Chico] nessa última, com uma qualidade que faz inveja aos maiores 
cobras internacionais do gênero” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 87). “Paulo tinha uma tira chamada Pô e, ao 
contrário do irmão, permaneceu nos quadrinhos e hoje é um dos grandes do Brasil nessa especialidade” (GOIDA 
e KLEINERT, 2011, p. 88)
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Figura 12 – Capas da revista “O Grilo”, publicação responsável por trazer para o Brasil trabalhos de quadrinistas 
como Crepax, Crumb, Schulz e Wolinski. A imagem da esquerda tem a personagem Valentina, de Crepax; a da 
direita tem na capa um desenho de Crumb.  

Fonte: Pinterest. 

Ao contrário do que se pode imaginar, em alguns casos, os agentes da ditadura não 

iam até as editoras e as obrigavam a encerrarem suas atividades. Conforme relatado no 

documentário “A guerra dos gibis” (2012), muitas vezes, os militares utilizavam da censura 

para desestabilizar a logística da empresa e, desse modo, provocar seu fechamento. Na seção 

seguinte será visto brevemente sobre como o regime militar usava a censura para sufocar seus 

opositores. 
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2.3 A CENSURA COMO MORDAÇA E COMO PROTECIONISMO DO 

MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO 

“…na noite de 13 de dezembro de 1968, a voz grave e pausada do ministro da Justiça 

Gama e Silva anunciou, em cadeia de rádio e TV, o AI-5. A partir daí, o governo militar 

assumia, virtualmente, o controle da sociedade brasileira” (NAPOLITANO, 2018, p. 76). 

Segundo esse autor, a partir de meados do ano seguinte os setores culturais críticos e de 

esquerda começaram a sofrer dura repressão, instaurando-se ferrenha censura às artes e ao 

jornalismo. Durante a presidência – 1969 a 1974 – de Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) 

houve a fase mais violenta do regime militar. Entretanto, segundo Napolitano (2018), 

contraditoriamente, os meios de comunicação e a indústria da cultura tiveram um crescimento 

sem precedentes que se consolidou na segunda metade dos anos 1970, e os bens culturais 

passaram a ser consumidos em escala industrial: telenovelas, noticiários, revistas, coleções de 

livros e fascículos – provavelmente seja este o caso da editora Grafipar.  

Napolitano (2018) considera que, através das bancas de jornais e da televisão, a 

cultura escrita alcançou segmentos mais pobres da população, especialmente operários 

qualificados, pequenos funcionários públicos e classe média baixa como um todo. Os jornais 

diários, ao contrário, foram muito prejudicados com a censura prévia, uma vez que acabavam 

não conseguindo fechar as edições a tempo de chegar às bancas no dia seguinte. Durante o 

período da ditadura,  a imprensa se dividia em “nanica” e “grande”. A primeira era impressa 

em formato tabloide, trabalhava de forma independente das grandes empresas e tinha por 

público estudantes e intelectuais de esquerda, e dividiam-se entre jornais politizados 

(“Opinião”, “Movimento”, “Repórter”, “Coojornal”, “Em Tempo”, entre outros) e jornais 

comportamentais (“O Pasquim”, “O bondinho”, por exemplo). A grande imprensa tinha larga 

tiragem e público mais diversificado, sendo representada basicamente por jornais de São 

Paulo (“Estado de S. Paulo” e “Folha de São Paulo”) e do Rio de Janeiro (“O Globo” e 

“Jornal do Brasil”).   
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Entre 1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 150 periódicos que tinham como 
traço comum a oposição intransigente ao regime militar. Ficaram conhecidos como 
imprensa alternativa ou imprensa nanica. A palavra nanica, inspirada no formato 
tabloide adotado pela maioria dos jornais alternativos, foi disseminada 
principalmente por publicitários, num curto período em que eles se deixaram cativar 
por esses jornais. Já o radical de alternativa contém quatro dos significados 
essenciais dessa imprensa: o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de 
uma opção entre duas coisas reciprocamente excludentes; o de única saída para uma 
situação difícil e, finalmente, o do desejo das gerações dos anos de 1960 e 1970, de 
protagonizar as transformações sociais que pregavam (KUCINSKI, 1991, p. 5) 

Almeida e Weis (2010) apontam que, na maioria das vezes, os grandes veículos de 

comunicação negociavam previamente com o governo militar o que poderia ser noticiado e de 

que forma. Além disso, era necessário dar evidências prévias de que não havia aliança com 

nenhum inimigo do regime militar. Nesse aspecto, a imprensa alternativa ficava de fora, sendo 

obrigada a enviar os originais à Polícia Federal de Brasília a fim de inviabilizar a produção 

industrial do impresso e, assim, provocar sua falência. Napolitano (2018) lembra ainda que 

entre 1979 e 1980 a imprensa “nanica” foi alvo de ataques terroristas de extremistas de direita 

contrários à abertura do regime militar. Rosa (2018) compartilha da mesma ideia e comenta 

que os tabloides, como “Opinião” e “O Pasquim”, foram as publicações mais perseguidas pela 

ditadura. Ele lembra que muitos donos de bancas chegavam a escondê-los com medo da 

repressão dos militares, destacando casos em que bancas de jornais chegaram a ser explodidas 

em São Paulo.  

A Grafipar, por incentivo de Claudio Seto, chegou a produzir alguns tabloides que 

tiveram três edições cada; dentre eles Rosa (2018) cita “Batata Quente” – editado por Carlos 

Magno –, nas palavras dele, “uma revista de piadas”; “Vaca Amarela” – editado pelo próprio 

Rosa. Ainda segundo ele, o intuito de Seto não era político, mas comercial: ter o selo da 

Grafipar em novos formatos de publicações. Ele atribui a baixa circulação desses tabloides ao 

receio dos jornaleiros em expô-los nas bancas e, consequentemente, sofrer alguma retaliação 

política; essas publicações só ficavam visíveis quando um cliente perguntava por elas. 

Rosa (2018) recorda que os primeiros quadrinhos que produziu para a Grafipar foram 

alvo da censura; Claudio Seto precisou cobrir com guache os quadros vetados. Rosa completa 

afirmando que, desde 1973, por Decreto Lei, todas as publicações eróticas precisavam ser 

enviadas para Brasília a fim de serem submetidas ao crivo dos censores, os quais checavam as 

artes originais e rasuravam com um “x” ou danificavam os quadros que consideravam 

ultrapassar o “limite” entre erotismo e pornografia. Posteriormente, o material era devolvido 
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para as respectivas editoras que deviam remover o conteúdo marcado. Segundo Fukue (2019), 

inicialmente a censura sobre os quadrinhos ocorria quando esses já estavam impressos, as 

editoras acabavam perdendo dinheiro com edições inteiras que eram apreendidas. 

Posteriormente, com a censura prévia, apesar do atraso na publicação das revistas, o risco de 

perda  era bem menor. Fukue (2019) revela que nas vezes em que havia “blitz” dentro da 

gráfica, no seu ponto de vista, ocorria em virtude de denúncias “anônimas” de outras editoras 

concorrentes que tentavam sabotar as demais. Almeida e Weis (2010) reforçam que esse 

procedimento era desastroso quando imposto a jornais diários que, desse modo, dificilmente 

conseguiam entregar notícias recentes para seus leitores e, assim, acabavam perdendo público 

e fechando. 

Na dúvida, proibia-se na íntegra ou solicitava-se do autor os cortes necessários. Uma 
obra poderia ser proibida por causa de seu título, como ocorreu, por exemplo, com o 
livro O vermelho e o negro, de Stendhal, ou O cubismo, de Ferreira Gullar, que nada 
tinham de comunistas. Na brilhante interpretação dos censores, o vermelho do título 
fazia alusão ao comunismo (!!!) e o cubismo como, era uma alusão à Cuba, país 
comunista do Caribe (NAPOLITANO, 2018, p. 100) 

Semelhantemente ao episódio citado acima, os quadrinistas também, muitas vezes, 

precisavam se justificar por trabalhos que não tinham nenhuma conotação de contestação 

política. Paulo Fukue – quadrinista, colega de Claudio Seto na editora Edrel – desabafa: 

Tinha um personagem do mal, o cara já achava que eu tava…que era um general que 
eu tava colocando no lugar. Então eles sempre tavam achando que tinha alguma 
coisa, então falava pô…não tinha nada a ver. É uma coisa que eles tavam 
procurando pêlo em ovo né? Mas até você provar que pulga não é elefante. O 
pessoal fez coisas que, né? São umas coisas deploráveis, uma pressão psicológica. 
Eles alegaram que eu ia ficar sob custódia 72 horas, e realmente aconteceu isso (A 
GUERRA…, 2012, grifos nossos). 

Rosa (2018) explica que a censura da época também proibia que capas de 

publicações eróticas ficassem expostas. Para Fukue (2019), a exigência da censura que as 

revistas eróticas fossem embaladas em plástico preto deixando à vista apenas o título da 

publicação acabava contribuindo para a vendagem do material, pois despertava curiosidade 

nos leitores. A Grafipar, por motivos de custo, preferiu colocar uma sobrecapa branca nas 

publicações (ver fig. 13), na qual estava impresso em vermelho o nome da revista e uma 

mensagem de “imprópria para menores de 18 anos”. No entanto, esse recurso não foi usado 

durante toda a existência da editora, apenas por um período de cerca de três meses. A única 
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edição de Maria Erótica em que encontramos esse recurso é a número 8, onde está a história 

“A princesinha virgem”. 

Figura 13 – A edição n.º 8 de Maria Erótica foi a única em que foi encontrada essa sobrecapa branca que 
escondia a capa original, segundo determinações da censura da época não era permitida a exposição de conteúdo 
erótico nas bancas. Geralmente, a maioria dessa publicações, ficavam dentro de sacos plásticos opacos que 
deixavam visível apenas o nome da revista.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Napolitano (2018) esclarece que, formalmente, a censura era responsabilidade do 

Departamento de Censura e Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal, 

vinculado ao Ministério da Justiça. Na prática, órgãos mais diretamente ligados aos militares 

é que realmente acabavam interferindo nas ações e decisões da censura, estando dentre eles o 

Serviço Nacional de Informações e os diversos centros de inteligência das Forças Armadas. 

Almeida e Weis (2010) apontam que desde o golpe até a instauração do AI-5 (Ato 

institucional n.º 5, de 13 de dezembro de 1968), os dois primeiros presidentes militares – 

Castelo Branco (1964-1967) e Costa e Silva (1967-1969) – concederam razoável liberdade de 

movimento às oposições. Após isso, até o início da abertura em 1974, ocorrem os anos de 



71

chumbo da repressão: fechamento temporário do Congresso; censura à imprensa e às 

produções culturais; segunda onda de cassação de mandatos; suspensão de direitos políticos; 

demissões nas universidades e violência generalizada contra grupos oposicionistas, armados 

ou desarmados.  Nesse período prevalece a tortura, os alegados desaparecimentos e as 

supostas mortes acidentais durante tentativas de fuga. “Hoje é difícil de imaginar a 

perplexidade que aquela violência gerava na cabeça dos brasileiros, nenhum entendendo 

direito que as perseguições a políticos, cientistas, estudantes, professores e artistas tinham 

como único objetivo causar medo e afirmar os poderes sem limites do regime.” (REGO, 1996, 

p. 11 e 12). Ou, dito de outra forma, “O AI-5 tirou das ruas os suspeitos de sempre: estudantes,

artistas, professores, jornalistas, advogados” (ALMEIDA e WEIS, 2010, p. 348).

Observa-se um comportamento aparentemente esquizofrênico do regime militar 

quanto à censura e à arte. Napolitano (2018) informa que a ditadura também desenvolveu 

políticas de incentivo à produção cultural. Ao passo que os órgão militares controlavam e 

reprimiam, os órgãos da cultura eram dirigidos por pessoas ligadas às artes e ao meio 

intelectual, principalmente depois de 1975. No caso do cinema, o governo militar apoiou 

financeiramente a produção e a distribuição das obras. Em 1969 é criada a Embrafilme e em 

1975 o Concine (Conselho Superior de Cinema) que normatizava e fiscalizava o mercado 

para assegurar a exibição de um porcentual de filmes brasileiros.  

Del Priore (2017) destaca que nos anos 1970 se popularizaram no Brasil as 

pornochanchadas: uma mistura das chanchadas das décadas de 1940 e 1950 com as comédias 

italianas. Segundo essa autora, a chamada “Boca do Lixo” – zona de prostituição de São 

Paulo, – concentrava a maioria das produtoras desse gênero de filmes que eram responsáveis 

por 40% do mercado cinematográfico brasileiro, graças à cota de exibição obrigatória de 

filmes brasileiros como medida de desenvolvimento econômico e cultural. Nessas películas a 

instituição do casamento era ridicularizada com maridos que traíam e eram traídos, viúvas 

fogosas e virgindades perdidas. Semelhantemente aos materiais impressos, o cinema também 

era alvo da censura; no caso das pornochanchadas, a censura era moral: “Seios nus, por exemplo, 

só podiam ser mostrados um a cada vez. A ousadia maior era exibi-los juntos, assim como mostrar 

as nádegas dos atores. Pelos pubianos eram raros. O nu frontal masculino não ocorria. O mesmo 

palavrão só podia ser repetido duas vezes. Três, era demais.” (DEL PRIORE, 2017, p. 189). 

Durante a ditadura, aparentemente, no campo dos quadrinhos observamos mais um 
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fenômeno paradoxal; na concepção de Faruk El-Katib, dono da Grafipar: “79 [1979] houve a 

liberação da censura. A Grafipar na época tava vendendo um milhão e meio de exemplares 

por mês, dentro desse conceito com quadrinhos, com tudo. E com a liberação da censura 

virou pornografia pura e simplesmente” (A GUERRA…, 2012, grifos nossos).  

Franco de Rosa, ex-quadrinista da Grafipar, compartilha de ponto de vista 

semelhante “Com a grande quantidade de fotonovelas que surgiu: fotonovelas pornográficas 

e outros produtos pornográficos. Naturalmente a história em quadrinhos deixou de 

existir” (A GUERRA…, 2012, grifos nossos). Nesse aspecto, Claudio Seto lamentava a leva 

de publicações estrangeiras que passaram a ter versões nacionais impressas por grandes 

editoras brasileiras “Na época da Edrel a luta era contra a censura. Na Grafipar o inimigo era 

a Abril [editora] e as multinacionais do sexo.” (A GUERRA…, 2012, grifos nossos). 

A valorização da identidade nacional demonstra ser outra preocupação do regime 

militar no campo da cultura como será visto a seguir. 

2.4 CULTURA E IDENTIDADE NACIONAL 

Napolitano (2018) destaca que entre 1974 e 1979 – presidência de Ernesto Geisel 

(1907-1996) – dentre outras políticas culturais, houve, por parte do governo, o 

desenvolvimento de programas de incentivo à valorização da identidade nacional. A cultura 

era vista como um meio de integração, independentemente do conteúdo das obras. A 

formação de públicos era considerada importante para garantir espaço diante da invasão 

cultural estrangeira, principalmente a estadunidense.  

Em 1975, o então ministro da edução, Ney Braga  (1917-2000), criou a Política 38

Nacional de Cultura: se, por um lado, o documento mantinha a censura sob a justificativa de 

zelar pelo “bom gosto” na programação dos meios de comunicação, por outro, enfatizava a 

necessidade de proteger a cultura nacional do colonialismo disseminado pela indústria 

cultural que ameaçava descaracterizar o “homem brasileiro”. Essa política cultural 

nacionalista chegou até a ser elogiada pelo pessoal de esquerda (NAPOLITANO, 2018).  

Se observamos os quadrinhos da Grafipar, veremos que havia em suas publicações 

 Foi também prefeito de Curitiba (1954-1958) e ex-governador do Paraná por duas vezes (1961-1965 e 38

1979-1982)
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mensagens que valorizavam a produção nacional diante do que chamavam de “enlatados 

estrangeiros”.  

Seto mudou o rumo da criação de quadrinhos em nosso país. Tínhamos uma 
linguagem americanizada, quadrada, presa aos padrões pasteurizados pelo código de 
ética dos anos 50. A partir de 1968, Seto foi fundindo seu estilo japonês com as 
tendências psicodélicas, literárias e plásticas emergentes da época, somando-se a 
linguagem despojada criada pelo tabloide de humor O Pasquim. (ROSA, 2003, p. 
68 – grifos nossos) 

Em entrevista, Rosa (2018) conta que apareceu na Grafipar um representante da 

agência APLA (Agencia de Prensa Latino Americana) para vender quadrinhos estrangeiros 

para Faruk, proprietário da editora. Um dos quadrinhos eróticos era de uma editora italiana e 

tinha por personagem Isabele. Claudio Seto estava ouvindo a conversa e não pensou duas 

vezes em interrompê-los para apresentar uma personagem que ele já tinha, Katy Apache. Na 

verdade, conta-se que ele criou aquela personagem naquele momento a fim de evitar que 

entrasse para as publicações da editora um “enlatado estrangeiro”. Posteriormente, Seto 

contou que sua inspiração para a personagem foi Rachel Welch (fig. 14), atriz estadunidense 

dos anos 1960-1970, considerada um dos símbolos sexuais da época. Katy Apache realmente 

acabou se tornando protagonista em uma das publicações da editora. 
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Figura 14 – Segundo Rosa (2018) a protagonista Katy Apache (esq.), criada por Seto, foi inspirada na atriz 
estadunidense Rachel Welch (dir.). As histórias de Katy se passam no oeste estadunidense do século XIX. Na 
edição n.º 14 de Maria Erótica, na história “Uma aventura no passado”  Maria entra em uma máquina do tempo e 
se encontra com Katy.  

Fontes: foto - Moviemarket; ilustração - Gibibox. 

Em 1979, já na estreia de Maria Erótica na Grafipar, encontramos na história “Maria 

trombadinha” mensagens valorizando os quadrinhos nacionais. Nas 18 publicações seguintes, em 

ao menos cinco delas encontramos temas ligados à valorização dos quadrinhos nacionais, 

destacando-se a história “Mata-Sete história contínua” (edição 17): primeiramente por ser uma 

narrativa em looping – onde o começo é a continuação do final da mesma história – depois, por 

valorizar o quadrinho nacional em uma história em que um homem acampa nas formações 

calcárias de Vila Velha e, constantemente, é atormentado por uma sósia de Maria Erótica criada 

pelas agências internacionais de quadrinhos (fig. 15). Para Rosa (2019), a Editora Continental , 39

em fins dos anos 1950, foi a pioneira na política de valorização dos quadrinhos brasileiros. 

 “Em 1959, os empresários José Sidekerskis, Victor Chiodi, Heli Otávio de Lacerda, Cláudio de Souza, Arthur 39

de Oliveira e Miguel Falcone Penteado criaram a editora Continental, que em 1961 teve que mudar de nome 
para ‘Outubro' pois descobriram que já havia uma outra com o mesmo nome e com problemas na justiça. Esta 
editora só publicava quadrinhos de autores nacionais. A Continental começou colocando nas bancas revistas de 
todos os gêneros, e não apenas terror, como muita gente pensa.  
Foi nela que surgiu Bidu, a primeira revista de Maurício de Sousa e o primeiro super-herói brasileiro, Capitão 
7. Mas foi nas revistas de terror da Outubro, que se consagraram outros grandes nomes das HQ, como Flávio
Colin, Júlio Shimamoto, Aylton Thomaz, Inácio Justo, Getúlio Delphim, Gedeone Malagola, Sérgio Lima,
Juarez Odilon, Nico Rosso, Lyrio Aragão, Luís Saidenberg, Gutemberg Monteiro e tantos outros, sob a direção
artística de Jayme Cortez.” (GUIA DOS QUADRINHOS, 2007)



75

Figura 15 – A página da esquerda faz parte da história “Maria Trombadinha”, edição de estreia em outubro de 
1979 – ilustrações de Seto e roteiro sem identificação. A página da direita está na história “Mata-Sete história 
contínua” (ed. 17) – ilustrações de Seto e roteiro sem identificação. Repare em ambas as páginas a mensagem 
enaltecendo a produção nacional de quadrinhos.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Gonçalo Junior (2010) aponta que, na década de 1960, um dos donos da editora Pan-

Juvenil, Salvador Bentivegna, já tinha a intenção de editar quadrinhos exclusivamente 

brasileiros; dentre os personagens publicados pela Pan, pode-se citar “Raimundo, o 

cangaceiro” – de José Lanzellotti – e Jaguaruna, herói que vivia aventura na floresta 

amazônica, criado por Paulo Fukue. Infelizmente, esses lançamentos não obtiveram sucesso. 

Posteriormente – como será visto no capítulo 3 – Salvador, seu sócio Jinki Yamamoto e o 

quadrinista Minami Keizi criaram a Editora Edrel, cujo selo de identificação era um pequeno 

índio, Tupãzinho, personagem infantil criado em 1962 por Minami. Este, quando criança era 

leitor do mangá Astroboy – “Tetsuwan Atom”, em japonês, criado por Osamu Tezuka – que 
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tinha como protagonista um menino robô em um cenário futurista. O personagem teria 

influenciado na criação de Tupãzinho que misturava mangá com elementos da cultura 

brasileira, no entanto, o estilo mangá acabou predominando nos traços dos personagens e na 

ambientação das histórias. O protagonista teve duas fases distintas: uma inicial com grande 

influência mangá, com corpo comprido e olhos grandes, e outra com características mais 

brasileiras Na prática, o próprio Astroboy que Minami lia já não era mais puramente japonês, 

tinha influência da cultura estadunidense que ocupou o Japão no pós-Segunda Guerra. 

(GONÇALO JUNIOR, 2010). Na editora Pan-Juvenil Minami revive Tupãzinho, mas, desta 

vez, com menos características mangá e em um cenário mais brasileiro, a Floresta Mágica, 

onde personagens do folclore brasileiro se misturavam com lendas universais sem referências 

ao Japão. Tupãzinho (fig. 16) é um índio órfão que vive em meio aos animais, e acabou 

entrando em contato com um soro atômico que lhe deu superpoderes. Dentre seus amigos 

estão o indiozinho Curutei, a Iara (sereia), o Lobo Mau, a Bruxa, Sacizão, Sacizinho, 

Robotim, Robozão, entre outros.  

Figura 16 – Tupãzinho é considerado o primeiro personagem brasileiro em estilo mangá, criação de Minami 
Keizi na década de 1960. No entanto apenas inicialmente ele foi criado no estilo japonês, posteriormente acabou 
adquirindo uma estética mais ocidental.  

Fonte: TV Memória. 
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Para Julio Shimamoto (2018), a valorização da identidade nacional começou a ser 

construída antes mesmo das políticas culturais nacionalistas da ditadura militar. Ele defende 

que nos anos 1960 o Brasil estava muito fortalecido a nível mundial. No cinema, em 1962, 

Anselmo Duarte (1920-2009) ganhou a Palma de Ouro em Cannes pelo filme “O pagador de 

promessas”. Na música, Tom Jobim (1927-1994) e João Gilberto (1931-2019) conquistaram 

os Estados Unidos e a Europa com a Bossa Nova. Nos esportes, Eder Jofre (1936-), em 1960, 

tornou-se campeão mundial de boxe na categoria peso pena; logo depois, em 1962, o Brasil 

conquistou a Copa do Mundo de futebol realizada no Chile, sendo que, em 1958, já tinha sido 

campeão na Suécia. No campo político-econômico, o presidente Juscelino Kubitschek 

(1902-1976) fortaleceu a indústria brasileira com a entrada no país de montadoras 

automobilísticas transnacionais. Shimamoto levanta todos esses eventos para contextualizar o 

espírito nacionalista que a sua geração acabou criando. Como membro da Associação de 

Desenhistas de São Paulo (ADESP), entre 1961 e 1962, ele fez parte do Movimento de 

Nacionalização dos Quadrinhos Brasileiros, criado por Miguel Penteado. Shimamoto lembra 

que as editoras da época começaram a olhar com desconfiança para os membros do 

movimento e isso fez com que ele migrasse para a área da publicidade. 

Todavia, não foram somente os artistas da Grafipar que buscaram valorizar a 

identidade nacional na produção de quadrinhos. Em 1960, Ziraldo (1932-) criou o 

protagonista Pererê (fig. 17), publicado em uma revista própria editada pelo O Cruzeiro. 

Pererê foi inspirado no saci, personagem do folclore brasileiro “Num universo povoado por 

super-heróis e figuras em nada ligadas à nossa realidade cultural, Ziraldo impôs 

personagens cem por cento brasileiros, como O Saci, Tininim, Galileu, Allan, Moacir, 

Pedro Vieira, Geraldinho, Compadre Tonico, Seu Neném, General, a Boneca, a Tuiuti e 

muitos outros” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 522).  
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Figura 17 – A Turma do Pererê criada por Ziraldo, o protagonista surgiu em 1960.  

Fonte: Wikicommons. 

Henfil (1944-1988), colega de Ziraldo no O Pasquim, também criou histórias com 

temática brasileira. O protagonista Zeferino – juntamente com seus companheiros Bode 

Francisco Oreleana e Graúna – foi concebido “a partir do folclore de um nordeste campeão de 

secas, miséria e mortalidade infantil, era uma visão irônico-satírica também do Terceiro 

Mundo” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 215). Aqui, vale destacar a semelhança gráfica (ver 

fig. 18) entre a Graúna criada por Henfil e o Chupim criado por Claudio Seto, um pequeno 

pássaro preto que aparece em algumas histórias de Maria Erótica. Ele não interage com os 

personagens da narrativa, apenas aparece discretamente nos cantos dos quadros lançando 

breves comentários sobre a cena que está presenciando. 

Figura 18 – Do lado esquerdo estão os personagem criados por Henfil: Graúna, Zeferino e Bode Oreleana.  
Do lado direito comparativo entre o Chupim de Seto e a Graúna de Henfil.  

Fonte: Wikicommons e Acervo Família Seto. 
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No final dos anos 1960, surge um movimento artístico que tinha por objetivo 

aproximar as artes das massas. Napolitano (2018) destaca que a Tropicália  foi uma resposta 40

à crise das propostas de engajamento cultural – baseadas na cultura “nacional-popular” – que 

estava sendo absorvida pela indústria cultural e ficando isolada de um contato direto com as 

massas. Esse autor explica  que o Tropicalismo revivia o princípio da antropofagia, concebido 

pelo poeta Oswald de Andrade no final da década de 1920. A antropofagia acontecia quando o 

artista deglutia elementos estéticos diferentes entre si, os quais aumentariam a sua força 

criativa. Nas artes plásticas, segundo Napolitano (2018), o Tropicalismo foi herdeiro do 

Neoconcretismo , corrente de vanguarda de 1959: “procuravam apostar na emoção e numa 41

certa desvalorização da arte, como procedimento de crítica da instituição-arte que a burguesia 

cultivava e como desmitificação do artista como arauto de um projeto intelectual e ideológico 

coerente que deveria educar o sentido das massas.” (NAPOLITANO, 2018, p. 66).  

O design gráfico desse período foi marcante, principalmente nas capas dos discos 

tropicalistas com suas letras ornamentadas e suas cores intensas. Melo e Ramos (2011) destacam 

o designer Rogério Duarte (1939-2016) – um dos formuladores do movimento tropicalista –

questionador do rigor estilístico do movimento Modernista, que produziu as primeiras capas dos

discos de Gilberto Gil (1942-) e de Caetano Veloso (1942-). Dentre elas, esses autores citam a

de 1968 em que Gilberto Gil veste uma farda remetendo ao álbum dos “Beatles Sgt. Pepper’s

Lonely Hearts Club Band”. Em outros trabalhos – como a capa do disco de Caetano Veloso

também de 1968 – o artista trabalha com o psicodelismo oriundo do rock lisérgico californiano,

com suas cores intensas que remetem aos efeitos visuais do consumo de ácidos entorpecentes; o

nome de Caetano usa letras trabalhadas com formas sinuosas. Outro designer mencionado é

Rubens Gerchman (1942-2008), sendo um de seus trabalhos mais conhecidos a capa do disco-

manifesto “Tropicalia” (1968), a qual também remete ao “Sgt. Pepper’s” dos Beatles

 “Na música – sua maior vitrine – os marcos foram as canções “Alegria. alegria’ de Caetano Veloso e “Domingo 40

no parque” de Gilberto Gil. No teatro, as ousadas experiências do Grupo Oficina, ou seja, as montagens de O rei 
da vela e de Roda viva. No cinema, a radicalização das teses do Cinema Novo, com o lançamento de Terra em 
transe, de Glauber Rocha. Uma vertente formativa muito importante, embora menos conhecida do grande 
público, foram as experiências das artes plásticas, principalmente as obras de Hélio Oiticica. Aliás, foi nas artes 
plásticas que a palavra tropicália ressurgiu nos anos 60.” (NAPOLITANO, 2018, p. 64)

 “(1957) HIST. ART. HIST. LIT. B movimento dissidente do concretismo paulista, encabeçado por teóricos, 41

artistas e poetas radicados no Rio de Janeiro, que defendia esp. a necessidade do subjetivismo na poesia 
concreta e, nas artes plásticas, de um lirismo pessoal e liberdade no uso das cores” (HOUAISS, 2001, p. 
2008). Proença (2002) destaca que o grupo do Rio de Janeiro não via a linguagem geométrica do concretismo 
como algo dogmático, via na arte um campo aberto para a experiência e para a indagação. Dentre os principais 
membros pode-se citar Ivan Serpa (1923-1973),  Hélio Oiticica (1937-1980), Lygia Clark (1920-1988), Lygia 
Pape (1927-2004), Franz Weismann (1911-2005) e Abraham Palatnik (1928-).
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apresentando uma tipografia graficamente ornamentada (fig. 19). 

Figura 19 – A primeira capa do lado esquerdo acima é do álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, dos 
Beatles. Ao lado direito, a capa do disco-manifesto “Tropicalia”, inspirado nos Beatles.  Abaixo à esquerda, capa 
do LP de Gilberto Gil que também faz referência ao “Sgt. Pepper’s”. À direita, a capa é de Caetano Veloso com 
cores psicodélicas que remetem ao efeito do LSD, a figura do dragão também simboliza essa droga sintética.  

Fonte: Pinterest. 

Tanto o movimento de contracultura quanto o underground surgiram na época da 

revolução sexual, em um período em que era crescente o consumo de drogas pelos jovens. “No 

auge da ditadura, início dos anos 70, ‘puxar fumo’, ‘viajar’ ou ‘cheirar’ não eram apenas formas 

de gratificação dos sentidos, mas, à semelhança da revolução sexual, um modo de contestar – 

outro verbo característico da época – o conservadorismo da sufocante ordem 

política” (ALMEIDA e WEIS, 2010, p. 405). 
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2.5 FORMAS DE RESISTÊNCIA E DE CONTESTAÇÃO DO 

CONSERVADORISMO 

“Fumava-se e se tomava bolinhas por prazer, angústia ou perplexidade, e também 

para afrontar o entranhado conservantismo do regime no plano dos costumes, para construir 

uma forma de ser oposição, de compor por vias transversas um perfil político de rejeição ao 

status quo” (ALMEIDA e WEIS, 2010, p. 334). Esses autores destacam que, inicialmente o 

consumo de baseado (maconha), ácido (LSD) e pó (cocaína) não era muito frequente entre os 

grupos da oposição jovem-classe-média-intelectual; posteriormente, com a forte repressão 

sobre esses grupos os jovens acabaram se frustrando revolucionariamente e o consumo de 

drogas teve maior difusão entre a classe média de esquerda. 

Segundo Almeida e Weis (2010), no Brasil da década de 1960, a classe média 

intelectualizada foi a que mais vivenciou as mudanças de valores e comportamentos que 

vieram com a modernização socioeconômica do país, e acabaram constituindo a cultura das 

novas gerações urbanas. Eles afirmam que a chamada “revolução dos costumes” foi uma 

experiência marcante – primeiro para as mulheres e depois para os homens, ambos da classe 

média – que confrontavam a ordem militar vigente no Brasil. Os jovens que nasceram no pós 

Segunda Guerra, chegaram na idade adulta e viram no casamento o ápice da hipocrisia e da 

desigualdade de oportunidades eróticas entre homens e mulheres, havendo o desejo de romper 

com o modelo burguês de família. Para os conservadores, a “dissolução dos costumes” fazia 

parte da subversão comandada pelo movimento comunista internacional. A contestação da 

moralidade sexual, além de ser uma experiência social, também foi uma expressão de 

identidade política, quer seja na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil. Nesse ambiente 

contestador, passou-se a questionar os modelos estabelecidos de relacionamento afetivo e 

sexual, permitindo que a homossexualidade saísse da clandestinidade e passasse a ser 

considerada como qualquer outra possibilidade erótica legítima. 

No caso das mulheres, o repúdio aos comportamentos tradicionais, ‘pequeno-
burgueses’, se fazia em nome de um ideal de autonomia que deveria realizar não 
apenas como possibilidade de viver livremente a paixão e as compulsões sexuais. 
Isso tudo também estava fortemente associado à ideia de existir no mundo para 
além da vida doméstica, por meio da realização profissional, da independência 
financeira que o trabalho poderia assegurar e, por último, porém não menos 
importante, da atividade política (ALMEIDA e WEIS, 2010, p. 401 – grifos nossos). 
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Napolitano (2018) comenta que, com a violenta repressão do regime restava aos 

jovens engajados apenas duas opções: silenciar-se e ficar recluso aos pequenos espaços de 

resistência cotidiana, ou, arriscar-se a morrer anonimamente nos porões da tortura. Esse autor 

identifica quatro tendências paradoxais básicas que configuraram a cena cultural após o AI-5: 

• Exílio e censura para os principais artistas e intelectuais ;42

• Crescimento notável dos meios de comunicação de massa;

• Propaganda ufanista do regime militar;

• Busca de novos espaços e estilos de expressão cultural e comportamental.

Nesse capítulo foi visto que a revolução sexual foi um dos modos encontrados pelos

movimentos de contracultura para contestar os valores morais conservadores vigentes na 

época. Nas décadas de 1960 e 1970 as histórias em quadrinhos, tanto no Brasil como no 

mundo, também foram usadas como ferramentas de contestação. 

 “Por volta de 1970, nomes ligados a várias áreas de expressão cultural, política e artística encontravam-se fora 42

do país: músicos populares – Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré –, cineastas – 
Glauber Rocha –, diretores de teatro – Augusto Boal –, pesquisadores e educadores – Paulo Freyre, Darcy 
Ribeiro. Mesmo aqueles que haviam sido poupados das primeiras ‘caças às bruxas’ realizadas pelo regime 
militar não resistiram ao segundo ciclo de perseguição”  (NAPOLITANO, 2018, p. 81)
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3 O EROTISMO E AS ARTES 

A infinita variedade de prazeres sexuais, quando vistas na forma de imagens criadas 
pelos grandes artistas, representam uma parte vital do conhecimento sexual do 
mundo. O artista poderia traduzir visualmente a sensação do toque, do cheiro e do 
sabor. Nesse campo ele tem plenos poderes. Os artistas mostram impacto, energia, 
vigor e potência através do modo como representam nossas necessidades e 
satisfações sexuais. (SMITH, 1975, p. 9, tradução nossa) 

Segundo Burke (2004), as imagens nos permitem compartilhar as experiências não-

verbais e o conhecimento de culturas passadas e imaginar o passado de uma forma mais 

vívida. Os registros artísticos eróticos de manifestações de sexualidade contribuem para 

tentarmos compreender melhor o modo como a sociedade de uma determinada época, local e/

ou cultura encarava o ato sexual. “As imagens podem ter sido criadas para comunicar uma 

mensagem própria, mas historiadores não raramente ignoram essa mensagem a fim de ler as 

pinturas nas ‘entrelinhas’ e aprender algo que os artistas desconheciam estar 

ensinando”  (BURKE, 2004, p. 30). 

O sexo foi um tabu para a cultura judaico-cristã ocidental, diferentemente do oriente. 

Pilcher (2008) afirma que, originariamente, o erotismo era direcionado para as classes 

dominantes e não para as massas. A apreciação dessas obras teve conotações diferentes 

conforme a classe social do apreciador: para os mais abastados as obras seriam vistas com um 

viés artístico, já para os mais pobres elas seriam uma fonte de influência imoral. Do mesmo 

modo, o autor afirma que, por muito tempo, os quadrinhos foram vistos como uma forma 

inferior de arte voltada para as massas. Desde as últimas décadas do século XX isso vem 

mudando, e as HQs estão conquistando mais espaço de problematização e questionamentos. 

Para a presente dissertação optou-se por pesquisar algumas das principais influências 

presentes na arte erótica do século XX e os regimes de visualidade com os quais Claudio Seto 

dialogava. Também buscou-se abordar um pouco da arte erótica japonesa, em decorrência da 

ancestralidade do artista. 
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3.1 O EROTISMO NO OCIDENTE 

3.1.1 Século XVIII 

Smith (1975) destaca que, na história ocidental, os ricos colecionadores, os 

especialistas, os críticos de arte, os clérigos e os censores podiam ver as obras eróticas sem o 

temor de serem taxados de degenerados morais, já o homem comum era considerado um 

potencial maníaco sexual, sofrendo proibições e restrições. “Dadas as primeiras condições 

para a confecção de impressos com textos e imagens, inicia-se um longo caminho de 

iniciativas editoriais, porém, o acesso a estes livros permanece ainda um privilégio de uma 

elite intelectual e financeira” (BOGUSZEWSKI, 2007, p. 37). 

Foi somente a partir do século XVIII que os ocidentais europeus passam a obter mais 

informações sexuais através da arte, sendo, de acordo com Smith (1975), de grande 

importância o uso de placas de metal para a reprodução de gravuras eróticas, tornando esse 

tipo de arte ainda mais popular. As imagens eram impressas com tinta preta e, geralmente, 

eram depois colorizadas manualmente.  

Só no final do século XVIII, outras invenções vão aperfeiçoar os meios técnicos e 
materiais de produção gráfica. Assim, por volta de 1780, a técnica de gravar sobre a 
madeira é aperfeiçoada por Bewick, que utilizando um buril – ferramenta própria 
para gravar sobre o metal – consegue reproduzir desenhos de linhas muito finas, 
obtendo um resultado só possível antes pelo uso da técnica de bico-de-pena ou 
pincel. (BOGUSZEWSKI, 2007, p. 37) 

Segundo Smith (1975), a grande maioria dessas imagens retratavam relações 

heterossexuais envolvendo a nobreza em um tom humorístico. Apesar de as gravuras serem 

eróticas, poucas retratavam os corpos completamente nus. As imagens eróticas não eram 

acessíveis aos homens comuns – que dirá às mulheres – pois era um privilégio apenas dos 

homens abastados. 

Smith (1975) relata que na França do século XVIII, antes da Revolução Francesa, os 

palácios e castelos eram adornados com murais, parte deles de arte erótica retratando lendas 

da Grécia Antiga (fig. 20). Um importante pintor de arte erótica da época foi François 

Boucher (1703-1770), “primeiro pintor do rei” Luís XV e, também, diretor da Academia de 

Tapeçarias de Goblin. Boucher retratou, em estilo rococó, cenas eróticas das amantes do 
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monarca. Jean Honoré Fragonard (1732-1806) foi aluno de Boucher, e seu estilo era marcado 

pelo romantismo delicado e, frequentemente, pelo erotismo. O pintor tinha dois públicos 

distintos: os mecenas e o público em geral. 

Figura 20 - Pintura retratando “Leda e o cisne”, de 1740, de François Boucher. No século XVIII muitas pinturas 
com nudez retratavam cenas mitológicas.   

       Fonte: Fowler Museum at UCLA/Los Angeles. 

A Revolução Francesa também deixou sua contribuição para a arte erótica com seus 

desenhos satíricos e eróticos (fig. 21), tendo como alvo o rei, os nobres, os juízes e os 

militares. Segundo Néret (2016), os desenhos eram caracterizados por serem simples e 

anônimos, tendo por objetivo ridicularizar as instituições que mantiveram o campesinato e a 

classe média em uma situação próxima ao regime feudal. Smith (1975) arrisca a dizer que 

essa foi primeira vez em que a arte erótica foi usada com o intuito de militância frente à 

hipocrisia, ao puritanismo e à censura do Antigo Regime. Watteau, Boucher e Fragonard que 

até então produziam arte erótica para a elite passaram a fazer para as massas. Em um capítulo 
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posterior, veremos que essa forma das massas ridicularizarem as autoridades pelo erotismo 

pode ser pensada pela ideia de carnavalização elaborada pelo filósofo russo Mikhail Bakhtin 

(1895-1975).  

Figura 21 - Sátira da época da Revolução Francesa com militares, era acompanhada da legenda: “Oh, meu 
amigo, você está cometendo um grande erro. Tente colocar a coisa certa no lugar certo”.  

        Fonte: Erotic Art of the Masters, de Bradley Smith. 

Pilcher (2008) destaca dois artistas ingleses que acionavam elementos de erotismo 

em suas charges no século XVIII: William Hogarth (1697-1764) e Thomas Rowlandson 

(1756-1827). O primeiro, considerado pioneiro inglês da arte sequencial, concebeu uma série 

de 6 pinturas sobre a vida de uma prostituta (fig. 22) que ele havia pintado, a série ficou 

conhecida como “Harlot’s Progress” (1731). As imagens contam a vida de uma garota pobre 

do interior que se muda para Londres e acaba se tornando prostituta, morrendo, no final, de 

doença venérea. Seu trabalho é considerado uma crítica ao submundo de Londres e uma visão 

moralista do desenvolvimento industrial e do crescimento das cidades. Os desenhos fizeram 

tanto sucesso que chegaram a ser plageados, fazendo com que William requeresse ao 

parlamento seu direito de copyright em 1734. Outro trabalho do artista foi “A Rake’s 

Progress”, história do filho de um mercador que gasta todo o seu dinheiro com jogos e 
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prostitutas, terminando a vida em um hospício. Pilcher (2008) explica que Rowlandson foi um 

mestre da aquarela e das linhas com traçado mais solto, seus trabalhos retratavam a nudez e 

frequentemente satirizavam os costumes da época. O artista produzia arte erótica para o 

príncipe regente, tornando-se seu amigo; o nobre, posteriormente, foi coroado como rei 

George IV (1762-1830). Rowlandson, em decorrência dessa proximidade, produziu muitos 

trabalhos para a família real. “Nenhum artista inglês refletiu o erotismo do século XVIII de 

forma tão eficaz como Thomas Rowlandson” (PILCHER, 2008, p. 350). 

Fig. 22 - Harlot's Progress (O progresso da prostituta) de William Hogarth, reprodução de 1809. Arte sequencial 
narrando a vida e morte de uma jovem que se torna prostituta, impressa com técnica de gravura em metal pela 
primeira vez em 1731.  

     Fonte: Michael Finney Books & Prints/Londres. 
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Na seção seguinte, veremos que na Europa do século XIX a arte erótica deixou de ser 

privilégio de monarcas e nobres e passou a ser consumida também pela classe média. 

3.1.2 Século XIX 

Comparativamente com o século anterior, Smith (1975) ressalta que os artistas 

passaram a retratar cenas eróticas e nus por elas mesmas, sem subterfúgios temáticos de 

mitologia e simbolismo religioso. O aprimoramento de técnicas de impressão, como a 

litografia, contribuíram para a popularização de arte erótica.  

Na França em 1837, Godefroy Engelmann, desenvolveu a cromolitografia, uma 
técnica para a reprodução de imagens coloridas que permitia a impressão de 
ilustrações complexas e muito detalhadas e foi usada para reproduzir cópias de obras 
de arte, além de desenhos aquarelados de muito apuro técnico e que exigiam 
absoluto controle de registro no momento da tiragem das cópias. Para as 
reproduções podiam ser usadas acima de 10 matrizes, onde as ilustrações 
correspondentes a cada cor eram feitas diretamente nas pedras a pincel. Uma 
característica deste processo era a transparência das cores, que ao serem aplicadas 
umas sobre as outras, geravam outras cores, o que permitia a gradação de 
tonalidades e matizes em escala, proporcionando reproduções de excelente 
qualidade. (BOGUSZEWSKI, 2007, p. 46) 

No século XIX, os artistas passaram a ser reconhecidos por suas obras eróticas, 

retratando homens e mulheres comuns, inclusive ganhando exibições artísticas públicas. Apesar 

disso, tanto artistas quanto modelos, sofriam preconceito da sociedade que invejava a sua 

liberdade moral e física. Smith (1975) lembra ainda que houve uma mudança na mentalidade 

dos artistas quanto ao seu papel social, assumindo o desafio de registrar a vida da sua época.  

Pilcher (2008) acrescenta que surgiram as pinturas de pessoas desnudas conhecidas, 

evocando o o sexo como forma de prazer, uma reação contra o puritanismo da sociedade. 

Segundo Brocvielle (2012), o quadro “Almoço no gramado” (Le Dejeuner sur l’Herbe) de 

Édouard Manet (1832-1883), gerou grande polêmica na sociedade parisienses, sendo recusado 

pelo júri do Salão Oficial de Paris, de 1863. No entanto, a obra acabou fazendo parte do Salão 

dos Recusados daquele mesmo ano. A pintura que mostra uma mulher nua sentada no gramado, 

ao lado de dois homens vestidos  enquanto outra se banha ao fundo, chocou os conservadores e 

os tradicionalistas. Para Brocvielle (2012) a obra sequer é totalmente original, com semelhanças 

entre esta e a pintura renascentista “O julgamento de Páris” (fig. 23), de Rafael Sânzio 

(1483-1520), mais especificamente na posição das pessoas sentadas em ambas as obras.  
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Figura 23 - Acima está o quadro de Manet “Almoço na relva”. Abaixo está um detalhe da pintura “O julgamento 
de Páris”, de Rafael Sânzio. Observa-se semelhanças na pose dos personagens de ambas as obras.  

Fonte: Wikicommons. 
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No século XIX, começa-se a criar o hábito de mulheres usarem roupas íntimas. Na 

metade do século elas se tornam visíveis com o surgimento da dança cancan, nos cabarés 

franceses. Mas, para Smith (1975),  o cancan representa uma das danças mais importantes com 

conotações de liberações sexuais do século XIX. Toulouse-Lautrec (1864-1901) explorou bastante 

esses ambientes, retratando em suas pinturas a hipocrisia e a decadência da sociedade burguesa. 

“Com traço áspero, cores ácida e luzes estranhas, Lautrec criou a imagem de Montmartre [bairro 

boêmio], a lenda da vida parisiense de fim de século” (BROCVIELLE, 2012, p. 234). Esse autor 

acrescenta que Toulouse-Lautrec era frequentador assíduos do bar do cabaré Moulin-Rouge (fig. 

24). Na seção seguinte veremos que foi justamente nos ambientes dos cabarés de cancan que 

surgiram as primeiras revistas masculinas com temática mais sexualizada. 

Figura 24 - Duas pinturas de Henri de Toulouse-Lautrec retratando a vida noturna nos cabarés parisienses. A 
imagem da esquerda mostra o glamour das apresentações das dançarinas, já a da direita retrata a fila da inspeção 
médica a qual elas deveriam se submeter.  

 Fonte: Pinterest. 

Néret (2016) cita Honoré Daumier (1808-1879), artista que produzia pinturas críticas 

impactantes que representam o ser humano não de forma romântica e glamurosa, mas sim de 

um modo mais introspectivo e com compaixão, usando o erotismo como elemento 

questionador. Brocvielle (2012) acrescenta que Daumier, após ser demitido do jornal “La 

Caricature Politique”, passou a se dedicar à pintura “Isto lhe permite retratar a vida fastidiosa 

do povo, os problemas de moradia e de transporte e os divertimentos da pequena burguesia 
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parisiense” (BROCVIELLE, 2012, p. 216). Possivelmente o gosto do artista pela denúncia 

social decorre de seus trabalhos com caricaturas (fig. 25) que satirizavam a política e a 

sociedade da época.  

Figura 25 - Trabalho parte da “Caricaturana Histoire Ancienne” que faz uma crítica ao modelo educacional 
francês do século XIX.  

       Fonte: Pinterest. 

Boguszewski (2007) destaca Daumier como sendo um dos primeiros artistas a 

adotarem a técnica litográfica na produção dos seus trabalhos. 

Entre a invenção do jornal e a invenção da televisão, por exemplo, caricaturas e 
desenhos ofereceram uma contribuição fundamental ao debate político, 
desmistificando o poder e incentivando o envolvimento de pessoas comuns nos 
assuntos de Estado. Realizaram tais tarefas apresentando assuntos controversos de 
uma maneira simples, concreta e notável e os principais atores no palco político 
como mortais não heróicos e passíveis de erros. (BURKE, 2004, p. 98) 
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Para Burke (2004), as caricaturas podem ser usadas no auxílio da reconstrução de 

mentalidades ou de atitudes políticas da época em que foram produzidas mas que, ao longo do 

tempo, acabaram desaparecendo. Já Gombrich (1999) enfatiza que os cartuns antigos são 

difíceis de serem apreciados porque as analogias empregadas pelo artista e usadas na sua 

interpretação não fazem sentido quando vistas fora de sua época; para ele, mesmo que após 

explicações percebamos o objetivo do artista a imagem não é mais capaz de produzir um 

lampejo de entendimento prazeroso. Gombrich critica os historiadores da arte que não se 

interessam pelo estudo de imagens que circularam em massa, como propagandas e cartuns: 

Com exceção de poucos casos em que grandes artistas, como Honoré Daumier ou 
Goya, foram compelidos a dedicar-se ao jornalismo gráfico, o historiador 
profissional da arte teve pouca oportunidade de ocupar-se com a vasta massa de 
estampas efêmeras de propaganda, de folhetos e cartuns que, do século XVI em 
diante, foram produzidos em volume sempre crescente. Ele se julga muito feliz por 
deixar essas imagens enigmáticas e freqüentemente feias para o historiador, que sabe 
como descobrir suas alusões recônditas a problemas e ventos há muito esquecidos. 
No entanto, os historiadores, por sua vez, costumam achar que têm documentos mais 
importantes e mais pertinentes a estudar nos papéis e discursos públicos de um 
período, e geralmente deixam os velhos cartuns para os compiladores de histórias 
ilustradas populares onde essas garatujas toscas e muitas vezes enigmáticas 
aparecem lado a lado, de forma muito incômoda, com retratos, mapas e figuras de 
cerimoniais e assassinatos. (GOMBRICH, 1999 , p. 127) 

Um dos mais aclamados artistas europeus do século XIX foi o pintor realista francês 

Gustave Coubert (1819-1877) que, entre várias temáticas polêmicas, produziu contundentes 

imagens eróticas (fig. 26), como a “A origem do mundo”, quadro que retrata o detalhe 

aproximado de uma vagina. Brocvielle (2012) assevera que o artista caracteriza-se por sua 

contestação da arte tida como oficial, rejeitando o academicismo e o romantismo; a vida 

cotidiana é o grande mote de Coubert. 
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Figura 26 - “O sono”, pintado por Coubert em 1866, foi encomendado por um diplomata turco que gostaria de 
uma pintura mitológica de uma Vênus perseguindo um Psiquê, o artista apresentou outra proposta pela qual o 
cliente ficou encantado (BROCVIELLE, 2102).  

Fonte: Wikicommons. 

Pilcher (2008) destaca o artista britânico Aubrey Beardsley (1872-1898), considerado o 

mais influente cartunista e ilustrador da Era Vitoriana (1837-1901) e um dos mais controversos 

artistas do movimento Art Noveau, com imagens com tons escuros e erotismo “perverso”. Os 

desenhos de Beardsley eram simples, à bico de pena com tinta preta, destacando a valorização 

do contraste entre as áreas brancas do papel com as cobertas de tinta (fig. 27). Um dos trabalhos 

mais conhecidos foram as ilustrações para a peça “Lysistrata e Salomé”, de Oscar Wilde 

(1854-1900), publicada em 1893. Pilcher (2008) afirma que Beardsley foi inspiração para 

muitos quadrinistas do movimento underground, visto no capítulo anterior. 
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Figura 27 - “O exame do arauto”, ilustração de Aubrey Vincent Beardsley para a peça grega erótico-cômica 
“Lysistrata”; reimpressão de 1926.  

       Fonte: Metropolitan Museum of Art/Nova York. 

No Reino Unido, durante a Era Vitoriana (1837-1901), houve censura sobre as 

chamadas “publicações obscenas” com o intuito de proteger a moral e o puritanismo. Pilcher 

(2008) lembra que a primeira lei que criminalizou a pornografia foi criada pelos britânicos em 

1857, a chamada de “UK’s Obscene Publications Act”. Oscar Wilde, por exemplo, chegou a 

ser preso por sua homossexualidade. 

Outro artista que trabalhou com erotismo nas mídias de massa foi o francês Martin 

Van Maele (1863-1926). Segundo Perry (2015), seus trabalhos eram produzidos 

principalmente para os jornais e revistas daquela época como “Magasin Pittoresque”, “Revue 

Illustre”, “Mode Illustre”, “Petit Français” e “Vie Parisienne”. Sua primeira publicação foi em 

1885 nos livros “Histoires d’Hiver” e “Sur mer et sur terre”. Inicialmente Van Maele não 

trabalhava com arte erótica e seus desenhos, apesar de detalhados, tinham um traçado simples. 

O desenhista também ilustrou o livro “O primeiro homem na lua” de H. G. Wells, publicado 

na França em 1901. Perry (2015) afirma que o estilo do artista com traçado mais riscado 

começa a aparecer a partir de 1890 e seu primeiro trabalho conhecido com semi-nu ocorreu 
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somente em 1897, para o livro “Dix Contes d’Edgar Poe”. Martin Van Maele  é o pseudônimo 

de Maurice François Alfred Martin, uma composição dos sobrenomes de seus pais. 

Posteriormente ele passou a assinar seus trabalhos com as iniciais “MVM” ou, ainda, “Van 

Troizem”. Van Maele ganhou notoriedade especialmente quando começou a se dedicar à arte 

erótica, em trabalhos marcados pelo humor e pela sátira; dentre eles, o conjunto de romances 

“Thais”, “Flagellation des femmes en Allemagne” e “La Grande Danse macabre des 

vifs” (fig. 28), todos publicados no início do século XX. 

Figura 28 - “La Grande Danse macabre des vifs” trabalho de Martin Van Maele de 1905. Na imagem observa-se 
um erotismo apresentado de forma onírica e fantástica. 

Fonte: Wikicommons. 

Na literatura as prostitutas passaram a figurar, como por exemplo nos livros Nana, de 

Emile Zola (1840-1902); “A Dama das Camélias” (La Dame aux Camélias), de Alexandre 

Dumas (1802-1870); “O Bordel da Madame Tellier” (Bordel de Madame Tellier), de Guy de 

Maupassant (1850-1893). O escritor Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895) usava em suas 
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obras temas de dominação feminina sobre homens que recebiam punições. Smith (1975) 

aponta o romance “Vênus em Peles” (Venus in Pelz, fig 29) em que a heroína provoca 

orgasmos em seu amante vendado, enquanto o agride fisicamente. Sacher-Masoch traz em 

foco o conceito de prazer pela punição, oriundo dos trabalhos prévios do escritor Donatien 

Alphonse François de Sade (1740-1814) – conhecido como Marquês de Sade –, posturas 

conhecidas como sadismo e masoquismo em homenagem aos dois escritores. Muitas 

ilustrações eróticas foram feitas com base nos romances de Sacher-Masoch que, na época, não 

eram considerados de qualidade literária. 

Figura 29 - Ilustração do frontispício do livro “Venus im Pelz”, de Sacher-Masoch.  

    Fonte: Pinterest. 
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Considerando que a arte erótica obedece uma necessidade para ser específica, a 
fotografia desde o seu início apresenta-se como uma forte competidora com os tipos 
tradicionais de produção de imagens no gênero do erotismo. Grande parte do seu 
sucesso decorre da capacidade de manipulação de temas eróticos das câmeras 
fotográficas e cinematográficas, o que as tornou as principais produtoras de imagem 
da nossa sociedade, as chamadas “belas artes” foram em grande parte forçadas a 
abandonar essa função. As novas técnicas de impressão aliadas ao o que as câmeras 
podiam fazer aumentou consideravelmente a disponibilidade de todos os tipos de 
imagem, inclusive as eróticas. (LUCIE-SMITH, 1972, p. 262) 

A primeira fotografia permanente da história foi produzida em 1826 pelo francês 

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833). A utilização da fotografia como recurso para a 

produção de conteúdos eróticos (fig. 30) começa a ser observada somente cerca de 50 anos 

após sua invenção “Nos anos 1870 a França produziu a primeira revista masculina para os 

cabarés parisienses com fotografias de dançarinas com peitos à mostra. Quando os 

americanos descobriram esses avanços ficaram ansiosos para aperfeiçoar sua educação com 

os estudos franceses” (HANSON, 2006, p. 10).   

Figura 30 - Foto erótica italiana tirada em estúdio na década de 1890.  

  Fonte: Photo Central. 
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O século XIX termina, porém não sem antes antecipar uma outra revolução no 
campo da produção e reprodução de imagens. A invenção da fotografia e a sua 
rápida evolução técnica a transformarão em ferramenta indispensável em 
praticamente todas as áreas do conhecimento, que já não poderão mais deixar de 
considerar a dimensão das transformações que o uso sistemático de imagens 
provocará no cotidiano das sociedades modernas. (BOGUSZEWSKI, 2007, p. 39) 

Para Lucie-Smith (1971) a sociedade contemporânea consegue assimilar e 

compreender de forma mais ampla as imagens eróticas do que era produzido no período 

Moderno pelos artistas “puros”. Esse autor aponta a importância dos designers e 

diagramadores que manipulavam e apresentavam as imagens captadas pelas câmeras. 

No Brasil do final do século XIX, conforme aponta El Far (2004), encontravam-se das 

estantes das livrarias do Rio de Janeiro os chamados “romances para homens”: narrativas 

pornográficas em formato brochura contando inclusive com diversas gravuras, na maioria das 

vezes traduções de sucessos franceses importados de Portugal. El Far (2004) destaca que a 

popularização do estilo literário naturalista contribuiu para a nascente produção dos “romances 

para homens”, inclusive, autores brasileiros também passaram a figurar como autores dessas 

publicações. “Todas, sem exceção, salientavam o fato de esses textos serem direcionados 

exclusivamente ao público masculino, em função dos possíveis efeitos perniciosos sobre o 

caráter das senhoras e das moçoilas de boa família” (EL FAR, 2004, p. 184). Segundo a mesma 

autora, as restrições de leitura ao público feminino também ocorreram na Europa. Com a 

popularização dos romances, diversos pensadores viam risco na leitura pelo público feminino de 

histórias em que as heroínas tivessem pensamentos e atitudes que fossem contra as regras e 

convenções sociais daquela época; para eles, as mulheres não deveriam sonhar com afetividades 

e emoções que fossem distantes da sua realidade. Para Kehl (1996), o cristianismo valoriza 

apenas as mulheres assexuadas ou mães, outro discurso ocidental apontado pela autora é o do 

“amor romântico”, no qual mulher e natureza são idealizadas. 

Ao lado desse vasto arsenal de livros dedicados ao público masculino, a temática da 
mulher, fosse ela adúltera, virgem, devassa, ou pertencente às elegantes rodas da 
prostituição, compunha boa parte desses exemplares à venda nas livrarias e nas 
cestas dos mercadores ambulantes, Nomes e cenas insinuantes serviam de título a 
esses volumes, que apontavam aos leitores um conteúdo bastante sugestivo. (EL 
FAR, 2004, p. 192) 



99

Analisando historicamente a figura feminina no Brasil, Del Priore (2017) aponta que 

a mulher brasileira do século XIX tinha seu valor na sociedade a partir do seu recato, pelo 

exercício de suas funções domésticas e pela quantidade de filhos que dava ao marido. A 

autora revela que muitas mulheres na casa dos trinta anos ficavam reclusas ao ambiente 

doméstico – uma vez que “lugar de mulher honesta é no lar” – acabavam a perdendo a beleza 

de antigamente e tornavam-se obesas.  

Nesse ambiente de mudanças, a aparência, segundo Gilberto Freyre, tinha muito a 
dizer sobre homens e mulheres no sistema patriarcal em que se vivia. O homem 
tenta fazer da mulher uma criatura tão diferente dele quanto possível. Ele, o sexo 
forte, ela, o fraco; ele, o sexo nobre, ela, o belo. O culto pela mulher frágil, que se 
reflete nessa etiquetas na literatura e também no erotismo de músicas açucaradas, de 
pinturas românticas; esse culto pela mulher é, segundo ele, um culto narcisista de 
homem patriarcal, de sexo dominante que se seve do oprimido – dos pés, das mãos, 
das tranças, do pescoço, das ancas, das coxas – como de alguma coisa quente e doce 
que lhe amacie, excite e aumente a voluptuosidade e o gozo. Nele, o homem aprecia 
a fragilidade feminina para sentir-se mais forte, mais dominador (DEL PRIORE, 
2017, p. 72) 

Del Priore (2017) reforça que naquela época a mulher deveria ser naturalmente 

frágil, bonita, sedutora, boa mãe, submissa e doce. Aquelas que saíssem fora desse padrão 

eram consideradas antinaturais. Acreditava-se no princípio de que o instinto materno anularia 

o instinto sexual; as mulheres que sentissem desejo ou prazer sexual inevitavelmente eram

consideradas anormais.

Observa-se que, na transição do século XIX para o XX, houve o início de uma 

possível ampliação do consumo do material erótico: no século XVIII era praticamente restrito 

às classes mais abastadas, no século seguinte ficou acessível também às classes medianas e, 

no século XX, como veremos a seguir, o material erótico tornou-se parte da cultura de massa. 

Corroboraram para isso o aperfeiçoamento de técnicas de impressão a partir da litografia, 

viabilizando uma melhor reprodução de imagens fotográficas em materiais impressos e, com 

isso, a sua produção e distribuição em larga escala.  
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3.1.3 Século XX 

Para Smith (1975), os novos conceitos de sexualidade humana estudados por 

filósofos (Michel Foucault, Lacan), cientistas (Richard von Krafft-Ebing , Sigmud Freud  e 43 44

Havelock Ellis ), artistas (Picasso, Toulouse-Lautrec, Bonnard, Duchamp e Miró) e escritores 45

(Sidonie Colette, Théophile Gautier, Honoré Balzac e James Joyce) marcaram o século XX 

como sendo um período de liberdade sexual. Os temas sexuais se descolaram da superstição, 

da mitologia e da religião; passou-se a reconhecer a satisfação sexual como forma de prazer 

disponível para qualquer um (na verdade, inicialmente, para qualquer um que tivesse pênis). 

Conforme Néret (2016), nos anos 1920 surgiu um movimento artístico inspirado nas 

teorias oníricas de Freud, conhecido como Surrealismo, que buscava descrever as aberrações 

e as fantasias da mente humana. Como muitos sonhos têm raízes na sexualidade, boa parte 

das obras surrealistas exploraram aspectos eróticos. Os que mais se destacaram foram 

Salvador Dalí (1904-1989) e André Masson (1896-1987). 

No Cubismo, movimento surgido na primeira década do século XX, Pablo Picasso 

(1881-1973) foi um dos mestres da arte erótica, tanto na pintura como na gravura e na escultura, 

segundo Neret (2016). Já Pilcher (2008) evidencia que Picasso era leitor frequente das tirinhas 

de Rudolph Dirks  (1877-1968) publicadas no New York Journal. Alguns trabalhos do artista 46

têm influência dos quadrinhos, dentre eles “Sueño y mentira de Franco” (Sonho e mentira de 

Franco) um conjunto de 18 imagens sequenciais produzidas com a técnica de gravura em metal 

entre janeiro e junho de 1937 (fig. 31). Considera-se que este trabalho foi o primeiro com 

 Na Alemanha, Krafft-Ebing, primeiro grande sexólogo, dedicou sua vida pesquisando e analisando aberrações 43

sexuais. Seu pioneirismo está na abertura dos mistérios obscuros do então chamado comportamento de 
aberração sexual (SMITH, 19, p. 106, tradução nossa).
 Na Áustria, Sigmund Freud adentrou profundamente na sexualidade humana. Ele desenvolveu a teoria de que 44

memórias reprimidas pelo subconsciente são frequentemente impossíveis de serem acessadas, exceto através 
dos sonhos e das fantasias (SMITH, 19, p. 106, tradução nossa).
 Havelock Ellis foi um médico fisiologista na Inglaterra. Nos sete volumes intitulados Studies of the 45

Psychology of Sex, ele examina o sexo sob o ponto de vista científico e sob o ponto de vista estético. A partir 
de Freud, ele voltou-se para o subconsciente analisando seus próprios sonhos (SMITH, 19, p. 106, tradução 
nossa).

 Segundo Goida e Kleinert (2014), Dirks é considerado um dos pioneiros em tiras cômicas. Nascido na 46

Alemanha ainda jovem imigrou com a família para os Estados Unidos. É o criador da série “The 
Katazenjammer Kids” publicada pela primeira vez em 1897, no Brasil a série foi chamada de “Os sobrinhos 
do capitão”.
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temática evidentemente política. Pilcher lembra que muitos acreditam ser um “ensaio” de 

Picasso antes de produzir o quadro Guernica, também em 1937 entre maio e junho. 

Figura 31 - “Sueño y mentira de Franco” (Sonho e mentira de Franco) ilustrações com técnica de gravura em 
metal feita por Pablo Picasso em 1937. Parte da arte sequencial de 18 quadros criticando o regime totalitário do 
ditador Franco da Espanha.  

        Fonte: Casa de Leilões Christies/Londres. 
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Pilcher (2008) acrescenta que, durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), os 

soldados estadunidenses e ingleses entraram em contato com revistas eróticas francesas como 

“La Via Parisienne e l’Amour” que tinham em suas páginas mulheres nuas e seminuas, 

chamavam-nas de “forces favorites”. Após o fim da guerra, os jovens estadunidenses voltaram 

para casa querendo consumir mais publicações eróticas. Hanson (2006) destaca que, apesar 

disso, França e Alemanha continuaram dominando as revistas masculinas.  

Os Estados Unidos se tornam o maior produtor desse gênero editorial somente na 

segunda metade dos anos 1940, após os países europeus ficarem arrasados com a Segunda 

Guerra Mundial. Segundo Pilcher (2008), nesse período ficam populares nas revistas 

masculinas dos EUA ilustrações com um erotismo “inocente”, “socialmente aceito”. Começa 

a era das pin-ups (fig. 32): ilustrações de mulheres voluptuosas, inspiradas nas modelos 

símbolos sexuais dos anos 1940 e 1950; publicadas em revistas e calendários.  

Figura 32 - Ilustrações de pin-ups feitas por Gil Elvgren para calendários entre os anos 1940 e 1950.  

    Fonte: Calendar Club of Canada. 
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As primeiras ilustrações de pin-ups aparecem já nos anos 1930 com artistas como 

Alberto Vargas (1896-1982), George Patty (1894-1975), Gil Elvgren (1914-1980), Earl Moran 

(1893-1984), Peter Driben (1903-1968) e Billy DeVorrs (1908-1985). Vargas e Petty 

produziram para a revista estadunidense Esquire (1933-), sendo que Vargas também ficou 

famoso pelas pin-ups mascotes que criou para os esquadrões e divisões estadunidenses na 

Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra as pin-ups que figuraram como mascotes dos 

batalhões estadunidenses, voltaram para seu país ainda mais populares. Na seção seguinte 

veremos que, na década de 1950, ganharam força nos Estados Unidos ideologias 

conservadoras que chegaram até a abolir os quadrinhos de terror e de violência. Conforme 

aponta Hanson (2006), nos anos 1950 a única parte erótica do corpo das pin-ups que podia ser 

exposta eram as pernas. Observa-se nas pin-ups dessa época o uso de roupas com aspecto de 

fetiche, como cinta-ligas e saltos-altos, tudo para valorizar as pernas. Algumas pin-ups, 

criadas nos anos 1930, tornaram-se protagonistas de histórias em quadrinhos, como o caso de 

Jane, de Norman Pett. No entanto, esses quadrinhos popularizam-se apenas nos anos 1960.  

Nos anos 1960, os quadrinhos em cores usavam uma técnica de impressão chamada 
Ben-Day Dots. Ela se baseia nos mesmo princípios do pontilhismo de Georges 
Seurat, pelo qual pontos de cor são aplicados a uma superfície branca com espaço 
sendo deixado em torno. O olho humano detecta um ‘fulgor’ em torno de cada ponto 
e se encarrega da tarefa de misturá-lo com os outros pontos coloridos da vizinhança. 
Isso era benéfico para impressores e para seus clientes, os produtores de quadrinhos. 
(GOMPERTZ, 2012, p. 326) 

O fenômeno físico encontrado nas técnicas de impressão de quadrinhos acabou 

sendo apropriado por um novo estilo artístico surgido nos Estados Unidos, a pop art. Argan 

(2012) elege o nome de Roy Lichtenstein (1923-1997) como o principal artista desse estilo a 

usar como base dos seus trabalhos narrativas ilustradas (cartuns e histórias em quadrinhos), 

produtos da cultura de massa.  

Isola uma imagem da tira, aumenta-a, estruda acuradamente os processos, inclusive 
tipográficos, que a tornaram comunicável em milhões de exemplares : reproduzindo-
o manualmente, com microscópio, ele demonstra que esse processo de produção 
industrial de imagens é de absoluta correção, um modelo de perfeição tecnológica. 
(ARGAN, 2016, p. 582) 
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Como veremos no capítulo 3, Claudio Seto também usava o padrão visual formado 

pelos “pontos”, ou retícula, em seus trabalhos (fig. 33); no entanto, tratava-se de uma 

simulação feita com minúsculos círculos adesivos. 

Figura 33 - À esquerda, “The Melody Haunts My Reverie” (1965), de Roy Lichtenstein, com estética que remete aos 
quadrinhos. À direita, quadrinhos de Seto. Observe que ambos tem em comum o ben-day dots, retícula em português.  

Fonte: Pinterest e Acervo Família Seto. 

Para Argan (2016), a prática do consumo capitalista foi outro fator explorado pela 

pop art. A sociedade de consumo dos anos 1960 viu que, para garantir o crescimento dos 

lucros, era preciso que os produtos tivessem uma vida útil propositalmente reduzida. “A coisa 

foi substituída por sua imagem; a imagem é frágil, gasta-se logo; as pessoas se acostumaram a 

se desfazer de coisas que ainda podiam servir, mas cuja imagem tornava-se insuportavelmente 

batida” (ARGAN, 2016, p. 581). Esse autor afirma que basta apresentar um novo produto 

para que o velho fosse considerado obsoleto, ou seja, o consumo psicológico era muitíssimo 

mais rápido que o consumo objetivo. Outro artista ícone da pop art foi Andy Warhol 

(1928-1987), crítico da cultura de massa e do American way of life (estilo de vida 

estadunidense). Argan (2016) informa que Warhol usava técnicas expressionistas para definir 

aspectos traumáticos de suas imagens “Sua vertente é a da obsolescência, o processo de 

absorção e dissolução da notícia na psicologia de massa” (ARGAN, 2016, p. 584). Vemos nos 

trabalhos de Warhol a utilização de imagens populares pop como a garrafas de Coca-cola, latas 
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de sopas Campbell ou a fotografia de Marilyn Monroe (fig. 34) impressa em serigrafia, artista 

símbolo sexual da década de 1960. 

Figura 34 - Andy Warhol usou na obra “Marilyn Monroe” (1967) um dos símbolos sexuais da cultura pop 
estadunidense, a atriz Marilyn Monroe.  

Fonte: Pinterest. 

Na seção seguinte será apresentado um panorama da arte erótica no Japão, país de 

origem dos antepassados de Claudio Seto. 
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3.2 O EROTISMO NO JAPÃO 

A arte oriental é tão delicada… os órgão sexuais parecem flores ou animais exóticos. 
Eu não sei como, mas as imagens japonesas eróticas fazem-me sentir como um animal 
gigante e peludo. Eu sei que isso [arte oriental] atrai muitas pessoas, especialmente 
aquelas que não gostam de pensar o sexo como desagradável, sujo e escandaloso. 
(KOMINSKY, 2008 apud PILCHER, 2008, p.5) 

Segundo Smith (1975), no século XVIII o Japão era a nação que mais produzia e 

distribuía imagens com cenas de sexo. Isso se explica por dois fatores: o primeiro é a técnica 

de xilogravura que dinamizou a reprodução de gravuras eróticas desde os anos 700; o segundo 

é a grande demanda da crescente classe média por esse tipo de arte. No entanto, os orientais 

têm uma concepção do sexo diferente dos ocidentais.  

Pilcher (2008) informa que a arte erótica japonesa foi influenciada pelo pintor chinês 

Zhou Fang, da Dinastia T’ang, no século VIII. No Oriente, segundo Smith (1975), havia a 

associação entre ritos de fertilidade e arte erótica; na cultura japonesa, por exemplo, havia a 

tradição de celebrar o sexo durante a primavera como sinal de fecundidade e de energia de 

crescimento. No começo da estação, grandes imagens de falos eram levadas para os arrozais 

japoneses na época em que os campos eram plantados. Não havia nenhuma censura moral em 

carregar tais objetos e nem em representar artisticamente o ato sexual, pelo contrário, era 

valorizado; tanto homens quanto mulheres se interessavam por essas representações. Durante 

o período Edo (1603-1898), o estilo artístico erótico ficou conhecido como shunga, ou

“imagens da  primavera” (eufemismo para sexo), um subgênero do ukiyo-e descrito por Smith

(1975) como sendo uma escola artística popular que se preocupava em mostrar o mundo em

transformação, especialmente a vida cotidiana de uma forma realista. As imagens eram

impressas com a técnica de xilogravura, sendo bastante popular entre diversos setores da

sociedade: ricos-pobres e homens-mulheres. “Se a representação erótica do período Edo está

impregnada de fantasia sexuais masculinas, nem por isso se centralizou pobremente em seu

próprio gozo, tendo sido observadas as variantes de cores, tons, modos, ativos e

desatinos” (CORDARO, 2017, p. 39). Smith (1975) relata que nos casamentos os japoneses

costumavam presentear os noivos com livros de instrução sexual (fig. 35). Porém, esses

materiais eram mais que meros manuais técnicos, eram concebidos para serem trabalhos de

arte e paixão com uma abordagem poética para o deleite dos amantes, como fonte de

informação e de inspiração. Pilcher (2008) afirma que, na época, os japoneses acreditavam
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que as imagens shunga protegiam da morte; por isso, eram carregadas por samurais e 

mantidas dentro das casas como proteção contra incêndios.  

Figura 35 - Ilustração de Katsushika Hokusai parte do conjunto de três livros eróticos conjugais “Ehon Futami-gata”, 
início do século XIX. Características da arte erótica japonesa: personagens vestidos e sem expressão de prazer, órgão 
sexuais de tamanho exagerado, cenário rico em detalhes e enquadramento da cena fechado no ato sexual.  

Fonte: Casa de Leilões Christies/Londres.  

Pilcher (2008) informa que os impressos shunga eram vendidos em folhas 

individuais ou em formato de livros conhecidos como enpon, os quais tinham 12 imagens. 

Alguns enpons eram mais caros por serem pintados à mão em formato vertical, os chamados 

kakemono-e. A maioria das cenas retratadas eram heterossexuais, também havia obras 

retratando masturbação feminina com polvos. Ao longo século XIX, os estilos ukiyo-e e 

shunga se fortaleceram, merecendo destaque artistas como Kitagawa Utamaro (1753-1806) – 

com produção desde o século anterior –, Keisai Eisen (1790-7848), Torii Kiyonaga 

(1752-1815), Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) e, o mestre, Katsushika Hokusai (1760-1849) 
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(fig. 35). Utamaro (fig. 36), segundo Pilcher (2008), destacou-se por suas cenas que 

representavam o bairro de Yoshiwara, famoso por serviços de prazer no período Edo 

(1603-1868). Já Hokusai, com suas pinturas e gravuras, é considerado o principal artista ukyo-

e. O artista é mundialmente conhecido pela coleção de 12 xilogravuras intitulada “Trinta e 

seis vistas do Monte Fuji”. 

Figura 36 - Ilustração de Kitagawa Utamaro parte do conjunto de três livros eróticos “Ehon Futami-gata” (O 
bêbado risonho), início do século XIX. Novamente observa-se os personagens vestidos e o tamanho exagerado 
dos órgão sexuais, mas essa imagem tem um detalhe interessante: os dedos curvados e contorcidos, essa 
representação simbolizava momentos de êxtase ou orgasmo.  

Fonte: Art Gallery of New South Wales/Sidney. 

As cenas eróticas ilustradas por Hokusai e seus colegas ukiyo-e e shunga são 

caracterizadas por ocuparem o quadro todo da imagem.  

O interesse em descrever ambientes, vestuário, etiqueta, diálogos, atividades, preços 
e toda uma série de regras crescentemente cifradas acaba por deslocar o interesse 
das imagens eróticas em também registro de usos e costumes, aspecto que torna 
muitas pinturas registros materiais para estudos de história e antropologia. 
(CORDARO, 2017, p. 31) 
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O apontamento de Cordaro corrobora para a ideia de Peter Burke de que as imagens 

podem ser testemunhas oculares da história. Para esse autor, é importante tentar “ler as 

entrelinhas” das imagens para buscar evidências do período em que elas foram produzidas. 

No capítulo seguinte veremos a importância de Hokusai como precursor do estilo 

mangá de quadrinhos, sendo considerado seu criador. Segundo Koyama-Richard (2007) 

dentro dos trabalho de Katsushika estão os chamados “Hokusai Manga”, coleção de esboços 

feitos pelo artista de paisagens, flora, fauna, cenas cotidianas e sobrenaturais. Nesses 

trabalhos, o termo “manga” associa-se ao conceito de esboços rápidos. 

Pilcher (2008) destaca que o simbolismo era algo marcante na arte shunga, por 

exemplo: botões de flores de ameixas significavam virgindade; lenços simbolizavam 

impedimento de ejaculação; o crisântemo o ânus. Em grande parte das cenas eróticas as 

pessoas eram retratadas vestidas, apesar disso, os órgão genitais ficavam explícitos e eram 

desenhado em proporções exageradas. Tal caraterística poderia ser explicada pelo fato de os 

japoneses considerarem os órgão sexuais como “segundo rosto” e expressões passionais 

seriam demonstradas por eles pois, em decorrência de códigos sociais, o rosto tradicional não 

estava autorizado a manifestar-se passionalmente. Smith (1975) comenta que as obras 

artísticas eram baseadas no vigor e até mesmo na violência. Havia uma combinação entre 

energia sexual e dominação masculina com o conceito de beleza e de forma dinâmica. Os 

artistas também valorizavam bastante o cenário, na maioria das vezes repleto de detalhes. 

Lucie-Smith (1972) destaca dentro da cultura japonesa as imagens de polvos fazendo 

sexo com jovens pescadoras. Para esse autor, essa representação é a tentativa de simbolizar as 

sensações sexuais experimentadas pelas mulheres. Essas imagens aparecem em gravuras e 

renomados artistas, como Hokusai, e, também, nos netsuke: pequenos acessórios que auxiliam 

a prender objetos no corpo, os quimonos, por exemplo. 

Pilcher (2008) lembra que entre os séculos XVII e XVIII – durante o Shogunato 

Tokugawa (1603-1868) – a arte erótica foi reprimida. Mesmo assim, ela continuou a ser 

produzida de forma underground, não sendo assinadas por seus autores. Somente no final do 

século XVIII a lei ficou mais branda e os artistas voltaram a assumir suas obras. 

Semelhantemente ao ocidente, o surgimento da fotografia gerou uma crise nos desenhos 

eróticos. No começo da Era Meiji (1868-1912), a arte shunga deu seus últimos suspiros; no 

entanto, ela permaneceu influenciando os artistas de mangá e de animê ao longo dos séculos 
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XX e XXI, especialmente os dos gêneros hentai (“apenas para adultos”, em japonês) e yaoi 

(quadrinhos gay). Pilcher considera as imagens shunga como uma das primeiras 

manifestações do que viria a ser considerado quadrinho erótico. 

Smith (1975) destaca a aversão que o Estado japonês demonstrou à nudez ao longo 

do século XX e, mesmo atualmente, é proibida a exibição de pinturas ou fotos nuas. Esse 

autor ressalta que chegou ao ponto de uma exposição de obras de Pablo Picasso – ocorrida em 

Tóquio nos anos 1970 – ter quase um terço das obras censuradas pelo governo japonês. Essa 

censura remonta à Restauração Meiji de 1868, quando o governo japonês decidiu se 

aproximar da cultura e da política ocidentais. Essa moralidade foi copiada da Era Vitoriana 

(1837-1901) inglesa que condenava manifestações de conotação sexual, inclusive nas artes. 

Smith comenta que desde 1907 o artigo 175 do código penal japonês proíbe a venda e a 

distribuição de materiais obscenos, incluindo os órgãos sexuais, a produção em si desses 

materiais não é considerada crime. Mesmo hoje, as partes íntimas, inclusive pelos pubianos, 

são encobertos em imagens com nudez. Paradoxalmente, o Japão é um dos países do mundo 

que mais consome pornografia. 

Até fins dos anos de 1980 eram raras no Japão as publicações que reproduzissem 
imagens eróticas do período Edo, pois coibidas por uma ocupação americana que 
fechou a área de Prazeres de Yoshiwara em1958, quando a prostituição e seus 
derivados se tornaram ilegais, como se viu. As poucas publicações que viessem à luz 
deveriam conter censuras nos órgãos sexuais, ou melhor, nenhum fio de pelo poderia 
ser mostrado (o que fez com que abundassem órgão sexuais com pentelhos raspados 
na pornografia posterior vulgar de fotografias e desenhos) (CORDARO, 2017, p. 330) 

Nesse capítulo vimos que o erotismo por um longo período teve acesso restrito às 

classes mais abastadas da sociedade ocidental. Somente no século XX que as massas 

começam a ter acesso a esse tipo de arte, especialmente através das histórias em quadrinhos 

como será visto no próximo capítulo. Observa-se que a evolução das técnicas parece ter 

contribuído para a ampliação do acesso à arte erótica. No ocidente vemos isso no século 

XVIII com o uso da gravura em chapas metálicas e, posteriormente, no século XIX com o 

aprimoramento das técnicas litográficas de impressão, como a cromolitografia. No Japão, o 

papel de destaque foi para a xilogravura que permitiu a reprodução e distribuição das gravuras 

em estilo ukiyo-e e shunga.  

Observa-se que na maioria dos casos a figura feminina era o mote principal das 

representações eróticas. Cabe deixar aqui alguns questionamentos: Até que ponto o público 
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feminino tinha acesso e autorização para o consumo da arte erótica? Como a a mulher foi retratada 

ao longo desses três séculos? Há um protagonismo feminino na produção da arte erótica ou elas 

foram meramente modelos passivas? Tais indagações contribuirão para refletir sobre a produção 

de quadrinhos eróticos como cultura de massa no século XX, assunto da próxima seção. 

3.3 O EROTISMO NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

Na seção anterior vimos que no século XX houve maior acesso e  consumo de imagens 

eróticas: em revistas, em calendários, em jornais e – especialmente – nas histórias em quadrinhos. 

No meio de tantos perigos e dificuldades a cada tira diária de jornal, a cada página 
colorida de suplemento dominical ou em cada folha de gibi, ainda vinha a mocinha 
complicar tudo, sempre tropeçando, caindo nas garras justo dos piores asseclas dos 
vilões quando não era nos braços do próprio bandidão. (…) 
As mulheres dos quadrinhos, cansadas de esperarem matrimônio, excitadas pelas 
constantes investidas de vilões e bandidos tarados, em contraste com a excessiva 
pureza de sentimentos dos heróis (nunca se soube do Superman usando de sua visão 
raio X para satisfazer seus baixos instintos), cansadas de tudo isso, surgiram as 
heroínas Barbarella, Jodelle e Valentina. As taradinhas dos quadrinhos. 
Se os heróis, sob alegação de excesso de trabalho, não satisfaziam suas mulheres, 
quando estas passaram a heroínas, mostraram claramente que a atividade sexual faz 
parte integrante da aventura, entregando-se dadivosamente a torto e direito a 
mocinhos e bandidos, sem preconceito nenhum. (MOYA, 1977, p. 172 e p. 180) 

Nessa seção será abordado um pouco sobre as histórias em quadrinhos eróticas, suas 

origens tanto no exterior como no Brasil. O foco principal estará nas personagens femininas 

que são protagonistas das histórias. Para tanto, foram selecionadas heroínas criadas – 

majoritariamente – entre os anos 1960 e 1970, recorte feito em decorrência do ano em que 

Claudio Seto criou Maria Erótica, 1969. Desse modo, pretende-se compreender um pouco 

melhor o contexto de criação da personagem a partir de uma breve análise das suas pares.  
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3.3.1 Quadrinhos eróticos do início do século XX até os anos 1950 

Hanson (2006) afirma que a França foi o primeiro país a explorar as roupas-de-baixo 

como forma de entretenimento com o cancan e, posteriormente, com o striptease. O autor 

destaca que os franceses nunca foram de dar muita atenção para as instituições, por isso, 

quando a Igreja e o Estado se manifestaram contra essas práticas, as mesmas ainda 

permaneceram. Essa atmosfera foi favorável para que surgissem em Paris revistas como 

forma de entretenimento sexual, nos anos 1880. Hanson (2006) comenta que nas primeiras 

décadas do século XX destacou-se a revista “La Vie Parisienne” (A vida parisiense -  fig. 37), 

publicada a partir de 1914 e tinha como leitores tanto homens como mulheres que buscavam 

ficção sexual, humor sofisticado e moças vestindo lingerie. Nos anos 1930, enquanto Hitler 

bania esse tipo de publicação da Alemanha, a França vivia o auge dessas revistas que eram 

impecavelmente impressas em papel de alta qualidade; destacam-se as publicações “Beauté”, 

“Paris Sex-Appeal” e “Pages Folles”. 

Figura 37 - Capas da revista “La Vie Parisienne” (A vida parisiense) publicados na década de 1920.  

Fonte: allposters.com. 

Hanson (2006) destaca que, ao passo que a França já tinha um mercado editorial para 

revistas masculinas no início dos 1900, os Estados Unidos ainda estavam começando a entrar 

em contato com essas propostas. Após a Primeira Guerra Mundial, os EUA viveram um 

período de prosperidade; nos anos 1920, os estadunidenses tiveram que se acostumar com o 

modo como as mulheres abandonaram o corsete, colocaram bobes na cabeça e começaram a 
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fumar, beber, dançar e dirigir (HANSON, 2006). Os shows de striptease e as revistas sobre 

sexo passaram a fazer parte do rol de possíveis entretenimentos. No entanto, junto com essa 

liberação, começou a se desenvolver na sociedade uma ideologia ligada à eugenia  que via 47

nas revistas um aliado para disseminar a forma física que consideravam ideal; dentre essas 

publicações, pode-se citar a “Dawn Magazine” (fig. 38) “especializada em eugenia, nudismo 

e figuras para estudos”. Outra publicação, também da Dawn Press, foi a revista “Sex” que 

trazia fotos eróticas tanto de mulheres como de homens. 

Figura 38 - Revistas da década de 1920 publicadas pela Dawn Press: à esquerda a “Dawn Magazine”, repare no 
stemas eugenistas na capa da revista; à direita a “Sex”.  

Fonte: Girly Magazines. 

De fato, os quadrinhos surgiram como uma conseqüência das relações tecnológicas e 
sociais que alimentavam o complexo editorial capitalista, amparados em uma 
rivalidade entre grupos jornalísticos (Hearts vs. Pulitzer), dentro de um esquema 
preestabelecido para aumentar a vendagem de jornais, aproveitando os novos meios 
de reprodução e criando uma lógica própria de consumo. (CIRNE, 1977, p. 12) 

Cardoso et al. (2009) apontam que no Brasil dos anos 1920 houve a consolidação de 

 Mas enquanto os primeiros sonhos de aperfeiçoamento da espécie deslocam todo o problema do sangue para uma 47

gestão bastante coercitiva do sexo (arte de determinar os bons casamentos, de provocar as fecundidades desejadas, 
de garantir a saúde e a longevidade das crianças), enquanto a nova ideia de raça tende a esmaecer as particularidades 
aristocráticas do sangue para voltar-se apenas para os efeitos controláveis do sexo (FOUCAULT, 2017, p. 161)
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avanços técnicos e de linguagem que se desenvolveram nas duas décadas anteriores no meio 

editorial de revistas; destacando-se as publicações “Para Todos…” e “Illustração Brasileira”, 

que tiveram sua fase áurea naquela década – ambas sob direção artística do artista gráfico e 

chargista J. Carlos  (1884-1950). Também foi da década de 1920 que se popularizou uma das 48

mais conhecidas publicações eróticas masculinas da primeira metade do século XX: “Shimmy 

– a revista da vida moderna” (fig. 39) que circulou no Rio de Janeiro de 1925 a 1933.

Segundo “A revista no Brasil” (2000), o conteúdo ousava por publicar fotos de mulheres

completamente nuas, contos eróticos e piadas picantes. As ilustrações eram assinadas por

artistas como Alvarus (1904-1985), Belmonte (1896-1947) e Renato Silva (1904-1981). Outra

revista da mesma época foi “A Maçã” (fig. 39), lançada em 1922 por Humberto de Campos

(1886-1934), membro da Academia Brasileira de Letras. No rol dos colaboradores de renome,

ilustrações de K. Lixto (1877-1957) e de Di Cavalcanti (1897-1976). Parte dos textos ficavam

por conta de Artur de Azevedo (1855-1908), irmão do escritor naturalista Aluísio de Azevedo

(1857-1913). De acordo com “A revista no Brasil” (2000), a linha editorial de “A Maçã”

estava mais voltada ao erotismo do que à pornografia. “Dizer com graça, com arte, com

literatura o que se costumava dizer por toda parte sem literatura, sem arte e muitas vezes sem

graça” – declaração atribuída a Campos.

 Segundo Goida e Kleinert (2014), José Carlos Brito e Cunha nasceu no Rio de Janeiro em 1884, desde 48

pequeno sempre se interessou pelo desenho mas nunca teve uma formação artística acadêmica. Seu primeiro 
desenho foi publicado em 1902 na revista “Tagarela”. O artista produziu até sua morte em 1950, ao longo dos 
40 anos de carreira trabalhou quase que em todas as principais revistas da época: “O Malho”, “O Tico-Tico”, 
“Para Todos”, “Fon Fon”, “A Illustração Brasileira”, “A Cigarra”, “Eu sei tudo”, “O Cruzeiro”, “A Nação” e “A 
Noite”. J. Carlos foi o criador de personagens infantis como Lamparina, Goiabada, Carrapicho e Jujuba. Em 
1941 parou com a produção de quadrinhos sob a seguinte alegação “Há mais de 20 anos faço HQs, mas hoje, 
um esforço tamanho, para quê? A remuneração é insignificante e quem pode concorrer com esses originais 
estereotipados estrangeiros?” (J CARLOS apud GOIDA e KLEINERT, 2014, p. 235)
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Figura 39 - À esquerda capas da revista “A Maçã” de 1922 e 1925, respectivamente. À direita, capa da revista 
“Shimmy” de 1928; abaixo, página interna de uma edição de 1926. 

Fonte: Harpya Leilões. 

A primeira publicação voltada para o público masculino a fazer sucesso no Brasil foi 

o tabloide “O Rio Nu” (fig. 40), o jornal reproduzia cartões-postais com fotografias eróticas e

continha seções com títulos sugestivos como “Nu e cru”, “A carteira do peru” e “Duas por

semana – photographias difíceis de senhoras faceis”.
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Figura 40 - Capa do “O Rio Nu” do ano novo de 1909 para 1910, edição n.º 1.197.  

     Fonte: “Histórias íntimas”, de Mary Del Priore. 

Repleto de piadas maliciosas, canções e poemas de duplo sentido, o jornal foi 
fundado em 1900 e durou até 1916, circulando na capital da República. Nele, 
charges misturavam-se a folhetins com histórias “apimentadas” e uma grande 
participação dos leitores que, no lugar de jornalistas, abasteciam a revista de 
“causos” recheados de passagens provocantes e títulos que seguiam a mesma linha: 
“A mulher de fogo”, “Faz tudo…”, “A pulga”, “Roçando”, “O consolador”, etc. 
Segundo o redator, os contos, escritos em ‘linguagem ultralivre, contendo uma 
gravura cada um, narram as mais pitorescas cenas de amor para todos os 
paladares’ (DEL PRIORE, 2017, p. 133) 

Para Del Priore (2017), “O Rio Nu” possibilitou aos brasileiros acesso às imagens e 

textos “pornográficos” que circulavam na Europa. Os fotógrafos retratavam a vida íntima tendo 

por referência os nus clássicos ou mitológicos e as imagens eram capturadas em um estilo alegre 
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e bonachão que, posteriormente, acabou desaparecendo. As chamadas “fotos licenciosas” 

tinham mais liberdade de expressão e comportamento, sem artifícios estéticos (fig. 41): “Era o 

olhar do fotógrafo e não o mercado que definia o desejo. E esse olhar só via a carne, nada mais 

do que a carne. E carne de mulheres in natura: gordas, suculentas, peitudas, magrelas, era o 

‘vale-tudo’, contanto que houvesse nudez” (DEL PRIORE, 2017, p. 138). 

Figura 41 - Na foto observa-se o quão diferente é o “padrão de beleza” feminino imposto no século XXI se 
compararmos com o início do século passado. Foto publicada no “O Rio Nu” n.º 1.285 de novembro de 1910. 

        Fonte: “Histórias íntimas”, de Mary Del Priore. 

“O Rio Nu” foi o primeiro periódico brasileiro a trabalhar com erotismo e 

quadrinhos, misturando humor com sexualidade (fig. 42).  
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Figura 42 - Quadrinhos publicados na edição do “O Rio Nu” n.º 1.219, setembro de 1910. 

       Fonte: “Histórias íntimas”, de Mary Del Priore. 
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Segundo Melo e Ramos (2011) todas essas publicações do início do século XX 

voltadas para os homens recebiam as alcunhas de “galantes”, “fesceninas” ou “libertinas”. 

Pilcher (2008) acrescenta que nos Estados Unidos dos anos 1920 começa a Idade do 

Jazz, quando houve uma maior liberação sexual e aumento do consumo de ópio e de 

maconha. Nesse período, surgem os quadrinhos que ficaram conhecidos por “Tijuana 

Bibles” (fig. 43), livretos clandestinos e ilegais de crônicas sexuais envolvendo personagens 

de quadrinhos, celebridades e heróis populares. Personagens mundiais também foram 

retratadas nas páginas da revista, dentre eles Gandhi, Hitler, Rita Hayworth, Al Capone, 

Ingrid Bergman, personagens como Disney, Poppey, Betty Boop, entre outros. Pilcher (2008) 

informa que as publicações tinham uma capa e entre 16 e 32 páginas duplas, sendo, na maioria 

das vezes, impressas em tinta preta, algumas vezes em azul ou vermelho.  

Figura 43 - Algumas capas e páginas do “Tijuana Bibles” que circularam clandestinamente nos Estados Unidos 
na década de 1920.  

Fonte: tijuana-bible.com. 
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As histórias eram politicamente incorretas, repletas de cenas racistas e machistas. Estima-

se que na primeira metade do século XX foram produzidas entre 700 e 1.000 “Tijuana Bibles” 

diferentes. Há algumas hipótese sobre a origem do nome da publicação: conotação racista para 

com os mexicanos, nome fictício para enganar os agentes do FBI, ou, pelo simples fato de 

frequentemente essas publicações serem impressas na fronteira entre Estados Unidos e México.  

“Tijuana Bibles”, segundo Pilcher (2008), teve seu maior crescimento durante o 

período da Grande Depressão de 1929, sendo o público masculino seu principal leitor, tanto 

homens quanto garotos. As revistas eram vendidas em ambientes  como barbearias, pátios de 

escolas e oficinas mecânicas. Essas publicações foram declaradas ilegais por serem 

consideradas indecentes. Com receio de problemas com a polícia, os quadrinhos não eram 

assinados. Dentre os poucos identificados, estão Wesley Morse e Doc Rankin. 

Para Pilcher (2008) “Tijuana Bibles” são os legítimos quadrinhos underground 

estadunidenses que evocam a época em que o sexo era visto como sujo mas, paradoxalmente, 

inocente. Depois da Segunda Guerra Mundial, a popularidade dessas publicações decaiu, 

porém, algumas ainda persistiram até os anos 1960.  

Vimos na seção anterior que nos anos 1930 surge nos Estados Unidos uma forma 

característica de representação da figura feminina fruto da indústria cultural, as pin-ups. Uma 

dessas beldades ganhou tanta fama que se tornou uma das primeiras protagonistas dos 

quadrinhos no jornal britânico “Daily Mirror”, era Jane (fig. 44), criada pelo consagrado 

desenhista de pin-ups, Norman Pett (1891-1960). Segundo Pilcher (2008), sua primeira 

aparição no periódico foi em 5 de dezembro de 1932 como parte dos quadrinhos “Jane’s 

journal, the diary of bright young thing”. A personagem foi concebida a partir da sua esposa 

Mary, já o mascote de Jane foi inspirado no cão de Pett, Fritz. Como a esposa acabou se 

cansando de posar para os quadrinhos, Pett passou a usar como modelo a atriz Christabel 

Leighton-Porter (1913-2000), a qual ficou famosa por ser a personificação de Jane.  

Entretanto, essa adorável lourinha [Jane], em suas histórias, não mostra só uma 
perna: mostra o corpo inteiro. Ela está sempre se desnudando – ora ao trocar de 
roupa, ora ao tomar banho, ora ao ter as roupas rasgada numa briga ou num acidente 
qualquer – e, em inúmeras ocasiões, tem o corpo coberto apenas por camisolas 
vaporosas ou pelo trajes usuais das pin-ups (sutiã, calcinha, cinta-liga e meias) 
(LUCCHETTI, 2001, p. 8). 
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Figura 44 - Jane com o seu cãozinho Fritz.  

        Fonte: Boys Adventures. 

Conforme Pilcher (2008), a personagem acabou ficando popular entre os soldados 

britânicos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Em 1948, Pett passou os desenhos de 

Jane para o quadrinista Michael Hubbard enquanto criava Susie para o jornal “Sunday 

Dispach”. Jane teve sua última edição em 10 de outubro de 1959, quando se casou com o 

personagem George Porgie; Pett faleceu no ano seguinte. Lucchetti (2001) lembra que houve 

tentativas frustradas de reviver Jane nos quadrinhos: o quadrinista holandês Albert Mazure 

criou “Janes’ Daughter” (a filha de Jane) para o “Daily Mirror” com tiras publicadas entre 

1961 e 1963; nos anos 1980, a BBC fez uma série de tv com a personagem. 

Nos Estados Unidos dos anos 1940, encontramos mais uma personagem feminina que 

foi venerada por combatentes da Segunda Guerra Mundial. Em 1942, surge Miss Lace (fig. 45) 

nas histórias em quadrinhos “Male Call” (Chamado macho/masculino, tradução nossa), 

publicada em jornais militares estadunidenses. Segundo Lucchetti (2001), a protagonista foi 

criada por Milton Caniff (1907-1988) a pedido do “Camp Newspaper” para as tropas do país 

que lutavam no conflito. Em decorrência disso, as histórias se caracterizam por estarem no 
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formato de tira e por serem completas, uma vez que era uma incógnita qual seria a próxima 

oportunidade de leitura. Nos quadrinhos, a jovem vive em meio aos militares; ela é uma morena 

de olhos claros que usa vestidos decotados e se faz passar por ingênua. Lucchetti (2001) destaca 

o enorme sucesso de Miss Lace em virtude de usar a linguagem dos soldados e, desse modo,

tornar-se um símbolo do combatente estadunidense. A protagonista, de acordo com Lucchetti,

semelhantemente à britânica Jane (de Norman Pett), é um exemplo de pin-up da época,

aparecendo nas paredes dos acampamentos  ao lado de fotos de celebridades como Betty Grable,

Lana Turner e Rita Hayworth. Mesmo após o final da guerra, “Male Call” continuou sendo

publicada até 1946, em defesa da figura dos veteranos de guerra.

Figura 45 - Miss Lane foi concebida para circular em um jornal militar estadunidense.  

   Fonte: Pinterest. 

Nos Estados Unidos dos anos 1950, Hugh Hefner publicou, em dezembro de 1953, o 

primeiro exemplar de uma das mais conhecidas revistas masculinas do século XX, a 

“Playboy”. Além de editor, ele também foi cartunista do periódico “Daily Illinois”, inclusive 

acabou se tornando um personagem de quadrinhos: “Hef”, sempre descontraído, vestindo 

pijama listrado e com cachimbo na mão. No entanto, segundo Pilcher (2008), Hefner era 
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viciado em trabalho, enquanto festas aconteciam em sua residência ele estava preocupado no 

fechamento dos últimos conteúdos da revista. Hugh sempre demonstrou cuidado e atenção 

com a seção de cartoons, buscando sempre novos talentos. Dentre os cartunistas mais 

conhecidos da revista pode-se mencionar Doug Sneyd (1931-), Dean Yeagle (1950-), Harvey 

Kurtzman (1924-1993) e Will Elder (1921-2008). 

Também nos anos 1950, setores da sociedade estadunidense começaram a criticar o 

mercado editorial de quadrinhos. Silva (2006) cita a EC Comics como uma das principais 

editoras da época voltada para os gêneros de ficção científica, terror, suspense, policial e 

fantasia. Silva comenta que essas histórias estavam repletas de cenas de violência e 

contravenções, fazendo com que as famílias conservadoras temessem que os filhos se 

tornassem delinquentes. Pilcher (2008) lembra que em 1954 foi publicado o livro “Seduction 

of the innocent” do psiquiatra alemão, naturalizado estadunidense, Fredric Wertham 

(1895-1981). O médico era um crítico contumaz dos quadrinhos, em especial de crime e 

horror, alegando que eram prejudiciais às crianças e aos jovens.  

Os editores dos comic books e os Syndicates, pressionados inclusive pelo Congresso, 
resolveram criar o Comics Code Authority (Código dos Quadrinhos), que passou a 
censurar as histórias, fornecendo um “selo de aprovação” para publicações “limpas”. No 
Brasil, a bobagem chegou com menos intensidade, mas de certa maneira foi a responsável 
pela queima de muitas preciosas coleções de gibis e a proibição de muitas crianças e 
adolescentes lerem suas revistas prediletas. (GOIDA e KLEINERT, 2014, p. 501) 

Luciano Silva (2006) destaca que o código praticamente baniu do mercado 

estadunidense impressos populares com temática de horror, sexo, crime e violência; além 

disso, esse autor alega que a obra de Wertham, também reforçou as políticas macarthistas  49

que impunham censura editorial por meio da “Comics Magazine Association of 

America” (CMMA), órgão regulador editorial.  

Pilcher (2008) comenta que chegou ao ponto de Wertham afirmar que Batman e 

Robin tinham um relacionamento homossexual e que a Mulher Maravilha havia adotado uma 

garota com o intuito de abusá-la. 

A diminuição dos títulos de terror nos Estados Unidos fez com que a quantidade de 
histórias em quadrinhos que chegava ao Brasil para tradução também sofresse grande 

 “A sedução dos inocentes foi publicado na época em que o Senador Joe McCarthy comanda uma incrível caça às 49

‘bruxas’ (no caso, prováveis comunistas) no cinema, no teatro, nas universidades, entre o funcionalismo público e 
muitos outros setores da vida artística e econômica norte-americana.” (GOIDA e KLEINERT, 2014, p. 501)
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redução. Várias editoras brasileiras, sentindo o grande interesse do público por esse 
gênero, decidiram dar continuidade aos títulos que possuíam, contando para isso com a 
colaboração dos autores nacionais (VERGUEIRO, 2017, p. 107 e p. 108) 

Desse modo, percebe-se que a censura estadunidense acabou, de algum modo, 

contribuindo para o fortalecimento dos quadrinhos brasileiros. Silva (2006) destaca a Editora 

La Selva como a principal do Brasil a publicar quadrinhos de terror nos anos 1950 e 1960, 

sendo uma das revistas de maior sucesso  a “Terror Negro” que circulou ininterruptamente de 

1950 a 1968. Segundo “A revista no Brasil” (2000), a ditadura de Getúlio Vargas 

(1883-1954), durante o Estado Novo (1937-1945), censurou grande parte das revistas 

masculinas que surgiram nos anos 1920, fazendo com que as mesmas desaparecessem do 

mercado. A alternativa foi então produzir quadrinhos eróticos na clandestinidade:  

OS CATECISMOS (1950), de Carlos Zéfiro. Nos anos 50 e 60, revistinhas brasileiras 
pornográficas, vendidas clandestinamente, destacaram um autor que não revelou o seu 
verdadeiro nome. Desenhos canhestros, decalcados de outros meios, mas com roteiros 
que levantaram os tabus, os comportamentos sexuais e machismos da época. Por volta 
de 1970, cessaram. Muitas imitações e atuais reprints, hoje na permissividade. Mas, 
nenhum como Zéfiro, aliás, Alcides Caminha. (MOYA, 1994, p. 163) 

Alcides Caminha (1921-1992) somente veio assumir seu pseudônimo de Zéfiro em 

1991 em uma reportagem da revista “Playboy”. Em 1991, em entrevista  no programa de TV 50

“Jô Onze e Meia”, Alcides justificou seu anonimato devido ao receio de perder o cargo de 

datiloscopista que tinha no setor de imigração do Ministério do Trabalho ou, até mesmo, ser 

preso no período da ditadura militar. Caminha afirmou que nem mesmo a esposa sabia da sua 

segunda fonte de renda, já que fazia os desenhos à noite, enquanto ela dormia. Ele conta que, 

na época, produzia semanalmente duas ou três histórias em quadrinhos, as quais, muitas 

vezes, eram inspiradas em episódios pessoais vividos em viagens de trabalho pelo Brasil.  

Vergueiro (2017) informa que o artista chegou a produzir mais de 500 histórias em revistas 

(fig. 46)  de formato pequeno, com 24 a 32 páginas. Gonçalo Júnior (2011) revela que o nome 

Catecismo é uma ironia com os livros católicos de educação religiosa que instruíam as crianças e os 

adolescentes. “Muitas vezes os exemplares passavam pelas mãos de tantos atravessadores que o 

consumidor pagava pelo produto um valor alto, (…) o interessado tinha ainda de levar um exemplar 

de uma revista séria, onde o catecismo saía camuflado” (GONÇALO JÚNIOR, 2011, p. 322).  

 ALCIDES Caminha (Carlos Zéfiro). In: JÔ ONZE E MEIA. 1991 (11min26s). Disponível em: https://50

www.youtube.com/watch?v=iAAgxgX3w2Y. Acesso em: 10 junho 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=iAAgxgX3w2Y
https://www.youtube.com/watch?v=iAAgxgX3w2Y
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Figura 46 - Exemplares dos “Catecismos” que, tal qual “Tijuana Bibles”, circulava na clandestinidade desde os 
anos 1940/1950. 

Fonte: Pinterest. 

Além do traço singular e sem sofisticação, essas histórias eram marcadas por 

serem, em geral, em primeira pessoa a fim de que o leitor (provavelmente homem) se 

identificasse com o protagonista “…tinha um excelente domínio do psique do homem 

brasileiro médio, elaborando narrativas que falavam de perto às suas ansiedades mais 

profundas” (VERGUEIRO, 2017, p. 121). Para Vergueiro (2017), as obras de Zéfiro podem 

ser consideradas bastante conservadoras em relação à “progressista” década de 1960, já  

que os “valores sagrados” da sociedade patriarcal foram sempre preservados nas histórias. 

“O papel do homem como provedor da família era igualmente intocável. Garantia-se, dessa 

forma, a manutenção do sistema vigente” (VERGUEIRO, 2017, p. 123). Esse autor 

completa afirmando que, ao longo dos anos 1970, com o enfraquecimento do regime militar 

e a retomada da democracia, a produção dos catecismos foi decaindo gradativamente. 

Houve tentativas frustradas de retomar essas publicações, mas os tempos já eram outros.  
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A seguir, na próxima seção, veremos os quadrinhos eróticos nos turbulentos anos 

1960 sob influência dos movimentos da contracultura e underground. 

3.3.2 Quadrinhos eróticos na segunda metade do século XX 

Até a primeira metade do século XX, para Pilcher (2008), boa parte das histórias em 

quadrinhos eróticas tinham por característica serem comercializadas de forma não aberta; 

algumas delas secretamente por serem clandestinas, caso do “Tijuana Bibles” nos Estados 

Unidos e os “Catecismos” no Brasil. Foram vistos alguns casos de personagens publicamente 

conhecidas que foram patrocinadas pelo Estado como distração para soldados em guerra, caso 

de Jane (Reino Unido) e Miss Lace (EUA). Nessa primeira metade do século XX, observou-

se que boa parte das personagens mulheres que aparecem nas histórias em quadrinhos estão 

em papéis coadjuvantes. 

Quem estuda e analisa a História em Quadrinho, desde seus primórdios até os dias 
de hoje, percebe, de maneira bem clara, que, por várias décadas, a quase totalidade 
dos papéis principais das histórias foi destinada aos personagens masculinos e, por 
conseguinte, as figuras femininas ficaram relegadas, salvo raras exceções, a um 
segundo plano. (LUCCHETTI, 2005, p. 33) 

Kehl (1996) aponta que na segunda metade do século XX – considerada por alguns 

autores como sendo o começo da pós-modernidade – é marcada pelo ingresso em massa das 

mulheres no mercado de trabalho, fato que lhes permitiu independência financeira e acesso à 

participação na vida pública; tais conquistas, segundo essa autora eliminaram a equivalência 

tradicional entre as posições feminina e infantil. 

No plano das trocas sexuais, a divulgação de técnicas anticoncepcionais eficazes 
permitiu desvincular a sexualidade da procriação, o que por si só equivale a permitir 
à mulher, pela primeira vez na história, uma liberdade sexual equivalente à dos 
homens. O fim do tabu da virgindade e da dupla moral sexual, a dessacralização do 
corpo feminino, a possibilidade da mulher também desvincular desejo sexual e 
amor, tudo isso promoveu uma tal desterritorialização nas relações entre homens e 
mulheres que durante muito tempo ainda teremos de lidar com as crises que ela 
produziu. (KEHL, 1996, p. 341) 

Durante os anos 1960 e 1970 – recorte temporal principal da dissertação – 

encontramos um número maior de mulheres no papel de protagonista das histórias em 

quadrinhos eróticas. O recorte temporal decorre de dois fatos: Maria Erótica foi publicada 
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pela primeira vez pela editora Edrel em 1969; posteriormente, a protagonista volta a ser 

publicada pela editora Grafipar a partir de 1979 até 1981. A amostra analisada conta com 15 

personagens; se acrescentarmos Jane (1932), Miss Lace (1942) e Maria Erótica são 18 

protagonistas (ver Apêndice I com descrições detalhadas). A seleção dessas personagens se 

deu a partir da leitura de três publicações sobre quadrinhos eróticos e protagonistas femininas: 

“As sedutoras dos quadrinhos”, de Marco Aurélio Lucchetti (2001); “As taradinhas dos 

quadrinhos”, de Franco de Rosa (2003); “Erotic comics: a graphic history: volume 1: from 

birth to the 1970s”, de Tim Pilcher, (2008). Observou-se quais protagonistas eram mais 

citadas nas três publicações como critério de seleção para serem analisadas, com duas 

exceções: Mirza (fig. 47) de Colonesse e Katy Apache de Seto; ambas não aparecem na 

publicação estrangeira mas, mesmo assim, entraram na mostra em virtude de serem nacionais.  

Figura 47 - Mirza, a vampira brasileira, criação de Colonesse.  

    Fonte: Pinterest. 
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A grande maioria das histórias em quadrinhos (14) foi publicada em revistas; impressas 

em jornais apenas Jane (Daily Mirror – 1932), Miss Lane (Camp Newspaper 1942) e Scarth (The 

Sun – 1969). Supõem-se que isso tenha ocorrido em virtude do conteúdo erótico das histórias, uma 

vez que o jornal pode alcançar o público em geral. Outro ponto interessante é que o surgimento de 

personagens femininas aparenta ter sido mais intenso na década de 1960: 12 protagonistas. Na 

seção seguinte, 1.2.2, é feita uma análise entre as personagens a partir de um infográfico produzido 

pelo autor da presente dissertação. Além do gênero erótico, as aventuras com as protagonistas 

analisadas também envolviam outros temas conforme apresentado no quadro 01: 

Quadro 01 - Protagonistas femininas e seus respectivos gêneros de quadrinhos. 

Fonte: levantamento do autor. 

Gênero Protagonista

Policial/crime/espionagem

• Phoebe Zeit-Geist (1965);

• Jodelle (1966);

• Blanche Épiphanie (1967);

• Sally Forth (1968);

• Scarth (1969);

• Paulette (1970).

Política/comunismo/capitalismo

• Little Annie Fanny (1962);

• Jodelle (1966);

• Pravda (1967);

• Blanche Épiphanie (1967);

• Sally Forth (1968);

• Paulette (1970).

Ficção científica

• Barbarella (1962);

• Jodelle (1966);

• Pravda (1967);

• Vampirella (1969);

• Scarth (1969).

Sadomasoquismo

• Phoebe Zeit-Geist (1965);

• Blanche Épiphanie (1967);

• Wanda von Kreesus (1969);

• Paulette (1970).

Terror
• Mirza (1967);

• Vampirella (1969).

Faroeste • Katy Apache (1979).
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Se observamos alguns dos temas citados anteriormente, comparativamente com 

episódios mundiais que ocorreram na época publicação dos quadrinhos, pode-se perceber 

uma possível relação entre eles; por exemplo, alguns dos momentos mais delicados da 

Guerra Fria (disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União 

Soviética) ocorreram na década de 1960, como a crise dos mísseis de Cuba (1962) e a 

Guerra do Vietnã (1962-1975), período em que havia grande tensão no embate entre as 

potências capitalista e comunista, com relatos de episódios de espionagem – o primeiro 

filme do espião James Bond, interpretado por Sean Connery, é desta época (1962). Maria 

Erótica (1969), de Claudio Seto, em suas histórias, constantemente se envolvia em 

aventuras de crime e mistério, sendo a protagonista uma mistura de jornalista com 

investigadora. As personagens envolvidas em histórias de ficção científica participam de 

viagens espaciais ou, até mesmo, são seres extraterrestres; nota-se que elas foram 

concebidas justamente no período da corrida espacial (1957-1975), mais um reflexo da 

Guerra Fria em que Estados Unidos e União Soviética disputavam o pioneirismo da 

exploração espacial. Nos capítulos posteriores veremos que ao menos em dois episódios de 

Maria Erótica teve como tema viagens espaciais e seres extraterrestres (fig. 48).  
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Figura 48 - Na história “A Grande Cúpula” (ed. 15) – o personagem Beto Sonhador é raptado por alienígenas 
fêmeas que querem fazer crescer cabelos em sua espécie. Desenhos de Claudio Seto e roteiro não identificado.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

O sadomasoquismo – outro tema observado na amostra analisada – também é 

encontrado nas histórias da protagonista de Seto. Já na primeira história de seu retorno na 

Grafipar (1979) a heroína é submetida a sessões de sadomasoquismo por trombadinhas; em 

outra história (edição Maria Erótica n.º 12), ela sofre abusos semelhantes nas mãos do seu 

arqui inimigo Conde Ejácula (fig. 49). Aproveitando o ensejo, nos quadrinhos de Maria 

Erótica não observamos histórias de terror para assustar verdadeiramente; os vampiros, por 

exemplo, aparecem de forma caricata e cômica. 
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Figura 49 - Cenas com temática sadomasoquista são encontradas em três revistas da amostra analisada, em todas 
Maria Erótica é a vítima. A cena acima é da história “Um vampiro muito especial” (ed. 10), roteiro e desenhos de Seto. 

Fonte: Acervo Família Seto. 

Apesar de terem sido levantadas 17 protagonistas mulheres (sem contar Maria 

Erótica), isso não necessariamente significa que a figura feminina estava sendo valorizada. 

Dessa amostragem, apenas uma personagem foi concebida (não desenhada) por uma mulher: 

Scarth (1969), de Jo Addams.  

Historicamente, Smith (1975) adverte que há poucos registros de artistas mulheres 

produzindo arte erótica, a maioria deles são apenas da segunda metade do século XX. Para 

esse autor, com esses trabalhos, as mulheres estavam apenas buscando liberação, pois elas não 

teriam contribuído com novas abordagens na arte erótica. O autor levanta a hipótese de que as 

mulheres não tinham se aprofundado no erotismo por o considerarem uma expressão do 

chauvinismo machista.  

Pilcher (2008) destaca que grande parte dos quadrinhos publicados em revistas 

masculinas até meados dos anos 1970 tinham em grande parte cartoons misóginos. No 

entanto, no meio das histórias em quadrinhos underground desse período, observamos uma 
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mobilização de quadrinistas mulheres estadunidenses. “As histórias das mulheres eram uma 

resposta às excessivas fantasias pornográficas masculinas nos quadrinhos underground, com 

aventuras sexuais de papéis invertidos, mas também com histórias que mostravam aberta e 

explicitamente o corpo feminino” (DANNER e MAZUR, 2014, p. 33).  

Em 1972, é criada em San Francisco a editora Wimmen’s Comix Collective por Trina 

Robbins (1938-), Lee Marrs (1945-), Sharon Rudahl (1947-), Pat Moodian (1947-), Aline 

Kominsky (1948-) – esposa de Robert Crumb –, entre outras. No mesmo ano, também surge a 

editora Tits & Clits, em Los Angeles, iniciativa de Joyce Farmer (1938-) e Lyn Chevely 

(1931-). Danner e Mazur (2014) ressaltam que, ao contrário das revistas masculinas, as 

produzidas por mulheres praticamente não tinham influência gráfica dos quadrinhos da EC, 

da revista MAD ou dos quadrinhos dos jornais das décadas de 1920 e 1930. Esses autores 

também destacam os quadrinhos autobiográficos “Binky Brown Meets the Holy Virgin 

Mary”, também de 1972, criados por Justin Green. Para eles, chama mais a atenção o 

conteúdo e a forma da escrita do que a apresentação visual em si. Tanto que consideram a 

mais ambiciosa narrativa de quadrinhos underground produzida até aquela data, em torno de 

40 páginas; infelizmente não obteve grande sucesso de público. Nos quadrinhos, Green 

explora as obsessões religiosas da infância e a culpa católica, refletindo em um aparente 

transtorno obsessivo-compulsivo. Se observarmos essas questões da vida da quadrinista, ela 

se aproxima da biografia de Crumb que, segundo Pilcher (2008), também teve uma formação 

católica rígida; na idade adulta, segundo o próprio artista, tornou-se um compulsivo sexual.  

Especificamente, no caso da Grafipar, encontramos na década de 1970 duas mulheres 

produzindo quadrinhos eróticos para as revistas “Rose” e “Horóscopo de Rose", publicações 

com temática feminista e voltada para o público feminino. Estamos falando da escritora e 

roteirista Alice Ruiz (1946-) e da quadrinista Marília Krul Guasque (1949-1999) (fig. 50).  
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Figura 50 - A história “Os homens me chamam Vênus” – revista “Horóscopo de Rose”, n.º 1 – foi 100% 
produzida por mulheres: roteiro de Alice Ruiz e desenhos de Marília Guasque.  

Fonte: Afrodite: quadrinhos eróticos. 

Alice Ruiz (2015) acredita que foi a partir do contato com Claudio Seto que ela 

decidiu a se aventurar como roteirista de quadrinhos da Grafipar. Após feita uma pesquisa 

sobre as vendas das revistas, descobriu-se que quase a totalidade do público era homens 

homossexuais: “Segundo a pesquisa, as mulheres tinham vergonha de comprar a revista. 

Desnecessário dizer que nós três [Alice Ruiz, Ligia Mendonça e Ana Lúcia Rocha – editoras e 

co-editoras das revistas citadas] perdemos o emprego para dois rapazes mais no perfil dos 

‘leitores. Agora eu rio.’” (RUIZ e LEMINSKI, 2015, p. 12). As publicações “Rose” e 

“Horóscopo de Rose” – apesar de não terem atingido o público esperado – puderam ainda 

expressar conteúdos que buscavam defender melhores condições para as mulheres. Nos anos 

de maior repressão da ditadura militar, segundo Teles e Leite (2013), a censura pairou 

inclusive sobre publicações que davam voz ao público feminino: 
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Em janeiro de 1967, a revista Realidade, de caráter nacional, da Editora Abril, 
pertencente à grande imprensa, teve sua edição de número 10 apreendida por ter 
sido totalmente censurada. Tratava-se de um número dedicado à mulher brasileira. A 
manchete era: “A mulher brasileira de hoje”. Ao lado dessa manchete, havia os 
seguintes destaques: “Pesquisa: o que elas pensam e querem”; “Confissões de uma 
moça livre”; “Ciência: o corpo feminino”; “Eu me orgulho de ser mãe solteira”; 
“Por que a mulher é superior”; “Assista a um parto até o fim”. A edição era fruto de 
uma pesquisa realizada com 1.200 entrevistas sobre a mulher brasileira. Levantaram 
diversas situações vividas pelas mulheres e Carmen Silva, psicóloga e jornalista da 
equipe, fazia críticas ao tratamento dado às seções de “Conselho Sentimental” das 
revistas femininas. (TELES e LEITE, 2013, p. 42 e 43)  

Em relação às protagonistas elencadas, tanto os roteiros quanto a representação 

gráfica carregam os valores sociais e a visão hegemônica masculina daquela época. Por mais 

que o escritor ou o quadrinista fossem simpatizantes da igualdade de gênero, eles trabalhavam 

em histórias que, a princípio, eram voltadas em primeiro lugar para a excitação masculina. 

Vale destacar duas personagens que sempre são citadas por quadrinistas e estudiosos 

de quadrinhos eróticos: Barbarella (1962, fig. 51), de Jean-Claude Forest (1930-1998) e 

Valentina (1965), de Guido Crepax (1933-2003). 

Figura 51 - À esquerda, a heroína espacial Barbarella, criada por Forest em 1965; à direita a atriz Jane Fonda 
interpretando Barbarella em filme que estreou em 1968 – direção de Roger Vadim.  

       Fonte: Wikicommons. 
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Lucchetti (2005) e Pilcher (2008) concordam sobre a grande importância da heroína 

Barbarella nos quadrinhos eróticos da segunda metade do século XX. Fruto da imaginação do 

francês Jean-Claude Forest  (1930-1998) foi publicada pela primeira vez, em 1962, na revista 51

francesa “V Magazine”. Segundo Rosa (2003), houve apenas três histórias protagonizadas 

pela heroína: “Barbarella” (1962), “Les Colères du Mange Minutes” (1968) e “Le Semble 

Lune” (1977). Para esse autor, esses quadrinhos revolucionaram o mercado de gibis por terem 

as aventuras compiladas em álbuns e cadernos bicolores (fig. 52).  

Figura 52 - As página dos quadrinhos “Barbarella” (1962) se destacavam dos demais por serem impressos em 
duas cores, além de contar com o hábil traço de Forest.  

Fonte: Wikicommons. 

 “Até 1962, a Europa vivia em lua de mel com os comics tradicionais, principalmente da escola franco-belga (Tintin, 51

Lucky Luke, Alix, Black e Mortimer) e italiana. Foi então que surgiu, revirando tudo do avesso, Barbarella, criação 
de Jean Claude Forest, que desde 1952 buscava seu caminho na criação em quadrinhos. (…) No Brasil, a edição em 
álbum de Barbarela teve a tradução do ator e humorista Jô Soares.” (GOIDA e KLEINERT, 2014, p. 165)
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Lucchetti (2001) lembra que Barbarella é uma linda e sedutora terráquea que viaja 

pelo espaço sideral em busca de novas experiências e emoções, uma heroína de cabelos louros 

é inteligente e charmosa, sempre disposta a praticar sexo. Conforme apontado por Lucchetti 

(2005), Barbarela possui características de estrelas cinematográficas:  

(…) a naturalidade de Brigitte Bardot, a sensualidade selvagem de Sophia Loren, a 
impetuosidade de Virna Lisi e a beleza escultural de Ursula Andress) e tendo surgido 
num período em que eram esquecidos preconceitos seculares e quebrados antigos tabus, 
Barbarella soube lutar por seus direitos ao pregar, acima de tudo, a liberdade e o ‘amor 
livre’, além de não sentir o menor constrangimento em ter relações sexuais com um 
homem, uma mulher ou um andróide. Deve ser ressaltado que Barbarella tem uma 
importância fundamental para a História em Quadrinhos, pelo fato de haver sido criado 
com ela um novo tipo de mulher nos quadrinhos: a mulher decidida, independente, 
inflexível, inteligente e extremamente liberal (LUCCHETTI, 2005, p. 33). 

Para Pilcher (2008), Barbarella é a representação da liberação sexual da mulher, 

reflexo dos movimentos feministas dos anos 1960. No entanto, para Boff (2014), há 

controvérsias em considerar a protagonista como símbolo feminista ou da revolução sexual da 

época “Nesse sentido, pode-se questionar a real vontade sexual da personagem, já que, em 

muitos momentos, ela não utiliza o corpo para obter sexo, mas o utiliza para obter outra coisa, 

o que evidencia a utilização do próprio corpo como uma espécie de moeda de troca” (BOFF,

2014, p. 102). Para essa autora, a representação da personagem criada por Forest apresenta

proporções condizentes com uma mulher do mundo real, ao contrário das demais super-

heroínas que são representadas com corpos idealizados.

Após Barbarella, surgem outras histórias em quadrinhos de ficção científica tendo como 

protagonistas mulheres em épocas futuristas, como Jodelle (1966), Pravda (1967) e Scarth (1969). 

Valentina ocorreu-me espontaneamente, sem referência a nenhuma outra história em 
quadrinhos. Mesmo apreciando muito a obra de Forest, eu imagino que a diferença 
essencial entre Valentina e uma personagem como Barbarella (ou Pravda, de 
Peellaert) é que Valentina é mais fundamentada na realidade. Ela tem uma profissão 
e uma família, e está, portanto, mais próxima dos leitores que uma aventureira sem 
vínculos.  (CREPAX, 1982, p. 11 apud LUCCHETTI, 2005, p. 32) 

Acima está o relato do criador de Vatentina, o italiano Guido Crepax  (1933-2003), o 52

destaque aqui dado para personagem está no fato de ela não seguir os padrões das protagonistas 

 “‘Em grande parte foi graças ao trabalho de Guido Crepax que as histórias em quadrinhos passaram a ser 52

consideradas como a Nona Arte’. Frase do estudioso Marco Giovaninni, que de certa maneira sintetiza a 
enorme importância desse desenhista e criador milanês, um dos mais importantes nomes dos comics pós-
guerra. Depois de graduar-se em Arquitetura, Guido resolveu seguir a carreira artística de ilustrador, em Tempo 
Médico (1958).” (GOIDA e KLEINERT, 2014, p. 109)
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eróticas da sua época, ela é casada, tem filhos, esguia sem corpo escultural e, na maioria das 

vezes, vestia-se sem excesso de decotes, roupas justas e curtas. Os problemas que a personagem 

enfrenta também são mais realistas, são adversidades do cotidiano e não guerras nucleares, 

vampiros, nazistas, monstros espaciais… Goidanich e Kleinert (2011) apontam que a 

personagem foi inspirada fisicamente em Elisa Crepax, esposa de Guido, e, também, na atriz 

estadunidense de filmes mudos Louise Brooks (1926-1985) (fig. 53). 

Figura 53 - Valentina Rosselli, à esquerda, de Guido Crepax. Do lado direito, a atriz estadunidense de filmes 
mudo Louise Brooks, inspiração de Crepax para Valentina em 1965. 

Fonte: Wikicommons. 

A série “Neutron”, publicada pela primeira vez em 1965 na revista “Linus”, foi o 

primeiro trabalho profissional de Guido Crepax. Conforme Lucchetti (2005), o enredo em si 

não trazia nada de novo, pois tinha muita influência dos quadrinhos estadunidenses. O 

diferencial estava em sua apresentação visual que explorava bastante primeiríssimos planos 

de detalhes do corpo, além de angulações mais ousadas que, em alguns casos, até causam 

estranheza; tudo isso, disposto em uma diagramação de quadros que fugia do convencional 

(fig. 54). É marcante, também, a influência da Op Art, da Pop Art e do desenho publicitário. É 

nessa revista que surge, pela primeira vez, a personagem Valentina Rosselli. 
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Figura 54 - Guido Crepax não apenas produzia quadrinhos ricos culturalmente, as páginas das histórias 
exploravam diferentes formatos e composições dos quadros. Páginas de “Antropology 5” (1968). 

Fonte: Wikicommons. 

Goidanich e Kleinert (2011) lembram da entrada da personagem Valentina – número 

4 da revista “Linus”, terceiro capítulo de “La Curva di Lesme” – na série Neutron. Philip 

Rembrandt – crítico de arte e detetive – é recebido no aeroporto de Milão pela fotógrafa 
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Valentina Rosselli. De acordo com Lucchetti (2005), a primeira aparição de Valentina 

praticamente se resumiu a esta cena. Aos poucos ela foi ganhando mais importância nas 

histórias até o ponto de em dezembro de 1967, na revista “Ali Baba Robinson”, a história “La 

Forza di Gravità” ter como protagonista Valentina. Rembrandt sequer aparece, o homem do 

olhar paralisante se torna, aos poucos, apenas um crítico e professor de arte, esposo de 

Valentina e pai do filho que tiveram em 1970, Mattia. Lucchetti (2001) destaca que o amor da 

vida de Valentina sempre foi Philip, no entanto, isso não impedia que ela tivesse casos com 

outros homens ou mulheres. Houve uma grande mudança nas histórias de “Neutron” para 

“Valetina”, pois, tendo uma mulher como protagonista, a temática deixa de focar na ficção 

científica e nas tramas policiais e volta-se para assuntos cotidianos, sonhos, fantasias, 

recordações e alucinações da protagonista. Nesse aspecto, Valentina e Maria Erótica se 

aproximam por, frequentemente, viverem aventuras que ocorrem apenas em suas fantasias.  

Boff (2014) aponta Valentina como uma das protagonistas de quadrinhos eróticos 

que possui maior complexidade psicológica:  

Em Valentina, Crepax costuma misturar pensamentos, discursos bem e mal 
articulados, sonhos, fantasias eróticas da protagonista, histórias fantásticas que 
compõem uma narrativa complexa e por vezes quase hermética. Também é comum 
que a personagem principal, Valentina, leve tempo até que apareça nua. (BOFF, 
2014, p. 104) 

Apesar disso, no geral, nas histórias a protagonista Valentina não possui falas longas 

tendo o narrador maior protagonismo sob esse aspecto. “Nesta perspectiva, Valentina, apesar 

de conter identidade (nome, profissão, personalidade), continua no âmbito do objeto sobre o 

qual uma história é contada” (BOFF, 2014, p. 106). 

Após terem sido apresentadas algumas das principais protagonistas dos quadrinhos 

eróticos, na seção seguinte é desenvolvida uma análise comparativa entre essas personagens. 
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3.3.3 Análise comparativa das protagonistas eróticas 

Burke (2004) recomenda analisar diferentes representações visuais do assunto 

estudado. Deste modo, é possível identificar se o trabalho do artista é reflexo de sua visão 

pessoal de mundo ou dos valores da sociedade da sua época. A partir dessa recomendação foi 

produzido o infográfico na página seguinte (fig. 55) relacionando as protagonistas, suas 

respectivas datas de criação e os principais eventos mundiais e nacionais das décadas 

analisadas: 1960 e 1970. 
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Figura 55 - 17 protagonistas de quadrinhos eróticos, destaque para as década de 1960 e 1970. Maria Erótica é 
criada por Seto em 1969. Nas laterais eventos nacionais e internacionais daquela época.  

Infográfico: Leandro Luiz dos Santos. 
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Considerando o infográfico da página anterior, foram encontradas em na amostragem 

(17) analisada as seguintes características dominantes nas protagonistas:

• Apenas Barbarella e Valentina tiveram filhos, sendo que a última é a única casada

dentre todas as protagonistas analisadas. Valentina é bastante peculiar e será tratada

à parte logo mais. As loiras são maioria (8), seguidas das morenas (6) e, por último

as ruivas (3); não foi encontrada nenhuma protagonista negra. A maioria (14) é

representada com cabelos longos;

• Observa-se que praticamente todas as personagens são retratadas de maneira sensual

com corpos esculturais e formas generosas. Provavelmente em decorrência dessa

característica, quase todas também são retratadas com roupas justas, curtas ou

decotadas; quando não estão semi-nuas ou nuas por completo. Valentina, mais uma

vez, é exceção por ser esguia e, na maioria das vezes, usar roupas “comportadas” e

elegantes; Miss Lane também veste-se elegantemente;

• Quanto à ocupação, na maioria das personagens, foi difícil identificar informação

sobre atuação profissional. Em uma observação preliminar, em apenas 9 delas foram

encontrados indícios de ocupação, e dentre as profissões identificadas estão:

membro do exército (2), investigadora/espiã (2), modelo (2), viajante espacial (1),

fotógrafa (1), motoqueira (1), lutadora (1), bailarina (1), prostituta (1) e pistoleira (1)

– algumas tinham duas ocupações;

• Ao menos 7 personagens tiveram inspiração em pessoas da vida real: Jane, na

esposa de seu criador Pett; Little Annie Fanny, nas atrizes Brigitte Bardot (1934-) e

Marilyn Monroe (1926-1962); Barbarella, na francesa Brigitte Bardot; Valentina, na

esposa de Crepax e na atriz estadunidense dos anos 1920 Louise Brooks

(1906-1985); Jodelle, na cantora francesa Sylvie Vartan (1944-); Pravda, na cantora

francesa Françoise Hardy (1944-); Katy Apache, na atriz estadunidense Rachel

Welch (1940-).

Observando aspectos de personalidade e comportamento, grosso modo, podemos

dividir em dois grupos amplos: as ingênuas, inocentes, meigas e/ou vulneráveis (6 

protagonistas: Jane, Miss Lace, Little Annie Fanny, Phoebe Zeit-Geist, Blanche Épiphanie e 

Paulette Gulderbilt); do lado oposto temos as decididas, independentes, atuantes e/ou 

voluptuosas (11 protagonistas: Barbarella, Valentina, Jodelle, Pravda, Mirza, Sally Forth, 
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Wanda, Vampirella, Scarth, Honey Hooker e Katy Apache). 

A partir dos pontos identificados – ao menos na amostra analisada – pode-se sugerir 

uma “persona” com características mais comuns das protagonistas mulheres do anos 1960 e 

1970: loira, solteira, sem filhos, corpo escultural, roupas sensuais e de personalidade decidida, 

independente, atuante e voluptuosa. No quesito ocupação, é difícil arriscar algum parecer 

devido à insuficiência de informação. Apesar disso, as características da persona criada cabem 

perfeitamente em Maria Erótica. Na análise de temas das histórias em quadrinhos feita 

anteriormente, identificamos que policial/crime/espionagem foi campeão com 6 revistas. Essa 

temática também é a que mais se faz presente nos quadrinhos de Maria Erótica. A partir da 

análise preliminar das histórias em quadrinhos eróticas protagonizadas por mulheres nas 

décadas de 1960 e 1970, há evidências de que Claudio Seto pode ter criado Maria Erótica em 

consonância com o que os quadrinistas europeus e estadunidenses estavam produzindo na 

época. Na seção seguinte serão abordados os quadrinhos eróticos no Japão e sua possível 

influência na obra de Seto. 

3.3.4 Os quadrinhos no Japão 

3.3.4.1 O estilo manga 

O gravurista Katsushika Hokusai (1760-1849) utilizava o termo manga para coleções 

de esboços rápidos, voltadas para seus discípulos, retratando paisagens, flora, fauna, cenas 

cotidianas e sobrenaturais. Conforme aponta Koyama-Richard (2007), o termo é composto 

por dois ideogramas: “man” (algo executado de improviso) e “ga” (desenho). O sentido de 

tiras compondo uma narrativa foi adotado no século XX. Ainda, segundo Koyama-Richard, 

no Japão, o termo mangá foi usado mais amplamente na Era Meiji (1868-1912) até o pré-

Segunda Guerra para tiras satíricas e políticas de 4 quadros, diferente do conceito de narrativa 

longa como conhecemos hoje. De acordo com esse autor, o estilo mangá de quadrinhos data 

do período Nara (710-794), quando eram produzidos os emakimonos (fig. 56), sistemas 

horizontais de narrativas com imagens e textos. 
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Figura 56 - Os emakimonos, em formato de rolos, originalmente foram concebidos pelos chineses. Esse tipo de 
arte adquiriu um mais característico japonês por volta da metade do século XII.  

Fonte: Arte na Mente. 

No pós-Segunda Guerra, os cartoons dos Estados Unidos influenciaram os tradicionais 

mangás, dando mais expressividade aos personagens. Koyama-Richard demonstra que a 

mudança também se deu no seu conteúdo: durante a ocupação estadunidense (1945-1952) 

proibiram os japoneses de cultivarem atividades de espírito combativo e de subserviência ao 

Estado. Como resultado, foram banidos assuntos relacionados ao militarismo e à guerra. Até 

mesmo lutas marciais como judô, kendô e karatê foram consideradas ilegais, sendo introduzido 

o beisebol como esporte. Diante dessas privações os artistas passaram a reinventar o mangá, e

histórias envolvendo tecnologia e ficção científica entraram para o rol dos temas publicados.

Danner e Mazur (2014) apontam que no pós-guerra se desenvolve na região de Osaka 

um estilo de mangá mais popular com formato de baixo custo em papelão e vendido por 

ambulantes e em lojas de doces. Nesse ambiente, surgem os trabalhos de Osamu Tezuka, sendo 

seu primeiro sucesso “Shin Takarajima” (A nova ilha do tesouro), em 1947. O talento do 

quadrinista logo chamou a atenção das grandes editoras de Tóquio que o contrataram. Nessa 

nova fase ele cria, em 1952, “Tetsuwan Aton” (posteriormente conhecido mundialmente como 

Astro Boy). Essa publicação tinha por características influências estadunidenses, especialmente 

da Disney, como narrativa e traços mais dinâmicos. Astro Boy (fig. 57) influenciou os mangás 

por pelo menos dez anos. Muito possivelmente Claudio Seto – durante a infância e a 

adolescência – fez parte do público que consumia esse tipo de publicações. 
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Figura 57 - Tetsuwan Aton – no Brasil Astro Boy – famosa criação de Osamu Tezuka. Observe que no estilo 
mangá os quadros fogem do gride estático ocidental.  

Fonte: Books Toron. 

Em entrevista, Rosa  (2018) explica que o que marca o estilo dos quadrinhos de 53

Claudio são a grande quantidade de cenas apenas visuais, de cenas de ação, o humor e os 

desenhos estilizados; simplificados como no estilo mangá, sem ter necessariamente cenários 

em todos os quadros que, por sua vez, são fragmentados. Nesse aspecto, Rosa também vê 

influência do cinema. 

“Mangá é praticamente…é como se fosse um cinema desenhado” declarou em 

entrevista Júlio Shimamoto  (2018), considerado um dos pioneiros dos quadrinhos de terror 54

no Brasil. Shimamoto afirma que o cineasta japonês Akira Kurosawa (1910-1998) teve 

bastante influência em sua formação profissional enquanto quadrinista, especialmente na 

construção de personagens samurais. A preferência por planos de detalhe de Kurosawa e do 

italiano Sergio Leone (1929-1989), cineasta de filmes de faroeste, foram aspectos que o 

53 Franco de Rosa (São Paulo-SP, 1956-), quadrinista, foi editor auxiliar de Claudio Seto na Grafipar.
54 Júlio Yoshinobu Shimamoto (Borborema-SP, 1939-), quadrinista, trabalhou com Claudio Seto na Grafipar. 
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influenciaram. Na Grafipar, o quadrinista ilustrou principalmente para as revistas “Sexo em 

Quadrinhos”, “Perícia” e “Sertão e Pampas”. Júlio Shimamoto (2018) conta que Claudio Seto 

tinha muitas caixas repletas de mangás que eram lidos em japonês. Franco de Rosa (2018) 

acrescenta que as principais inspirações de Seto para os quadrinhos foram, primeiramente, os 

mangás e a cultura japonesa; depois o cinema. Para ele, o interesse de Claudio pelo mangá era 

o seu diferencial na época comparativamente com outros autores.

3.3.4.2 O estilo gekiga 

Na mesma Osaka, segundo Danner e Mazur (2014), um grupo de jovens formado por 

Yoshihiro Tatsumi, Takao Saito e Masahiko Matsumoto fez frente à hegemonia de Tezuka, 

apesar de o admirarem. Em 1956 eles criaram o estilo gekiga (imagem dramática) voltado  

para o público que estava entre a infância e a idade adulta. O público principal do novo estilo 

de publicação eram os jovens, atraídos por histórias de suspense e mistério, inspiradas 

esteticamente no noir – estilo de cinema francês e estadunidense – que explorava o contraste 

entre claro e escuro em histórias de mistério , suspense , romances policiais . O gekiga 55 56 57

também valorizava os planos de detalhe em diferentes ângulos nos quadros das narrativas. O 

estilo gekiga tem dentre suas características o hibridismo, principalmente por assimilar 

manifestações culturais ocidentais. 

Hall (2014) defende que há dois fenômenos chave para melhor compreender as 

relações de identidade cultural no intercâmbio entre as nações: o primeiro é a Tradição, que diz 

respeito à tentativa das nações de reaverem a pureza anterior; a segunda é a Tradução, quando 

ocorre a aceitação de que as identidades sofrem a ação da história, da política, da representação 

e da diferença. Da oscilação entre essas duas concepções emergem o que o autor chama de 

culturas híbridas. A história do mangá dá indícios de ele ser uma cultura híbrida.  

Mais para o final da década de 1950, segundo Danner e Mazur (2014), o Japão 

passou por um momento de agitação social com a intensificação da Guerra Fria, 

semelhantemente ao restante do mundo. Os mangás caíram no gosto de universitários 

55 Uma história desse gênero é “O diabo de Rachomon”, de Chotaro Ishimori
56 São exemplos: “Medo da mamãe”,  de Kazuo Umezu (1965); “Inferno vermelho”, de Kazuo Murakami 
57 “A sorte não errou”, de Jiro Kuruoda; “Mão de ladrão”, de Kenji Asumada; são exemplos desse gênero.
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engajados politicamente, afoitos por temáticas esquerdistas e de violência. Na agitada década 

de 1960, os jovens japoneses passaram a se identificar com mangás de conteúdo mais 

maduro: mais relevante psicologicamente, social, corajoso e sexualizado. Havia mercado para 

diversos tipos de público: o mangá do tipo shonen era voltado para meninos, já o shoujo (fig. 

57), para meninas; os mangás josei eram lidos pelas moças, os rapazes eram adeptos do 

seinen. Esse último, marcadamente com temática de detetives e espiões, envolvendo cenas de 

violência, assassinatos e interlúdios sexuais. 

Figura 57 - Mangá estilo shoujo – para meninas – de Riyoko Ikeda (1975). A diagramação dos quadros foge do 
padrão de leitura espaço/tempo, o erotismo também é mais sutil.  

Fonte: “Quadrinhos: uma história moderna”, de Danner e Mazur. 



148

Cé (2015) ressalta que os heróis dos mangás são diferentes física e psicologicamente dos 

heróis clássicos dos quadrinhos ocidentais. Enquanto que no ocidente os eles são fortes, confiantes 

e politicamente corretos, nos mangás é explorado mais o caráter humano dos personagens, logo, 

eles têm uma aparência física mais próxima do que é visto nas ruas japonesas: pessoas magras, 

estatura mediana, cabelos escuros (exceção são as heroínas shoujo). Os personagens têm 

qualidades e defeitos como os seres humanos reais, gerando empatia com os leitores garantindo 

mais popularidade para a publicação. Na dissertação será focado o estilo seinen por ser voltado 

para homens, semelhantemente aos quadrinhos eróticos ocidentais da seção anterior. De acordo 

com Danner e Mazur (2014), no estilo seinen as histórias de samurais misturavam violência com 

temas políticos de consciência de classe, como as obras de Sanpei Shirato, “Ninja 

Bugeicho” (1959-1962), “Kamui-Den” (A lenda de Kamui 1964-1972) e “Kozure Okami” (Lobo 

solitário 1970-1976 – fig. 58). Takao Saito, criador do estúdio Saito Productions de Osaka, foi o 

principal representante do estilo seinen, fornecendo séries de ação e detetive para Tóquio. 

Figura 58 - “Kozure Okami” (1970-1976) – Lobo Solitário em português. Características mangá vistas: uso de 
linhas para movimento, cenas de ação em quadros que forem do formato convencional ocidental.  

  Fonte: Beyond the Bunker. 
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De acordo com Danner e Mazur (2014), o “Lobo Solitário” – de Kazuo Koike e 

Goseki Kojima – tem por protagonista o samurai assassino Itto Ogami que busca vingança 

pela morte de sua família. Ele anda pelo Japão do Período Edo prestando serviços como 

matador de aluguel ao lado de seu filho, Daigoro, pouco maior que um bebê e único 

sobrevivente da família. Outro mangá seinen dos anos 1970 é “Dousei Jidai” (Época da 

coabitação, 1972), de Kazuo Kamimura, no qual uma jovem relata o primeiro ano que viveu 

com seu namorado sem estarem casados. Esse mangá acaba sendo experimental por fugir da 

temática tradicional seinen caracterizada pelo machismo. Na narrativa, o erotismo aparece em 

um tom introspectivo e poético. Foi publicado na revista seinen “Weekly Manga Action” que 

também publicou “Lobo Solitário” (DANNER e MAZUR, 2014). 

Como vimos no capítulo 1, na década de 1960, nos Estados Unidos, surgiu o 

movimento underground no meio quadrinístico. O Japão também teve experiência semelhante 

na mesma época; Danner e Mazur (2014) destacam a revista “Garo”, fundada em 1964 por 

Sanpei Shirato e por Katsuichi Nagai. As grandes editoras de Tóquio estavam dominando o 

mercado dos mangás, então, os dois japoneses resolveram criar um local próprio que 

preservasse a liberdade de criação.  

Na revista fez bastante sucesso o quadrinista Yoshiharo Tsuge no cenário dos mangás 

alternativos, que já tinha experiência desde os anos 1950 com o movimento gekiga. Segundo 

Danner e Mazur, Tsuge não trabalhava de forma comercial e fugia das convenções de gênero, 

apresentando finais ambíguos e anticlímax. Caracterizava-se por ter um vocabulário pessoal e 

por gostar de temas relacionados às mudanças da sociedade do Japão da época e da alienação 

do homem japonês contemporâneo. Yoshiharo criou um novo estilo de mangá chamado 

watakushi (eu-quadrinhos, em japonês), caracterizado por narrativas em primeira pessoa e 

com grande subjetividade (fig. 59).  
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Figura 59 - Mangá publicado na revista Garo em 1971, mangás “alternativos” com histórias subjetivas em 
primeira pessoa. Cenas eróticas da história “Karui Kata, de Shin’ichi Abe”.  

      Fonte: Quadrinhos – uma história moderna. 

Outro quadrinista de mangás alternativos foi Yoshihiro Tatsumi – tido como um dos 

fundadores do gekiga – considerado por Danner e Mazur (2014) como um artista que 

explorava de forma sombria a alienação sexual dos homens japoneses da época, destacando-

se por seu sensacionalismo franco e por sua crítica social: “Seus jovens protagonistas 

masculinos parecem ocos e vazios, enquanto os homens mais velhos são alquebrados pela 
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idade, exaustos, impotentes, e as mulheres são sedutoras, traiçoeiras” (DANNER e MAZUR, 

2014, p. 82). 

A “Garo” teve seu auge no início da década de 1970 e, depois, suas vendas foram 

gradativamente caindo. Entretanto, a revista continuou sendo referência como uma publicação 

onde novos artistas podiam se rebelar contra a indústria do mangá cada vez mais 

homogeneizada. 

Danner e Mazur (2014) afirmam que durante os anos 1950 os mangakas – 

quadrinistas de mangá – que produziam shoujo eram em sua maioria homens. No entanto, os 

editores, com intuito de aumentar o número de leitoras, passaram a contratar cada vez mais 

mulheres na produção dos mangás shoujo – percebe-se que, diferentemente das quadrinistas 

estadunidenses, as japonesas respondiam a um editor homem. O termo shoujo em japonês 

remete à clausura e à virgindade: “raramente se descreviam romances heterossexuais; a 

literatura focava principalmente o mundo inteiramente feminino de escolas para meninas, e 

amizades entre mulheres, muitas vezes em um estilos literário sonhador e 

delicado.” (DANNER e MAZUR, 2014, p. 69). Porém, encontramos algumas publicações 

shoujo que fugiam desse padrão: Fire (Fogo/1969), de Hideko Mizuno, com cenas de sexo 

praticamente explícitas em um enredo que mistura rock, drogas, preconceito e Guerra do 

Vietnã; Tanjou (Nascimento/1970), de Yumiko Oshima, adolescente grávida que se depara 

com a questão do aborto; Shiroi Heya no Futari (Casal no quarto branco/1971), de Ryoko 

Yamagishi, com temática homossexual em colégios internos. Danner e Mazur (2014) 

destacam o Grupo de 24 , formado nos anos 1970 por jovens que durante a adolescência na 58

década anterior já batalhavam para serem reconhecidas como quadrinistas. Essas mulheres 

abordaram questões de identidade de gênero e de sexualidade, conseguindo obter sucesso no 

contexto comercial tradicional japonês. 

Imagens sobrepostas foram usadas para ilustrar pensamentos e lembranças, 
enquanto os ‘manequins’, representações de um personagem de uma lado da página, 
eram um método shoujo de mostrar o figurino, mas também sugeriam a existência 
de um personagem fora da temporalidade quadro a quadro da narrativa. (DANNER 
e MAZUR, 2014, p. 71 – grifos nossos) 

 “Hana no nijuuyo nen gumi”, em japonês. O nome do grupo foi dado em virtude de a maioria das moças terem 58

nascido por volta do ano 24 da era showa do calendário japonês, correspondendo ao ano de 1949.
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Algumas das experimentações shoujo foram usadas por Claudio Seto em histórias de 

Maria Erótica, como veremos nos capítulos seguintes. Também observamos que a temática de 

espionagem e investigação – característica do estilo gekiga – são o fio condutor das histórias 

de Maria Erótica. Em algumas edições da revista encontramos ainda temas psicológicos, outra 

característica gekiga. Primeiramente, antes de se iniciar a apresentação da heroína, será 

abordada a biografia de seu criador: Claudio Seto Takeguma, ou, simplesmente Chuji. 
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4 CLAUDIO SETO, UM DOS PIONEIROS DO MANGÁ NO BRASIL 

“Espelho quebrado / Vaidade em cacos / Surge o monte Fuji”, Danton (2012) atribui 
esse haicai  – poesia japonesa de três versos – a Noriyasu Seto, avô de Claudio Seto.  59

Claudio Seto nasceu Chuji Seto Takeguma, em 22 de julho de 1944, na pequena 

cidade de Guaiçara, interior de São Paulo, conforme indica Gonçalo Junior (2010). A 

mudança de nome ocorreu, segundo Seto (2006), quando ele concluiu o curso primário em 

uma escola rural de Jundiaí. Na época, a instituição não diplomava crianças que não fossem 

batizadas, ou seja, cristãs; Chuji era de família budista (fig. 60). Gonçalo Junior (2010) 

acrescenta que Seto era filho de Yoshinori Takeguma, caixeiro viajante, e, de Yoshie Seto, 

dona de casa; ambos eram filhos de japoneses que imigraram para o Brasil.  

Figura 60 – Claudio, na verdade, se chamava Chuji Seto Takeguma. Na foto de família – fins dos anos 1940 – 
ele está ao lado do bebê; Noriyasu, seu avô está sentado. 

Foto: Família Seto. 

 “LIT 1 forma de poesia japonesa surgida no sXVI e ainda hoje em voga, composta de três versos, com cinco, 59

sete e cinco sílabas, que ger. tem como tema a natureza ou as estações do ano” (HOUAISS, 2001, p. 1503)
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Após a capitulação do Japão na Segunda Guerra Mundial – 2 de setembro de 1945 –

os japoneses sofreram uma série de sanções que iam além do campo político-econômico-

militar, atingindo, também, a própria cultura  do país. Depois do ataque japonês à base 

estadunidense de Pearl Harbor – 7 de dezembro de 1941 –, os Estados Unidos passaram a 

propagar a ideia de que todo o continente americano também correria o risco de ser atacado. 

O Brasil, por pressão do presidente estadunidense Franklin Roosevelt (1882-1945), declarou 

guerra aos países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Os imigrantes desses países e seus 

descendentes passaram a ser tratados de forma diferenciada pelo Estado brasileiro, na época 

sob presidência de Getúlio Vargas (1883-1954). Antes mesmo do Japão ter sido derrotado, os 

imigrantes japoneses residentes no Brasil já sofriam represálias. Segundo Gonçalo Junior 

(2010), os imigrantes japoneses precisavam de autorização para viajar até mesmo entre 

cidades próximas; aparelhos de rádios podiam ser confiscados; reuniões e assembleias não 

estavam autorizadas; a circulação de jornais e panfletos das comunidades estava proibida; 

correspondências em japonês eram ilegais; podiam ocorrer revistas surpresa nas residências 

por policiais; chegou-se ao ponto de serem criados locais de confinamento com circulação 

restritas para a comunidade.  

Com o final da Segunda Guerra, o avô de Seto do lado materno, Noriyasu, fez parte 

do movimento Shindô-Renmei (Liga do Caminho dos Súditos, em japonês), conforme indica 

Danton (2012). Tratava-se de um grupo de imigrantes japoneses que afirmavam que a 

capitulação do imperador japonês, Hirohito, era uma fraude. Desse modo, o movimento tinha 

dois objetivos : não permitir que notícias sobre a derrota japonesa fossem espalhadas e matar 60

aqueles que aceitassem que o Japão foi derrotado, os chamados corações sujos. Gonçalo 

Junior (2010) acrescenta que o movimento era  uma organização nacionalista fundada em 

1942 na cidade de Marília, interior de São Paulo. Os membros foram influenciados por ex-

militares japoneses que imigraram para o Brasil durante a guerra, com o intuito de estabelecer 

residência no país inimigo. Claudio Seto, no documentário “O Samurai de Curitiba” (2011), 

compartilhou um episódio que ocorreu com seu avô Noriyasu em junho de 1944, um mês 

 “Além de uma faca e da bandeira imperial do Japão, os matadores da Shindô-Renmei levavam uma carta de 60

suicídio cívico que deveria ser assinada pelo ‘traidor’, na qual se confessava envergonhado por ter pensado na 
derrota e imaginado que o imperador poderia perder a guerra. Com recursos arrecadados entre membros e 
milhares de simpatizantes nas comunidades, o movimento expandiu suas ações a táticas de contrainformação. 
Gráficas e estações de rádio clandestinas foram montadas e circulou até uma edição falsificada da revista 
norte-americana Life que falava de uma tal vitória final japonesa.” (GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 53)
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antes do quadrinista nascer. O ancião tinha uma pequena fábrica de saquê junto à residência, 

porém, como no local havia uma infestação de formigas, ele decidiu usar um formicida 

líquido inflamável  dentro do formigueiro. Noriyasu (fig. 61) não tinha noção das dimensões 

da infestação que se alastrava até a linha férrea próxima da casa. O líquido acabou entrando 

em combustão e provocou uma explosão, fazendo com que o Exército cercasse a residência. 

Na época, as rádios locais espalharam o boato de que estava acontecendo um ataque japonês. 

Toda a família Seto foi detida, inclusive Claudio, ainda na barriga da mãe; posteriormente, 

após averiguações, foram soltos. A história relatada por Seto aparenta ser tragicômica, no 

entanto, em 1946, seu avô foi para a prisão da Ilha Anchieta, após investigações do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) sobre o Shindô-Renmei,  sendo 

considerado um dos cabeças do movimento.  

Figura 61 – Noriyasu Seto, avô de Chuji, na década de 1940.   

Foto: Família Seto. 

De acordo com Gonçalo Junior (2010), como no interior de São Paulo corriam 

boatos de ataques a famílias de origem japonesa, os Seto, com receio, deixaram Guaiçara. 

Alguns foram para São Paulo e outros para a casa de  um tio em Avaré. Depois que os ânimos 

se acalmaram, Noriyasu foi libertado e a família toda retornou à Guaiçara. 
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Retomando o haicai inicial, Danton (2012) relata que Claudio Seto (fig. 62) contou 

que um dia, ainda criança, estava brincando com seus primos de jogar bola dentro do quarto 

de seu avô, Noriyasu. Em meio às brincadeiras os netos acabaram quebrando, acidentalmente, 

o espelho do guarda-roupa do ancião japonês.

Figura 62 – Chuji Seto com 5 anos em 1949.   

Foto: Família Seto. 

Daí, fugimos, e fomos dormir. Na manhã seguinte, quando o velho Seto foi nos 
buscar no quarto, pensamos que íamos levar um castigo daqueles. Ele já tinha 
recolhido os cacos do espelho e na porta do guarda roupas só havia uma madeira 
branca que ficava atrás do espelho.O velho Seto nos fez sentar em posição seiza 
(lótus japonesa) diante do guarda roupa e como castigo tivemos que ficar vendo ele 
pintar um haigá (haikai com desenho) na madeira onde antes existia espelho (SETO, 
2006, parte I). 

Noriyasu começou a desenhar sobre a madeira onde havia o espelho o monte Fuji ao 

fundo, um lago e um salgueiro de cujos galhos caiam folhas que se transformavam no poema 

que ele acabara de criar: Espelho quebrado / Vaidade em cacos / Surge o monte Fuji. “Essa 

interação texto-desenho-significado me [Claudio Seto] impressionou muito e durante muitos 

anos da minha vida, ficou na minha cabeça que arte é a interação desses elementos: texto, 

desenhos e significado” (SETO apud DANTON, 2012, p. 14).  

Claudio Seto, de acordo com Gonçalo Junior (2010), começou a frequentar o Grupo 

Escolar Antonio Francisco dos Santos Junior aos oito anos. Até então tinha sido aluno da 
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escola japonesa que acabou sendo fechada por pressão de um movimento liderado pelo diretor 

da escola brasileira, o qual acreditava que, depois dos transtornos da guerra, a influência 

nipônica deveria ser afastada. Segundo o mesmo autor, por um longo período os pais de Seto 

passaram por dificuldades financeiras, por isso, Chuji viveu na casa do avô Noriyasu, entre 

1956 e 1960. Seto descreve como fazia para comprar gibis quando criança: 

Tinha um cara dentro dos trens, que vendia revistas, jornais, pipoca e bebidas para 
os passageiros. Eu ficava na estação ferroviária esperando o trem e comprava dele. 
Na verdade tinha poucas opções, então eu comprava tudo que era lançado. Para 
comprar almanaques de capa dura, como o “Almanaque do Guri” ou “Almanaque 
do Globo Juvenil”, eu pegava o trem com meu irmão e ia até Bauru na data do 
lançamento. E olha que na época ,uma viagem de Guaiçara a Bauru levava um dia 
inteiro! (SETO, 2006, parte I – grifos nossos) 

Posteriormente, voltou a morar com os pais em Sorocaba, onde começou a ajudar um 

primo que negociava tomates com os produtores e revendia para empresa Cica de extrato de 

tomate. “Foi numa dessas colheitas que Chuji resolveu colocar em prática um velho e solitário 

passatempo: a pintura. Desde o dia em que o avô fez o haicai na tábua do espelho quebrado 

que nunca mais parou de desenhar” (GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 60). Esse autor destaca 

que Seto fez pinturas na lataria do caminhão do primo e, quando os outros motoristas viam a 

decoração, também queriam uma arte em seus veículos. Por um tempo, com o auxílio da 

divulgação do primo, Chuji ganhou dinheiro com esse tipo de pintura. No entanto, sua mãe 

queria que ele estudasse e tivesse um emprego na cidade, e isso fez com que o jovem acabasse 

deixando o novo negócio. Mais tarde, ele conseguiu emprego na Companhia Nacional de 

Estamparia como ajudante na limpeza de cilindros de bronze usados na impressão das 

estampas. Frequentemente ele ia até o setor onde as estampas eram desenhadas para pegar as 

artes para a impressão: “Era entrar na seção e ver todos aqueles artistas batendo papo, 

tomando cafezinho o dia todo, enquanto eu lavava cilindros lá embaixo como um burro de 

carga. Concluí que meu negócio era ficar na moleza de um estúdio de desenho e não fazer 

serviços pesados.” (SETO apud GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 61). Seto tentou fazer parte do 

setor, mas, acharam que seus desenhos estavam ainda muito simples. Mesmo assim, o artista 

não se abateu, e tempos depois conseguiu um emprego temporário de desenhista para cartazes 

da Loja Coteninga que estava se instalando na cidade “O tipo de desenho que eu fazia não 

prestava para a publicidade. Eram horríveis, admito e ele [Sereno, decorador da loja] me fez 

acreditar, mas, até então, como acreditara na conversa dos caminhoneiros amigos dos meus 
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primos, achava que sabia desenhar” (SETO apud GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 61 e 62).  

Seto decidiu voltar a estudar para concluir o colegial, indo para as aulas à noite na 

cidade vizinha. Conforme Gonçalo Junior (2010),  Claudio Seto era colega de um operário da 

fábrica de tecidos Votorantim e pediu a ele para ver se precisavam de alguém no setor de 

desenho. Como a resposta foi positiva, desta vez ele decidiu se preparar desenhando algumas 

propostas de estampas. Na entrevista disseram que os trabalhos dele eram diferentes dos 

produzidos na fábrica, no entanto, acabaram dando o cargo para Seto. Na Votorantim, ele teve 

como colega o desenhista Wilson Campos que admirava quadrinhos e animação . Quando  foi 

indagado se desenhava quadrinhos, querendo ser cortês respondeu sim, e dali para frente 

Wilson insistiu para ver seus desenhos. Depois de algum tempo, o jovem decidiu copiar 

algumas páginas de quadrinhos japoneses que tinha em casa e levou para Wilson  “Nunca tive 

coragem de contar para Campos que aquelas páginas foram copiados dos quadrinhos 

japoneses, mesmo porque, naquela época, ninguém conhecia mangá. Fiz isso para não 

decepcioná-lo, principalmente. E eu não podia perder o emprego também” (SETO apud 

GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 63).  

O colega mostrou para Seto parte do cenário dos quadrinhos nacionais dos anos 1960 

(gibis do Mazzaropi, Bidu, Oscarito & Grande Otelo, entre outros), trazendo semanalmente 

pequenas pilhas de gibis que o jovem “devorava” no ônibus, no horário do almoço, ficando 

viciado em história em quadrinhos. Não demorou para acreditar que poderia desenhar suas 

próprias histórias. Apesar disso, os desenhos de Seto não corresponderam às expectativas da 

Votorantim e ele foi transferido para o setor de fotolito, no entanto, manteve contato com 

Campos que o estimulou a começar a produzir cartuns e tiras. Na época, Maurício de Souza 

(1935-) já era conhecido no meio dos quadrinhos e publicou no jornal “Folha de São Paulo” 

um anúncio procurando desenhistas. Seto e Campos se interessaram em participar da seleção, 

todavia, o destino colocou outra oportunidade para o jovem oriental que acabou não 

concorrendo à vaga (GONÇALO JUNIOR, 2010) 

Gonçalo Junior (2010) conta que Seto, por meio de um amigo  que era funcionário 

das lojas Arapuã, soube de uma vaga de desenhista para o “Jornal do Lar” (depois chamado 

de Suplemento Feminino Arapuã), distribuído para os clientes via mala direta. Era final de 

1965 quando Seto foi contratado e deixou a Votorantim. No novo emprego também passou a 

ilustrar folhetos promocionais e a criar uma página de curiosidades, passatempos e tiras para a 
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seção Parque Infantil da revista.  

A Arapuã tinha um jornal de ofertas, chamado Jornal do Lar, e deram duas páginas 
semanais para mim. Uma de quadrinhos e outra de passatempos. Foi aí que 
publiquei meus primeiros mangás. Eram tiras de um personagem chamado “Iê-
Iêzinho”, um cabeludo, porque os Beatles estavam na moda e no Brasil ,na época, 
batizaram o rock deles de “Iê-Iê-Iê” (por causa dos “Yeah, Yeah, Yeah” que eles 
cantavam direto). Outra tira que eu fazia nesse jornal era do gato Gatonildo. E as 
minhas primeiras páginas de quadrinhos mesmo foram do meu personagem Beto 
Sonhador [futuro coadjuvante de Maria Erótica], que na época era um bandeirante. 
(SETO, 2006, parte I – grifos nossos) 

Para tentar alavancar sua carreira de quadrinista, Seto colocou na relação de clientes 

de mala direta da Arapuã editoras de quadrinhos de São Paulo como Outubro, La Selva, 

Trieste, Roval e Pan-Juvenil. Um dia ele recebeu uma ligação de Minami Keizi (1945-2009), 

da editora Pan-Juvenil, que tinha visto seus trabalhos e ficou interessado, pedindo  para que 

enviasse por correio alguns trabalhos. Passaram dois meses e Seto não recebeu resposta, até 

que,  folheando a seção de cartas da revista “Humor Negro” número 3 (da Pan-Juvenil) viu a 

seguinte mensagem de Minami, sob o pseudônimo de Dracolino: “Seus desenhos e piadas são 

ótimos. Nada tem que aprender. Considere-se como um membro do nosso departamento 

artístico. Aguardamos a sua visita para acertarmos os honorários” (KEIZI apud GONÇALO 

JUNIOR, 2010, p. 65). 

Alguns dias depois, Minami Keizi encontrou com Seto em Lins e, curiosamente, ele 

se hospedava na mesma pensão onde Minami costumava ficar antigamente “Quando cheguei 

a seu quarto, que era também estúdio, encontrei-o dormindo. Entre sonolento e assustado, ele 

atendeu a porta e ouviu os meus projetos, das revistas em quadrinhos diferentes que eu 

pretendia fazer na nova editora [Edrel] que estávamos fundando para substituir a Pan-Juvenil” 

(KEIZI apud GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 66).  Minami havia identificado nos trabalhos de 

Seto técnicas narrativas do estilo mangá, textos concisos e criativos, linguagem poética e 

grande apelo visual. O novo quadrinista da editora já seria o responsável por toda a revista 

Humor Negro número 4. 

A ‘Humor Negro’ já existia, estava no número 3 ou 4. Me disseram na reunião que 
era uma revista tipo a MAD, só que nessa época ainda não existia a MAD em 
português, só a americana mesmo. Então eu nunca tinha visto essa revista!!! Em 
Lins e Guaiçara não vendiam revistas importadas. Aí, na volta pra casa, passando 
pela rodoviária, comprei alguns números da revista e um pocket-book do Jack Davis 
(um dos grandes desenhistas da MAD). Confesso que adorei a revista, mas fazer 
desenho naquele estilo foi uma lástima. Até hoje tenho vergonha do resultado, 
‘Humor Negro’ é meu passado obscuro (risos)! (SETO, 2006, parte II) 
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Rosa (2018) explica que Seto, muitas vezes, relatava que as histórias japonesas que 

ele compartilhava com os colegas quadrinistas foram contadas por sua mãe, e que grande 

parte dos filmes referenciados pelo artista também tinham influência materna. Embora Goida 

e Kleinert (2014) considerem Claudio Seto como um dos introdutores da linguagem mangá no 

Brasil,  o quadrinista tinha uma opinião divergente: 

Para mim a palavra do Minami [ex-sócio da Editora Edrel] basta! Ele me disse que 
desenhou no estilo mangá antes de mim, no ‘Album Encantado’ de 1966, da 
editora Pan Juvenil. Acredito nele. No ano seguinte, já na Edrel, eu criei o 
personagem Flavo [fig. 63] no estilo manga para a revista ‘Ídolo Juvenil’. Era 
um misto de ficção e contos de fadas. Isso porque as revistas ‘Contos de Fadas' e 
‘Varinha Mágica’ haviam feito grande sucesso na Editora Outubro anos antes.  
Na época o Minami estava se saindo bem com a revista infantil “Tupãzinho” [ver 
fig. 58] de autoria dele, com desenhos dele e do Fabiano Dias, naquele estilo 
Gasparzinho. Ele chegou a receber uma proposta da editora Abril para que a revista 
do Tupãzinho fosse publicada por lá. Mas  ele não aceitou e resolveu que atacaria o 
gênero infantil e me pediu mais uma revista do gênero. Foi aí que eu criei o 
Flavo.Para desenhar o Flavo eu consultei os desenhos da Hideko Mizuno 
[quadrinista mulher], sempre gostei mais do desenho dela do que do grande 
mestre Tezuka-san [Osamu Tezuka, criador de Astro Boy]. Nunca correspondi com 
Tesuka-san, e sim com Sampei Shirato, em quem me espelhei pra criar meu 
personagem  ‘Ninja – O Samurai Mágico’ (SETO, 2006, parte II – grifos nossos). 

Figura 63 - Personagem Flavo da revista “Ídolo Juvenil”.  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 
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Quando Minami Keizi incumbiu Seto de cuidar da revista “Ídolo Juvenil”, segundo 

Danton (2012), a publicação já estava em decadência. O quadrinista decidiu, então, propor 

duas novas revistas, uma com a temática de ninja e outra sobre samurai. Minazi aceitou e 

marcou o lançamento para dali a trinta dias. Danton (2012) informa que Seto dizia que seu 

irmão gêmeo  criou a história infantil “Ninja – o samurai mágico”, (fig. 64) a qual Minami 61

gostou imediatamente por ser o tipo de quadrinho para crianças que estava esperando. Chuji 

fez “O Samurai”, cujos desenhos seriam inferiores ao do irmão, além de abordar um tema 

polêmico para a época da censura da ditadura militar, o incesto. 

Figura 64 - “Ninja – o samurai mágico” um dos primeiros trabalhos de Seto, em estilo mangá e voltada para o 
público infanto-juvenil.  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 

 “A história do irmão gêmeo, embora tenha sido defendida por Seto até sua morte, é colocada em dúvida por 61

todos os outros protagonistas da Grafipar entrevistados para esse livro [Grafipar: a editora que saiu do 
eixo]” (DANTON, 2012, p. 12) 
“Então eu, legalmente registrado Chuji Seto Takeguma, sou na verdade um falso Cláudio Seto. Já o verdadeiro 
e registrado Cláudio Seto é o meu irmão gêmeo, que tem o apelido de Chu ou Andy. (…) Quando minha mãe 
teve gêmeos, minha avó ficou apavorada! Para ela, era a coisa mais vergonhosa do mundo! Um castigo 
Divino! [na tradição japonesa do Período Meiji, 1868-1912, considerava-se uma aberração gerar mais de um 
filho] Então tratou de esconder o fato e só mostrava um dos filhos quando as pessoas vinham visitar minha 
mãe no pós-parto. Igualmente no cartório de Guaiçara só registraram a mim. Meu irmão seria registrado mais 
tarde no Japão, para que ninguém ficasse sabendo que éramos gêmeos. Por isso meu sobrenome é Takeguma 
(por parte do pai) e o de meu irmão Seto (por parte da mãe). Assim, no segundo ano de vida meu irmão foi 
levado ao Japão e ficou morando com a irmã da minha avó. Atualmente ele mora na China e no Japão, é 
desenhista e representante comercial, por isso vive viajando.” (SETO, 2006, parte I)
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Quando saiu o primeiro número de ‘Ninja’, nós estávamos perto da Edrel, tomando 
cafézinho no bar, e quando passamos numa banca de rua, alguém (não me lembro se 
o Fabiano ou o Minami) perguntou ao jornaleiro o que ele tinha achado daquela
nova revista. E o cara respondeu: ‘Que revista estranha, 'Ninja', o que é ‘Ninja'?
Ninguém sabe o que é isso. E esse desenho estranho então... acho que não vai
vender nada!’ (SETO, 2006, parte II)

O jornaleiro acertou em seu palpite: a revista “Ninja” não teve êxito nas vendas e foi 

cancelada na sua quarta edição. Já “O Samurai”, voltado para o público adulto (fig. 65), teve 

maior aceitação do público. Ikoma (1972) vê nessa revista um caráter autêntico que, 

possivelmente, decorre do fato de Seto ter ancestrais samurais, de acordo com as histórias que 

ouvia de seu avô. “O que caracteriza melhor as histórias desta série são: a violência, o 

realismo,  e um grande sentimento de solidariedade que era próprio dos destemidos 

samurais.” (IKOMA, 1972, p. 49). Para Danton (2012), tanto “Ninja” quanto “O Samurai” 

eram legítimos mangás brasileiros lançados trinta anos antes desse tipo de quadrinho se tornar 

popular no país.  

McCloud (2008) enfatiza que as características peculiares do mangá têm por objetivo 

trazer o leitor para dentro da história por meio da expressividade dos personagens, do 

realismo dos cenários, da riqueza de detalhes da vida real e da representação gráfica das 

sensações e dos sentimentos. 

Figura 65 - “O samurai”, em estilo mangá, é considerado um dos primeiros grandes sucessos de Claudio Seto, 
produzindo agora quadrinhos para o público adulto.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Cagnin (2015) comenta que no estilo mangá a narrativa é mais visual se comparada com 

os quadrinhos do ocidente. A abordagem do mangá se aproxima à do cinema, com o 

desenvolvimento mais lento das cenas valorizando a expressão narrativa. Tal característica condiz 

com a forma como esses quadrinhos são publicados no Japão, em grande parte semanalmente, ao 

passo que no ocidente a maioria das publicações de quadrinhos é mensal. Nos quadrinhos de 

Maria Erótica, desenhados por Seto, encontramos essas características cinematográficas.  

Para Rosa (2018), o que marca o estilo dos quadrinhos de Seto são a grande 

quantidade de cenas sequenciais apenas visuais, de cenas de ação, o humor e os desenhos 

estilizados, simplificados como no estilo mangá, sem ter  cenários em todos os quadros que, 

por sua vez, são fragmentados. Nesse aspecto, Rosa também vê influência do cinema. A 

seguir continuamos a história de Seto, agora oficialmente como quadrinista da Editora Edrel 

(fig. 66) que se originou da Pan-Juvenil. 

Figura 66 - Claudio Seto (esq.) recebendo Minami Keizi (dir.) em Guaiçara, década de 1960.  

Fonte: Acervo Paulo Fukue. 
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4.1 FASE EDITORA EDREL 

Fukue (2019) relata que na primeira metade dos anos 1960 ele, Minami Keizi e 

outros artistas gráficos da época entraram em contato com o meio editorial quadrinístico por 

intermédio de editores como Cortez (editora Continental), Rosso, Paulinho Duarte e Toninho 

(editora Outubro). O local de encontro era o “Bar do Artista” na rua Tamandaré, bairro da 

Liberdade, em São Paulo. Na região do estabelecimento havia diversas editoras e gráficas. 

Depois do expediente roteiristas, quadrinistas, editores e letristas se encontravam para 

conversar sobre as atividades profissionais. A editora Edrel, por exemplo, iniciou suas 

atividades em uma casa próxima ao bar. Fukue (2019) recorda que na editora eles acabavam 

produzindo as publicações no “sentimento”, já que eram jovens e inexperientes. Ele lembra 

que Minami nunca foi exigente com os colaboradores, grande parte “freelancers”. Os 

quadrinistas criavam, desenhavam e escreviam os balões da história, ou seja, eram 

responsáveis por praticamente todo o processo de produção. 

Inicialmente, segundo Rosa (2003), Claudio Seto produziu quadrinhos para a Edrel 

por meio de seu estúdio – a Seto Produções Artísticas – em Guaiçara, no qual também 

atuavam como assistentes seus irmãos, Wilson e Waldemarx, e mais três estudantes: Kimil, 

Paulo Frank e Sergius. O estúdio produzia mensalmente para a Edrel mais de 150 páginas de 

histórias em quadrinhos (fig. 67 e 68). 
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Figura 67 - Claudio Seto em seu estúdio chamado “Seto Produções Artísticas” em Guaiçara na década de 1960.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 68 - Claudio Seto (esq.) com o irmão na “Seto Produções Artísticas” nos anos 1960 em Guaiçara.  

      Fonte: Acervo Família Seto. 
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Um inesperado passo à frente renovador na quadrinização brasileira: o pessoal da 
Editôra Edrel, com desenhistas como Cláudio Seto, Fernando Ikoma e outros. A 
simultaneização da narrativa. Atualização, em contato com gibis do Japão, Europa, 
Estados Unidos. Êste mundo de chacais prontos para devorar carniças humanas, 
argumento e desenhos de Cláudio Seto, colaboração de Kazuko, em ‘Estórias 
Adultas’, n.º 2, novembro de 1969. Certos ‘excipientes’ ajudavam a vender a revista: 
nus artísticos e piadas sexy, de resto, perfeitamente inofensivas. Temo que a 
censura, a pretexto de acabar com a ‘pornografia’ nas revistas populares, acabe 
aviltando ou eliminando a melhor equipe de quadrinização que já possuímos 
(adianto que não conheço pessoalmente nenhum dêles). E depois a ‘elite’ vem 
pregar cultura de massas à gente (…) (PIGNATARI, 1973, p. 27 – grifos nossos). 

Para Santos Neto (2006), entre as décadas de 1960 e 1970, a Editora Edrel teve 

importante papel na construção das histórias em quadrinhos brasileiras, pelo fato de abrir 

espaço para novos artistas, desenhistas e roteiristas se manifestarem e, também, por inovar no 

que se refere ao gênero das histórias publicadas. Esse autor destaca o “Curso Comics” que a 

editora ministrava por correspondência. Gonçalo Junior (2010) afirma que, inicialmente, a 

editora seria voltada para o público infanto-juvenil. Minami Keizi – em entrevista para Santos 

Neto (2006) – conta como surgiu a Edrel (Editora de Revistas e Livros) e como ele se tornou 

um de seus sócios. Tudo começou em dezembro de 1966, quando Minami era supervisor da 

editora de quadrinhos Pan Juvenil, em São Paulo. Como a empresa estava endividada, seus 

sócios Salvador Bentivegna e Jinki Yamamoto decidiram encerrar o negócio e montar uma 

nova editora. Gonçalo Junior (2010) frisa que a busca de empréstimos com agiotas era uma 

prática comum entre os pequenos editores de quadrinhos das décadas de 1950 e 1960, 

principalmente em decorrência da informalidade dos negócios. Keizi, então, foi convidado a 

integrar o empreendimento: “Durante um ano dirigi sozinho a Edrel, pagando todo mês uma 

parcela (foram emitidas duplicatas contra a Edrel e estas duplicatas foram parar na mão dos 

agiotas). Fui diretor editorial, comercial e tudo (comprava papel, ajustava as gráficas, fazia 

faturamento, etc.)” (KEIZI, 2006 apud SANTOS NETO, 2006, p. 8). 

Santos Neto (2006) considera Minami Keizi (1945-2009) como um dos primeiros e 

principais introdutores do estilo mangá no mercado editorial brasileiro; também o tem como 

colaborador para a formação de novos gêneros de quadrinhos para adultos. Sua experiência 

como editor começou precocemente – quando ainda tinha 21 anos –, sendo um dos 

fundadores da editora Edrel. Minami é o responsável pelo lançamento de importantes 

quadrinistas como Paulo Fukue (1948-), Fernando Ikoma (1945-), e, Claudio Seto 

(1944-2008) (fig. 69). Keizi esclareceu a Santos Neto (2006) que na Edrel havia três equipes 

fixas de desenhistas, cada qual com seu responsável e com publicações distintas: Paulo Fukue 
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(“Tarun”; “Super Heros”; “Pabeyma”; estórias avulsas de faroeste e de terror); Fernando 

Ikoma (“Cibele, a Espiã de Vênus”; “Satã, a Alma Penada”; “Fikom”; “Play Boy” e “A Turma 

da Cova”) e Claudio Seto (revistas: “O Samurai”, “Flavo”, “Ninja” e “Maria Erótica”). Foi 

em 1969 que a heroína objeto de estudo da presente dissertação teve sua primeira publicação. 

Segundo Ikoma (1972), na Edrel, as histórias de Maria Erótica além de serem publicadas na 

sua revista homônima, também apareciam nas revistas “O paquera”, “Mil piadas” e “As mais 

quentes piadas da Edrel”.  

Figura 69 - Paulo Fukue (esq.), Fernando Ikoma (centro) e Claudio Seto (dir.). Final dos anos 1960.  

     Fonte: Acervo Paulo Fukue. 

Fukue (2019) revela que Minami Keizi dava liberdade de criação aos quadrinistas – 

exceto para temas de religião e de problemas físicos –, os colegas de Seto na Grafipar também 

ressaltam essa característica nele. Como Seto iniciou sua carreira trabalhando para Minami, 

supõe-se que parte do seu modo de gerenciar os quadrinistas seja herança de Keizi. Outra 

característica comum observada entre as duas editoras é a importância que se dava em responder 

às cartas dos leitores, Fukue relata que na Edrel essa era uma prática padrão mesmo que os 
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leitores fossem agressivos. Um diferencial é que na Grafipar, obrigatoriamente, todas as 

histórias deveriam ter algo de erotismo; já na Edrel Fukue afirma que não havia tal exigência. 

Fukue (2019) conta que na época da Edrel Seto produzia quadrinhos em Guaiçara e 

enviava pelos correios para Minami Keizi em São Paulo, geralmente aparecia pessoalmente 

uma vez por mês na editora. Claudio Seto e sua equipe, segundo Rosa (2003), chegavam a 

produzir mensalmente 150 páginas de quadrinhos para a Edrel. Fukue (2019) lembra ainda 

que as ilustrações da revista “Humor negro” eram produzidas por Seto; inicialmente a revista 

publicava piadas no gênero terror, posteriormente começaram a aparecer fotos de garotas de 

maiô até que, aos poucos, a Edrel passou a publicar conteúdos eróticos. Fukue recorda que as 

fotos eram obtidas informalmente a partir de revistas estrangeiras que eram fotografas por 

Minami, obviamente a reprodução da reprodução saia com baixa qualidade. 

Fukue comenta que acabou acontecendo uma mudança no perfil editorial da Edrel 

“Só ia para a frente comercialmente se houvesse, tivesse alguma coisa erótica…se não o 

pessoal…não tava interessado, entendeu? Um bang-bang normal, isso tava cheio antes…então 

tinha que ter uma pimentinha para…” (A GUERRA DOS GIBIS, 2012, grifos nossos). 

Gonçalo Junior (2010) aponta que Minami Keizi havia observado, quando ainda morava no 

interior de São Paulo, que existia uma lacuna editorial de publicações relacionadas à 

sexualidade masculina como “diversão”, uma vez que sequer existiam revistas com mulheres 

nuas. Na Edrel pôs em prática o seu palpite. Por exemplo, reviveu a revista “Garotas & 

Piadas” que foi publicada pela Pan-Juvenil, ousando ao colocar fotos “comedidamente 

ousadas” de garotas com um dos seios à mostra, no máximo. “Havia, porém, uma série de 

limitações morais quanto ao conteúdo das piadas, dos desenhos e das fotos das garotas. (…) 

tudo tinha de ser bem contido, sem desenhos de órgãos sexuais ou exposição dos pelos 

pubianos das mocinhas.” (GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 81).  

Outro aspecto que Gonçalo Junior (2010) considera importante para o sucesso 

editorial da Edrel foi a venda de livros por reembolso postal.  Quando o leitor recebia o 

pedido, junto havia instruções para fazer o pagamento do produto.  

A Edrel atingiu nesse ano [1970] a marca de 26 revistas regulares nas bancas – mais 
ou menos mensais, pois a periodicidade rigorosa ainda não havia sido atingida. 
Quase um número novo por dia chegava às bancas. Além disso, lançava 
mensalmente livros nos gêneros quadrinhos, sonho, romance, erótico, artes marciais, 
piadas e garotas sensuais para alimentar o reembolso postal. Entre 1970 e 1971, 
foram lançados onze títulos novos para leitores adultos. No primeiro ano, saíram 
Garotas & Piadas gigante, Evas 100 censura, Estórias Avançadas e Playcomic. No 
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seguinte, vieram Jane Special, Cri-cri, Piadas atômicas, Foto-humor, Oh! for men, 
Piadas sem Grilo, Big Pôster e Maria Erótica (nova fase) (GONÇALO JUNIOR, 
2010, p. 167). 

Claudio Seto trouxe para a Edrel algumas inovações na temática das histórias, por 

exemplo, a série “Psikuy” trazia alguns conceitos do existencialismo de Jean-Paul Sartre 

(1905-1980), segundo Gonçalo Junior (2010).  

Os quadrinhos mais pareciam uma diversão para Seto, em 1971. Mas ele levava o 
seu trabalho a sério e, mesmo vivendo no interior de São Paulo, conseguia captar 
com sensibilidade todas as angústias e incertezas que surgiam quando a 
contracultura e a revolução sexual teimaram em se estabelecer no país (GONÇALO 
JUNIOR, 2010, p. 186).  

Seto viajava para São Paulo e buscava comprar quadrinhos europeus, como as 

revistas “Linus” e “Actuel”, e foi assim que conheceu o trabalho do consagrado Guido Crepax 

e sua sedutora protagonista, Valentina Rosselli. A psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939) 

também atraia a atenção de Seto, servindo de fio condutor para tratar de dúvidas existenciais 

dos personagens e trabalhar aspectos psicológicos envolvendo relacionamentos, sexo e até 

mesmo histórias de terror. Ikoma (1972) destaca a “Série Psicológica” produzida por Seto a 

partir da leitura de livros de psicologia, filosofia e psicanálise. Esse autor afirma que Chuji 

queria fazer quadrinhos intelectualizados, no entanto, foi alertado pelos dirigentes do mercado 

de revistas para moderar o aprofundamento nesse tema a fim de não provocar queda nas 

vendas. Ikoma (1972) demonstra a vantagem de Seto ser fotógrafo e desenhista, ao mesclar 

técnicas visuais diferentes, dando como como exemplo  a história “A vida como um pingo 

d’água numa torneira velha” (ver fig. 70) feita para a Série Psicológica publicada na revista 

Estórias Adultas n.º 4.  

No início da Estória, a torneira fotografada e o pingo brotando, no meio, o pingo 
quase caindo, e no fim quando o personagem parte para a morte, o pingo espatifando 
no chão. Logicamente não houve necessidade de desenhar ou escrever que o herói 
morrera, esse simbolismo usado pelo autor é evidente e foge agradavelmente do 
convencional. (IKOMA, 1972, p. 55) 
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Figura 70 - Seto demonstra versatilidade artística nesse trabalho que misturo ilustração com foto.  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 
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Segundo Gonçalo Junior (2010), entre 1971 e 1974, Seto estudou desenho e artes 

plásticas na Faculdade de Filosofia de Lins, sendo aluno do pintor e fotógrafo japonês Teisuke 

Kumasaka (1901-1987), considerado um dos pioneiros da arte nipo-brasileira. Seto teria 

aprendido com o artista a trabalhar com as cores, o que supostamente fez com que despertasse 

nele o interesse pela pintura abstrata. Na década de 1980, Seto pintou muitos quadros, tanto 

abstratos como figurativos. 

Minami Keizi contou para Santos Neto (2006) que sua saída da Edrel, em 1972, 

ocorreu em virtude de divergências com Jinki Yamamoto sobre a linha editorial das 

publicações, que passou a priorizar revistas voltadas para o público feminino. Minami Keizi 

relata sobre sua saída: 

A censura começou a interferir muito e meu sócio resolveu mudar de linha, 
começou a dar tudo errado, então eu resolvi sair em 72. Eu sai da Edrel com um 
pouco de dinheiro e montei a Minami Cunha com meu amigo Carlito. E a gente 
tentou diversificar: na Minami Cunha o lobisomem era erótico, múmia também era 
erótica…todos os gibis que eram feitos aqui tinham um cunho erótico. (A 
GUERRA…, 2012 – grifos nossos) 

Muitas editoras faliram durante a ditadura devido ao rigoroso sistema de censura 

imposto que acabava inviabilizando a produção e distribuição das publicações. Com a saída 

de Minami Keizi da Edrel, assumiu o seu posto o quadrinista Paulo Fukue. Minami manifesta 

suas impressões sobre a linha editorial da Edrel nessa nova fase:  

Nessas histórias, tinha muita coisa de estupro. Eles (Fukue, Ikoma e Seto) 
começaram a usar muito esses temas depois que eu saí porque eu tinha certo cuidado 
em orientá-los, em deixar claro que havia uma linha até onde poderiam ir, eu 
conversava sempre com eles sobre isso, coisa que Fukue não soube fazer e causou 
muitos prejuízos com a apreensão das tiragens. (MINAMI apud GONÇALO 
JUNIOR, 2010, p. 245 – grifos nossos) 

Fernando Ikoma, ex-quadrinista da Edrel, também relaciona a pressão da censura como 

um dos motivos do fechamento da empresa “Tem muita gente que diz que foi isso [censura] que 

quebrou a editora, sabe? E várias outras foram quebradas pela ditadura” (A GUERRA…, 2012). 

Claudio Seto deixou de produzir quadrinhos para a Editora Edrel (fig. 71) no início de 1974, 

pouco antes do estabelecimento falir, segundo Gonçalo Junior (2010).  
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Figura 71 - Anúncio do início dos anos 1970 de curso de quadrinhos vendido pela Edrel, a editora contribui para 
a formação de novos quadrinistas. Na foto Seto à esquerda com seus personagens Beto Sonhador e Mata-Sete.  

         Fonte: Acervo Família Seto. 

Em fevereiro do ano seguinte, Seto casou com Mitsue Kawahara (1950-2015) e, no 

inverno, saíram em viagem de lua de mel pelo interior paulista e seguiram para o Sul do Brasil, 

chegando a Curitiba na noite de 16 de julho de 1975. Na manhã seguinte, o casal ficou surpreso 

ao se deparar com a cidade coberta por uma fina camada de neve. Seto contava que a cidade 

ficou em um clima fraternal e festivo “Todos se abraçavam na rua, desejavam Feliz Natal, 

embora fosse o mês de julho, e ninguém cobrava cafezinho ou caipirinha nos bares. (…) Era o 

paraíso das lendas japonesas. Nunca acreditei nisso, mas, quando vi Curitiba naquele dia, 

descobri que tal lugar existia. E acabei ficando na cidade, para sempre.” (SETO apud 

GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 318).  
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Claudio Seto conseguiu trabalho produzindo material audiovisual para o Ipag (atual 

Sebrae) e, concomitantemente, trabalhou no jornal O Estado do Paraná, onde diagramava e 

produzia quadrinhos para o suplemento infantil O Estadinho. Não demorou para Seto voltar a 

produzir revistas em quadrinhos, como será visto a seguir. 

4.2 FASE DA EDITORA GRAFIPAR 

A Grafipar tem origem na família El Khatib, de origem libanesa. De acordo com 

Faruk El Khatib (1946-) (2019), seu pai, Said Mohamad El Khatib (1914-1988), imigrou do 

Líbano para o Brasil no final dos anos 1920 e trabalhou como vendedor mascate pelo interior 

de São Paulo,  criando um comércio em Araçatuba. Posteriormente, já com família 

constituída, decidiu retornar para o Líbano. Todavia, ficou em sua terra natal por apenas dois 

anos, pois sentiu falta do Brasil e voltou. Em 1953, mudou-se para Curitiba, onde montou 

uma distribuidora de livros, a Garantia Cultural, passando a fazer vendas de porta em porta. 

Said depois fez sociedade com o filho mais velho, Faissal (1935-), e começaram, então, a 

também editar livros. Nessa fase em que Faruk começou a atuar na empresa, ela contava 

também com uma gráfica, e passou a se chamar Grafipar.  

El Khatib (2019) conta que preferia mais o ramo editorial de revistas do que o de 

livros. Sua primeira experiência foi em 1975, produzindo a revista “Passarola” para os voos 

internacionais da Varig, com tiragem de cerca de 80 mil exemplares mensais. Antes de 

começar a produzir revistas para serem vendidas em bancas de jornais, Faruk produziu a 

revista infantil “Colorindo”, em 1975. Com isso, conseguiu ficar a par de como se dava o 

sistema de distribuição e venda de revistas, bem como a quantidade de tiragem. Estabeleceu 

contato com as duas distribuidoras do mercado editorial da época: a Chinaglia e a Dinap 

(Grupo Abril). Com a experiência adquirida, lançou sua primeira revista em 1976, a Peteca , 62

no tamanho “formatinho”, com dimensões 14 x 21 cm. El Khatib (2019) salienta que, logo na 

primeira edição, produziu uma tiragem de 100 mil exemplares com o intuito de distribuir a 

nível nacional, e vendeu 32 mil – quantidade aceitável para essa tiragem, segundo ele. A 

revista era voltada para o público masculino e contava com matérias sobre sexualidade, fotos 

eróticas, piadas e quadrinhos. Faruk destaca que, de início, a revista publicava fotos mais 

 Segundo El Khatib (2019), a Peteca foi publicada pela Grafipar até o fim da editora em 1982.62
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comedidas; posteriormente, devido às boas relações com o censor da Polícia Federal de 

Curitiba, passou-se a ousar mais nas fotos eróticas.  

El Khatib (2019) afirma que a linha editorial da Grafipar não era pura e 

simplesmente erotismo, o intuito era que também servisse como fonte de informação e de 

instrução acerca de sexualidade. Na “Peteca” (fig. 72) eram publicados os quadrinhos “Oh 

Afrodite”, de uma editora francesa, comprados de uma distribuidora. Faruk conta que recebeu 

uma ligação de um quadrinista que perguntou se ele não estava interessado em substituir o 

material estrangeiro por algo nacional. Faruk disse que achava interessante, sabia que o custo 

seria quase o dobro ao pago à distribuidora, mas estaria disposto a desembolsar o valor a fim 

incentivar a cultura local, aliás, El Khatib (2019) assevera que a editora sempre teve por 

política “valorizar a prata da casa”. A partir de então, Claudio Seto passou a produzir histórias 

em quadrinhos para a Grafipar. 

Figura 72 - A revista “Peteca” foi a primeira publicação erótica produzida pela Grafipar em 1976, a mais longeva 
também, sendo publicada até o final da editora em 1982.  

Fonte: Mercado Livre. 
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Segundo Pacheco (2017), posteriormente, foi criada a revista “Eros”, a qual acabou 

mudando o nome para “Quadrinhos Eróticos” devido a uma questão de direitos autorais. Tal 

mudança fez aumentar consideravelmente a venda da publicação, chegando a alcançar 77 mil 

exemplares mensais. Isso estimulou Faruk a lançar novas publicações de quadrinhos eróticos: 

Perícia, sobre crimes; Neuros, de terror; e Próton, que misturava fantasia com ficção 
científica, na linha da revista estrangeira Heavy Metal. A revista Fargo publicava 
sobre faroeste. Sertão e Pampas narrava histórias que se passavam em todos o país, 
e não só em Curitiba, expondo as culturas regionais em histórias fictícias, que 
supostamente aconteciam paralelamente a eventos históricos importantes como o 
cerco da Lapa e a Guerra dos Farrapos (PACHECO, 2017, p. 25). 

 “No final de 1978, a pedido de Retamozzo, Seto havia esboçado três títulos novos 

que deveriam ser lançados em janeiro – Próton, Perícia e Neuros” (Gonçalo Junior, 2010, p. 

348). Para esse autor, Seto visivelmente havia amadurecido seu traço em comparação à época 

da editora Edrel através do uso de diferentes pincéis na arte-final, além de colagens.  

A primeira edição de “Neuros” é descrita a partir do uso de diversas técnicas 

empregadas pelo quadrinista: 

Para retratar uma trama de terror ambientada no sertão nordestino, escrita por Carlos 
Magno, ele [Seto] fez a arte-final da primeira página como se os quadrinhos 
tivessem sido construídos pela técnica da xilogravura – o que remetia à literatura de 
cordel, nas páginas seguintes ele deu acabamento típico dos mangás para compor os 
cenários que se passavam sob a lua cheia (GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 349). 

Na Grafipar, através da revista “Neuros”, Seto procurou recuperar a linha de histórias 

de terror associadas à condição psicológica dos personagens: 

Ao assumir a revista, eu queria estabelecer um terror mais de cabeça, psicológico, 
fruto da mente humana, como fazia na Edrel, pois nunca fui fã do terror 
tradicional. Pensei em algo como a aflição que levasse o indivíduo à neurose, à 
paranoia e a toda sorte de psicose – tudo issotemperado com pitadas de erotismo, 
como queria Faruk (SETO apud GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 349). 

Para Silva (2006), na ficção científica retratada por “Próton”, era comum a 

tecnologia ser retratada como um perigo. Havia uma forte tendência de representá-la de forma 

obscura, com aparatos científico-tecnológicos associados à monstruosidade. Cientistas 

também eram retratados por meio de estereótipos associados à arrogância, à loucura e à 

alienação. “Próton, imprime uma tendência muito mais próxima à exploração do lado sombrio 

e opressor da ciência e da tecnologia do que a exortação de seus benefícios, segundo os 
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paradigmas vigentes no período histórico [final da década de 1970]” (SILVA, 2006, p. 194).  

Maria Erótica renasceu na Grafipar, tendo uma revista exclusiva que começou a ser 

publicada mensalmente em 1980, porém, desde o ano anterior havia histórias suas em outras 

revistas da editora. De acordo com Silva (2006), o ano de 1979 foi um marco para editora, 

pois foram criadas uma série de novas publicações sempre associando o erotismo com outro 

gênero (faroeste, policial, terror, ficção científica, entre outros). Gonçalo Junior (2010) 

identificou ao menos seis roteiristas com produção frequente nas publicações da Grafipar: o 

próprio Seto, Carlos Magno, Nelson Padrella, Jorge Fischer, Ataíde Braz e Mozart Couto. 

Alguns dos quadrinistas da Grafipar acabaram morando próximos uns dos outros na 

região que ficou conhecida como a “vila dos quadrinistas”, no bairro São Braz, onde também 

morava Seto (fig. 73). Para Danton (2012) essa proximidade acabou estimulando a troca de 

informação e experiências, o que os mantinha unidos dentro de um objetivo comum. Eram 

vizinhos próximos Gustavo Machado, Watson Portela, Itamar Gonçalves e Franco de Rosa. 

Gustavo Machado conta que “O Seto estava sempre por lá (morava perto) para trocarmos 

ideias, ou para pegar e levar material e também quebrava nossos galhos porque só ele tinha 

telefone e carro. Levava os visitantes que apareciam para nos conhecer e muitas vezes os 

hospedamos.” (DANTON, 2012, p. 67).  

Figura 73 - Foto com parte dos quadrinistas da Grafipar, a imagem foi publica em uma das revistas da época 
entre o final dos anos 1960 e início dos 1970.  

        Fonte: Acervo Família Seto. 
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Rosa (2018) narra que eram frequentes os churrascos em família e os passeios nos 

parques de Curitiba, viviam em uma comunidade de desenhistas. Lembra, ainda, que os 

quadrinistas trocavam experiências profissionais mais voltadas à técnica do desenho do que à 

construção de roteiros. O cinema era uma grande referência para as discussões, uma vez que 

os conceitos das histórias, as temáticas, as narrativas, enquadramento e ângulos eram usados 

tanto pelos cineastas quanto pelos quadrinistas. 

A estratégia de Seto para evitar a entrada do que chamavam de “enlatado 

estrangeiro”,  (fig. 74) conforme Danton (2012), era sempre tentar produzir uma versão 

similar na Grafipar, tal qual foi visto no capítulo 2 no episódio sobre Katy Apache. Esse autor 

destaca que, apesar de haver uma política de valorização do quadrinho brasileiro, os 

quadrinistas não eram adeptos de apelações nacionalistas com tom de chantagem emocional. 

“Todos [quadrinistas] vieram ao saber que estávamos dispostos a trabalhar somente com 

material nacional, queriam participar daquela experiência e ganhar a vida com 

quadrinhos” (SETO apud GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 359).  

Figura 74 - Segundo Rosa (2018), a arte abaixo foi feita por Gustavo Machado com o intuito de reforçar o 
comprometimento da Grafipar com a valorização dos quadrinhos nacionais.  

      Fonte: Acervo Família Seto. 
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Outro ponto que, aparentemente, atraía novos artistas para a Grafipar, era a liberdade 

de criação. El Khatib (2019) afirma que dava liberdade de criação aos quadrinistas, mesmo 

que tivessem posicionamentos ideológicos diferentes dos seus. Seto também não cerceava a 

capacidade criativa de seus subordinados, segundo relatos de Franco de Rosa e Julio 

Shimamoto. Para Rosa (2018), na década de 1970, a Grafipar não era a editora que pagava os 

melhores valores, e o que atraía os quadrinistas era essa liberdade de criação. Ele lembra 

ainda que Claudio Seto dava orientações úteis de possíveis temas a serem abordados, mas 

nada imposto, sempre como sugestão. Também passava referências artísticas, grande parte de 

origem japonesa. “Podia criar com total liberdade, desde que se enquadrasse dentro da 

estratégia editorial: qualquer HQ tinha que ter 30% de abordagem sexual, não descambando 

para o sexo explícito” (SHIMAMOTO apud DANTON, 2012, p. 41 – grifos nossos). A 

restrição decorria da proibição de publicar material pornográfico durante a ditadura militar. 

Apesar de a censura ter provocado o fechamento de muitas editoras de material erótico, 

inclusive a Edrel, as revistas da Grafipar acabaram tendo maior condescendência na 

publicação de seus conteúdos. Logo na primeira edição de Peteca, segundo Gonçalo Junior 

(2010), Faruk já foi intimado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a suposta 

publicação de material pornográfico que, na verdade, era erótico.  

El Khatib (2019) cita um episódio que acabou mudando a relação entre a censura 

prévia e as revistas da Grafipar. No mesmo ano em que Peteca foi lançada, Faruk foi ao 

aeroporto de Curitiba prestar um favor a amigos da Varig: um passageiro chegou da Bahia 

para viver em Curitiba, a bagagem havia sido extraviada e ele vestia roupas de calor em um 

dia frio; pediram a Faruk que o levasse a lojas para se vestir adequadamente. Voltando ao 

episódio da intimação, ao chegar na Polícia Federal, Faruk se deparou com o passageiro que 

havia ajudado, chamado José Augusto Costa e que tinha sido transferido de Brasília para 

Curitiba para dirigir a Polícia Federal no Paraná. El Khatib (2019) conta que José Augusto 

tinha formação jornalística e que, como comunicador, tinha suas ressalvas quanto ao regime 

de censura. Devido à proximidade entre os dois, a Grafipar conseguiu o privilégio de não 

precisar enviar suas publicações para Brasília para a censura prévia. Esse procedimento era 

feito em Curitiba mesmo, por José Augusto que, além disso, passava de antemão diretrizes 

que deveriam ser seguidas. El Khatib (2019) destaca que a margem de tolerância na censura 

das publicações aceita por José Augusto acabava sendo maior. Desse modo, observa-se que a 
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Grafipar não ficou refém dos atrasos da censura prévia feita em Brasília, já que os materiais 

eram produzidos de forma mais assertiva, evitando a perda de material e de tempo.  

O período em que a Grafipar teve maior êxito editorial foi de 1976 a 1980, chegando 

a publicar mensalmente 48 lançamentos, o que correspondia a cerca de 1 milhão de 

exemplares. As revistas podiam ter três diferentes tipos de periodicidade: quinzenal, mensal e 

trimestral. Outro aspecto de sucesso da editora, considerado por Faruk (2019) era a interação 

com os leitores via correspondência, recebendo, semanalmente, em torno de 1500 cartas de 

leitores. Danton (2012) avalia que Seto comentava que a editora recebia pelos Correios 

muitos desenhos de leitores que desejavam ser quadrinistas, no entanto, a grande maioria 

desse material não era de qualidade gráfica boa. Em 1979 foi feita uma pesquisa com os 

leitores da Grafipar (fig. 75), foi publicada na revista Neuros n.º 7 daquele mesmo ano, 

conforme aponta Danton (2012). Nas publicações da editora foi divulgada a campanha “Ação 

entre amigos dos quadrinhos brasileiros”: os leitores preenchiam o questionário, destacavam a 

página da revista e postavam para a Grafipar. Foram obtidos um total de 310 questionários 

respondidos, com algumas informações sobre o perfil dos leitores das revistas: 

Fig. 75 - A Grafipar obteve 310 respostas de leitores que responderam um questionário e o enviaram pelos 
Correios em 1979, segundo DANTON (2012).  

     Fonte: Leandro Luiz dos Santos. 



180

É curioso observar que, apesar de a Grafipar ser paranaense, aparentemente a maioria 

dos leitores eram de fora do estado. Outro ponto que chama a atenção é que a segunda faixa 

etária – 12-18 anos – que mais lia as revistas, a rigor estava proibida de consumir esse tipo de 

publicação. Danton (2012) aponta que os três gêneros que os leitores mais gostavam (1º 

erotismo; 2º terror; 3º ficção científica) foram mesclados, fazendo com que as revistas 

tivessem histórias mais criativas e interessantes, como foi o caso de “Neuros” (erotismo/terror 

psicológico) e “Próton” (erotismo/ficção científica), ambas criações de Seto. 

El Khatib (2019) explica que os quadrinistas trabalhavam em suas próprias casas, 

aparecendo na Grafipar apenas para entregar e pegar novos trabalhos. Rosa (2018) informa que 

havia quadrinistas produzindo material não somente em Curitiba, mas em outros estados como 

São Paulo (Ataíde Brás, Roberto Kussumoto, Sebastião Seabra, Ronaldo Antoneli, Josmar 

Fevereiro, Francisco Vilachã, Paulo Hamasaki, entre outros), Rio de Janeiro (Julio Shimamoto, 

Flavio Colin, entre outros) e em Recife (Watson Portela, Roberto Câmara, Libório, entre outros). 

Shimamoto (2018) relata que na época os roteiros eram enviados por correio para os 

quadrinistas do Rio de Janeiro e quando as artes ficavam prontas, eram mandadas para Curitiba. 

Ele conta ainda que nunca teve que reenviar por correio algum trabalho em decorrência de 

insatisfação de Seto; pelo contrário, enaltece Claudio por dar grande liberdade para a produção 

dos quadrinistas, respeitando o estilo de cada artista.  

Rosa (2018) lembra que era comum que as etapas da criação de quadrinhos fossem 

feitas por diferentes artistas, pois havia um fluxo dinâmico de publicações na Grafipar, 

semelhante a uma linha de produção. O primeiro passo era o roteiro, depois o esboço, na 

sequência o desenho mais definido e  a arte final; internamente os quadrinhos eram feitos à 

nanquim com bico-de-pena e pincel; a colorização – quando necessária – era feita com ecoline 

para o miolo da revista e com guache, acrílica ou óleo para a capa. Rosa (2018) lembra que Seto 

preferia mais acrílica e ecoline. Os originais eram produzidos em formato maior, tamanho A3. 

Fukue (2019) conta que quando iniciou sua carreira como quadrinista levou certo tempo para 

desenvolver uma percepção da espessura do traço do desenho em função da redução. Em geral, 

os desenhos eram feitos em tamanho maior para depois serem reduzidos, por isso, se o traço 

estivesse muito fino no tamanho original quando fosse reduzido praticamente desapareceria. 

O AI-5 foi revogado em 1979; a partir disso, inicia-se o processo de transição para o 

governo civil dentro da agenda de abertura do regime militar. Para Napolitano (2018), o fim 
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da censura beneficiou principalmente o mercado editorial. No entanto, aparentemente, essa 

premissa não foi válida para o mercado de quadrinhos eróticos do ponto de vista de Faruk El 

Kahtib: “Em 79 houve a liberação da censura. A Grafipar na época tava vendendo um 

milhão e meio de exemplares por mês, dentro desse conceito com quadrinhos, com tudo. E 

com a liberação da censura virou pornografia pura e simplesmente” (A GUERRA…, 2012 – 

grifos nossos). El Khatib (2019) comenta que já no ano anterior vislumbrava que o mercado 

de quadrinhos eróticos entraria em crise, e tinha planos de conseguir a franquia da revista 

masculina britânica Penthouse com o intuito de ter uma publicação pornográfica de grande 

porte circulando assim que a censura fosse liberada. Até então, a quase totalidade dos 

rendimentos da Grafipar vinha da compra direta das revistas pelos leitores. Com a Penthouse, 

haveria possibilidade de fazer renda por meio de anúncios publicitários. Entretanto, o irmão 

Faissal El Khatib, sócio da Grafipar, não concordou com a ideia. Faruk finalmente conseguiu 

publicar a revista em 1983, mas já era tarde demais, a Grafipar já havia fechado as portas no 

ano anterior. No início das década de 1980 – ainda quando a Grafipar tinha grandes tiragens – 

Faruk viajou para Nova York a fim de tentar entrar no mercado estadunidense de histórias em 

quadrinhos. O empresário fez um compêndio das histórias que julgou melhores, providenciou 

sua tradução e negociou a distribuição de 20 mil exemplares para serem vendidos nas bancas 

de Nova York, conseguindo vender 10 mil, um desempenho satisfatório segundo ele. Quando 

tentou dar continuidade aos negócios internacionais, o sindicato dos quadrinistas 

estadunidenses proibiu a comercialização das revistas enquanto a Grafipar não fizesse parte 

da organização. Faruk acabou desistindo do projeto. 

Para Rosa (2018) não foi somente a abertura do mercado nacional para a pornografia 

a responsável pela crise dos quadrinhos eróticos. Ele ressalta que o país como um todo 

enfrentava uma grande crise, com uma inflação galopante; não bastasse isso, o setor editorial 

tinha ainda diante de si a crise da falta de papel para impressão. Em 1983 a Vecchi , grande 63

editora carioca de quadrinhos, também fechou as portas. A tradicional EBAL (Editora Brasil-

América Limitada), fundada em 1945 por Adolfo Aizen, foi outra editora que acabou entrando 

em uma crise profunda, culminando com seu fechamento em 1995. A empresa foi responsável 

 Fundada em 1913 pelo imigrante italiano Arturo Vecchi, a editora foi a primeira a publicar no Brasil a revista 63

em quadrinhos Mad, a Texas Kid (Tex) e as revistas da editora EC Comics, todas publicações estadunidenses. 
Pela Vecchi passaram os quadrinistas Julio Shimamoto e Flavio Colin, ambos também atuaram para a 
Grafipar.
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pela introdução no Brasil de personagens estrangeiros como Superman, Flash Gordon, O 

Fantasma, Príncipe Valente, Dick Tracy e personagens Disney. Nos anos 1940 a EBAL 

publicou diversos quadrinhos de aventura com heróis que enfrentavam vilões para salvar suas 

mocinhas. Entretanto, havia também títulos em que as mocinhas eram as protagonistas 

conforme consta no “Almanaque dos heróis 1948”. Sheena – nascida Vera Lubianski, 

condessa da Bessarabia – decidiu largar sua vida de nobre na Rumania e voltar para as selvas 

africanas onde nasceu, lá torna-se uma heroína que pratica a justiça. A jovem Tigrana vive 

aventuras nas florestas da Ásia ao lado do seu criado Abdula, a heroína é filha de uma 

irlandesa com um rajá indiano. Tigrana é Elisabeth, princesa de Barmitala, que mudou seu 

nome após a morte do pai.  A Amazona dos Cabelos-de-Fogo é uma jovem branca que foi 

criada em uma tribo de índios Dakota, seu pai adotivo a encontrou ainda bebê abandonada em 

uma caverna quando estava caçando. Ginger Smith é garçonete do café de um aeroporto e tem 

o sonho de tornar-se uma aviadora, na tentativa de realizar seu sonho ela vive aventuras

caindo frequentemente de aviões em pleno ar. Em grande parte dos exemplos acima observa-

se a preferência por jovens brancas – oriundas de famílias ricas e nobres – que vivem em

ambientes silvícolas, demonstram ser as representantes da civilização em locais “selvagens”,

colônias das nações europeias. No geral, essas heroínas, apesar de terem corpos sensuais, não

protagonizam cenas eróticas; por esse motivo, não entraram no rol de protagonistas pares de

Maria Erótica analisadas.

Claudio Seto fez um comparativo dos motivos da extinção das editoras pelas quais 

passou: “Na época da Edrel a luta era contra a censura. Na Grafipar o inimigo era a Abril 

[editora que publicava os chamados ‘enlatados estrangeiros’] e as multinacionais do sexo 

[Playboy, Hustler, entre outras]” (A GUERRA…, 2012 – grifos nossos). Seto ficou na 

Grafipar até o final das últimas publicações, em 1982. Posteriormente, passou a se dedicar a 

sua carreira de artista plástico e continuou atuando com quadrinhos no jornal O Estado do 

Paraná, até o seu falecimento em 2008, vítima de um acidente vascular cerebral. 
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4.3 O ESTILO E O PROCESSO CRIATIVO DE CLAUDIO SETO 

Durante a pesquisa no acervo da família Seto, foram encontrados vários originais 

feitos pelo artista, praticamente todos em formato A3, apesar do fato de que, aparentemente, 

ele não gostava de artes em grande formato: 

Eu era um desenhista do interior de São Paulo que aparecia a cada dois meses na 
capital [fase Editora Edrel], um caipirão. Lembro que todos me aconselhavam a 
fazer desenhos no estilo americano. Eu vivia esse drama interno. Era jovem, 
inexperiente e inseguro. Tudo que os mestres da época me diziam eu acreditava. Na 
época o Jayme Cortez lançou um livro chamado ‘Mestres dos Quadrinhos’, 
promovendo todos os desenhistas da Editora Outubro à nível de mestre. No livro ele 
escreveu que os originais deveriam ter o dobro da medida em que seriam 
impressas. Daí o original nosso ficou grande para burro. Eu dizia que no Japão é 
menor, e o pessoal dizia que isso era no Japão, aqui tinha que ter o dobro. Então 
lidar com aqueles originais imensos dava um trabalhão danado. Até para enviar pelo 
correio. (SETO, 2006, parte II – grifos nossos). 

Em 1972, Fernando Ikoma (1945-), quando trabalhava na editora Edrel, produziu o 

livro “A técnica universal das histórias em quadrinhos”. Nesse material ele dedicou dez 

páginas apenas para mostrar e comentar trabalhos e técnicas usadas por Claudio Seto (figuras 

76-81). A seguir estão alguns trabalhos de Seto da sua fase da Edrel 1967-1974:

Figura 76 – Arte feita com crayon em papeis japoneses, cenas da história “Dinheiro toca no corpo mas não 
compra a alma”, segundo IKOMA (1972).  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 
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Figura 77 – Cena da história “O menino e a borboleta”, revista Estórias Adultas n.º 5. Arte feita com traços 
geometricamente planejados para dar maior ênfase em determinadas cenas, segundo IKOMA (1972).  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 

Figura 78 – Cena da história “Papai quer matar a minha flor”, feita em bico de pena com técnica de traços 
corrido, segundo Ikoma (1972).  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 

Figura 79 – Interpretação fotográfica com técnica de pincel e pontilhados a bico de pena, segundo IKOMA (1972).  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 
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Figura 80 – “A SÉRIE PSICOLÓGICA não só exigiu do autor novo enredo, como também novas técnicas 
visuais. Este desenho foi feito em laboratório fotográfico e esquematizado em pranchas” (IKOMA, 1972, p. 51). 
Cena da história “Estranha patogenia de uma mente hiper evoluída”, revista Estórias Adultas n.º 7.  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 

Figura 81 –  Arte da história “Psikuy” da Série Psicológica. A imagem da esquerda foi produzida com traços a 
bico de pena em sistema progressivo; a da direita, também foi realizada com bico de pena mas com fundo de 
sistema de marmorização e acabamento fotográfico; segundo análise de IKOMA (1972).  

Fonte: “A técnica universal das histórias em quadrinhos”, de Fernando Ikoma. 
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Na época da Grafipar, Rosa (2018) conta que, na maioria das vezes, ao mesmo tempo em 

que Seto escrevia uma história já ia esboçando os desenhos (fig. 82). O uso de referências visuais 

fotográficas era muito comum, e a partir delas era feito um rascunho rápido e sem muita definição. 

Primeiro Seto fazia o roteiro rascunhado, depois trabalhava em alguns detalhes e, por fim, focava 

na arte final propriamente dita, deixando por último a colocação de sombras e linhas pretas. Rosa 

(2018) revela que, ao longo desse processo, havia pausas em que Claudio se dedicava a outras 

atividades, como a pintura, ou mesmo produzia arte para alguma publicação que estava sem capa. 

Figura 82 –  A imagem condiz com o relato de Franco de Rosa que destaca que Seto criava as histórias já por 
meio dos esboços. De acordo com os estilos dos cabelos e das roupas, o esboço parece retratar cenas em algum 
país oriental. Sem data identificada. 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Franco de Rosa (2018) comenta ainda que, logo que foi para a Grafipar, Seto usava 

em seus trabalhos técnicas aguadas – com ecoline ou nanquim – que ocupavam páginas 

duplas em cenas panorâmicas. Nessa época, ele conseguia ter mais tempo na produção das 

histórias. Depois, surgem artes com bico-de-pena, mas, acabavam sendo mais trabalhosas do 

que a técnica aguada. Quando o ritmo de produção da Grafipar se acelerou, boa parte de seus 

trabalhos passaram a ser produzidos com uma técnica mais simples e dinâmica: o traço 

contrastado com bico-de-pena e pincel (fig. 83). Para Rosa (2018), essa é a essência dos 

quadrinhos, o desenho contrastado por meio de traços finos e grossos. Ele compara o mangá 

original japonês e os quadrinhos de Seto e conclui que, apesar da grande influência do estilo 

oriental, os trabalhos do quadrinista ainda exploravam bastante o recurso do texto. Rosa 

(2018) acredita que isso seja influência da cultura do Brasil. 

Figura 83 – Nesse trabalho de Seto da Grafipar identificamos o uso de linhas como recurso de textura na imagem 
através de traços feitos à pincel e à bico de pena. Seto usou tinta branca reforçando as linhas de perspectiva. Data 
não identificada.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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El Khatib (2019) lembra de Seto como uma pessoa bastante quieta. Ele recorda que 

quando passava algum projeto, explicava diversos detalhes e enquanto Seto permanecia em 

silêncio,  pensava consigo mesmo se o “japonês” estava entendendo. No dia da entrega Seto 

apresentava exatamente o que lhe havia sido passado. A pontualidade das entregas era uma 

característica do artista que agradava muito a Faruk El Khatib pois, segundo ele, na maioria 

das vezes, na área editorial os profissionais atrasavam a entrega da arte final. A seguir alguns 

trabalhos produzidos por Claudio Seto na Grafipar (figuras 84-90). 

Figura 84 – Cena ricamente ilustrada com técnica de bico de pena utilizada para fazer textura no desenho. Data 
não identificada. 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 85 – Aparentemente essa ilustração e a anterior fazem parte da mesma narrativa. Nesta observa-se uma 
textura aplicada na pele dos personagens que remete a um “craquelê”. Data não identificada. 

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 86 – Nessa arte Seto explora o contraste do claro e do escuro, podendo remeter à estética do cinema noir. 
As mini retículas adesivas aparecem no corpo da mulher. Data não identificada. 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 87– As retículas nas imagens, as cores chapadas e os textos com onomatopeias desse trabalho são 
características encontradas no estilo Pop Art. Data não identificada.    

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 88 – Com certa frequência encontramos nos trabalhos de Seto alguns elementos do estilo mangá, como 
cenas com muita ação/movimento, planos de detalhe, rostos expressivos e onomatopeias. Data não identificada.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 89 – Nesse trabalho vemos a utilização de diferentes tipos de texturas como retícula, cor chapada de  
nanquim e linhas irregulares com bico de pena. Data não identificada.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 90 – Nas duas ilustrações o estilo mangá também salta aos olhos pela presença de planos de detalhe, pela 
expressividade dos olhos e pelos quadros com formatos diferenciados e com praticamente sem falas. Data não 
identificada. 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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A partir dessa breve biografia de Claudio Seto e de sua carreira pelas editoras Edrel e 

Grafipar, foi possível compreender um pouco melhor o contexto e o ambiente em que o 

quadrinista criou e, posteriormente, reviveu a sua personagem mais popular: Maria Erótica. O 

capítulo seguinte entrará em pormenores da protagonista. 
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5 MARIA ERÓTICA, UMA DAS PÉROLAS DE CLAUDIO SETO 

Eu nunca gostei de histórias com personagens. Gosto de histórias avulsas, como em 
contos. Personagens todos sabem que nunca morrem e no fim das histórias sempre 
se saem bem. Fiz mais histórias da Maria Erótica na fase Edrel que na fase 
Grafipar. (SETO, 2006, parte II – grifos nossos) 

Uma das formas em que Maria Erótica está eternizada é no troféu da Bienal de 

Quadrinhos de Curitiba (fig. 91) que homenageia personalidades de grande relevância no 

meio quadrinístico nacional. Em 2019, a heroína criada por Claudio Seto, entrou para o rol 

das cinquentonas.  

Figura 91 – Na Bienal de Quadrinhos de Curitiba de 2018, um dos agraciados com o troféu Maria Erótica foi 
Key Imaguire Junior, idealizador da Gibiteca de Curitiba, tida como a primeira do Brasil.  

          Fonte: Leandro Luiz dos Santos / Acervo Key Imaguire Junior. 
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Seto concebeu a personagem em um período de contestação dos valores vigentes na 

época. No contexto dos anos 1960, quando emergem os movimentos underground e de 

contracultura, ocorreram manifestações em diversos países confrontando o conservadorismo, 

o belicismo, o capitalismo, o racismo, o machismo, enfim, toda a sorte de “ismos” que

poderiam provocar opressão social ou ambiental.

Maria Erótica foi publicada pela primeira vez em 1969, justamente no ano em que 

ocorreu um dos mais emblemáticos eventos daquele período, o Festival de Woodstock. Se, 

nessa época, o mundo se expressava por meio de manifestações e protestos, o Brasil, desde 13 

de dezembro de 1968, estava sob o AI-5, o qual suprimiu os direitos constitucionais e 

instaurou a censura prévia e a  repressão. Na década de 1960 também ocorreu a chamada 

Revolução Sexual que, na visão de Danton (2012), foi combatido pelo regime militar que 

tentou barrar a entrada dos novos conceitos trazidos por esse movimento. Os quadrinhos 

eróticos foram alvo da censura,  não tanto em decorrência de um possível conteúdo político, 

mas em virtude da ideia de defender a moral e os bons costumes, defendida pela parcela 

conservadora da sociedade que apoiou o golpe militar de 1964. O tema sexo tornava-se um  

tabu e uma desculpa para censurar e perseguir muitas editoras, publicações e artistas. .  

Por outro lado,  a Revolução Sexual também teve seus reflexos na produção de 

histórias em quadrinhos, com o surgimento de  diversas protagonistas que, a princípio, 

retrataram a mulher sem amarras de tabus sexuais, dentre elas: Barbarella (1962 – França), de 

Jean-Claude Forest; Little Annie Fanny (1962 – EUA), de Harvey Kurtzman e Will Elder; 

Valentina Rosselli (1965 – Itália), de Guido Crepax; Blanche Épiphanie (1967 – França), de 

Georges Pichard; Mirza (1967 – Brasil), de Eugênio Colonnese.  Essas heroínas acabaram por 

gerar interpretações antagônicas: os defensores as veem como portadoras da mensagem de 

emancipação da  mulher,  com total liberdade de praticar sexo quando e com quem quiser, por 

exemplo; já os críticos acreditam que essas protagonistas nada mais são do que representações 

do fetiche dos quadrinistas homens que as criaram. De qualquer maneira, esses tipos de 

feminilidades que invadiram as páginas das revistas de ação e de aventuras provocaram 

questionamentos acerca dos modos de representação das mulheres e os papeis sociais a que 

elas estavam associadas.  

A partir dessas reflexões e problematizações,  veremos a seguir duas fases de Maria 

Erótica: na editora Edrel e, posteriormente, na editora Grafipar. 
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5.1 CRIAÇÃO NA EDITORA EDREL 

Era o ano de 1969 quando Claudio Seto criou, na editora Edrel, a protagonista Maria 

Erótica (fig. 92), repórter que vivia aventuras de erotismo, humor e mistério. Maria Erótica, 

incialmente, foi publicada nas revistas “Garotas e Piadas”, “Mil Piadas” e “Young Comic”; 

entre 1970 e 1972 a personagem teve uma revista exclusiva na editora, conforme aponta 

Danton (2012).  

Figura 92– Nos “anos de chumbo” da ditadura na primeira metade dos anos 1970, a censura contra pornografia 
foi muito rigorosa. Na imagem acima, a princípio, Maria Erótica não está nua; Seto a retratou com roupas 
transparentes. Maria Erótica edição n.º 12 - 1970 

Fonte: Acervo Família Seto. 

Rosa (2003) conta que a personagem surgiu como coadjuvante em uma série criada 

por Seto, a “Zero-Zero Pinga”, que fazia uma sátira do  espião James Bond. Maria era 

repórter do jornal Taimes is Monis da megalópole Guaiçara – homenagem à pequenina cidade 

natal de Seto. Ela fazia parceria com Beto Sonhador, um detetive particular atrapalhado e 
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mulherengo. Nas histórias, Beto insiste nas tentativas de convencer Maria Erótica a fazer sexo 

com ele, mas, a heroína sempre se esquiva, condenando a postura do colega (fig. 93). Nas 

vezes em que Beto parece estar prestes a consumar seu desejo, ele desperta; somente em seus 

sonhos o rapaz consegue chegar próximo do êxito em suas investidas.  

Figura 93 – Beto Sonhador em uma de suas inúmeras tentativas de tentar seduzir a pudica Maria Erótica. Maria 
Erótica edição n.º 12 - 1970  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Segundo Lucchetti (2001), Maria tem pouco mais de 20 anos, cabelos louros 

compridos, belo par de seios, pernas torneadas, quadris largos e desnuda-se com frequência 

(involuntariamente, na maioria das vezes). Paulo Fukue, editor da editora Edrel, comenta 

sobre a personagem:  

Maria Erótica, como todos os personagens de Claudio Seto, traz consigo um 
grande problema psicológico, (…) é completamente fria diante das investidas 
amorosas de seus paqueradores (…). Mas devido a sua formação religiosa, vê tudo 
o que se relaciona a sexo como pecado mortal. Mas como mulher, sente, no
subconsciente e nas manifestações biológicas, o instinto tentador. Maria Erótica
é uma garota cercada pela extrema moral beata. Por outro lado, pelos instintos
naturais de seus hormônios. Nessa luta entre a castidade e o prazer, ora dando
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vazão traumática aos seus recalques, ora atuando em sua moral conservadora, faz 
nascer as mais mirabolantes situações. Maria Erótica é pura, ingênua e fria e, ao 
mesmo tempo, sexy, maliciosa e quente. (FUKUE apud LUCCHETTI, 2001, p. 
53-54 – grifos nossos)

O comportamento contrastante de Maria Erótica, que oscila entre a representação da 

jovem casta e do comportamento profano, remete ao aspecto biunívoco (ambivalente) da 

carnavalização de Bakhtin (2011). Para Gonçalo Junior (2010), a postura da personagem 

simbolizava o comportamento médio do modo de pensar moralista do brasileiro daquela 

época. No entanto, os quadrinhos de Maria Erótica também foram alvo da repressão 

conservadora da ditadura militar. Danton (2012) traz o relato de Seto sobre um episódio em 

que senhoras católicas da cidade de Lins acharam as histórias da heroína um desrespeito aos 

valores familiares conservadores do período e, por isso, denunciaram o artista à polícia. 

Felizmente, Seto estava em Guaiçara, sua cidade natal, e não chegou a ser preso. As edições 

de Maria Erótica, contudo, foram apreendidas e mantidas na delegacia local.  

Na comparação com outras personagens contemporâneas, Seto (2006) rebate 

eventuais associações feitas entre Maria Erótica (1969) e Valentina Rosselli (1965), 

protagonista feminina criada por Guido Crepax: 

Tomei conhecimento dos desenhos do Crepax na revista ‘Grilo', nos anos 70. Fiquei 
fascinado! Adorava os desenhos dele, mas a Valentina não servia de modelo pra 
Maria, porque era muito magra e elegante. Maria tinha que ser gostosona, 
bundinha redonda e seios fartos. Podemos dizer que Maria Erótica está mais para 
a Paulete , do Pichard , do que pra Valentina do Crepax. Essa coisa da Maria ser 64 65

uma ‘loira burra' e gostosa, também tem muito de Paulete. (SETO, 2006, parte II – 
grifos nossos) 

Valentina tem uma família constituída e, em suas histórias, demonstra ter um grande 

repertório cultural; Maria Erótica, ao contrário, é solteira e não demonstra grande aptidão 

intelectual. Gonçalo Junior (2010) vê na mistura de diferentes características físicas de Maria 

 Segundo Lucchetti (2001) Paulette Gulderbilt foi publicada na revista Charlie Mensuel de 1970 a 1976. Esse 64

autor descreve a personagem com cabelos negros longos, olhos grandes e expressivos, sardas nas bochechas e 
corpo com formas generosas; segundo ele em uma expressão que mistura malícia e ingenuidade. Pilcher 
(2008) destaca o traçado de Pichard que remete ao estilo gótico. Paulette é uma jovem herdeira de um império 
industrial que tem como amigo Joseph, um velho de mais de 80 anos que foi transformado em uma linda 
morena por uma toupeira míope. Nas estórias Paulette demonstra desprezo pela fortuna herdada, por isso 
sempre tenta distribuí-la com os necessitados.

 “Usando uma técnica de desenho apuradíssima, arredondando de forma extremamente erótica as suas figuras 65

femininas, Pichard [1920-2003] foi um dos quadrinistas franceses mais publicados no mundo inteiro. Paulette, 
a sua mais conhecida personagem (criada em 1970, a partir dos roteiros de Wolinski [1934-2015]), teve mais 
de mil páginas, onde humor e erotismo se mesclam de forma perfeita” (GOIDA e KLEINERT, 2011, p. 378)
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uma sintonia com o movimento tropicalista dos anos 1960: “Com curvas de corpo sensual da 

mulher brasileira, citar fina e quadris largos, Maria Erótica ganhou seios fartos, cabelos louros 

europeus cacheados e olhos típicos dos quadrinhos mangá.” (GONÇALO JUNIOR, 2010, p. 

193 e 194).  

Figura 94 – Mensagem de final de ano da edição de dezembro de 1970, publicada com a história. Maria Erótica 
edição n.º 12 - 1970.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Na figura 94, todos os personagens coadjuvantes ao redor de Maria Erótica também 

voltaram com a heroína na sua segunda fase, na editora Grafipar, no final dos anos 1970 e 

início dos 1980. Do lado esquerdo da personagem, está Beto Sonhador; do lado direito, de 

cima para baixo, estão inspetor Zero Zero Pinga (também chamado de Chiquinho Canhoto), 

Mata-Sete, o cientista Genildo Intelectantam e, no canto inferior direito, o Chupim, pequeno 

pássaro que eventualmente aparece na cena de forma onipresente e onisciente, fazendo algum 

comentário irônico ou satírico.  

Segundo Rosa (2003), Seto criou Maria Erótica inspirado no estilo gekiga de mangá 

(visto no capítulo 2). Conforme aponta Danner e Mazur (2014), esse estilo era voltado para os 
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adolescentes masculinos, atraídos por histórias de suspense e mistério, inspiradas 

esteticamente no estilo noir de cinema que explorava o contraste entre claro e escuro. O 

gekiga também valorizava representação mais realista e planos de detalhe em diferentes 

ângulos nos quadros das narrativas. Os quadrinhos de Maria Erótica exploravam a temática de 

suspense e mistério tal qual os gekigas japoneses, no entanto, eles acabavam fugindo um 

pouco desse estilo quando usavam do humor nas estórias.  

Maria Erótica deixou de ser publicada pela Edrel em 1972 e a editora veio a falir em 

1974. Não foi possível identificar os motivos do fim da publicação. 

5.2 O RETORNO NA EDITORA GRAFIPAR 

Provavelmente uma das principais mudanças na segunda fase de Maria Erótica, na 

editora Grafipar, ocorreu na estrutura de suas histórias. Rosa (2003) explica a estratégia  que Seto 

criou para colocar a protagonista em cenas de sexo sem perder a virgindade “Isso porque as 

aventuras de Maria Erótica passaram a ser apresentadas em dois planos. Nas histórias que se 

passam no mundo real Maria mantém sua característica de virgem moralista, no mundo da fantasia 

ela é uma libertina” (ROSA, 2003, p. 64). Lucchetti (2001) descreve o comportamento da Maria 

do mundo real (fig. 95) semelhante ao da sua primeira fase na Edrel: ingênua, inibida e casta; já no 

mundo da fantasia ela se apresenta com pouca ou nenhuma roupa e comporta-se de maneira 

desinibida, libertina, maliciosa e sem receios de fazer sexo com quem desejar (fig. 96).  
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Figura 95 – No início da história “A Grande Cúpula” (ed. 15) vemos Maria Erótica se comportando 
semelhantemente a sua fase na Edrel: moralista e casta. 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 96 – Na história “Se der, é ela” (ed. 2) Maria Erótica vive no mundo da fantasia em um castelo com o 
príncipe Rodolfo.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Nesse plano fantasioso, surgiram novos personagens como Pipinochio (fig. 97), uma 

paródia do personagem infantil, no entanto, ao invés do seu nariz crescer quando conta 

mentiras, é seu pênis que se torna maior. Essa característica se aproxima do que Bakhtin 

(2011) chamou de estatutária grotesca dentro de seu conceito de carnavalização, tratando-se 

da valorização dos orifícios e das protuberâncias do corpo, muitas vezes representados de 

forma exagerada e desproporcional. O nome do personagem satiriza  o nome Pinocchio e 

“pipi”, gíria infantil para pênis.  
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Figura 97 – Na história “O drama de um vampiro” (ed. 11) está um exemplo de estatutária grotesca no 
personagem Pipinochio.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Outra paródia de personagem infantil criada por Seto foi com Peter Pan. Nas 

histórias de Maria ele é Peter Pão (fig. 98), o qual também não se tornou adulto, inclusive no 

que se refere ao tamanho do seu pênis. A partir dessas características, desdobram-se cenas 

cômicas. Ambos os personagens contêm dois elementos da literatura carnavalizada de Bakhtin 

(2011): a comicidade e a paródia.  
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Figura 98 – Na história “No mato sem cachorro” (ed. 1) aparece o personagem Peter Pão com seu pênis 
minúsculo, uma paródia com o protagonista infantil.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Príncipe Rodolfo (fig. 99) é um monarca que se relacionou com boa parte das 

donzelas dos contos de fada e tenta fazer o mesmo com Maria Erótica. Porém, em muitas das 

cenas, ele acaba sendo ridicularizado pelos demais personagens. Aqui também encontramos 

outro aspecto da carnavalização: a profanação e a ridicularização de símbolos do poder, 

segundo Bakhtin (2011).  

Figura 99 – Na história “Se der, é ela” (ed. 2) o Príncipe Rodolfo é cavalgado por Maria Erótica, exemplo de 
profanação da carnavalização. No final da mesma ele é atingido por fezes de cavalo. 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Há um personagem inspirado no famoso Conde Drácula, de Bram Stoker 

(1847-1912).  Trata-se do Conde Ejácula, vilão que é mencionado em três edições (10, 12 e 

15). Novamente mais um caso de paródia, em que o antagonista é um primo brasileiro do 

conhecido vampiro. O diferencial de Ejácula está no fato peculiar de, ao invés de morder suas 

vítimas no pescoço, ele preferir mordê-las nas nádegas. O nome do personagem também é 

uma brincadeira que mescla o nome Drácula com o verbo ejacular. 

Maria Erótica estreou na Grafipar em outubro de 1979, dentro do número 4 da 

“Revista Especial de Quadrinhos”, com uma história de mais de 90 páginas (fig. 100). Vale 

lembrar que essas histórias têm uma reflexão social: quando a protagonista aparece nua e sem 

memória em uma praia, menores de rua pensam que ela é filha de um milionário e decidem 

sequestrá-la; ao longo da história, Seto acaba fazendo uma   crítica ao abandono das crianças 

e adolescentes pelas ruas das grandes cidades.  

Figura 100 – À esquerda, capa da primeira publicação de Maria Erótica na Grafipar, (out. 1979) “Revista 
Especial de Quadrinhos n.º 4”. À direita, capa da primeira edição da revista Maria Erótica (mar. 1980). 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Rosa (2018) relembra quando a edição especial de Maria Erótica – escrita e desenhada 

por Seto – foi publicada: ele pegou cerca de 50 exemplares, um para cada quadrinista colaborador 

da editora, escreveu à mão em todas as revistas os nomes dos quadrinistas em cenas em que 

apareciam as nádegas de Maria Erótica. Rosa (2003) destaca que um aspecto artístico usado nos 

desenhos de Seto nessa edição especial, foram as imagens feitas em tons de cinza com a técnica 

aguada (fig. 101). É importante ressaltar esse detalhe pois, se observamos de forma geral a 

produção de quadrinhos da Grafipar dessa época, constatamos que o mais comum era usar cor 

preta através de nanquim chapado ou de linhas feitas com pincel e bico de pena. A mesma técnica 

aguada é usada em outras quatro histórias de Maria “No mato sem cachorro” (ed. 1), “Se der, é 

ela” (ed. 2), “Vamos brincar de João e Maria” (ed. 5) e “O mordedor de bum-bum” (ed. 12). 

Figura 101 – Ilustração original, tamanho A3, com técnica aguada produzida por Seto para “Maria 
Trombadinha”  (ed. estreia / out. 1979). 

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Além das histórias publicadas na revista “Maria Erótica”, a heroína também apareceu 

nas revistas “Diário íntimo de Maria Erótica”, nas quais protagonizava cenas 

sadomasoquistas. Gonçalo Junior (2010) afirma que a personagem também teve histórias 

publicadas no volume 2 da revista “Homo Sapiens” e da revista “As Fêmeas”. A partir de 

março de 1980 ela ganhou publicações mensais próprias até 1981, totalizando 18 exemplares 

de 32 páginas cada. Apesar de Maria ser uma criação de Claudio Seto, outros profissionais 

também participavam de sua produção. Lucchetti (2001) informa que as histórias publicadas 

na revista Maria Erótica também foram escritas por Nelson Padrella, Mozart Couto e Carlos 

Magno; já os desenhos, além de Seto, também foram produzidos por Fernando Bonini, 

Watson Portela, Mozart Couto e Barroso (fig. 102). 

Figura 102 – Representações de Maria Erótica feitas por 4 dos 5 quadrinistas que ilustraram suas histórias na Grafipar. 

        Fonte: Acervo Família Seto. 

Observando os diferentes traços e estilos dos quadrinistas que ilustraram as histórias 

de Maria Erótica, percebemos que há uma diferença considerável de artista para artista. Se 

tomarmos como referência principal o estilo e traço do seu criador, Claudio Seto, o 

quadrinista que provavelmente mais se aproxima é Watson Portela. O Chupim – pequeno 

pássaro coadjuvante criado por Seto na época da Edrel – aparece apenas em histórias 

ilustradas por ele, mas não em todas elas. 

Analisando os roteiros das histórias, constata-se que há certas tendências temáticas, 

conforme o autor. Por exemplo, aparentemente, Seto é o que mais trabalha com questões 

sociais em seus roteiros: na história do retorno de Maria Erótica, “Maria trombadinha”, ele 
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critica a situação de abandono dos menores de rua; em “Se der, é ela” (ed. 2) é levantada a 

questão da exploração do trabalho infantil; na “A grande Cúpula” (ed. 15), é abordado o 

machismo; na história “Mata-Sete” (ed. 17), são tratados aspectos trabalhistas. Seto também 

se destaca pela temática política, inclusive sobre questões da ditadura. A história “A grande 

cúpula” chama a atenção por fazer claras referências ao golpe militar em várias partes da 

narrativa (fig. 103). No “Mata-Sete”, Seto critica a violência do regime militar. Na edição 

número 1, na história “No mato sem cachorro”, faz-se referência à expectativa de quem será o 

primeiro presidente civil. Essas temáticas seriam inconcebíveis de serem publicadas na 

primeira metade da década de 1970, durante os chamados “anos de chumbo” da ditadura. Em 

1979 – ano em que Maria Erótica volta a ser publicada – o AI-5 havia sido revogado e, com 

isso, a censura prévia tinha deixado de vigorar. Provavelmente, a política de abertura e o 

clima de redemocratização fizeram com que roteiristas e quadrinistas se sentissem mais 

seguros para abordar, de forma mais contundente, temas políticos relacionados à ditadura. 

Figura 103– Cena com possível crítica à ditadura militar, parte da história “A Grande Cúpula” (ed. 15 – roteiro e 
desenhos de Claudio Seto).  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Uma temática recorrente em praticamente todos os roteiristas é a metalinguagem – 

referenciando quadrinistas, personagens e revistas da própria Grafipar – e o nacionalismo – 

incentivando a produção e o consumo de quadrinhos brasileiros frente os “enlatados 

estrangeiros”. Apesar de, a princípio, apenas o erotismo ser uma diretriz da Grafipar, a 

política de valorização do quadrinho nacional é algo bastante presente nas publicações. 

Praticamente todas as histórias que tinham por tema contos de fada e fantasia – em cerca de 6 

edições – eram roteiros escritos por  Nelson Padrella. Para Shimamoto (2018), ele está entre 

os melhores roteiristas nacionais por usar uma linguagem cinematográfica. Silva (2006) 

destaca o trabalho de Padrella como roteirista das revistas “Próton” e “Neuros”: “Muitas de 

suas narrativas de características peculiares, pela condução pouco convencional – metafórica, 

atemporal e não linearizada – e pela inclinação ao onírico, fazem de Padrella um dos 

principais roteiristas da Grafipar” (SILVA, 2006, p. 123) 

O que mais chama a atenção nos roteiros de Maria Erótica é a submissão da 

personagem em cenas de assédio e abuso sexual: de 17 histórias, 14 contêm esse tipo de 

violência contra a mulher (fig. 104). Os números reforçam a teoria daqueles que veem as 

protagonistas de quadrinhos eróticos não como símbolo de liberação sexual feminina, mas 

sim como uma forma de fetichização dos homens que criaram suas histórias e seus desenhos. 

Seguindo o padrão de muitas publicações feitas entre as décadas de 1970 e 1980, as cenas 

revelam um olhar sexista, machista e violento, em que a autonomia e o prazer femininos são 

desconsiderados, em uma tradição patriarcal brasileira. 



210

Figura 104 – Cena em que Maria Erótica sofre abuso e violência sexual, parte da história “No Reino da 
Lilipwta” (ed. 7, roteiro de Padrella e desenhos de Seto e Bonini).  

Fonte: Revista Maria Erótica n.º 7 / Acervo família Seto 

No capítulo 6 é apresentada a análise das 18 histórias de Maria Erótica que compõem 

a amostra que é o objeto de estudo da presente dissertação, com informações técnicas 

(número de páginas e quadros; autores; técnica de ilustração; entre outros), aspectos 

quadrinísticos (cenários; grides de quadros; turnos conversacionais; entre outros), 

características mangá em decorrência do pioneirismo de Seto (quadros com formas diferentes 

e poucas falas; muitas cenas de ação; expressividade nos rostos; entre outros) e, por fim, 

aspectos da “carnavalização” de Mikhail Bakhtin, principal objetivo da pesquisa (estatutária 

grotesca; destronamento; ambivalência; paródia; comicidade; entre outros). 
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6 ANÁLISE DAS HISTÓRIAS DE MARIA ERÓTICA  

Compreendida como resultante de uma relação entre sujeitos, a imagem visual 
engendra uma capacidade narrativa que se processa numa dada temporalidade. 
Estabelece, assim, um diálogo de sentidos com outras referências culturais de 
caráter verbal e não-verbal. As imagens nos contam histórias (fatos/
acontecimentos), atualizam memórias, inventam vivências, imaginam a História. 
(MAUAD, 2005, p. 135, grifos nossos)  

O objetivo do presente capítulo é analisar as temáticas e a linguagem gráfica das  

histórias da personagem Maria Erótica, considerando os diálogos com o período histórico 

vivido no Brasil do final de década de 1970 e início dos anos 1980, diante do processo de 

abertura política que culminou com o fim da ditadura militar em 1985. Dentre  as histórias de 

Maria Erótica publicadas pela editora Grafipar,  foram selecionadas apenas as histórias 

presentes na revista que leva o nome da personagem (18 exemplares) – publicadas a partir de 

março de 1980 até 1982 – além da  revista de estreia, publicada em outubro de 1979 (número 

4 da Revista Especial de Quadrinhos), totalizando 19 exemplares (Apêndice H, quadro com 

detalhes de cada edição). O exemplar número 10 possui 2 histórias com Maria Erótica, já os 

números 4 e 16 nenhuma, desse modo, 18 histórias das quais a protagonista faz parte. 

6.1 ANÁLISE DE IMAGEM E ELEMENTOS DE CARNAVALIZAÇÃO 

As análises estão articuladas com o conceito de carnavalização de Mikhail Bakhtin 

(1895-1975), tido como uma forma de contestação de sistemas políticos opressores. De acordo 

com o filósofo russo, a cosmovisão carnavalizada nos romances refere-se à “(...) aplicação da 

carnavalização à representação da realidade atual e à vida atual. Esta é arrastada para dentro da 

ação temática carnavalizada, o habitual e o constante combinam-se com o excepcional e o 

inconstante” (BAKHTIN, 2011, p. 140). Como vimos no capítulo anterior, as histórias de Maria 

Erótica, na Grafipar, passaram a ter versões em mundos fantasiosos, nos quais a protagonista 

podia dar vazão a sua libido e manifestar-se sem as amarras morais da sociedade conservadora 

do final do regime militar. O conceito de carnavalização possibilita compreender essa inovação 

no roteiro da segunda fase da personagem de modo mais abrangente. 

Para a análise dos quadrinhos de Maria Erótica, são contemplados os conceitos de 

imagem de Peter Burke (2004), dentre eles o de que qualquer imagem pode servir como 

evidência histórica, podendo suscitar problemas como contexto, função, retórica, recordação e 
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testemunho de segunda mão; “imagens, assim como textos e testemunhos orais, constituem-se 

numa forma importante de evidência histórica. Elas registram atos de testemunha 

ocular” (BURKE, 2004, p. 17). 

Metodologicamente tem-se como referência o modelo de análise de fotografia de 

Ana Maria Mauad (2005). Para essa autora, a compreensão de uma imagem fotográfica pelo 

destinatário acontece a partir de dois níveis: 

• Nível interno à superfície do texto visual (imagem): com caráter não verbal, a partir das

estruturas espaciais que compõem tal texto visual. Na análise, nesse nível, foram

observados aspectos como técnica de produção; cenários; gride das páginas; ambiente real

ou fantasia; temporalidade; cenas com Maria Erótica nua ou vestida; cenas de assédio ou

abuso feminino; cenas sexuais com ou sem iniciativa de Maria Erótica);

• Nível externo à superfície do texto visual: ocorre a partir e aproximações e inferências

tanto com textos visuais como verbais da mesma época. Isso permite que seja possível

descobrir temas conhecidos e inferir informações que estejam implícitas. Para esse nível

foram analisados aspectos da linguagem utilizada; a interação entre os interlocutores;

proporção entre personagens masculinos e femininos; quantidade de quadros com falas de

Maria Erótica; elementos do estilo mangá e da carnavalização; referências políticas,

sociais, econômicas, culturais e esportivas).

1. Mauad recomenda que, para uma análise mais completa, é desejável que seja estudado

um conjunto de imagens a fim de ter um panorama mais amplo do objeto de estudo e,

desse modo, mais confiável.

As recomendações de Mauad vão ao encontro dos estudos  de cultura material 

apresentados por Burke (2004), que destaca a importância da análise de várias imagens 

relacionadas ao objeto de pesquisa; além disso, ele também sugere a consulta a fontes textuais 

como forma de contraprova das imagens estudadas. Burke ainda adverte que é importante 

pensar sobre os propósitos dos  que encomendam as imagens e dos que as executam. Desse 

modo, é possível tentar identificar na imagem produzida elementos adicionados ou omitidos 

intencionalmente.  

Mauad (2005) chama a atenção para a importância do contexto social e histórico da 

produção e da circulação da imagem: 

Os textos visuais, inclusive a fotografia, são resultado de um jogo de expressão e 
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conteúdo que envolvem, necessariamente, três componentes: o autor, o texto 
propriamente dito [imagens] e o leitor. Cada um desses três elementos integra o 
resultado final à medida que todo o produto cultural envolve um locus de produção 
e um produtor, que manipula técnicas e detém saberes específicos à sua atividade, 
um leitor ou destinatário, concebido como um sujeito transindividual cujas 
respostas estão diretamente ligadas às programações sociais de comportamento 
do contexto histórico no qual se insere, e, por fim, um significado aceito 
socialmente como válido, resultante do trabalho de investimento de sentido. 
(MAUAD, 2005, p. 141, grifos nossos)  

Portanto, de acordo com Mauad (2005), são muitos os códigos que coexistem e se 

articulam em diferentes níveis de codificação,  elaborados nas práticas sociais, construindo os 

significados e diversas interpretações culturais da sociedade. “O desenho é intensamente 

dirigido. A sua capacidade de representar não vem exclusivamente da similaridade, mas de 

conhecimentos prévios que tem o autor ao desenhar e o leitor ao interpretar os 

traços” (CAGNIN, 2015, p. 68). 

Há que se considerar, também, aquilo  que Burke (2004) chama de entrelinhas da 

imagem, permitindo, desse modo, descobrir informações que o artista passou de forma não 

intencional. Nesse aspecto, esse autor lembra que se deve observar com atenção pequenos 

detalhes da imagem como evidência da arrumação dos objetos e de seus usos sociais; para ele, 

o objeto em si não é tão importante, mas sim, seu uso nas práticas sociais.

Concisamente, Mauad (2005) aponta que na produção e leitura de uma fotografia – 

que poderia também ser usada para qualquer outra imagem – a mensagem transmitida se 

organiza em dois planos: plano da expressão que compreende escolhas técnicas e estéticas 

(enquadramento, contraste, iluminação, cor) relacionadas com um aprendizado historicamente 

determinado; já o plano do conteúdo diz respeito à relação dos elementos da fotografia com o 

contexto no qual estão inseridos, considerando o corte temático e temporal. Partindo da ideia 

de que “Percepção e interpretação são faces de um mesmo processo: o da educação do 

olhar” (MAUAD, 2005, p. 142), aqui são propostos  dois níveis de análise dos quadrinhos: 

um focado na estrutura da história em quadrinhos em si, com seus aspectos gráficos 

intrínsecos; o outro, baseado no diálogo com o contexto, nas possíveis inferências políticas, 

econômicas, sociais e culturais transmitidas visual ou verbalmente pelo roteirista e pelo 

desenhista na história em quadrinhos analisada. 

Nesse sentido, é fundamental refletir sobre os elementos da linguagem dos 

quadrinhos (como planos, enquadramentos, ângulos, requadros e balões), os elementos 



214

plásticos (cor, relação de planos, linhas/traços, luz/sombra, cenários) – bastante próximos aos 

cinematográficos – e, também, informações do sentido narrativo: quem conta a história 

(personagem, narrador, personagem-narrador) e como a história é contada (primeira/ terceira 

pessoa, linear/não-linear).  

Quanto aos personagens dos quadrinhos, os aspectos que Ramos (2018) destaca para 

serem analisados são os níveis da fala que estão sujeitos a alterações históricas, sociais, 

geográficas ou temporais. Outro conceito apresentado por esse autor são os turnos 

conversacionais, que são a alternância entre balões que indicam a mudança do falante. Pode 

aparecer de forma simétrica – quando os dois personagens do diálogo trocam falas 

proporcionalmente – ou, assimétrica, quando ocorre o predomínio da fala de apenas um 

personagem. Relacionados com os turnos conversacionais estão os assaltos de fala, quando o 

turno do falante é invadido pelo interlocutor. Graficamente ocorre o que Ramos (2018) chama 

de sobreposição de vozes, quando durante a fala de um personagem vemos a sobreposição do 

balão de fala de outro. A análise dos turnos e dos assaltos pode revelar a importância dada a 

um personagem, valorizando ou desvalorizando um determinado grupo social.  

Na tentativa de facilitar o processo de identificação de figuras representadas, 

segundo Ramos (2018), os quadrinistas usam os estereótipos com o intuito de tornar a 

narrativa mais acessível para o leitor.  

Para Umberto Eco (2018), os estereótipos carregam consigo valores ideológicos, 

fazendo com que surja uma problemática estética e uma problemática ideológica. Em 

decorrência disso, Eco vê os quadrinhos como sendo ideologicamente determinados. A 

identificação de possíveis estereótipos pode revelar os “modos de ver” do quadrinista do 

início dos anos 1980, por exemplo, a presença de lésbicas nas histórias de Maria Erótica 

(edições 10, 11 e 13), mostradas de uma forma pejorativa, como personagens recalcadas e de 

aparência feia. 
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Não é de negar a irresistível atração das histórias, da beleza do conteúdo ideológico 
e psicológico que inevitavelmente carregam em si, dado que nenhuma história é 
inocente; nem outros significados que poderiam refletir, sem dúvida, o caráter da 
pessoa da pessoa que a realizou, o tipo de herói mítico que também é reflexo da 
sociedade que os inspirou. Os preconceitos morais, os tabus, evidenciados em cada 
traço. (CAGNIN, 2015, p. 254 – grifos nossos) 

Nas histórias de Maria Erótica analisadas, buscou-se a identificação da técnica 

empregada pelo quadrinista. A importância em analisar aspectos técnicos (pincel, bico-de-

pena, aguada, entre outras) e estéticos (estilo mangá, por exemplo) reside no fato que “as 

imagens são históricas e dependem das variáveis técnicas e estéticas do contexto histórico que 

as produziram e das diferentes visões de mundo concorrentes no jogo das relações 

sociais” (MAUAD, 2005, p. 143). 

As técnicas de ilustração usadas em Maria Erótica, em sua maioria, eram à traço – 

sem meio-tons – o que facilitava sua reprodução uma vez que não necessitavam de fotolito. 

Barbieri (2017) afirma que nem sempre é fácil identificar com precisão as técnicas usadas, 

pois podem ser usadas várias em um mesmo trabalho. Das técnicas à traço, esse autor destaca 

a pena (ou bico-de-pena) e o pincel. A primeira é usada para a definição de formas, texturas e 

para efeitos mais nervosos e dinâmicos; já a segunda, fornece às imagens maior contraste de 

luminosidade, engrossa linhas, suaviza formas e cria zonas pretas. Barbieri (2017) esclarece 

que o pincel possibilita obter linhas curvas mais suaves e fundos pretos mais extensos e 

uniformes. Conforme foi mencionado no capítulo anterior, nas histórias de Maria Erótica 

encontramos ainda em quatro publicações o uso do que Franco de Rosa chama de técnica 

aguada. Barbieri (2017) informa que essa técnica é recomendada para obter tons de cinza a 

partir da diluição de tinta nanquim em água para, posteriormente, espalhá-la no papel com um 

pincel. O efeito resultante é mais aguado e dissoluto do que uma aquarela convencional e, 

neste caso, é necessário o fotolito para sua reprodução gráfica.  

Como Claudio Seto é considerado um dos introdutores do estilo mangá no Brasil,  

optou-se por tentar identificar, na amostra analisada das histórias de Maria Erótica, possíveis 

elementos característicos do estilo mangá. McCloud (2008) enfatiza que as características 

peculiares do mangá têm por objetivo trazer o leitor para dentro da história. A expressividade 

dos personagens, o realismo dos cenários, a riqueza de detalhes da vida real e a representação 

gráfica das sensações e dos sentimentos permitem que o leitor consiga imergir para dentro da 

narrativa. Segundo McCloud (2008), os principais elementos do mangá são: 
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• Senso de localidade: detalhes ambientais ativam memórias sensoriais

“transportando” o leitor para o cenário;

• Quadrinhos sem palavras: o uso de quadros de transição de aspecto a aspecto

permite ao leitor montar mentalmente cenas a partir de informações visuais

fragmentadas nos quadros;

• Movimento subjetivo: a fim de passar a emoção da cena trabalha-se com linhas e

distorções no cenário, como em cenas de velocidade ou cenas de maior ação;

• Detalhes do mundo real: quadros retratando pequenos detalhes do cenário ou

dopersonagem possibilitam uma conexão com as experiências cotidianas do leitor;

• Efeitos emocionais expressivos: buscam transmitir para o leitor o que o

personagem está sentindo por meio de fundos expressionistas ou montagens e

caricaturas subjetivas.

Outro  aspecto considerado nas análises e reflexões sobre os quadrinhos de Maria 

Erótica, foi o modo como o conceito de carnavalização de Bakhtin pode ser associado nas 

histórias selecionadas. Para Bakhtin (2011), entre os elementos característicos da literatura 

carnavalizada, destacam-se: :  

• Ambivalência, as imagens são biunívocas: sagrado-profano, face-traseiro, tolice-

sabedoria, maldição-benção, morte-nascimento;

• Profanação e ridicularização: brincar com os símbolos do poder supremo. O ponto

mais representativo desse conceito está na coroação e no destronamento do rei nas

festas carnavalescas;

• Comicidade com presença marcante;

• Paródia de elementos conhecidos (personalidades, músicas...);

• Excentricidade: violação do que é comumente aceito, desviando a vida do seu

curso habitual;

• Estatutária grotesca valorizando os orifícios e as protuberâncias do corpo: boca

aberta, falo descomunal, ventre enorme, ânus exposto, seios imensos.

Com base nas características dos mangás e nos elementos de carnavalização foram 

construídas fichas e quadros (Apêndice G) para fundamentar as análises das 18 histórias de 

Maria Erótica que serão apresentadas a seguir.  
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6.2 ANÁLISE DAS HISTÓRIAS DE MARIA ERÓTICA 

Na seção 5.2 foi visto que a Grafipar produzia quadrinhos em larga escala e, muitas 

vezes, uma mesma história acabava passando pelas mãos de diferentes artistas.  

Disto percebe-se a impossibilidade de existência de um Quadrinhos de autor 
pornográfico, cabendo tal adjetivação apenas ao dito Quadrinho de linha de 
montagem, Quadrinho comercial ou industrial, feito por equipes anônimas 
com o fito econômico em mente, pasteurizado e ascético, impessoal, com 
imagens explícitas. 
Por outro lado, o Quadrinho de autor, a exemplo do cinema de autor, poderia ser 
adjetivado de erótico. No Quadrinho erótico de autor, encontra-se o estilo, as 
posições políticas, estéticas, as preferências sexuais do autor, reflete a 
personalidade do artista, é pessoal como o trabalho de um Crepax, Pichard, 
Manara (CALAZANS, 1998, p. 54) 

Em certo aspecto, pode-se usar essa diferenciação entre quadrinhos de autor e 

quadrinho comercial para pensar sobre os quadrinhos de Maria Erótica, que tinham objetivo 

comercial, sendo produzidos por uma equipe de artistas; no entanto, não eram pornográficos 

explícitos em virtude da censura da ditadura daquela época. Considerando a descrição de 

“quadrinho de autor” de Calazans (1998), dentro da amostra analisada, pode-se identificar três 

histórias escritas e desenhadas por Seto como pertencentes a essa categoria: “Maria 

Trombadinha” (edição de estreia em 1979), “A grande cúpula” (ed. 15) e “Beto 

adormecido” (ed. 18); sendo esta, uma continuação da anterior (fig. 105). Vale deixar aqui  

como ressalva que, a distinção entre “quadrinhos de autor” e “quadrinhos de linha de 

montagem”, concebida por Calazans (1998), acaba por hierarquizar duas formas distintas de 

produção, cada qual com suas peculiaridades. 
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Figura 105 – As histórias “Maria Trombadinha” – edição de estreia (imagem superior) e “A grande Cúpula” – 
edição 15 (imagem inferior), de Claudio Seto, poderiam ser consideradas como “quadrinhos de autor” segundo 
conceitos de Calazans (1998).  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Na estreia, Seto produziu uma história de mais de 90 páginas com forte crítica social ao 

descaso com os menores em situação de rua: sem registro de nascimento, explorados 

criminalmente, analfabetos e discriminados por uma classe média que se achava superior. Nessa 

narrativa, o autor usa a técnica do nanquim aguado, estilo observado somente em seus trabalhos. 

Outra característica peculiar dos trabalhos de Seto, também encontrada nessa história, são 

elementos do estilo mangá como quadros sem fala, rostos expressivos e cenas de ação com 

linhas de movimento. Em “A grande cúpula” e em “Beto adormecido”, Seto adentra no campo 

da ficção científica, gênero aparentemente de interesse do autor, visto ele ter sido o idealizador 

das revistas “Próton” e “Neuros”, ambas publicadas pela Grafipar com histórias voltadas para 

esse gênero. Apesar de, em muitas histórias de Seto vermos a mulher sendo retratada como 

fetiche masculino, nas duas narrativas citadas ressalta-se o poder  feminino – ainda que 

alienígena – e uma crítica sutil à objetificação da mulher. O personagem Beto Sonhador que está 

sempre na tentativa de transar com Maria Erótica, agora é assediado pelas alienígenas, não por 

desejo sexual da parte delas, mas, apenas para satisfazer a necessidade de pelos da sua espécie: 

Beto tornou-se o objeto. O questionamento quanto  à suposta “superioridade masculina” alcança 

seu auge no momento em que as alienígenas decidem castrá-lo para fazer cópias de seu falo e, 

desse modo, não mais precisarem do espécime masculino.  

Essas histórias possuem características da carnavalização de Mikhail Bakhtin: 

primeiramente pela narrativa se passar em um mundo fantasia, em outro planeta; a ideia de  

“destronamento” e relativização do poder está presente  na figura do homem deixa de ser 

representado como o centro de dominação e passa ser visto apenas como um objeto, relevante 

por uma a única parte, o pênis (ver fig. 100). Seto faz uso do estilo cômico burlesco  para 66

retratar o episódio da castração, uma vez que o falo – sinônimo de “empoderamento” – é 

colocado em risco. “A ordem fálica desconhece a alteridade da mulher. Ela não inclui a 

mulher como alguém que se organiza diferentemente, mas sim como a que tem a menos, a 

quem falta aquilo que se deveria ter. A mulher é faltante, segundo a ordem fálica” (KEHL, 

1996, p. 333). Desse modo, os seres alienígenas são metáforas que levam a pensar sobre os 

padrões de comportamento hegemônicos e sobre os papeis sociais de homens e mulheres.  

As demais histórias da amostra selecionada, produzidas por Seto, são mais curtas, 

não permitindo que o artista conseguisse desenvolver de forma mais evidente o seu estilo, 

 Para Bakhtin, o estilo cômico burlesco possui certa dose de malícia e rebaixamento das coisas elevadas, o riso 66

é indireto, pois necessita de certo conhecimento do público. Não há a necessidade de um motivo moral.
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podendo ser classificadas, portanto, como “quadrinho comercial”. Nas 18 histórias analisadas, 

foram identificados 3 roteiristas distintos, tendo Seto a maior produção (quad. 02). 

Quadro 02 – Roteiristas das histórias analisadas. 

Fonte: levantamento do autor. 

Os quadrinhos foram ilustrados por 6 diferentes quadrinistas, incluindo Claudio Seto 

que desenhou a maioria das histórias da amostra, conforme consta na quadro 03:  

Roteirista Autoria História

Claudio Seto

Com identificação

• “Maria Trombadinha” – edição de estreia;

• “Um vampiro muito especial” – ed. 10;

• “O mordedor de bum-bum” – ed. 12;

• “A grande cúpula” – ed. 15;

• “Beto Adormecido” – ed. 18.

Supostamente Seto

• “Se der, é ela” – ed. 2;

• “Vamos brincar de João e Maria?” – ed. 5;

• “O abominável homem da neve” – ed. 9;

• “Coração tarado” – ed. 13;

• “Mata-Sete história contínua” – ed. 17.

Junto com Padrella • “Nada como uma boa fadinha” – ed. 3.

Nelson Padrella
Com identificação

• “No mato sem cachorro” – ed. 1;

• “Ó Maria, como tu és ingênua! – ed. 6”;

• “No Reino da Lilipwta” – ed. 7);

• “A princesinha virgem” – ed. 8;

• “Sentar na Bruxa” – ed. 10.

Junto com Seto • “Nada como uma boa fadinha” – ed. 3.

Mozart Couto Com identificação
• “O drama de um vampiro” – ed. 11;

• “Uma aventura no passado” – ed. 14.
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Quadro 03 – Quadrinistas das histórias analisadas 

Fonte: levantamento do autor. 

 A história com o maior número de páginas e quadros é a edição de estreia “Maria 

Trombadinha” (1979) com 93 páginas e 258 quadros; em segundo lugar, está “A grande 

cúpula” (ed. 15) com 34 páginas e 199 quadros. A edição n.º 13 tem a história “Coração 

tarado” com a maior média de quadros por página: 8,59, tal fato se explica devido aos muitos 

planos de detalhe. Todas as histórias analisadas possuem um gride de quadros não uniforme, 

no entanto, algumas delas se destacam mais por explorarem diferentes composições: 

Quadrinista Autoria História

Claudio Seto

Com identificação

• “Maria Trombadinha” – edição de estreia;

• “No mato sem cachorro” – ed. 1;

• “Se der, é ela” – ed. 2;

• “Nada como uma boa fadinha” – ed. 3;

• “O abominável homem da neve” – ed. 9;

• “Um vampiro muito especial” – ed. 10;

• “O mordedor de bum-bum” – ed. 12;

• “Coração tarado” – ed. 13;

• “A grande cúpula” – ed. 15;

• “Mata-Sete história contínua” – ed. 17;

• “Beto adormecido” – ed. 18.

Supostamente Seto • “Vamos brincar de João e Maria?” – ed. 5.

Junto com Bonini • “No Reino da Lilipwta” – ed. 7.

Mozart Couto Com identificação
• “O Drama de um vampiro” – ed. 11;

• “Uma aventura no passado” – ed. 14.

Watson Portela Com identificação • “A princesinha virgem” – ed. 8.

Bonini Junto com Seto • “No Reino da Lilipwta” – ed. 7.

Barroso Com identificação • “Sentar na bruxa” – ed. 10.

Esquadrão da arte Com identificação • “Ó Maria, como tu és ingênua!” – ed. 6.
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“No mato sem cachorro”, ed. 1. Roteiro: Padrella; desenhos: Seto (fig. 106). Os 

quadros das páginas dessa história destacam-se por serem integrados entre si e terem formatos 

diferenciados. Os desenhos extrapolam as margens dos quadros; 

Figura 106 – Páginas da história “No mato sem cachorro” (ed. 1) com roteiro de Padrella e desenhos de Seto.  

Fonte: Acervo Família Seto.  
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“Um vampiro muito especial”, ed. 10. Roteiro: Seto; desenhos: Seto (fig. 107). Nessa 

história o que chama a atenção são as páginas compostas por muitos quadros pequenos e que 

juntos compõem formas geométricas; 

Figura 107 – Páginas da história “Um vampiro muito especial” (ed. 10) com roteiro e desenhos de Seto.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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“A Grande Cúpula”, ed. 15. Roteiro: Seto; desenhos: Seto (fig. 108). Os quadros em 

negativo, com fundos em nanquim chapado, são o diferencial nessas história. Além disso, há a 

presença de imagens grandes que integram todos os quadros da página; 

Figura 108 – Páginas da história “A Grande Cúpula” (ed. 15) com roteiro e desenhos de Seto.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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“Beto adormecido”, ed. 18. Roteiro: Seto; desenhos: Seto (fig. 109). A história é uma 

continuação de “A Grande Cúpula”, trabalhando também com quadros em negativo. Seto usa 

corriqueiramente quadros da história anterior que se integram com a nova narrativa. A 

maneira como eles são inseridos na história chamam a atenção. 

Figura 109 – Páginas da história “Beto adormecido” (ed. 18) com roteiro e desenhos de Seto.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Observa-se que todas as páginas identificadas com composição mais elaborada de 

quadros são da autoria de Claudio Seto. O artista em seus trabalhos, na maioria das vezes, faz 

diferentes experimentações com o formato dos quadros, característica marcante no estilo 

mangá de quadrinhos. 

O erotismo e a comicidade são gêneros transversais que perpassam todas as 18 

histórias. No entanto, também foram identificados gêneros correlatos (quad. 04), sendo que 

algumas histórias misturavam dois gêneros distintos:  

Quadro 04 – Gêneros narrativos encontrados na amostra analisada. 

Fonte: levantamento do autor. 

Constatou-se que, após a edição de estreia, seguiu-se uma série de histórias com temática 

de contos de fada. Das 8 histórias com contos de fada, 6 são roteiros de Padrella. Percebe-se, 

Gênero História Roteirista

Contos de 
fada

• “No mato sem cachorro” – ed. 1; Nelson Padrella

• “Se der, é ela” – ed. 2; Supostamente Seto

• “Nada como uma boa fadinha” – ed. 3; Seto e Padrella

• “Vamos brincar de João e Maria?” – ed. 5; Supostamente Seto

• “Ó Maria, como tu és ingênua!” – ed. 6; Nelson Padrella

• “No Reino da Lilipwta” – ed. 7; Nelson Padrella

• “A princesinha virgem” – ed. 8; Nelson Padrella

• “Sentar na bruxa” – ed. 10. Nelson Padrella

Policial

• “Maria Trombadinha” – edição de estreia; Claudio Seto

• “A princesinha virgem” – ed. 8; Nelson Padrella

• “O abominável homem da neve” – ed. 9; Supostamente Seto

• “Um vampiro muito especial” – ed. 10; Claudio Seto

• “O mordedor de bum-bum” – ed. 12; Claudio Seto

• “Coração tarado” – ed. 13. Supostamente Seto

Ficção 
científica

• “Uma aventura no passado” – ed. 14; Mozart Couto

• “A grande cúpula” – ed. 15; Claudio Seto

• “Mata-Sete história contínua” – ed. 17; Supostamente Seto

• “Beto adormecido” – ed. 18. Claudio Seto

Terror

• “Um vampiro muito especial” – ed. 10; Claudio Seto

• “O Drama de um vampiro” – ed. 11; Mozart Couto

• “O mordedor de bum-bum” – ed. 12; Claudio Seto

Faroeste • “Uma aventura no passado” – ed. 14. Mozart Couto



227

nestas histórias, uma forte relação com a dualidade de mundos apresentada na carnavalização de 

Bakhtin, pois, no mundo da fantasia, Maria Erótica acaba dando vazão aos seus desejos sexuais 

reprimidos em sua realidade. Pode-se levantar a hipótese de que a recorrência do gênero “contos 

de fada” possa ser influência dos fumetti italianos (quadrinhos italianos), publicados por editoras 

como Edifumetto (1972-1993) e Ediperiodicci (1972-2002). Muitas das histórias dessas 

publicações misturavam erotismo com contos de fada, por exemplo, “Biancaneve” (1972-1974 e 

1975-1978), publicada inicialmente pela Edifumetto. Nos capítulo anteriores, dois colegas de Seto 

– Franco de Rosa e Júlio Shimamoto – fazem menção às histórias em quadrinhos da Itália.

O segundo gênero que mais aparece nas histórias é o policial (6), sendo que em 3 delas 

o autor é Seto e em outras 2 supõe-se que também o seja. Aqui pode-se inferir uma possível

influência do estilo gekiga de mangá que caracterizava-se pela preferência pelo gênero policial.

Seto também é o que mais produziu roteiros das histórias de ficção científica, 3 das 

4. Vale lembrar que ele foi o criador das revistas “Neuros" e “Próton”, ambas também

publicações da Grafipar que exploravam histórias de ficção científica, aparentemente outra

predileção do artista. Outra questão importante é que esse gênero foi bastante explorado pelos

mangás japoneses no pós-Segunda Guerra, Astroboy é dessa época.

Das 3 histórias de terror, 2 são de Seto e uma é de Mozart Couto, essas histórias tem 

em comum a figura do vampiro: o conhecido Conde Drácula e, seu primo brasileiro, Conde 

Ejácula. Mozart Couto também é o roteirista da única história de faroeste, “Uma aventura no 

passado”, a narrativa ainda possui traços de ficção científica com uma máquina do tempo na 

qual Maria Erótica e Beto Sonhador viajam. 

Se forem observadas as histórias cronologicamente, percebe-se que as iniciais envolvem 

predominantemente contos de fada; na sequência, há uma sequência de 6 histórias com temática 

policial e de terror; nas últimas edições o tema que predomina é o de ficção científica. 

Os cenários das histórias não apresentam muita diversidade (fig. 110). A floresta é o 

cenário mais recorrente – aparece em 7 histórias , estando relacionado principalmente com o 67

gênero contos de fadas. O meio urbano é usado como pano de fundo em 4 narrativas , 68

aparecendo em grande parte na temática policial/crime. Castelos e palácios reais são 

 “No mato sem cachorro” – ed. 1; “Nada como uma boa fadinha” – ed. 3; “Vamos brincar de João e Maria?” – 67

ed. 5); “Ó Maria, como tu és ingênua!” – ed. 6; “No Reino da Lilipwta” – ed. 7; “Sentar na bruxa” – ed. 10 e 
“A princesinha virgem” – ed. 8.

 “Maria Trombadinha” – edição de estreia; “O abominável homem da neve” – ed. 9; “Um vampiro muito 68

especial” – ed. 10 e “Coração tarado” – ed. 13.
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encontrados em 5 histórias , em sua maioria também relacionados com contos de fada. Em 69

alguns quadros de 4 histórias  o espaço sideral também aparece como pano de fundo de parte 70

da narrativa. 

Figura 110 – Exemplos de cenários recorrentes nas histórias de Maria Erótica: florestas, cidades e palácios/
castelos. Na imagem com cenário urbano vê-se que a história se passa no Rio de Janeiro devido ao Cristo 
Redentor ao fundo.  

       Fonte: Acervo Família Seto. 

A presença de mundos fantasiosos é uma característica que reforça o aspecto de 

carnavalização nas histórias de Maria Erótica, especialmente por criar comparações e 

contrastes com as diferentes realidades do mundo. Dentre as 18 histórias, o mundo fantasia é 

encontrado em 9 delas.  

Nas narrativas há o predomínio da temporalidade linear, contudo, são encontradas 3 

histórias com a presença de flashbacks . Além disso, a história “Mata-Sete história 71

69 “No mato sem cachorro” – ed. 1; “Se der, é ela” – ed. 2; “Nada como uma boa fadinha” – ed. 3; “O Drama de 
um vampiro” – ed. 11 e “A princesinha virgem” – ed. 8.

70 “No mato sem cachorro” – ed. 1; “A Grande Cúpula” – ed. 15; “Beto adormecido” – ed. 18) e “No Reino da        
Lilipwta” – ed. 7.
71 “A princesinha virgem” – ed. 8, “Coração tarado” – ed. 13 e “Beto adormecido” – ed. 18.



229

contínua” (ed. 17) – desenhada por Seto e supostamente roteirizada por ele – destaca-se por ser 

uma narrativa em “looping”, o final dos quadrinhos estilizado com as cenas iniciais (fig. 111). 

Figura 111 – Os últimos quadros da história “Mata-Sete história contínua” são os mesmos do início. 

Fonte: Acervo Família Seto. 

Em todas as histórias, as ilustrações têm traço feito com bico-de-pena e o 

preenchimento de áreas com nanquim chapado à pincel. Merecem destaque algumas 

peculiaridades dos desenhos feitos por Seto (fig. 112 e 113), já que, na amostra analisada, ele é o 

único a utilizar a técnica de nanquim aguado para obter meio-tons nas ilustrações. Essa técnica 

foi usada em 5 histórias: “Maria Trombadinha” (estreia), “No mato sem cachorro” (ed. 1), “Se 

der, é ela” (ed. 2), “Vamos brincar de João e Maria?” (ed. 5) e “O mordedor de bum-bum” (ed. 

12). Outra técnica usada por Seto para simular penumbra são linhas paralelas feitas com bico-

de-pena, para representar reflexos em espelhos o quadrinista usava nanquim aguado.  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Figura 112 – Na história “No mato sem cachorro” (ed. 1) uma das marcas da autoria de Seto: a técnica de 
nanquim aguado; com a qual, é possível obter meio-tom e degradê com o uso de fotolito na impressão.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 113 – Na história “A Grande Cúpula” (ed. 15) Seto usou linhas para simular a penumbra da noite, quanto 
menor a distância entre as linhas maior é a sensação de escurecimento da imagem. Mais uma técnica 
característica do artista mas que dispensa fotolito para ser impressa.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Durante a pesquisa, percebeu-se a reutilização de um quadro de uma história em 

outra posterior (fig. 114): “O abominável homem da neve” (ed. 9) e “A Grande 

Cúpula” (ed.15). Nori Seto (2019), em entrevista, havia comentado que o pai costumava 

reaproveitar desenhos antigos em trabalhos recentes. 
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Figura 114 – Caso de reaproveitamento de quadro de uma história em outra posterior, ambas as histórias 
assinadas por Seto. “O abominável homem da neve” – ed. 9 (esq.) e “A Grande Cúpula” – ed.15 (dir.)  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Quanto às  características mangá, foram encontradas apenas nos trabalhos  de Seto e 72

não  nas histórias ilustradas por outros quadrinistas não foram identificadas características do 

estilo mangá. Por exemplo, a experimentação de diferentes formas para os quadros foi um 

recurso muito frequente nas histórias de Maria Erótica produzidas por Seto. McCloud (2008) 

identifica como características marcantes do estilo mangá a expressividade dos personagens, o 

realismo dos cenários, a riqueza de detalhes da vida real e a representação gráfica das sensações 

e dos sentimentos. Tudo isso contribui para que o leitor consiga imergir para dentro da estória. 

Além disso, é recorrente o uso de sequências de quadros sem falas, como podemos 

ver nas páginas da figura 115. A diagramação amplia a dinâmica das cenas e a força 

expressiva dos personagens. Para McCloud (2008) o uso de quadros de transição de aspecto a 

aspecto permitem ao leitor montar mentalmente cenas a partir de informações visuais 

fragmentadas nos quadros. 

 Histórias com elementos do estilo mangá: “Vamos brincar de João e Maria?” – ed. 5 (roteiro: não identificado/ 72

desenhos: possivelmente Seto); “O abominável homem da neve” – ed. 9 (roteiro: possivelmente Seto/ 
desenhos: Seto); “Coração tarado” – ed. 13 (roteiro: possivelmente Seto/ desenhos: Seto); “A grande cúpula” – 
ed. 15 (roteiro: Seto; desenhos: Seto); “Mata-Sete história contínua” – ed. 17 (roteiro: possivelmente Seto/ 
desenhos: Seto); “Beto adormecido” –  ed. 18  (roteiro: Seto; desenhos: Seto)
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Figura 115 – Na história “O abominável homem da neve” (ed. 9) uma cena de ação com poucas falas, a sucessão 
de quadros pode transmitir a sensação de que se trata uma cena de tensão.  

Fonte: Acervo Família Seto.  
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Figura 116 – Na história “A Grande Cúpula” (ed. 15) pelos sucessivos quadros o leitor pode adentrar a uma cena 
de intimidade de Maria Erótica. Percebe-se que esse recurso não é exclusividade de cenas de ação.   

    Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 117 – Na história “Mata-Sete história contínua” (ed. 17) a sucessão de quadros sem fala retrata uma 
situação de introspecção do personagem. Nessa imagem e na anterior o foco está mais no personagem em si do 
que na cena, diferentemente da figura 115 em que o destaque está no momento de ação.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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McCloud (2008) também identifica como característica do estilo mangá o que chama 

de “movimento subjetivo”. O quadrinista, a fim de passar a emoção da cena, trabalha com 

linhas e distorções no cenário, por exemplo, em cenas de velocidade ou em cenas de maior 

ação (fig. 118 e 119). Também observamos recurso semelhante nos quadrinhos de super-

heróis ocidentais. Vale lembrar aqui que, como foi visto na seção 3.2.4, o Japão foi fortemente 

influenciado pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra. 

Figura 118 – As linhas nos quadros acima são usadas tanto para indicar movimento e velocidade como para 
retratar uma cena de ação. História “Vamos brincar de João e Maria?” (ed. 5).  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 119 – Na história “Coração tarado” (ed. 13) observa-se o uso de linhas indicando movimento e 
velocidade em uma cena de ação. Outra característica do estilo mangá também presente é a sucessão de  
quadros com poucas falas, conferindo maior dinamismo ao evento.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

“Efeitos emocionais expressivos” é mais uma característica mangá apontada por 

McCloud (2008). Tal recurso busca transmitir para o leitor o que o personagem está sentindo 

por meio de fundos expressionistas ou por montagens e caricaturas subjetivas. Na sequência, 

alguns exemplos da aplicação desse recurso por Seto (fig. 120). 
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Figura 120 – Nesse aspecto, pode-se identificar Seto pelos olhos estilizados com formas circulares sobrepostas 
para representar algum episódio inusitado que ocorre com o personagem.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Nas histórias há grande disparidade na proporção entre personagens masculinos e 

femininos: 3 narrativas com quantidades iguais, 3 histórias com mais mulheres (destaque: “A 

grande cúpula” ed. 15 – com 9 personagens femininas e 2 masculinos) e 12 com 

predominância de homens (destaque: “Se der, é ela” ed. 2 – com 9 homens e apenas Maria 

Erótica). A história da edição 15 “A grande cúpula” e sua continuação na edição 18 “Beto 

adormecido” – ambas escritas e desenhadas por Seto – se passam em um planeta alienígena 

onde só há extraterrestres do sexo feminino, com diversos diálogos que enaltecem a 

superioridade feminina (fig. 121 e 122). Apesar disso, o conjunto da amostra caracteriza-se 

por histórias com cenas de submissão da mulher.  

Figura 121 – Beto Sonhador é visto como um ser inferior pelas alienígenas fêmeas das histórias “A Grande 
Cúpula” (ed. 15) e “Beto adormecido” (ed. 18).  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 122 – Na presenças da rainha alienígena Beto Sonhador é novamente tratado como ser inferior. História  
“A Grande Cúpula” (ed. 15).  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Em média (Apêndice G), Maria Erótica está nua ou semi-nua em 55,3% dos quadros 

em que aparece nas histórias; em “Maria Trombadinha” (edição de estreia, com roteiro e 

desenhos de Seto), “No Reino da Lilipwta” (ed. 7, com roteiro de Padrella e desenhos de Seto 

e Bonini) e “O drama de um vampiro” (ed. 11, com roteiro e desenhos de Mozart Couto) ela 

está nua em todos os quadros; já na história “Coração tarado” (ed. 13, com desenhos de Seto e 
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com roteiro supostamente do artista) ela encontra-se vestida nas cenas da única página em que 

aparece; na narrativa “Beto adormecido” (ed. 18, com roteiro e desenhos de Seto) a 

protagonista está com roupas em 97% das cenas. Das 18 histórias da análise, em 7 delas 

encontram-se cenas sexuais com iniciativa de Maria Erótica, 14 histórias apresentam cenas 

sem iniciativa da protagonista e, em 2, não há cenas sexuais com Maria (considerando que em 

uma mesma história podem haver cenas com e sem iniciativa dela). Quando a iniciativa é da 

parte dela, a cena se passa no mundo da fantasia – relacionada com a libido de Maria – já no 

mundo real, não envolve libido sendo usada como tática para ludibriar algum vilão (fig. 123). 

Nesse aspecto, pode-se questionar a liberdade sexual da protagonista, pois, segundo conceitos 

de Boff (2014), o corpo está sendo usado como moeda de troca e não com o intuito final de 

obtenção de sexo. Aparentemente, a figura feminina acaba sendo objetificada para satisfazer 

os fetiches masculinos, conforme foi mencionado no capítulo 5.  

Figura 123 – Na história “O mordedor de bum-bum” (ed. 12) – a personagem faz uso do apelo sexual para vencer o 
vilão Conde Ejácula; destaque para a técnica usada por Seto na ilustração para simular reflexo de um espelho.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Também foram analisadas cenas com assédio ou abuso contra mulheres e todas 

as 18 histórias eróticas apresentam algum tipo de violência, quer seja por iniciativa 

masculina ou de personagens lésbicas (fig. 124).  

Figura 124 – Na história “Ó Maria, como tu és ingênua! ” (ed. 6) – encontram-se cenas em que Maria é abusada, 
fato que ocorre tanto no mundo real quanto no fantasia. 

Fonte: Acervo Família Seto. 

Apenas nos quadrinhos “Se der, é ela” (ed. 2, com desenhos de Seto e roteiro 

possivelmente dele também) não foram identificados tais comportamentos; inclusive, nessa 

história, a protagonista demonstra uma personalidade forte, agredindo o príncipe Rodolfo 

quando se sente de alguma forma ofendida. Apesar do aparente “empoderamento” de Maria 

Erótica, logo após, ela demonstra remorso e, para compensar, passa a fazer carícias sexuais no 

príncipe Rodolfo (fig. 125). 



243

Figura 125 – Maria Erótica impondo sua vontade sobre o príncipe Rodolfo, única história em que a protagonista 
manifesta de forma contundente reação contra uma manifestação de assédio. História “Se der, é ela”, edição 2.  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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As histórias que apresentam cenas mais fortes de assédio e violência contra a mulher 

são “No Reino da Lilipwta” (ed. 7, com roteiro de Padrella e desenhos de Seto e Bonini – ver 

fig. 126) e “Um vampiro muito especial” (ed. 10, com roteiro e desenhos de Seto – fig. 127). 

Nesta história, Maria é amarrada com elaborados tipos de nós feitos pelo vilão Conde Ejácula, 

remetendo ao Shibari – verbo amarrar em japonês – relacionado com fetiches eróticos de atar 

pessoas com cordas. Para Lucie-Smith (1972), os homens fantasiam cenas de estupro de 

mulheres por homens e, ao mesmo tempo, têm temor de serem estuprados por elas, o que 

poria em xeque a potência masculina. 

Figura 126 – Maria Erótica é abusada sexualmente pelos Sete Anões na história “No Reino da Lilipwta” (ed. 7). 

       Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 127 – Maria Erótica é torturada pelo vilão Conde Ejácula na história “Um vampiro muito especial” (ed. 10). 

Fonte: Acervo Família Seto. 

A representação de gays e lésbicas é feita de um modo estereotipado, reiterando 

preconceitos e uma visão heteronormativa de sociedade (fig. 128). Os gays são retratados 

com trejeitos afeminados e, em grande parte, de maneira cômica. Nas histórias, a 

orientação homossexual é apresentada como sendo um desvio não aceito socialmente, 

chegando a ser sugerido tratar-se de um problema patológico (fig. 129). Lucie-Smith 
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(1972) destaca que a homossexualidade masculina ao longo da história sempre foi um 

tabu maior do que a lesbianidade, o desejo sexual entre homens sempre foi considerado 

como um desvio comportamental. Como as histórias de Maria Erótica eram produzidas 

“por e para homens”, a representação da mulher, aparentemente, acabou se restringido a 

um objeto do fetiche masculino. Originalmente as publicações foram destinadas para o 

público heterossexual e, possivelmente, produzidas por heterossexuais; logo, o que saía 

fora desse padrão acabou sendo retratado como anormal – as lésbicas de forma mais 

pejorativa ainda.  

Figura 128 – Gays são retratados de forma caricaturesca e cômica nas histórias “O drama de um vampiro” (ed. 
11) “Maria Trombadinha” (ed. de estreia 1979).

    Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 129 – Observa-se que o comportamento homossexual é visto como um “problema patológico” da forma 
como é apresentado na história “Beto adormecido” (ed. 18). 

  Fonte: Acervo Família Seto. 

As lésbicas têm aparência masculinizada e hostil: aparecem como bruxas na história 

“Sentar na bruxa” (ed. 10, fig. 130) e na história “O drama de um vampiro” (ed. 11, fig. 131); 

na história “Coração tarado” (ed. 13, fig. 132) é apresentada como assassina. Curiosamente, 

elas são rotuladas como sapatão apenas quando representadas a partir da meia idade (fig. 

130). Em “Coração tarado” (ed. 13, fig. 133), por exemplo, as jovens internas de uma escola 

interagem sexualmente entre si mas em momento algum são categorizadas como sapatão; 

nessa mesma história, a diretora lésbica da instituição é retratada como velha, enrugada e 

autora do assassinato de uma interna, sendo constantemente referenciada como “sapatão” e, 

até mesmo, pejorativamente como “jabá” e “carne de sol”. 
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Figura 130 – Na história “Sentar na bruxa” (ed. 10) o termo sapatão novamente é empregado para identificar 
uma bruxa lésbica de mais idade.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 131– Na história “O drama de um vampiro” (ed. 11) o termo sapatão é empregado para uma bruxa lésbica 
de aparência velha que demonstra ter desejos pedófilos.  

Fonte: Acervo Família Seto.  

Figura 132 – Na mesma história em que há jovens lésbicas a diretora lésbica do colégio é retratada como uma 
velha hostil que ao final revela-se uma assassina. História “Coração Tarado” (ed. 13). 

Fonte: Acervo Família Seto.  



249

Fig. 133 – Mulheres jovens, mesmo em cenas lésbicas, não são rotuladas como “sapatão” como na história “Coração 
tarado” (ed. 13); tal alcunha é reservada para lésbicas de mais idade, retratadas como bruxas ou assassinas.  

       Fonte: Acervo Família Seto. 

Para Lucie-Smith (1972) o fetiche masculino por cenas de lesbianidade decorre da 

curiosidade em saber o que as mulheres fazem quando estão a sós. Outra hipótese apresentada 

pelo autor, a partir de conceitos freudianos, é de que o interesse masculino em observar cenas 

lésbicas ocorre em virtude do medo da castração. Uma mulher que tivesse uma performance 

sexual como se possuísse um pênis diminuiria o medo masculino de que ela tentasse roubar o 

falo do homem. 

Pode-se constatar que  fetiches pedófilos são apresentados sem qualquer juízo de 

valor como acontece nas histórias “No mato sem cachorro” – ed. 1 (fig. 134), “Vamos brincar 

de João de Maria?” – ed. 5 (fig. 135), “Sentar na bruxa” – ed. 10 (fig. 136) e “O drama de um 

vampiro” – ed. 11 (fig. 137). 
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Figura 134 – Na história “No mato sem cachorro” (ed. 1) a Rainha de Copas gosta de “sacanagens com crianças”.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 134 – Na história “Vamos brincar de João e Maria?” (ed. 5) o filho da bruxa declara preferir “crianças na 
cama” ao invés de canibalizá-las (ed. 11).  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 135 – Na história “Sentar na bruxa” (ed. 10) a bruxa demonstra interesse sexual por garotas virgens de 14 anos.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 136 – Na história “O drama de um vampiro” (ed. 11) outra bruxa, também lésbica, tem interesse por 
filmes pornográficos com meninas. 

Fonte: Acervo Família Seto. 

Representando o estereótipo heterossexual masculino (fig. 137), pode-se citar dois 

personagens recorrentes: Beto Sonhador e príncipe Rodolfo. O primeiro é colega de trabalho 

de Maria Erótica e faz parte das histórias desde a editora Edrel, o segundo aparece nas 

histórias da Grafipar que se passam no mundo da fantasia; ambos caracterizam-se por 

constantemente estarem buscando mulheres, principalmente Maria Erótica. A elevada 

autoestima e a autoconfiança também são características observadas nos dois; Rodolfo 

apresenta ainda “ar de superioridade” em virtude de ser da realeza. 
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Figura 137 – Nas histórias também são encontrados estereótipos heterossexuais masculinos, exemplos 
de personagens são Beto Sonhador e príncipe Rodolfo.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Considerando os signos verbais, em todas as histórias encontramos nível de 

linguagem similar ao usado hoje, eventualmente são encontrados erros gramaticais por parte 

dos quadrinistas. Apesar de haver muitas cenas com príncipes e nobres, raramente se observa 

uma diferenciação na fala dos mesmos. Na história “Uma aventura no passado” (ed. 14) há 

indígenas, mas, praticamente não existe diferença na linguagem desses personagens. Na 

edição de estreia “Maria Trombadinha”, a fala dos menores em situação de rua, na maioria 

das vezes, aproxima-se do português padrão.  

Um aspecto interessante da análise da linguagem foi a identificação de expressões e 

gírias que, possivelmente, eram comuns entre o final dos anos 1970  e início dos 1980: 

“papar” (fazer sexo), “fuminho”, “boazuda”, “som punk”, “sifu” (fodeu-se), “pintando nas 

quebradas”, “faturar” (transar com alguém), “bicha”, “sapatão”, “máquina” (mulher bonita), 

“pacas”, “mancada”, “putz”, “bofe”, “afogar a lombriga” (homem fazer sexo), 

“barato” (coisa), “manja”, dar (fazer sexo), “güenta”, “topar”, “jabá” (xingamento), 

“sacanagens”, “piranha” (xingamento), “véia”, “trepada/trepadinha” (sexo), “cana” (cadeia), 

“palhaço” (xingamento), “lance”, “podes crer”, “vagabunda” (xingamento), “pra burro”, 
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“gostosona”, “peru” (pênis), “vara” (pênis), “biscoitinho” (pênis). Na edição de estreia – 

“Maria Trombadinha”– constatou-se a utilização de termo pejorativo para se referenciar a 

pessoas negras: “crioulo”. 

A média de quadros em cada história com falas de Maria Erótica é de 23,56%, sendo 

que a narrativa com maior proporção de falas é “Uma aventura no passado” (ed. 12) com 

43,42% e, a com menor proporção, “Coração tarado” (ed. 13) com 2,17%; esse número 

pequeno é explicado em virtude da personagem aparecer somente na primeira página da 

história. Maria Erótica tem, em média, menos de um quarto de falas nos quadros das histórias 

analisadas, sendo que, no geral, tratam-se de falas curtas. Para Boff (2014), tais características 

em uma protagonista evidenciam que a personagem permanece no âmbito do objeto a respeito 

do qual a história é contada.  

Considerando o conceito de turnos conversacionais de Ramos (2018), foi observado 

que a história “Uma aventura no passado” (ed. 14, com roteiro e desenhos de Mozart Couto) é 

a que apresenta maior proporção de turnos conversacionais a favor de Maria Erótica (44%); 

turnos contra são encontrados em maior proporção na narrativa “Mata-Sete história 

contínua” (ed. 17, com desenhos de Seto e com roteiro supostamente do artista) com 72%; a 

história com mais turnos simétricos proporcionalmente é “A Grande Cúpula” (ed. 15, roteiro e 

desenhos de Seto), com 52%. Constata-se que, em 11 histórias – de uma amostra de 18 – há 

predominância de turnos conversacionais contrários à Maria Erótica, ou seja, nos diálogos há 

predomínio de fala do interlocutor e não da protagonista. Esses números reforçam a 

característica de a personagem estar no âmbito de objeto, conforme pensamento de Boff 

(2014). No entanto, foram observados somente dois quadros em que houve assalto de turno – 

quando a fala do personagem é interrompida por outro – nos diálogos de Maria Erótica. 

Boa parte das histórias de Maria Erótica, além do erotismo, também fazem piadas e 

referências a temas políticos, sociais, econômicos, culturais e esportivos daquela época. No 

campo político-social foram observadas menções ao “Sandinismo” (Nicaraguá), aos 

“Sapatistas” (possivelmente zapatistas mexicanos), à “Revolução Iraniana”, ao político 

“Brizola”, à “criminalidade no Rio de Janeiro”, aos “metalúrgicos”, à “FUNAI”, a “posseiros” e  

à “reforma agrária”; as referências ao período da ditadura estão presentes, principalmente nas 
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histórias da autoria ou ilustradas por Seto. Dentre algumas alusões pode-se citar 

“desaparecimentos políticos”, “golpes de Estado”, “guerrilhas”, “direitos humanos”, “ditadura”, 

“atentados ao Rio Centro e a bancas de revistas”. Também há menções aos processos de 

redemocratização que se iniciaram no final da década de 1970: “abertura”, “próximo presidente 

civil”, “partidos de oposição” e “eleições diretas”. Tal liberdade de expressão possivelmente só 

aconteceu devido à abertura política que estava ocorrendo e, principalmente, pela Grafipar ter 

boas relações com o censor da ditadura em Curitiba.  

Na área econômica, são apresentados casos que evidenciam a crise que se iniciou com 

a questão do petróleo nos anos 1970 e se intensificou na década seguinte: “crise do petróleo”, 

“inflação”, “salário mínimo”, “preço da gasolina”, “preço da cebola”, “preço do petróleo”, 

“custo de vida”, “multinacionais” e “terrível situação econômico-social”.  

No campo da cultura e do esporte foram encontradas referências como “Copa de 82”, 

“tricampeonato do Flamengo”, “Bota Fogo”, “”Mohammed Ali” (boxeador), “quadrinhos 

nacionais”, “novelas”, “discoteca”, seriado “Vigilante Rodoviário”, “Thor”, “Fikom”, 

“macumba”e “lenda da Vila Velha”. Esse conjunto de termos levantados contribui para que seja 

melhor compreendida a época (1979-1982) em que os quadrinhos da segunda fase de Maria 

Erótica foram produzidos. Na figura 138 são encontradas referências ao contexto econômico, 

político e social daquela época. 
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Figura 138 – Quadros que fazem referência ao contexto político e econômico da época, História “No mato sem 
cachorro” (ed.1) publicada em março de 1980.  

         Fonte: Acervo família Seto. 

Segundo Bakhtin (1996), o caráter universal do carnaval se trata de uma forma 

concreta – apesar de provisória – da própria vida, questionando ou invertendo valores, 

propondo um mundo às avessas. O indivíduo parece dispor de uma segunda vida onde lhe é 

permitido estabelecer novas relações com os seus semelhantes; esse contato – livre e familiar – 

é parte essencial da visão carnavalesca do mundo, que desloca e até elimina  as relações 

hierárquicas entre os indivíduos. Surge, daí, um tipo particular de comunicação: inaceitável nas 

situações do cotidiano, com vocabulário franco, sem restrições, livre das normas da etiqueta e 

da decência, ou seja, uma linguagem carnavalesca típica. Desse modo, a  carnavalização 

implica a dualidade de mundos e o uso de uma linguagem mais despojada e vulgar.  

Como foi mencionado no início da análise das histórias, a presença de uma outra 

realidade fantasiosa permite aos personagens darem vazão aos seus desejos. Maria Erótica, por 

exemplo, deixa de ser tão pudica em 8 histórias que trabalham com o gênero contos de fadas; 

se, na vida real ela repudia o assédio dos homens, no mundo fantasia ela não se opõe chegando 

até a ser uma assediadora também. Mesmo Beto Sonhador, nas edições 15 “A grande cúpula” e 
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18 “Beto adormecido”, consegue fazer sexo com todas as alienígenas que desejar no mundo 

onírico que criou após suas frustrações sexuais com Maria Erótica.  

Apesar de as histórias analisadas serem eróticas, não foi identificada uma linguagem 

marcadamente sexual ou vulgar. Esporadicamente ocorrem xingamentos (“vagabunda”, 

“piranha”, “jabá”, “palhaço”) e gírias sexuais (“trepada/trepadinha”, “faturar”, “papar”, “dar”, 

“gozar”, “afogar a lombriga”, “vara”, “peru”); algumas expressões, aparentemente, são usadas 

em tom discriminatório como bicha, sapatão e crioulo (fig. 139).  

Figura 139 – Alguns exemplos de diálogos com expressões de conotação sexual, dentro da linguagem vulgar que 
pode caracterizar a carnavalização.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Bakhtin (1996) chama a atenção para os elementos grotescos ligados aos processos 

de carnavalização. Nos quadrinhos, os traços carregam na protuberância e vales corporais, 

observados principalmente nos corpos femininos através de peitos e nádegas grandes; o pênis 

descomunal é outra imagem grotesca, no entanto, nas histórias analisadas, poucas vezes os 

quadrinistas representam o falo e, quando o fazem, ele aparece geralmente flácido (fig. 140). 

Apenas o personagem Pipinocchio se aproxima da estatutária grotesca  com seu pênis que 73

aumenta de tamanho toda vez que conta uma mentira. 

 Segundo Fiorin (2016) na carnavalização a estatutária grotesca faz frente à estatutária clássica, mostrando 73

imagens do corpo que são contrárias às criadas pelo Classicismo. Em virtude de o corpo não ser demarcado no 
mundo, as partes dele que são abertas para o exterior são enfatizadas, ou seja, os orifícios e as protuberâncias: 
boca aberta, falo descomunal, ventre enorme, seios imensos e ânus exposto.
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Figura 140 – À esquerda, Beto Sonhador com o pênis flácido, representação do órgão masculino quase que 
padrão nos quadrinhos analisados. À direita o pênis grotesco de Pipinocchio que cresce a cada mentira. 

    Fonte: Acervo Família Seto. 

Também são observadas imagens com formato fálico em elementos dos cenários das 

histórias analisadas (fig. 141). 

O ventre e o falo; essas são as partes do corpo que constituem o objeto predileto de um 
exagero positivo, de uma hiperbolização; elas podem mesmo separar-se do corpo, 
relegado ao segundo plano (o nariz também pode separar-se do corpo). Depois do 
ventre e do membro viril, é a boca que tem o papel mais importante no corpo grotesco, 
pois ela devora o mundo; e em seguida o traseiro (BAKHTIN, 1996, p. 277) 
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Figura 141 – Cenários com elementos fálicos encontrados nas histórias “No Reino da Lilipwta” (ed. 7), “A 
princesinha virgem” (ed. 8), “Sentar na Bruxa” (ed. 10) e “A grande Cúpula” (ed. 15). 

             Fonte: Acervo Família Seto. 

Dentro da carnavalização de Mikhail Bakhtin, há os conceitos de “baixo corporal” e 

“alto corporal”. Segundo Fiorin (2016), no baixo corporal ocorre o rebaixamento, a 

materialização e a exposição da vida da parte inferior do corpo (ventre e órgão genitais) e, 

com isso, traz-se à tona atos como cópula, gravidez, parto, ação de comer, satisfação das 

necessidades naturais. O “baixo” não é visto como algo negativo, mas sim como o princípio 

da vida, da saúde e da renovação. Já o “alto corporal” diz respeito às ditas funções “nobres”, 

relacionadas com o pensamento e o espírito.  

A boca escancarada com os dentes à mostra também é uma característica da 

estatutária grotesca (fig. 142). Para Bakhtin (1996), a boca conduz ao “baixo corporal”. Nas 

festas populares a grande boca escancarada (garganta e dentes) é uma das principais imagens. 

Tal representação também é comumente usada para desenhar fisionomias cômicas ou remeter 

a imagens demoníacas. A morte e a destruição são outras associações que podem se relacionar 
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com a boca escancarada; de forma ambivalente, há ainda associações ligadas à deglutição e à 

absorção, ambas podendo remeter à vida e ao prazer. 

Figura 142 – Exemplos de bocas com características grotescas, estão representando diferentes situações: desejo/
prazer, aparência demoníaca, comicidade e destruição. Encontradas nas histórias “Boa Fadinha” (ed. 3), “Um 
vampiro muito especial” (ed. 10), “O mordedor de bum-bum” (ed. 12) e “A grande Cúpula” (ed. 15).  

Fonte: Acervo Família Seto. 
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Claudio Seto, no documentário “O Samurai de Curitiba” (2011), relata que na cultura 

japonesa há o ciclo do prazer divino (meditar, rezar, fazer o bem) e o ciclo do prazer humano 

(comer, beber, dormir, urinar, defecar, tomar banho, fazer sexo). Ao contrário da cultura 

ocidental, o prazer humano não é concebido como algo pecaminoso; como foi visto no 

capítulo de arte erótica japonesa, o sexo, por exemplo, é considerado algo bom que gera a 

vida, o antípoda da morte. Tal concepção permite, inclusive, que em cerimoniais religiosos 

sejam usadas imagens de falos como símbolo de prosperidade, fartura e fertilidade. Os ciclos 

do prazer apresentados por Seto dialogam com o conceito de “alto corporal” e “baixo 

corporal” de Bakhtin: o “alto” se aproxima do conceito do “ciclo do prazer divino”, já o 

“baixo corporal” do “ciclo do prazer humano”. 

A antiga palavra de dupla tonalidade é o reflexo estilístico da antiga imagem 
bicorporal. Durante o processo de decomposição dessa imagem, podemos observar, 
na história da literatura e das formas do espetáculo, o curioso fenômeno das imagens 
acopladas que encarnam o alto e o baixo, a frente e as costas, a vida e a morte, de 
uma maneira semidistinta. O exemplo clássico disso é a dupla Dom Quixote-
Sancho; essas duplas são hoje em dia correntes no circo, no teatro de saltimbancos e 
outras formas cômicas. 
O diálogo dessas personagens constitui um fenômeno interessante na medida em que 
ele é a palavra de dupla tonalidade, em estado de decomposição parcial. É na 
verdade o diálogo do rosto com o traseiro; do alto com o baixo, do nascimento com 
a morte. (BAKHTIN, 1996, págs. 380 e 381) 

Nesta perspectiva, podemos considerar Maria Erótica e Beto Sonhador como 

personagens de dupla tonalidade: Maria pudica e Beto sedento por sexo. Na história “Vamos 

brincar de João e Maria?” a Bruxa é esperta e tem aparência frágil, já seu filho é forte e 

demonstra pouca sagacidade. Nessa mesma história, Maria e Beto assumem o papel de “João 

e Maria” dos contos infantis, ambos os personagens são representantes de outra marca da 

carnavalização: a paródia. Especialmente nas histórias de contos de fada, os roteiristas fazem 

paródias (fig. 143) com personagens clássicos como Bobin Hood (Robin Hood), Betorzan 

(Tarzan), Robinson Zocroé (Robinson Crusoé), Conde Ejácula (Conde Drácula), Sacanás 

(Satanás) entre outros. Na história “No Reino da Lilipwta” (ed. 7) um dos 7 anões possui 

feições que remetem a Adolf Hitler, uma paródia do mundo real. O título da história brinca 

com o som e a ambiguidade do significado criando uma paródia de Lilliput, ilha fictícia de 

“As viagens de Gulliver”, de Jonathan Swift (1667-1745). 
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Figura 143 – No mundo fantasia Beto Sonhador assume papéis que são paródia de personagens dos contos de 
fada. O antagonista de Maria Erótica, Conde Ejácula, é uma paródia do Conde Drácula. Um dos anões da 
história “No Reino da Lilipwta” (ed. 7) possui características que remetem a Adolf Hitler.   

Fonte: Acervo Família Seto. 

“Todas as imagens análogas são bicorporais, bifaciais, prenhes. A negação e a 

afirmação, o alto e o baixo, as injúrias e os louvores estão nelas fundidos e misturados em 

proporções variáveis” (BAKHTIN, 1996, p. 359). A ambivalência é algo marcante na 

literatura carnavalizada. A principal representante dessa característica nas histórias analisadas 

é a própria Maria Erótica: pudica no mundo real e fogosa no mundo da fantasia (fig. 144). 

Nos quadrinhos “A princesinha virgem” – ed. 8 (fig. 145), durante a narrativa, os personagens 

revelam estar travestidos de outros, a ambivalência ocorre entre as aparências masculinas e 

femininas. Na história “O abominável homem da neve” – ed. 9 (fig. 146), a ambivalência está 

em um homem gordo, careca, frágil e impotente que, após tomar testosterona, transforma-se 

no “Abominável Homem da Neve”; forte, peludo e viril. Outra ambivalência é encontrada nos 
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quadrinhos “Um vampiro muito especial” – ed. 10 (fig. 147) nos quais Maria Erótica ao ser 

torturada pelo Conde Ejácula sente prazer ao invés de dor. 

Figura 144 – A principal ambivalência é a própria Maria Erótica, recatada no mundo real e libidinosa na fantasia. 
A imagem acima faz parte da história “No mato sem cachorro (ed. 1).  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 145 – Na história “A princesinha virgem” (ed. 8) a ambivalência está nos personagens que usam disfarces 
do sexo oposto.  

     Fonte: Acervo Família Seto. 
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Figura 146 – Na história “Abominável Homem da Neve” (ed. 9) um homem frágil e impotente transforma-se em 
um monstro forte e viril.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Figura 147 – As torturas do Conde Ejácula causam prazer em Maria Erótica na história “Um vampiro muito 
especial” (ed. 10).  

Fonte: Acervo Família Seto. 

O erotismo e a comicidade são elementos fundamentais de todas as 18 histórias 

analisadas, podendo ser associados aos três tipos de gêneros cômicos identificados pelo 

pesquisador alemão Heinrich Schneegans (1863-1914) que estudou a teoria do grotesco, citados 

por Bakhtin (1996): 

• Cômico bufo: com riso direto, ingênuo e sem malícia. Não é preciso que alguém

seja necessariamente ridicularizado. Esse tipo de comicidade é encontrada

esporadicamente em algumas histórias de Maria Erótica (fig. 148);
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Figura 148 – O cômico bufo com um humor mais ingênuo foi encontrado com pouca frequência nas 
histórias analisadas.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

• Cômico burlesco: com certa dose de malícia e com rebaixamento das coisas

elevadas, o riso é indireto, pois necessita de certo conhecimento do público. Não há

a necessidade de um motivo moral. “Quanto mais poderosa e mais duradoura for a

dominação das coisas elevadas, maior satisfação provocam o seu desornamento e

rebaixamento. Daí o sucesso enorme das paródias e transformações quando são

atuais, isto é, quando o sublime já cansou os leitores” (BAKHTIN, 1996, págs. 266

e 267). O burlesco é encontrado principalmente nas histórias de contos de fada em

que o príncipe Rodolfo eventualmente é ridicularizado (fig. 149).
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Figura 149 – O príncipe Rodolfo é atingido por excrementos de cavalo, logo abaixo Maria Erótica o cavalga 
como um quadrúpede. Essas cenas fazem parte da história “Se der, é ela” (ed. 2).  

        Fonte: Acervo Família Seto. 
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Em “Maria Trombadinha”, o principal vilão da história é um velho contrabandista 

poderoso que, ao tentar abusar de Maria, demonstra-se impotente e é ridicularizado (fig. 150).  

Figura 150 – Na história “Maria Trombadinha” (edição de estreia) o vilão contrabandista que pretende abusar de 
Maria Erótica acaba sendo humilhado por ela em decorrência da sua impotência.  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Nas histórias “A grande cúpula” (ed. 15) e “Beto adormecido” (ed. 18) o personagem 

Beto Sonhador, que frequentemente é retratado como “pegador” de mulheres, corre o risco de 

ser castrado por alienígenas fêmeas, sem o falo ele se tornaria um simples “eunuco” (fig. 151).  
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Figura 151 – Na parte superior esquerda o conjunto de quadros trabalha com o burlesco na figura do 
conquistador  de mulheres Beto Sonhador,o qual corre o risco de ser castrado por fêmeas alienígenas nas 
histórias “A Grande Cúpula”(ed. 15) e “Beto Sonhador” (ed. 18) .  

Fonte: Acervo Família Seto. 

Observa-se que o cômico burlesco dialoga com o “destronamento” da 

carnavalização, no qual figuras de grande prestígio social e político perdem a sua “majestade” 

durante o carnaval, tornando-se mais um indivíduo na multidão; 
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• Cômico grotesco: ridiculariza fenômenos sociais, mas, o riso também é indireto,

pois o leitor precisa conhecer tais fenômenos. O grotesco se caracteriza

principalmente pelo exagero caricaturesco do fenômeno negativo. Quando tal

exagero é levado ao extremo, aproxima-se da monstruosidade. Essa característica é

o que principalmente diferencia o grotesco do bufo e do burlesco. O personagem

Pipinocchio – com seu pênis que cresce a cada mentira – e Peter Pão – com seu

micro pênis – configuram um exagero caricaturesco negativo (fig. 152).

Figura 152 – Na história “No mato sem cachorro” (ed. 1) o personagem Peter Pão possui um micro pênis. Já na 
história “O drama de um vampiro” (ed. 11) o pênis do personagem Pipinocchio é representado tão comprido que 
parece uma mangueira.  

Fonte: Acervo Família Seto.  

O Conde Drácula na história “O drama de um vampiro” (ed. 11) é retratado de forma 

caricaturesca ao usar seus próprios caninos como brincos, tornando o comportamento do 

vampiro um estereótipo afeminado de um homossexual. Ainda na mesma história, 
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Frankenstein – gigantesco e horrendo – tenta abusar de Maria Erótica, mas é zombado por ela 

ao ver seu pênis pequeno (fig. 153). 

Figura 153 – Ainda na história“O drama de um vampiro” (ed. 11) Drácula usa brincos exóticos feitos com seus 
próprios caninos. Já Frankenstein, apesar de sua aparência grande e monstruoso, possui um pênis muito pequeno, 
desproporcional ao seu corpo. 

Fonte: Acervo Família Seto.  
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Constata-se que grande parte do gênero cômico grotesco visto nas histórias envolve a 

representação do falo, na maioria das vezes apresentado de forma caricaturesca. 

A orientação para baixo é própria de todas as formas de alegria popular e do 
realismo grotesco. Embaixo, do avesso, de trás para a frente: tal é o movimento que 
marca todas essas formas. Elas se precipitam todas para baixo, viram-se e colocam-
se sobre a cabeça, pondo o alto no lugar do baixo, o traseiro no da frente, tanto no 
plano do espaço real como no da metáfora. (BAKHTIN, 1996, p. 325) 

Um exemplo do avesso do realismo grotesco nas histórias de Maria Erótica é o 

antagonista Conde Ejácula – paródia com o Conde Drácula – que, ao invés de morder 

pescoços, prefere traseiros, conforme o rotulam nas histórias “um vampiro brasileiro”. 

Por fim, Fiorin (2016) conclui que a carnavalização de Bakhtin não diz respeito à 

negação ou à afirmação absoluta, mas sim à passagem. Ela constrói um mundo utópico onde 

prevalecem a liberdade, a igualdade, a abundância e a universalidade. Concomitantemente a 

carnavalização trabalha com a excentricidade onde as coisas estão às avessas. Bakhtin (2011) 

destaca que a ambivalência também fez parte da vida do povo medieval, os quais tinham 

“duas vidas” ambas legítimas mas separadas rigorosamente por limites temporais:  

(…) uma oficial, monoliticamente séria e sombria, subordinada à rigorosa ordem 
hierárquica, impregnada de medo, dogmatismo, devoção e piedade, e outra 
público-carnavalesca, livre, cheia de riso ambivalente, profanações de tudo o que é 
sagrado, descidas e indecências do contato familiar com tudo e com todos. 
(BAKHTIN, 2011, p. 148) 

Maria Erótica é um bom exemplo do processo de carnavalização a que se refere 

Bakhtin, pois transita pelos padrões de comportamento e pela  ambivalência da sociedade 

brasileira de uma dada época, deixando entrever nas contradições das imagens, elementos de 

caráter conservador e preconceituoso. As histórias analisadas não ousam apenas por 

apresentarem conteúdo sexual mas, principalmente, por desafiarem moral e politicamente, um 

período de ditadura, ainda que este estivesse em seus “últimos suspiros”. Se as narrativas são 

progressistas nesse aspecto, no campo das questões de gênero acabam refletindo uma sociedade 

patriarcal em que as mulheres, na maioria das vezes, apenas satisfazem as fantasias e desejos 

masculinos; na vida real elas são afastadas de um efetivo protagonismo sócio-político. 
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Portanto, se as reivindicações das mulheres mudaram com a modernidade, as dos 
homens não inovaram em nada no campo das diferenças sexuais: eles continuam 
demandando que as mulheres fiquem longe o suficiente para serem desejadas. E 
que, ao se aproximarem, mantenham ao menos um certo recato que os proteja 
daquilo que eles definitivamente não querem saber. (KEHL, 1996, p. 341) 

Guiddens (1993) afirma que a sexualidade nas sociedades ocidentais foi 

sequestrada a partir da repressão social (mais do que a psicológica) relacionada à negação 

da resposta sexual feminina e à aceitação da sexualidade masculina como não-problemática. 

Tais fatores, segundo esse autor, são fruto de reelaborações de separações antigas entre os 

sexos – especialmente da distinção entre mulheres puras e impuras – que foram 

reelaboradas dentro de um novo formato institucional. “Quanto mais a sexualidade 

desassociou-se da reprodução e integrou-se em um emergente projeto reflexivo do eu, mais 

este sistema institucional de repressão ficou sob tensão” (GUIDDENS, 1993, p. 196). Para 

este autor, a sexualidade acabou se tornando uma questão preocupante tanto para mulheres 

quanto para homens: para elas, a reivindicação do prazer sexual serviu como meio para 

reconstituir a intimidade, emancipação tão importante como qualquer outra reivindicada na 

esfera pública; para eles, a atividade sexual tornou-se sinônimo de compulsão, ficando 

alheia de mudanças mais profundas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para García-Canclíni, os quadrinhos são uma forma de cultura híbrida, uma vez que já 

tem “mestiçagem” logo no seu surgimento. Os mangás contemporâneos – os quais Seto e os 

quadrinistas entrevistados tinham o hábito de ler na infância e na adolescência – são fruto de um 

hibridismo forçado durante a ocupação estadunidense no pós-Segunda Guerra. Observa-se o 

fenômeno da “tradução”, descrito por Hall (2014), dentro do próprio território nativo ao invés de 

ocorrer em terras estrangeiras. Considera-se que Claudio tenha sido um dos pioneiros a produzir 

esse tipo de quadrinho no Brasil. Apesar de ser neto de japoneses, nasceu e viveu aqui; logo, 

muito provavelmente, os elementos do estilo mangá usados em seus trabalhos estão mesclados 

com aspectos da cultura brasileira. É o hibridismo que possibilita infinitos novos formatos que a 

criatividade for capaz de inventar. Realmente, Chuji Seto foi polivalente em sua produção 

artística e cultural que passou pelas artes plásticas, pela fotografia, pela dramaturgia, pela 

literatura, pela arte dos bonsais e, especialmente, pelas histórias em quadrinhos. A partir do 

talento do artista com HQs, a dissertação buscou trazer um pouco da sua biografia. O diferencial 

do conteúdo biográfico levantado ao longo da pesquisa são as entrevistas com colegas de 

trabalho do artista que compartilharam a visão deles sobre a produção quadrinística de Seto. 

Dentro da produção quadrinística de Claudio Seto, o gênero erótico foi o que deu mais 

visibilidade ao artista. Maria Erótica, sua grande criação, surgiu justamente durante os chamados 

“anos de chumbo” da ditadura militar; mais especificamente em 1969, ano de transição entre os 

governos dos presidentes militares mais repressores e violentos: Artur da Costa e Silva e Emílio 

Garrastazu Médici. A heroína nasceu após o agitado 1968, ano em que houve diversos 

movimentos de contestação política, social, econômica e comportamental em diversos países do 

ocidente. A censura militar também caiu sobre conteúdos eróticos, uma vez que a pornografia 

era proibida. Conforme apontado por Danton (2012), o regime tentava postergar a entrada da 

revolução sexual no país, fácil de compreender quando se lembra que os militares se 

mantiveram no poder graças ao apoio de setores conservadores da sociedade civil. Conforme o 

resultado da análise das 18 histórias, Maria Erótica, na maioria das vezes, sofre abuso, ou seja, 

ela não tem iniciativa sexual. Mesmo nas poucas ocasiões em que tem, em algumas situações o 

sexo é usado como moeda de troca para ludibriar um vilão, não pela libido de Maria. Aliás, é 

apenas no mundo da fantasia que a heroína deixa de manifestar sua moral repressora do desejo 



273

sexual; no mundo real ela é “bela, recatada” e investiga crimes. Por esse viés, observa-se que a 

sociedade conservadora daquela época estava apenas querendo censurar seu próprio reflexo. Os 

roteiristas e quadrinistas eróticos representavam a sociedade onde cresceram sem problematizá-

la; além disso, essas publicações tinham finalidades comerciais tendo como público alvo outros 

homens que também foram criados em uma sociedade machista. Apesar de ainda vivermos em 

um país misógino, atualmente o tema tem sido amplamente discutido, diferentemente do Brasil 

do final dos anos 1970 início dos 80. 

A entrega de Maria Erótica às investidas sexuais masculinas no mundo da fantasia se 

assemelha à fugaz liberação hierárquica e de classe que ocorria nas festividades carnavalescas 

durante a Idade Média, conforme apontou Bakhtin. No entanto, sob este aspecto, pode-se 

questionar se realmente as histórias de Maria Erótica representam a “literatura carnavalizada”. 

Levanta-se tal dúvida pois, mesmo no mundo da fantasia, o homem demonstra-se 

hierarquicamente superior à mulher assediando e abusando da protagonista sempre que a deseja. 

Talvez, as únicas histórias em que ocorre o “destronamento” bakhtiniano da figura masculina 

sejam “A Grande Cúpula” (ed. 15) e “Beto adormecido” (ed. 18), nas quais as alienígenas usam 

Beto Sonhador como um objeto a fim de alcançarem seu objetivo de crescer cabelos. O plano de 

castrá-lo dialoga com conceitos freudianos sobre o temor masculino de ser castrado pela mulher. 

Nessa mesma história – criada e desenhada por Seto – o artista também sugere indiretamente o 

“destronamento” da ditadura militar brasileira que, dentro de poucos anos deixaria de existir. Na 

narrativa há uma conspiração militar para derrubar a rainha alienígena e a edição 18 acaba sem 

um desfecho para a história. Infelizmente essa foi a última publicação da revista. 

Apesar disso, a “carnavalização” se faz presente nas histórias de Maria Erótica sob 

outros aspectos. A utilização de paródias – especialmente com personagens de contos de fada – é 

algo encontrado na maioria das narrativas. Pipinocchio, em especial, tornou-se arauto da 

situação política, econômica e social que vivia o Brasil durante o período de abertura política já 

nos últimos anos da ditadura militar. Suas mentiras no mundo da fantasia – com o intuito de 

fazer crescer seu pênis – o contrário do que estava ocorrendo no mundo real. Esse aspecto 

remete a outro conceito da carnavalização bakhtiniana, a dualidade de mundos. O mundo da 

fantasia não é apenas uma fuga da sociedade moralista mas, também, da realidade de um país 

que estava adentrando a profunda crise da década de 1980. As histórias de Maria Erótica têm 

como “fio condutor” o erotismo e a comicidade, dois aspectos que estão fortemente presentes na 
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literatura carnavalizada. O humor nas histórias analisadas é trabalhado, na maioria das vezes, 

dentro do gênero cômico grotesco: com piadas sexualizadas; pênis grandes/minúsculos; bocas 

escancaradas expressando satisfação, ira ou desespero (esse aspecto aproxima-se da 

característica mangá de grande expressividade nos rostos dos personagens). Nas histórias 

analisadas não foi identificada nenhuma característica marcante da arte japonesa dos séculos 

XVIII e XIX, apenas elementos do estilo mangá fruto do hibridismo cultural nipo-estadunidense 

no pós-Segunda Guerra. 

O conceito de “carnavalização” de Mikhail Bakhtin baseia-se na quebra das hierarquias 

de poder por meio do humor e do inusitado. As histórias de Maria Erótica parecem transgredir 

os preceitos morais do momento, questionando a ordem, o autoritarismo e o conservadorismo. 

Como foi mencionado ao longo da pesquisa pelos quadrinistas da época de Seto, o intuito dos 

quadrinhos eróticos nunca foi afrontar o regime militar, o objetivo dos artistas era apenas 

ganharem o seu sustento com desenhos eróticos. 

A prefeitura do Rio determinou que os organizadores recolhessem esse livro, que já 
foi denunciado inclusive na internet e que traz conteúdo sexual para menores. Livros 
assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e com um aviso do lado 
de fora sobre o conteúdo. Portanto, a prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os 
menores da nossa cidade. 

Caso não houvesse na declaração acima o termo “internet”, ela poderia passar 

imperceptivelmente como sendo do período da ditadura militar, não é. A recomendação sobre a 

forma de embalamento da publicação coincide com o que era praticado durante os tempos da 

censura, de acordo com as entrevistas feitas com os quadrinistas Franco de Rosa e Paulo Fukue. A 

citação  apresentada está em um vídeo divulgado nas redes sociais pelo atual prefeito do Rio de 74

Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), no qual ele afirma ter identificado como sendo conteúdo sexual 

um beijo dado na boca por dois personagens masculinos dos quadrinhos “Vingadores: A cruzada 

das crianças” (editora Marvel), comercializados na Bienal do Livro Rio em setembro de 2019. 

Aqui vale um questionamento: “Qual foi realmente o alvo da censura: o beijo ou a orientação 

sexual dos personagens?” Desta forma, infelizmente, percebe-se que a censura não pode ser 

considerada como algo da época da ditadura que foi completamente superado. A opressão sexual 

exercida pelo Estado continua sendo uma realidade na sociedade brasileira, paradoxalmente, o país 

 CRIVELLA, Marcelo. In: FANTÁSTICO, 2019 (7 min). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?74

v=IXYfsZhj_Ps. Acesso em: 1º mar. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=IXYfsZhj_Ps
https://www.youtube.com/watch?v=IXYfsZhj_Ps
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é internacionalmente conhecido por seus desfiles de carnaval com fantasias em que os corpos 

aparecem seminus.  

A produção da presente dissertação foi duplamente gratificante: primeiramente por trazer 

um pouco da história e do trabalho de um dos grandes quadrinistas brasileiros que viveu boa parte 

da vida em Curitiba; em segundo lugar, diante do atual contexto político-cultural do Brasil, torna-

se fundamental a discussão sobre sexualidade e arte a fim de tentar romper tabus e paradigmas que 

resultam em preconceito e censura. Claudio Seto teve uma larga produção artística em diversas 

áreas e este trabalho estudou uma pequena fatia de um vasto conteúdo que ainda precisa ser 

explorado. Pode-se sugerir como temas para novas pesquisas sobre o artista sua produção de 

charges para o jornal “Estado do Paraná”; as histórias de Katy Apache (outra heroína criada por 

Seto) e as fotonovelas produzidas pela “Seto Produções Artísticas” durante a sua fase na editora 

Edrel. Ainda, no campo dos quadrinhos, seria de grande importância uma pesquisa sobre a 

biografia e os trabalhos da quadrinista Marília Krul Guasque (1949-1999) que trabalhou na 

Grafipar ao lado da editora e roteirista Alice Ruiz (1946-), conforme indicado por esta em seu livro 

“Afrodite: quadrinhos eróticos”. Marília parece ter sido a única quadrinista da editora mas, 

curiosamente, nenhum dos entrevistados que trabalhou na Grafipar se recordou de Guasque. 

Além do trabalho escrito sobre Claudio Seto e Maria Erótica, as entrevistas realizadas 

durante o desenvolvimento do projeto – ver apêndices – contêm um rico conteúdo sobre o modo 

de produção dos quadrinhos brasileiros nos anos 1970 e início dos 1980. Os relatos de Paulo 

Fukue e Júlio Shimamoto sobre a experiência que tiveram ao serem presos pela censura da 

ditadura militar podem contribuir para pesquisas relacionadas com esse tema. 

Por fim, esta dissertação foi produzida graças à oferta de bolsa da CAPES – Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Tal recurso financeiro foi fundamental para que, 

durante o primeiro ano do programa de pós-graduação, o autor pudesse se dedicar exclusivamente 

à pesquisa e às disciplinas do curso. É imprescindível a manutenção da oferta de bolsas pela 

CAPES a fim de que seja possível desenvolver pesquisas mais aprofundadas sobre a produção 

artística brasileira e sobre os quadrinhos nacionais – tanto personagens como desenhistas – que 

fazem parte da nossa cultura.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM FRANCO DE ROSA  75

LEANDRO: Você falou que você se inspirou na Rachel Welch, no filme... Você lembra qual era o filme ou não? 

FRANCO DE ROSA: Não lembro. Mas vai ser fácil se você por o nome dela no Google, você vai achar uma 
foto dela é a Rachel Welch, ela tá com um poncho. 

LEANDRO: No caso a situação ali tava o Faruk e o cara que vendia os enlatados americanos.  

FRANCO DE ROSA: É, o cara que vendia os enlatados, ele visitava as editoras todas, eu cheguei a conhecer ele, 
comprei material deles inclusive pra uma editora.    

LEANDRO: Aham. 

FRANCO DE ROSA: O nome dessa editora é, dessa distribuidora é APLA, Agéncia de Prensa Latinoamericana. 
Agéncia de Prensa Latinoamericana que não sei se era do México, de algum país latino, não era Argentina, nem 
Chile, nem... E ele...    

LEANDRO: Mas eles pegavam distribuição americana e traziam pra cá... ou eles tinham outras latinas também? 

FRANCO DE ROSA: Não. Era só americano. Eles trabalhavam basicamente com material de Sindicate, tipo 
tiras. Eles que distribuíam as tiras pros jornais. O forte deles... era uma agência de imprensa no sentido que eles 
distribuíam as tiras, também aquelas colunas que o jornal publica internacionais. Não só passatempo, mas coluna 
de saúde, notícias também... representavam a Reuters...     

LEANDRO: ...Será que o Seto não se inspirou um pouco nesses personagens pra Maria Erótica? 

FRANCO DE ROSA: Não. Não, não. Nada, não. 

LEANDRO: Porque tem uns que ele trabalha com isso né? 

FRANCO DE ROSA: Não. Sim. A inspiração do Seto eram os filmes, não os quadrinhos. O de erotismo era 
filme em geral. Filme de chanchada brasileira assim... mas nem tanto assim, até de conceitos japoneses mesmo, 
de histórias eróticas japonesas. Tem um livro dele... É um livro do Fernando Ikoma que se chama “O Universo 
dos Quadrinhos”, se não me engano é isso, ou “O Universo do Desenho das Histórias em Quadrinhos” que tem, 
no final desse livro tem umas referências, eu olhando, eu vou lembrar qual é porque o Seto me mostrou. Tinha os 
quadrinhos japoneses eróticos dos anos 60.      

 LEANDRO: O cara da APLA foi falar com o Faruk, mostrou os quadrinhos italianos que eram de Western...  

FRANCO DE ROSA: Não, eram quadrinhos de... eróticos. 

LEANDRO: Mas era de temática Western? 

FRANCO DE ROSA: Um deles que era. Tinha vários, eram mais de 30 títulos diferentes.  

LEANDRO: Era erótico, mas de várias temáticas? 

FRANCO DE ROSA: Tinha um que era de Faroeste. Eu acho que o Faruk, mas isso eu não sei, acho que o Faruk 
gostava de Faroeste, principalmente por causa da idade dele, que é daquela geração que pegou muito Faroeste. 
Exatamente. Então, o Seto falou que tinha... porque na verdade eu acho que ele já tinha feito o desenho da...      

LEANDRO: Ele já tinha pensado nesse personagem uma vez na vida né? 

FRANCO DE ROSA: Já, porque era inspirado na Rachel Welch. 

LEANDRO: E ele só tava de butuca ouvindo e ele chegou no meio da conversa e apresentou? 

FRANCO DE ROSA: É.  

FRANCO DE ROSA: Eu acompanhei os trabalhos do Seto logo que surgiram pela Edrel assim esporadicamente. 
O Fukue foi o primeiro autor assim, que eu vi, com destaque e foi o primeiro profissional que eu conheci. 
Profissional de desenho, né, isso desenho em geral. Paulo Fukue, porque meu me levou na editora, na Edrel. Mas 
antes, eu naturalmente já via as revistas da Edrel.     

LEANDRO: Seu pai não gostava de quadrinhos?  

FRANCO DE ROSA: Não, mas ele sabia que eu gostava... Meu pai lia, meu pai só lia o Fantasma, mas isso ele 
lia na infância né, na adolescência e tal. 

FRANCO DE ROSA: E quando eu vi os trabalhos do Seto, achava incomum, porque era muito diferente dos 

 Franco de Rosa (1956-), quadrinista, trabalhou como subeditor ao lado de Seto na Editora Grafipar, em 75

Curitiba, entre o final da década de 1970 e início de 1980. Entrevista em 2 ago. 2018. 
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outros.  

LEANDRO: Que idade você tinha mais ou menos quando você viu... a primeira vez... 

FRANCO DE ROSA: Ah uns 10 anos, 10 pra 11. Que foi em 68 né, 68 eu tinha 11 pra 12 anos, é com 12 anos 
mesmo. E ele publicou uma história que... essa era a história que eu mais folheei e vi 200 vezes os quadrinhos, 
chama “Karatê 009”. Já é uma paródia do “007” né. E eu cheguei a publicar essa história, se eu puder, eu te 
arrumo ela colorida pra apresentação.      

LEANDRO: Ah, que legal. 

FRANCO DE ROSA: Ela saiu numa revista chamada “Mangá X”. Apesar de ser o “X”, ela não era uma revista 
erótica mas... mas depois o X passou a valer para tudo que era erótico né. Mas não era, era o X porque tava pra 
reeditar o Mangá, a editora então registrou como”Mangá X”.   

LEANDRO: Nessa época então, ainda não eram publicações eróticas, faziam só o mangá normal? 

FRANCO DE ROSA: Não, mas já tinha o erótico. A “Mangá X” saiu em 2001, 2000... saiu pela Editora Escala. 
Saíram três edições. Com certeza, duas edições tinham material do Seto. Mas acho que todas elas teve. 

LEANDRO: Então a... A “Mangá X” ela é atual, ela que reeditou ess...  

FRANCO DE ROSA: Sim, nos anos 2000 o Seto era vivo ainda e ele que mandou o material. 

LEANDRO: Por que, que você curtiu esse “Karatê 009”?  

FRANCO DE ROSA: Porque o desenho era muito diferente. Principalmente era o desenho, mas não só o 
desenho. O tipo de narrativa já era a narrativa mangá, que era diferente da narrativa do quadrinho americano 
convencional.   

LEANDRO: O que mais te chamava a atenção no estilo da narrativa?  

FRANCO DE ROSA: O estilo é muito... são muitas cenas visuais, muita ação, humor, principalmente, e o 
desenho estilizado, desenho simplificado como é o desenho do mangá. Tem assim cenários em todos os quadros, 
os quadros são fragmentados. Então a narrativa é que é...é típica do mangá mesmo.    

LEANDRO: A gente vê muito claro assim quando é Seto assim... 

FRANCO DE ROSA: Ela é muito cinematográfica né, a influência do cinema no mangá é muito grande.  

LEANDRO: É, é... Por exemplo, quando a gente vê os quadrinhos que tem cena erótica, que nem outros também 
faziam, mas ele usa muito plano de detalhes né... expressão de vários pontos de vista, vários enquadramentos, 
assim...    

FRANCO DE ROSA: Os fragmentos né... que às vezes tem só um olho, às vezes tem só o rosto, tem quadro 
mudo, tem muita cena assim, que dá um espaço que a pessoa vai conversando tal, que a pessoa tá falando, tem 
um balão, depois no outro quadrinho tá mudo...      

LEANDRO: Muda o olho...   

FRANCO DE ROSA: É tem a sinalização que não tem nada.   

LEANDRO: Ah, bem bacana... E o seu primeiro contato com o mangá foi antes né, que você comentou? Foi aqui 
em São Paulo mesmo? 

FRANCO DE ROSA: Foi... Não. Os mangás os primeiros que eu vi, com 10 anos foram... desses colegas meus 
de Cambará. Bandeirantes e Cambará. Mas eram originais. Não eram tijolões ainda. O gibi, depois eu adquiri 
um… tinha 64 páginas e 128 páginas. Não. Tinha 128 páginas, desculpe não é 64, 128 páginas e era brochura, 
não era... não tinha lombada quadrada. Isso é bem claro pelo seguinte, o Minami quando ele lançou os mangás 
nos anos... no ano de 69, ele lançou uma revista chamada “Estórias Adultas” com “E”. Ela tinha um subtítulo que 
era... “Estórias Adultas – Gibi Moderno”. 

LEANDRO: Esse do Minami? 

FRANCO DE ROSA: Esse da Edrel. 69, se não me engano. Eu tenho a número 1 até hoje. Essa revista ela tinha 
o mesmo padrão da revista Young Comics japonesa, que era com essas 128 páginas em formato de gibi 
tradicional.     

LEANDRO: E o seu contato com Maria Erótica, você se lembra como foi a primeira vez?   

FRANCO DE ROSA: Eu vi nas revistas da Edrel e pelas... revistas da Edrel. Sócomo leitor mesmo. 

LEANDRO: Ah na Edrel mesmo. 

FRANCO DE ROSA: Eu vi a original. Achava legal porque tinha um contraponto junto com a Maria Erótica que 
era “00 Pinga” e o personagem que tinha na história da Maria Erótica que eu achava legal que era o... da 
“Gralha” que...   
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LEANDRO: “Beto sonhador”?  

FRANCO DE ROSA: Tinha o “Beto sonhador” naturalmente né, que sempre queria é... é, pegar a Maria Erótica 
e não conseguia e a Maria Erótica é virgem, em todas as histórias, ela fica até o fim, até a última publicação.   

LEANDRO: Essa expectativa né, que sempre ela vai... que vai acontecer e nunca acontece... 

FRANCO DE ROSA: É, nunca acontece nada. Ela... tinha um personagem que era o... tipo de uma graúna, um 
corvo... 

LEANDRO: É eu te interrompi né... É o chupim, é aquela coisa bem, bem do Paraná... 

FRANCO DE ROSA: Exatamente, mas o chupim era uma coisa do... Seto era do interior de São Paulo, não era 
do Paraná, então ele não tinha...   

LEANDRO: É que no Paraná também não tem muito chupim, que ele é um pássaro curioso né que ele bota o 
ovo no ninho do outro, daí o outro choca pra não ter que cuidar do filho... 

FRANCO DE ROSA: É, mas ele usava o chupim de Guaiçara, em Guaiçara. Porque o Seto de Guaiçara que ele 
vai pra Curitiba. Ele nunca morou em São Paulo. Ele vinha pra cá só pra entregar material, coisas assim. Pra 
entregar material pra editora, fazer umas visitas. Eu acho que tinha a irmã dele que morava aqui.   

LEANDRO: Esse chupim, esse passarinho, era na verdade como se fosse um comentarista da história né? 

FRANCO DE ROSA: É, exatamente. Ele é o narrador. Não ele fazia só uns comentários. 

LEANDRO: Pra enfatizar uma cena...  

FRANCO DE ROSA: Isso, isso... exatamente. 

LEANDRO: Se fosse... perigosa, ou se fosse alguma coisa assim cabulosa...  

 FRANCO DE ROSA: Era alguma coisa de humor, bem engraçado. E o Maria Erótica, eu achava legal o 
conteúdo da história. Mas eu gostava mais do trabalho do Seto que... era... eu gostava muito das histórias 
psicológicas dele.     

FRANCO DE ROSA: Eu li as revistas do “Samurai” que era a partir de 1968, que eram histórias bem adultas, 
muito fortes em relação aos gibis de super heróis. Tipos de histórias completamente diferentes. Nisso daí sim, o 
Seto tinha influência de alguns autores japoneses e tinha aquele “O Lobo Solitário” também, que era o Konami 
eu acho que era o nome, mas não era esse o autor que ele mais gostava.      

LEANDRO: Que no caso do “Samurai” ele não trabalhava com humor né, era mais sério né?  

FRANCO DE ROSA: Eram histórias seríssimas.  

LEANDRO: Porque até do que eu li sobre Maria Erótica, eles consideram um pouco que a influência do Gekiga 
japonês era a mesma , exceto pelo humor né. Porque Jequigá ele não puxa pra o humor né?   

FRANCO DE ROSA: É... 

LEANDRO: Mais pelo aspecto realista.  

FRANCO DE ROSA: É que gekiga é por ser desenho realista, mas não era isso. Era o público alvo é adulto. 
Essa que é a pergunta pra gente vê. O que que a gente vê pelos subtítulos de mangá, é shoujo.. é ...como que é?  

LEANDRO: É shone...  

FRANCO DE ROSA: É shonen... e que o gekiga, porque é pra adulto. Essas divisões... E, a Maria Erótica não 
era, mas ela é adulto, é para adulto, mas o desenho não é realista, o desenho é de humor né. 

LEANDRO: Aham. 

FRANCO DE ROSA: E tinha aquelas histórias psicológicas que tinha coisas de neuro... mais de fundamentos 
neurológicos, umas coisas assim...    

LEANDRO: Não... elas tinham um terror psicológico que é legal né, eu acho que é o mais...  

FRANCO DE ROSA: Exatamente. E ele fez um livro, que eu sempre quis ter, eu nunca tinha visto, e que o 
próprio Seto não tinha na época. Pelo menos eu não consegui ver na mão dele. Quem me apresentou o livro foi a 
Mayumi,  

LEANDRO: Ah a Mayumi? Qual livro que é?  

FRANCO DE ROSA: Chama “Psicui”. Tinha um hífen “os homens nascem morrendo”, é o subtítulo.  

FRANCO DE ROSA: Que aí tem um parênteses também pra explicar porque isso. E tem o outro livro que 
chama “O Samurai” simplesmente. Porque hoje muita gente chama de Graphic Novel. “O Samurai” é uma 
Graphic Novel e o “Psicui” não, o “Psicui” é uma antologia, inédita no caso da época, de histórias psicológicas. 
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LEANDRO: Ah que bacana. 

FRANCO DE ROSA: Tem 5 ou 6 histórias... E justamente o “Psicui” é a história mais fraca de todas, é uma 
historinha fraca, mas ela é desenhada de um jeito que até hoje... Na época foi muito forte, quando eu vi uma 
outra história dele, que não era do “Psicui”, mas uma outra  história, feita no mesmo estilo numa revista 
“Histórias Adultas”... Que o Seto praticamente desenhou só linhas, não tinha quase nada de cenário, não tinha 
manchas negras, os quadrinhos eram todos muito limpos, e os desenhos não tinham volume, não tinha traço fino 
e grosso como ele costuma fazer, eram linhas limpas. Mas a narrativa, o conteúdo da história era muito forte.     

LEANDRO: Esse está no “Psicui” ou não? 

FRANCO DE ROSA: Não, não. A história “Psicui” é desenhada no mesmo estilo e técnica. 

LEANDRO: Ah entendi...  

FRANCO DE ROSA: Eu teria que te mostrar este desenho pra você e pra daí imprimir... E é difícil descrever 
como é que é. 

LEANDRO: E esse livro foi reeditado então é... essa coletânea que...    

FRANCO DE ROSA: O Minami, antes da Edrel, ele tinha uma editora que vendia livros por caixa postal, que 
deu muito certo durante muito tempo. Naquela época não tinha internet e essas coisa todas né, e... o sistema de 
vendas de livros que funcionava era reembolso postal, você já viu? A pessoa pedia um livro e ela só pagava 
quando recebia em casa. Tinha que pagar pelo correio, pagava no correio ou... Não pagava antecipado, muita 
gente pedia, mas não pagava, aí aquele troço voltava. Mas a grande maioria comprava. O acesso a muitos 
trabalhos né, por causa que os desenhistas começaram a mandar muita coisa, e o Minami fazia os livros com 
freqüência, ele reunia uma série de contos e depois lançou um livro. Não lançou em revista, ele lançou uma 
coletânea grande de livros, vários livros, se não me engano 8 títulos, não só... esses são os de quadrinhos, deve 
ter até mais, eu não lembro. Eu tenho um sim. Tem um, “A Carne”.          

LEANDRO: “A Carne”? 

FRANCO DE ROSA: “A Carne”. E foi feito pelo A. B. Constant em quadrinhos né. Esse é uma verdadeira 
Graphic Novel . Mas “A Carne” é um livro erótico do século XIX, se eu não me engano, publicado por não sei o 
que Ribeiro, e esse Constant fez a versão em quadrinhos. Isso, é uma coisa muito inédita, ninguém tinha feito 
adaptações ainda nesse período, só tinham feito edições maravilhosas.  

LEANDRO: E isso é da época da Edrel? 

FRANCO DE ROSA: Esse livro é da Edrel, faz parte dessa coleção. 

LEANDRO: Ah... 

FRANCO DE ROSA: E tinha outros sobre karatê, sobre outras coisas.  

LEANDRO: E tá no “Psicui” ou não?  

FRANCO DE ROSA: Não, não... É que o “Psicui” faz parte desta coleção. É que não é um título assim... não 
tem assim “Coleção  Edrel”, não é isso. Ele lançou um lote de 8 livros, só que esses livros todos... nas revistas da 
Edrel, tinha uma página que tinha um anúncio, que tinham esses livros, então por isso que a gente chama nossa 
coleção né, mas ela não tinha título de coleção.  

LEANDRO: Entendi... entendi... 

FRANCO DE ROSA: Nesses tavam “O Samurai”, “A Carne”, o “Psicui” e outros livros que estão lá. 

FRANCO DE ROSA: O cinema e os quadrinhos nascem no mesmo período. Mas isso daí, em termos teóricos, 
tem um autor brasileiro, quer dizer ítalo-brasileiro, que é o Ângelo Agostini, que é o patrono brasileiro e tal. 
Porque ele começou a publicar quadrinhos, no Brasil, em 1884 aqui em São Paulo. Na década de 80, mil 
oitocentos e oitenta e pouco, eu tento ver esse nome dele Ângelo Agostini. O Agostini fez uma aventura chamada 
“As Aventuras de Nhô Quim”, que saía uma vez por semana só, uma página dupla, maravilhosamente bem 
desenhada. Mas é maravilhoso mesmo, estupidamente realista. Nessa história, ele faz um monte de cenas de 
planos cinematográficos antes de existir o cinema, pelo menos uns 30 anos.  

LEANDRO: Olha que legal... 

FRANCO DE ROSA: Porque ele fazia cenas vistas de baixo, vistas de cima, plano aberto, plano fechado, ele 
usava a linguagem do cinema e o cinema não existia ainda.  

LEANDRO: Que curioso né? Se for ver, ele é pré-cinema. Se for ver essa questão de plano né. 

FRANCO DE ROSA: E é uma coisa assim, os caras lá de fora não viram esse material. Porque era mil 
oitocentos e oitenta e... assim no mundo todo tava surgindo quadrinhos também assim, no Japão também, na... 
sei lá, Finlândia, nos Estados Unidos, em todo o mundo, mais na Alemanha né. Eram os europeus que tinham 
mais esse desenvolvimento.     

LEANDRO: E o teu contato com o Seto, como que foi a primeira vez que você conheceu o Seto?  
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FRANCO DE ROSA: Eu era muito fã do trabalho dele, realmente assim, tinha muitos gibis da Edrel, aqui 
também tem uma outra questão. Meu pai comprou uma vez um ponto de vendas na cidade de Andirá, perto de 
Cambará. Ele montou um ponto ali pra vender uma... vender pão... uma mercearia pequena. Nesse ponto era 
onde tinha uma revistaria, então ele fez a limpeza do lugar, aí tinha... ele levou uma caixa de revistas em 
quadrinhos que tinham... que estavam nesse ponto. Essa caixa só tinha revistas da Edrel. Pra minha sorte... 
Então, era uma caixa não muito grande, mas devia ter uns 30 títulos diferentes, só da Edrel. Desde revistas de 
piadas até essas histórias adultas e essas coisas. Então, ali é que eu foquei muito no trabalho do Seto e de um 
outro cara, que é de Curitiba também, o Fernando Ikoma. Gostava muito do trabalho dele, mas o do Seto era 
uma... o grafismo do Seto me interessava mais. Então, quando nos anos 80, surgiu a Grafipar, o Seto fez uma 
reunião é... e eu não consigo lembrar agora se essa reunião foi na minha casa ou se foi na casa do Rodval Matias. 
Foi quando eu conheci ele.         

LEANDRO: Ah então foi nessa reunião que você conheceu ele. 

FRANCO DE ROSA: Foi nessa... Que eu conheci ele pessoalmente. 

LEANDRO: Como é que foi que vocês se encontraram, como foi que, que... quem que fez a ponte entre vocês? 

FRANCO DE ROSA: Ele que fez a... ele que marcou a reunião.   

LEANDRO: Ele que soube de você e...  

FRANCO DE ROSA: Não foi exatamente só de mim... ele... de alguma forma, quem fez essa conexão de que 
existiam vários desenhistas... não. Ele sabia que existiam vários desenhistas de uma geração nova, que ele 
simpatizou de... uma terceira geração, não sei... ele que batizou. Eu fiz um artigo sobre isso numa revista da 
Grafipar e eu devo ter isso, eu posso te mandar.        

LEANDRO: Ah legal, legal.  

FRANCO DE ROSA: É... falando quem são esses caras. A terceira geração de São Paulo de quadrinistas. O 
Athayde Brás, que é um roteirista, ele entrou em contato com o Seto e através do Athaíde, o Seto falou pra 
marcar uma reunião e nesse dia ele encontrou todo mundo. Daí que ele conheceu o Rodval, a mim, o Seabra, o 
Villachã foi assim um grupo... sei lá, meia dúzia, em São Paulo.  

LEANDRO:Então o Athayde Brás fez a ponte... 

FRANCO DE ROSA: Foi ele que fez a ponte. O Athayde depois foi pra Curitiba e foi assistente do Seto. Aliás 
eu te passo o contato do Athayde pra você falar com ele. 

LEANDRO: Ah isso é bacana. Ele mora aqui em São Paulo? 

FRANCO DE ROSA: Não, isso também aí é outro problema, ninguém mais mora. O Athaíde mora em 
Presidente Prudente. O Athaíde foi o cara que fez o maior mangá brasileiro, de maior fôlego né, foi ele que 
escreveu. E quem desenhou foi a mulher dele chama Neide Harue que é desenhado estilo mangá.     

LEANDRO: Ah... Neide Harue?  

FRANCO DE ROSA: Acho que tem um H na frente, Harue. É. Mas eu te passo por escrito, aí você...  

LEANDRO: Então você comentou que daí essa reunião foi na sua casa ou na casa de...  

FRANCO DE ROSA: Ou foi na minha casa ou... Eu acho que foi na casa de Rodival Matias. Rodival Matias que 
fez... pra Grafipar fez “As Fêmeas” e fez uma história com o Padrella , onde ele desenha o Seto como 
personagem.  

LEANDRO: Ah...  

FRANCO DE ROSA: Essa história é bem legal, se chama... “Lilibel”. 

LEANDRO: É, eu vejo que tem muito isso de metalinguagem né...  

FRANCO DE ROSA: É o Padrela colocava muito. 

LEANDRO: No Maria Erótica ele referencia tanto quadrinistas quanto outros personagens e...   

FRANCO DE ROSA: “Lilibel” se não me engano saiu um livrinho ou álbum da “Lilibel), que são duas histórias 
só. Era forma uma... é sequência né. É um puteiro. 

LEANDRO: Ah, é verdade... 

FRANCO DE ROSA: Não sei se existia isso em Curitiba, mas eu sei que são duas histórias que se passam nesse 
puteiro e o Rodval que desenhou e o Seto é um dos personagens. 

LEANDRO: E daí nessa reunião que vocês tiveram, daí ele propôs de vocês irem trabalhar na Grafipar?  

FRANCO DE ROSA: É, de colaborar com a Grafipar né, a princípio. Porque foi quando surgiu, 1979 né. Que 
daí surgiu tanto trabalho, que daí assim, a perspectiva era grande, daí ele convidou as pessoas pra irem pra 
Curitiba, aí eu fui um dos caras que foi.   
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LEANDRO: E como que foi trabalhar com o Seto. Pra sua formação profissional, o que que você acha que isso 
te acrescentou? 

FRANCO DE ROSA: Foi legal assim, a partir desse encontro né, a gente... ele... sentir principalmente a 
liberdade de criação, produzir a vontade mesmo. É... eu e o Seabra nós formávamos uma dupla e a gente 
produzia muita coisa para a Ebal , também pra tiras de jornais e, mesmo a Grafipar pagando menos, só que 
devido a liberdade total de criação, possibilidades, a gente passou a dar preferência a produzir pra Grafipar 
mesmo... E o Seto assim, ele dava realmente orientações legais de temas que a gente devia abordar né. Às vezes 
as histórias eram muito semelhantes de uma pra outra, ele dava uma dica.            

LEANDRO: Mas não era nada imposto como você falou, era uma sugestão só? 

FRANCO DE ROSA: Sugestões só, exatamente. Mas também alertas de determinadas coisas que a gente não 
tinha idéia assim. Agora não vou exatamente lembrar o que que é, mas tipo assim, sei lá, não precisa por muito 
carro na história né, então... pra tomar cuidado com determinados posicionamentos, de pensamentos a respeito 
de homem, mulher, casais,  não sei o que...    

LEANDRO: Ah que legal. 

FRANCO DE ROSA: Então, tinha algumas coisas que ele falava que davam certo, pelo menos ele não falava 
assim “não”, ele falava o que era bom. Então nisso a gente ia tendo uma... pelo menos eu, seguia isso, um 
caminho a seguir né.   

LEANDRO: E a sugestão vinha então tanto na parte do desenho quanto na parte do roteiro? 

FRANCO DE ROSA: Era mais da parte de roteiro até, orientação de coisas a se seguir e ele citava muitas 
referências, tal filme, de tal livro...  

LEANDRO: Ele tinha então um repertório grande também, pelo que você fala assim, de visual e cultural?   

FRANCO DE ROSA: O Seto, como ele era assim, tinha aquela formação política, quer dizer ele era andou na 
cidade dele, tinha umas conotações que... ele passava isso pra gente assim num bate papo normal. Mesmo ele 
sendo sucinto, ele não era uma pessoa que conversava bastante né,  desprendido como é o Fukue, por exemplo. 
Ele é um cara que fala bastante coisa né, de vários assuntos, mas era mais moderado, comedido até.  

LEANDRO: Pelo que você falou então, ele trazia também essa questão de assuntos políticos também? 

FRANCO DE ROSA: Sim. Social e psicológico. Principalmente. 

LEANDRO: Nessa mostra que eu vi da Maria Erótica da Grafipar, principalmente nas histórias que ele 
desenhou, ele traz muito questão política né? 

FRANCO DE ROSA: Sim, política, política. Gozação dele...  

LEANDRO: Numa das finais lá que tem que, como que é o nome, que é a cúpula, que o Beto sonhador ele é 
abduzido por umas alienígenas, ele vai pra um país que elas não têm pelo no corpo e daí elas querem ter pelo e o 
único jeito de pôr pelo, é tendo relação com elas. Mas só que é legal que traz ali uma crítica tão forte da 
Ditadura, porque tá tendo uma conspiração nesse planeta, que daí as militares... Eu achei curioso por isso, ele 
trabalha no método anti militar, que já tava pro final né, já era anos 80 né, quase no período de abertura né. Mas 
se for pensar, se ele tivesse trabalhado isso lá na Edrel, provavelmente teria sido preso.       

FRANCO DE ROSA: Não faria, mas na Edrel ele... as histórias de cunho psicológico eram fortes né, e ele 
tratava muito de questões sociais naquelas histórias. Nessas... mesmo a linguagem dele de terror, ele tinha umas 
histórias muito diferentes. Ele também falava... tinha muitas versões de lendas japonesas que ele adaptava em 
alguns dos quadrinhos e depois ele chegou a fazer livro sobre isso, a escrever literatura sobre isso e tal.     

LEANDRO: É, é isso cheguei a ver, a Mayumi chegou a me mostrar.   

FRANCO DE ROSA: Agora, em quadrinhos, na questão política ele chegou a fazer o “Super Maluf”, muitas 
histórias, mas não chegou a ser desenhado. Eu lembro que ele me mostrou os primeiros estudos, que ele tava 
publicando que era no final da Grafipar. Tinha umas paródias de questões do universo político que ele brincava.  

LEANDRO: Como que é o nome? 

FRANCO DE ROSA: “Super Maluf”. É o personagem era o “Super Maluf”. O Maluf era um super-herói 
político. E era o Maluf mesmo, ele desenhava as caricaturas...    

LEANDRO: E foi pra alguma encomenda que ele fez ou ele...  

FRANCO DE ROSA: Não, não. Ele resolveu fazer e acabou fazendo em períodos de inspiração ali. Inspiração e 
piração. Eu cheguei a trabalhar com o Seto assim, lado a lado com ele várias histórias. Isso foi uma grande honra 
pra mim né.  

LEANDRO: Nossa, com certeza. 

FRANCO DE ROSA: Nos anos... quando eu morava lá em Curitiba. E com isso, assim é que eu pagava muito de 
informação dele, dos exemplos ele ia citando, de autores que ele seguia, filmes que ele gostava... A gente batia 
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papo sobre essas coisas.     

LEANDRO: É, é legal você falar isso, talvez essa informação seja mais bacana, se você puder trazer pra gente 
sabe, de você contar dessa convivência, de detalhes que você conseguiu beber dele estando do lado dele assim. O 
que você conta que você se lembra?  

FRANCO DE ROSA: Porque ele também costumava levar as famílias, nós que morávamos em Curitiba. Ele era 
o cara que socorria a gente o tempo todo. Minha filha nasceu aqui em Curitiba, ele que levou minha mulher pro 
hospital. E como no hospital falaram que era pra gente voltar né, foi uma coisa curiosa, pedir pra gente voltar pra 
casa que não ia nascer naquela época. Aí eu fui pro cinema com o Seto, ela quis ficar no hospital, “Não eu viu 
ficar aqui” e tal, e a gente foi pro cinema. O que é que a gente ia fazer... Ah sei lá, eu, ou Seto falou, “ah a gente 
vai no cinema”. E agente foi no cinema, ficou de boa, depois quando nós voltamos do cinema lá pra ver, já 
tava... já tinha nascido. Então, você imagina, nesse período, da ida até o cinema, de a gente bater papo no 
cinema, na volta e depois ir pra casa...        

LEANDRO: Isso foi aqui?  

FRANCO DE ROSA: É em Curitiba. Essa convivência... e ele também levava a gente na... nos parques, mas 
levava o grupo todo. Teve dois assimpelo menos, no parque Barigui, aqueles pique-nique com todo mundo e ali a 
gente foi convivendo e tinha um monte de exemplos, churrascos na casa dele, na minha casa, na casa do 
Gustavo, do...       

LEANDRO: O contato, apesar de vocês trabalharem em uma empresa, não era um ambiente de empresa, era 
quase um contato familiar. Comunidade.  

FRANCO DE ROSA: Uma comunidade de desenhistas mesmo. E era muito esse negócio, o desenho era... mais 
o desenho do que o roteiro mesmo, né... A criação de quadrinhos, do universo dos quadrinhos, mas muito do 
desenho, muito da técnica de desenho, da formação do desenho, como evoluiu o desenho e conteúdos de história, 
uma comunidade artística.    

LEANDRO: Discutindo lá a parte do desenho, roteiro também...  

FRANCO DE ROSA: Roteiro também... De conteúdo da história né. Como falava... e também sempre se falava 
das preferências de histórias, mas normalmente, o guia maior acho que de referências era filmes. Um 
determinado filme que tava passando, todo mundo acabava vendo. Não juntos, mas...   

LEANDRO: Mas interagindo nesse sentido... 

FRANCO DE ROSA: Isso. Ou passava, como não tinha nem TV a cabo na época, nem em VHS existia, ia 
passar um determinado filme na TV, todo mundo via os filmes e comentava depois esses filmes, isso era uma 
coisa comum. Ou estréias grandes no cinema.    

LEANDRO: E já que você comentou que muitas vezes você trabalhou lado a lado dele. Como que era a parte da 
técnica dele que mais te chamava a atenção? Como que você via a técnica dele? O que que ele trazia da cultura 
japonesa e aplicava e o que que ele inovava talvez misturando características brasileiras ou criações originais 
dele?  

FRANCO DE ROSA: A técnica dele era toda japonesa mesmo. E é uma coisa que eu tenho muito sou bastante, 
uso isso até hoje.Ele trabalhava muito com referências de fotografias ou mesmo desenhadas, mas fazendo uma 
reinterpretação. É, o esboço bruto, ligeiro e não muito definido. Era o jeito dele desenhar tudo. Ele ia escrevendo 
a história e ia rascunhando.    

LEANDRO: Depois ele refazia esse... 

FRANCO DE ROSA: Depois daí ele, ele ia redefinir o desenho, pra depois fazer a arte final que é o jeito que eu 
faço.  

LEANDRO: Ele escrevia e a o mesmo tempo que ele ia fazendo a história ele ia...  

FRANCO DE ROSA: Ele escrevia fazendo o esboço. Mas tinha casos de histórias que ele escrevia o manuscrito 
e tudo texto, não tinha rascunho nenhum. Ele pagava e ia fazendo tipo de um conto gigante. Mas era raro, a 
maioria racunhando e desenhando. E os originais grandes, ele sempre desenhou o original grandão. Em formato 
A3.   

LEANDRO: Eu vi uns desses com a Mayumi e é legal que... você olha e está muito preservado.   

FRANCO DE ROSA: Têm originais com mais de 40 cm de altura. A maioria dos originais dele era muito 
grande.   

LEANDRO: Então dentro dessa rotina de vocês ele ia escrevendo, rascunhando, depois ia fazer a arte final?  

FRANCO DE ROSA: É... daí ele... Ele fazia um roteiro rascunhado, depois no mesmo papel ele definia alguns 
detalhes, nem todos os detalhes, tinha desenho que ele já fazia arte final direto, mas assim, em cima do esboço, 
mas o esboço bem pouco marcado mesmo. Poucas linhas. A sombra, as questões de linhas pretas ele colocava 
por último.  
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LEANDRO: E a arte final sempre em cima do próprio esboço?  

FRANCO DE ROSA: Muito intuitivo. E ele também tinha períodos que ele descansava do desenho desenhando, 
fazendo pintura, trabalhando com cor e fazia as capas por questões, obrigatórias né, que às vezes ele precisava 
né... Acontecia muito isso né. Como a produção da Grafipar era muito grande, então tinha... sei lá, faltava uma 
capa, daí ele tinha que fazer de um dia pro outro, tinha que dar um jeito de fazer aquela capa pra poder fechar 
aquela revista pra ir pra gráfica.      

LEANDRO: Mas era usual ele fazer capas ou ele fazia só em casos mais...  

FRANCO DE ROSA: É era as duas coisas, porque era usual ele fazer as capas porque precisava fazer. Se tivesse 
uma capa que não tivesse chegado em tempo ou alguma coisa assim. Porque as capas não tinham um tema 
exatamente, mas as capas com tema normalmente ele fazia. Inclusive, eu fiz um personagem que chamava “Jack 
Caim”, que era o Jack Caim que é um anti-herói que a melhor capa que tem que foi ele que desenhou. É uma 
cena que ele tá, o “Jack Caim” tá enforcado, então tá só a forca e a carona dele assim. Ele fez num estilo que é 
maravilhoso. 

LEANDRO: Você lembra em qual revista que era? 

FRANCO DE ROSA: Saiu na revista... uma revista de faroeste... me fugiu o nome agora, ah, revista Fargo. 
Fargo né, a capa de uma das Fargo. A volume 2 ou a 3.   

LEANDRO: Jack Caim? 

FRANCO DE ROSA: Jack Caim, Jack normal e Caim do Caim e Abel mesmo. Ele que fez. E também assim, eu 
fiz, que eu não tenho essa história. Eu tinha até o original, eu fiz a arte final de uma his... Não eu fiz os desenhos 
de uma história de Samurai, ele fez a arte final. Mas é uma história bem curta que tem duas páginas só. Apesar...     

LEANDRO: Você fez o esboço...  

FRANCO DE ROSA: Eu fiz o esboço, mas eu fiz um esboço bem definido e ele fez a arte final. Tem muito 
quadrinho por página. Só tem duas páginas, mas ela tem muito quadrinho, ela tem uns 18 quadrinhos. É uma 
história complementar. E a história, se não me engano, a história é minha também. Eu acho que sim, é uma 
história e é um Samurai, que ele fez a arte final. Só que ele fez em estilo dele, nossa ficou maravilhoso. Que eu 
me lembre, foi a única história que a gente fez junto.  

LEANDRO: Que teve uma interação... 

FRANCO DE ROSA: É. Junto nesse sentido de desenho, mas eu fiz arte final de umas... história que tá inédita 
até hoje.   

LEANDRO: Ah é?  

FRANCO DE ROSA: Essa é uma saga interessante. Essa tem que explicar.  

LEANDRO: Essa do Samurai você lembra se foi a edição específica de alguma revista? Se não lembrar não tem 
problema.  

FRANCO DE ROSA: Foi numa... Putz agora eu não vou lembra. Mas era uma edição que tinha outras histórias 
de Samurai.   

LEANDRO: Mas geralmente, digamos assim de praxe, esses são mais exceções né, quando tinha essa interação 
de um rascunhar e o outro... Geralmente, a mesma pessoa que rascunhava e finalizava?  

FRANCO DE ROSA: Sim. Era muito comum ali na Grafipar a gente fazer essas misturas, era muito comum. 
Porque o quadrinho tem essas etapas. Eu vou fazer o roteiro, depois o esboço, depois o desenho definido, depois 
arte final e depois a cor como é esse caso. Às vezes, você cansa normalmente, porque você está fazendo de novo 
né, então tinha muita interação do grupo. Nossa tinha muitos trabalhos... eu fiz trabalhos com todos eles, com o 
Itamar, com o Gustavo, o Robson, o Seabra, a gente fazia muitas misturas. Muitos trabalhos solo, mas também 
muitos misturados.         

LEANDRO: Aham.  

FRANCO DE ROSA: Principalmente quando que tinha que ter mais pressa e tal. É... mas... 

LEANDRO: Qual que... seria quase como uma linha de produção?   

FRANCO DE ROSA: Sim, uma linha de produção exatamente. Tinha períodos que as histórias era feitas assim. 

LEANDRO: Então se for pensar em linha de produção, a primeira coisa seria o roteiro, o esboço...  

FRANCO DE ROSA: O roteiro, o esboço, depois o desenho definido, depois a arte-final e depois a cor.  

LEANDRO: A cor, o que vocês usavam, aquarela? Com o que que vocês pintavam?  

FRANCO DE ROSA: Era... Normalmente era ecoline, muita coisa com ecoline. Ecoline pra quadrinhos né. 
Capas, normalmente as capas eram feitas com acrílica, óleo ou aquarela tudo misturado né. Guache. O Seto 
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usava mais acrílica né. Acrílica e ecoline porque ele fazia as capas coloridas né.   

LEANDRO: Acrílica, óleo na capa, o que mais que você falou? Guache. Eu tenho um original dele de uma capa. 
É da Maria erótica se não me engano.  

FRANCO DE ROSA: Das últimas edições. Em ecoline. E ele costumava dar os trabalhos dele pra todo mundo 
pra usar de referência. Tem, que eu lembrei assim da tal história. Ele criou uma história, que chama “Desafio do 
Sexo”. Tipo título de pornochanchada, que tinha influência da pornochanchada muito grande nos quadrinhos da 
Grafipar, pelos menos pros autores né. Pro Seto talvez nem tanto mas, porque ele focava mais no cinema japonês 
que ele conhecia, literatura e principalmente as lendas e vertia isso pros quadrinhos dele. Mas, o “Desafio do 
Sexo”, o Seto bolou uma história onde tem um herói, um cara que é um bombeiro e numa missão ele se queima 
todo, ele acaba tendo que usar um traje que transforma ele num super-herói. Ele criou o primeiro roteiro, quem 
desenhou esse roteiro foi o Gustavo Machado. Eu fiz a arte final.          

LEANDRO: Então o Seto faz o roteiro, o Gustavo Machado...  

FRANCO DE ROSA: O lápis. 

LEANDRO: O esboço né que seria né? 

FRANCO DE ROSA: Isso, o esboço, mas ele faz um lápis bem definido. Não tinha esboço e lápis, no caso o 
Gustavo fez o esboço e o lápis numa coisa só. Eu fiz a arte final. E a história, ela não é uma história que conclui, 
ela termina num momento crucial. Tipo aqueles seriados dos anos 50. O personagem fica numa situação de 
perigo, aí essa história foi pra uma outra pessoa, outro artista, que tinha que escrever a história ou desenhar... 
escrever e desenhar tudo, ele tinha que fazer e deixar o personagem numa situação de perigo. E assim foi pra 
outro. Então, ela tem 7 partes essa história, passou por 7 artistas. E não sempre os mesmos roteiristas.      

LEANDRO: E sempre intercalando... um escrevia, o outro...  

FRANCO DE ROSA: Eu não me lembro quem foi que fez a segunda parte. Eu acho que foi o Mozart Couto. 
Não tenho certeza, eu acho que foi o Watson que fez, ah é isso. Foi pro Watson, o Watson escreveu a história e 
desenhou. E o Gustavo Machado fez a arte final. Daí foi pro Mozart. O Mozart fez tudo sozinho. Porque o 
Mozart ficava em Juiz de Fora [MG]. Ele escreveu e desenhou e termina a história num momento crucial. O cara 
tá caindo do avião, ele tá caindo de bunda e a frase dele é assim no quadrinho “Ai meu Deeeus!” Aí a sequência 
foi desenhada pelo Seabra e pelo Josmar Fevereiro e eu tive que dar uns retoques também. Mas foram os dois 
que fizeram,  o Jo fevereiro e o Seabra que fizeram essa parte. Aí foi pra um outro artista que eu não me lembro 
qual é e, no fim ela é concluída por um cara chamado Valença.  Mas esse Valença, já foi fora do período da 
Grafipar. Esse último episódio foi feito 10 anos depois. Esse material tá inédito até hoje. 

LEANDRO: Tá só na parte do... do.. 

FRANCO DE ROSA: Só têm as artes, os originais... e a gente nunca conseguiu publicar essa história.  

LEANDRO: E ficou com quem essas...  

FRANCO DE ROSA: Eu tenho esses originais, só que eles foram perdidos ou feito xerox e voltou pra mão... 
cada um tem um fragmento. Mas a gente tem a Xerox dela inteira. Então dá pra publicar. É Xerox de qualidade.    

LEANDRO: Bacana, bacana... 

FRANCO DE ROSA: Eu espero um dia poder publicar ou que alguém publique. E ela não é muito grande, a 
história toda tem perto de 80 páginas. E o Seto tinha uma... ele fez só que ele nunca mostrou pra gente, ele tinha 
um final se alguém chegasse numa situação que não conseguiria concluir. Ele já tinha pronto o final.    

LEANDRO: Especificamente pra essa? 

FRANCO DE ROSA: Pra essa história. Exatamente. E a história era interessante porque tem uma conexão de 
tudo isso daí que na primeira história tem um objeto que ele é partido em vários pedaços. Então cada uma dessas 
aventuras tem que ter essa conexão de reunir esse objeto, que é um objeto de cerâmica, é um boneco de cerâmica 
e tal.  

LEANDRO: E o personagem principal sempre... a história girava sempre em torno do bombeiro?  

FRANCO DE ROSA: Era um bombeiro que era um herói, que ele só usava uma roupa de herói. A roupa... acho 
que foi o Seto que fez o uniforme dele, com o Gustavo Machado, pelo que me lembro. É praticamente assim, 
uma roupa toda preta e um cachecol.  

LEANDRO: Então de início o primeiro foi o Seto o roteirista, O Gustavo foi o lápis e você foi a arte final? 
Depois quem que foi? 

FRANCO DE ROSA: Primeiro episódio. 

LEANDRO: O segundo foi? 

FRANCO DE ROSA: O segundo eu acho que foi, a sequência foi o Watson Portela, fez roteiro e desenho.  

LEANDRO: Seria o esboço né que você diz?  
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FRANCO DE ROSA: Não, ele fez o desenho integral bem limpinho e quem fez a arte final foi o Gustavo 
Machado. 

LEANDRO: Daí os outros você já não se recorda?  

FRANCO DE ROSA: Sim. Já não lembro. Não. Eu acho que é essa a sequência mesmo. A terceira parte foi o 
Octopus digamos. O Octopus era um grupo pequeno, era o Josmar Fevereiro, o Seabra e eu. Nós que fizemos o 
terceiro episódio. Não, não o terceito foi o Mozart inteiro, integral. E o quarto episódio pelo Estúdio Octopus.  
Esse Estúdio Octopus é assim também um estúdio dentro desse sistema de alguns desenhistas só de São Paulo.    

LEANDRO: Octopus? 

FRANCO DE ROSA: Octopus era o Jo Fevereiro, ele era o mais experiente de todos. Depois tinha o Seabra... 

LEANDRO: Que você entrou junto na Grafipar? 

FRANCO DE ROSA: Isso. Depois tinha o Seabra, eu o Vilachan...   

LEANDRO: Vilachan...   

FRANCO DE ROSA: Vilachan, isso. Que era... e o Novaes. 

LEANDRO: Novaes...   

FRANCO DE ROSA: Isso. O Novaes menos, mas ele também participava. Isso os desenhistas. E tinham dois 
roteiristas que era o Ronaldo Antoneli... roteiristas.   

LEANDRO: Ronaldo Antoneli...   

FRANCO DE ROSA: E, Oz. “OZ”. O que aconteceu é que o Seto ele pediu pro estúdio fazer algumas edições 
integrais. E nós chegamos a fazer edições temáticas. Chegamos a fazer 4 edições. Uma que era bem interessante 
que era uma paródia do seriado “Carga Pesada”. Nós fizemos o “Carga Pelada” saiu numa edição inteira... só... 
Era uma história ao estilo do “Noite na Taverna”, aquele clássico da literatura. Tinham 5 caras que se 
encontravam num bar de beira de estrada e cada um conta um episódio da vida dele. Cada episódio foi 
desenhado em conjunto, mas um, o episódio do meio eu desenhei tudo sozinho. Os outros foi tudo misturado, eu 
também fazia o layout, fazia a tinta, e tem hora que não dá pra saber quem faz o que...    

LEANDRO: Isso foi na época da Grafipar? 

FRANCO DE ROSA: Era tudo pra Grafipar, exclusivamente pra Grafipar. 

LEANDRO: Mas daí como que funcionava, porque a princípio você tava morando em Curitiba, mas ao mesmo 
tempo você fazia parte...  

FRANCO DE ROSA: Não, isso foi antes de vir pra Curitiba. 

LEANDRO: Ah isso foi antes? 

FRANCO DE ROSA: Foi um pouco antes ou um ano antes.  

LEANDRO: Ah então você ainda não era contratado da Grafipar? Vocês faziam trabalhos pra Grafipar. 

FRANCO DE ROSA: A maioria dos trabalhos que eu fazia eram pra Grafipar, mas eu nunca fiquei fazendo 
coisas só pra Grafipar. Mesmo lá em Curitiba eu fazia “O Zorro” pra Ebal. 

LEANDRO: Ah que legal.  

FRANCO DE ROSA: E sempre assim, numa quantidade menor, mas a gente fazia... fazia outras coisas.    

LEANDRO: Essa parte do estúdio foi um período antes de você ir pra Curitiba. 

FRANCO DE ROSA: É. Isso antes de Curitiba. Não era um estúdio físico, a gente se reunia no estúdio do Jo, 
uma vez por semana ou duas pra fazer determinado trabalho. 

LEANDRO: É até curioso porque quando eu tava pesquisando os quadrinhos da Maria Erótica tinha uma 
assinatura lá que não era uma pessoa era Esquadrão dos Quadrinhos, alguma coisa assim... 

FRANCO DE ROSA: É, isso é um... é de um pessoal de lá.  

LEANDRO: Mas então é mais ou menos essa pegada, como se fosse um estúdio que alguns se reúnem e não tem 
assinatura de uma artista só? 

FRANCO DE ROSA: Deixa eu lembrar do Esquadrão dos Quadrinhos quem era quem. Mas eu acho que o 
Esquadrão dos Quadrinhos era um pessoal de Pernambuco... Eu não tenho certeza não porque ele... Essa reunião 
que ele fez com a gente aqui, ele também fez com um pessoal do Rio, mas só que o pessoal do Rio não foi pra 
Curitiba. E também pessoal de Recife, eles se reuniram e foram pra Curitiba. E teve uma reunião... porque tinha 
um grupo de... tinham vários núcleos de produção pra Grafipar.   
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LEANDRO: Basicamente eram esses os principais?   

FRANCO DE ROSA: Esses eram os principais.  

LEANDRO: São Paulo, Recife e Rio?   

FRANCO DE ROSA: No Rio tinha a Editora VEC que absorvia muito o trabalho de autores né... São todos 
autores dessa terceira geração, que o Seto denominou de terceira geração.   

LEANDRO: Ele chama de artistas da terceira geração? 

FRANCO DE ROSA: Da terceira geração. Ele... deixa eu ver como é que foi isso. Assim... Aconteceram vários 
eventos em Curitiba na sede da Grafipar como esses encontros desses grupos. O pessoal vinha pra Curitiba pra 
fazer um encontro lá com o Seto de deirecionamento editorial, essas coisas né. Isso foi em 1980. Tem muitas 
revistas... É que o jornal não existe mais né, O Correio de Notícias... É que O Correio de Notícias saiu...  

LEANDRO: Esse Correio de Notícias de onde que ele é? Boa pergunta? 

FRANCO DE ROSA: Ele era da Grafipar. Ele era um jornal que já existia e a Grafipar comprou.  

LEANDRO: Ah, a Grafipar mesmo que produzia O Correio de Notícias? 

FRANCO DE ROSA: Eu não sei se existe uma coisa oficial como tem aqui em São Paulo que é um acervo de 
jornais. Uma biblioteca né.  No Correio de Notícias saíam matérias desses encontros, saíam com as fotos.   

LEANDRO: Tem um... da Grafipar tem uma matéria que fala sobre a reunião dos quadrinhos nacionais, eu achei 
o texto fantástico assim... ele tem uns pensadores alemães...  

FRANCO DE ROSA: É, uma coisa maluca. 

LEANDRO: Eu achei tão bacana assim sabe de pensar a sociedade... 

FRANCO DE ROSA: Eu tenho algumas edições que tem as fotos, que dá pra ampliar, copiar isso, tirar scanner e 
te mandar... 

LEANDRO: Ah que legal. 

FRANCO DE ROSA: Mas eu sei que se achasse O Correio de Notícias, porque no Correio de Notícias a matéria 
saiu... Na revista da Grafipar saiu uma reprodução do artigo, saía pequenininho...     

LEANDRO: Exato, exato... Era uma foto de reprodução. 

FRANCO DE ROSA: Uma foto da página enquanto que no jornal você acha a foto inteira né.  

LEANDRO: Mas era uma publicação local de Curitiba mesmo?  

FRANCO DE ROSA: O Correio de Notícias? É. Um jornal diário, era um jornal normal...  

LEANDRO: Porque tem um nome genérico, quase todo lugar tem um Correio de Notícias, eu não tinha 
identificado, mas é de Curitiba então.  

FRANCO DE ROSA: Quando eu fazia tiras pra Gazeta, já existia O Correio de Notícias. Tinha o jornal do 
Paraná, como que era? O Estado do Paraná.    

LEANDRO: Isso, aham, que o Seto trabalhou lá... até o final. 

FRANCO DE ROSA: Eu escrevia sobre histórias em quadrinhos no O Estado do Paraná. Eu não tenho nenhum 
dos artigos que eu escrevi. Meus artigos saíam em página inteira.  

LEANDRO: Que ano que era? 

FRANCO DE ROSA: 78, 79. Eu escrevi um artigo quando eu tava em Curitiba sobre um desenho animado 
chamado “Heavy Metal”. Foi um artigo que foi muito bem diagramado, saiu a página inteira, disseram que... 
Aquele artigo saiu numa segunda-feira e o filme, eu tinha visto o filme no sábado ou na sexta-feira, fiz o artigo 
com a ajuda de outras pessoas porque a quantidade de informações era muito grande e tinha pressa de ser visto, 
mas aquele artigo teve uma repercussão tão grande que o filme ficou mais uma semana em cartaz lá. E parte 
desse artigo saiu numa revista chamada “Xanadu” da Grafipar. Foi uma revista inventada pelo Seto pra gente 
arrecadar grana pro Watson Portela que tava muito doente.       

FRANCO DE ROSA: Mas eu fiz na Grafipar uma coisa que ninguém conhece que o Seto que incentivou 
bastante, nós fizemos uns tablóides. Seria interessante achar que seria o “Batata Quente” que era feito pelo 
Carlos Magno, era editado pelo Carlos Magno, saíram 3 exemplares de cada. Ninguém tem essas coisas porque 
as bancas... Naquela época os jornaleiros escondiam os tablóides porque começaram a ser perseguir a bancas 
vendiam tablóides. Lá em São Paulo em punham fogo nas bancas, então...     

LEANDRO: Era por fofoca isso... pegava temas políticos também?  

FRANCO DE ROSA: Exatamente... não exatamente, o “Batata Quente” era praticamente uma revista de piadas 
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em formato de tablóide. Não era político, tinha piada política também. E o que eu fazia era o “Vaca Amarela”.   

LEANDRO: Isso na Grafipar também? 

FRANCO DE ROSA: Na Grafipar. Saíram 3 números de cada.  

LEANDRO: O “Batata Quente” e o “Vaca Amarela”? 

FRANCO DE ROSA: Isso. O “Vaca Amarela” eu que editava. Eu editei aqui em São Paulo, antes de ir pra 
Curitiba.  

LEANDRO: Em Curitiba ele chegou a ir pras bancas ou nem chegou a ir?  

FRANCO DE ROSA: Banca não. 

LEANDRO: Mas daí não chegou a ir, não foi mantido por causa da censura?  

FRANCO DE ROSA: Era o formato, ele não vendia nada porque o jornaleiro escondia né. A ideia do Seto foi 
fazer o tablóide pro jornaleiro expor e através do tablóide mudar o selo Grafipar e tudo o mais. Mas aconteceu o 
contrário, como o tablóide era grandão, o jornaleiro não expunha, porque tinha conotação política de que... tinha 
o “Movimento”, o “Opinião”, o “Pasquim”, existia uma quantidade imensa de tablóides. E os jornaleiros 
passaram a esconder os tablóides. Então todos eles acabaram né.      

LEANDRO: Que curioso, isso é bacana hein? 

FRANCO DE ROSA: Isso é interessante, é um outro tipo de abordagem. O formato era diferente.  

LEANDRO: Mas no caso, se a gente for ver nem tem... nessa questão a repressão nem chegou a se inserir ... 
mais o medo do jornaleiro mesmo?    

FRANCO DE ROSA: Medo do jornaleiro mesmo. Mas a repressão ocorria no sentido de que o jornaleiro era 
pressionado. Tinha muita banca de jornal sendo incendiada, explodiam bancas.   

LEANDRO: Mesmo em Curitiba isso? 

FRANCO DE ROSA: Também aconteceu. No Brasil todo. Então, jornaleiro recebia tablóide, ele já escondia. Ele 
só vendia pra quem pedia o tablóide. Mas no momento só pediam aqueles que eram conhecidos que eram o 
“Opinião”, o “Movimento” e o “Pasquim”.  

LEANDRO: Isso aqui em São Paulo... 

FRANCO DE ROSA: São Paulo, Rio, Minas, cidades de... Campinas, por exemplo, centros comerciais 
grandes... Sorocaba...   

LEANDRO: E no caso da Grafipar, quando vocês trabalharam lá, como que era a questão da censura e da 
repressão? Eu vi alguns documentários, até “O Samurai de Curitiba” e tem aquele outro “A Guerra dos Gibis” 
também em São Paulo, tem depoimentos do Baruk, do Seto...   

FRANCO DE ROSA: Os primeiros quadrinhos... Que tem uma história muito legal do Faruk, que ele vai contar 
disso da censura, que assim, tudo ia pra Brasília, tudo tinha que ser censurado, passado por Brasília. Os 
primeiros quadrinhos que eu fiz em 79, e foram publicados com... censurados, então tinha pedaços da história 
que tinham guache do Seto, eles passavam uma tinta que o quadrinho ficava quase em branco. Cenas de sexo 
não mostravam, não eram cenas de sexo explícito, não era erótico nada...      

LEANDRO: Ele induzia a... 

FRANCO DE ROSA: Exatamente, então eu tenho originais censurados né. Então, original não, porque ele era 
censurado no fotolito. Então eles faziam um “xisão”, então o que que o Seto fazia, cuidadosamente eles 
apagavam o “xis” e deixavam de um jeito que dava pra você ver o que tinha ali. É esquisito né, ficava meio 
fragmentado. É... mas aí aconteceu um episódio que um censor foi pra Curitiba pra fazer um determinado tipo de 
trabalho, e o cara saiu de Brasília, com o clima de Brasília e chegou em Curitiba tava aquele frio invernal de lá... 
Aí um cara lá da censura, não sei do que que era, do departamento de justiça, conhecia o Faruk, pediu pro Faruk 
ir ajudar o cara, porque o cara tava daquele jeito, o cara tinha tomado chuva.         

LEANDRO: E sem saber né? 

FRANCO DE ROSA: Sem saber. Então o Faruk sem saber levou ele pra um shopping, uma coisa assim, e 
comprou roupa pro cara e tal. O cara ficou agasalhado e tudo o mais e o cara tinha que ficar um período em 
Curitiba fazendo algumas coisas. Com isso o cara fez um acordo lá que não precisava mais mandar o material 
pra Brasília.  Passava a ser censurado, quer dizer passava pelo departamento de censura em Curitiba também. 
Daí já resolveu tudo e foi mais fácil, passou a... as coisas passaram a não ter censura mais.   

LEANDRO: Então a coisa melhora por causa desse cara? 

FRANCO DE ROSA: Por causa desse episódio. 

LEANDRO: Se não, ia continuar do mesmo jeito.  
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FRANCO DE ROSA: Inclusive, esse cara passou a morar em Curitiba, se não me engano, ou um período.  

LEANDRO: É, porque esse cara era jornalista e ele gostava de quadrinhos. 

FRANCO DE ROSA: Isso, isso mesmo. Então como ele viu que eram os gibis tal, não tinha mais tanto... É que o 
que precisavam censurar, quer dizer, de acordo com as normas que tinham naquele período, era mais textos nas 
revistas todas né. 

LEANDRO: Esse cara ele entra mais ou menos em que época? Você lembra?  

FRANCO DE ROSA: No começo mesmo, 79 pra 80.  

LEANDRO: 79 pra 80... Então a... antes de 79 ou no começo de 79 que daí entra mais essas rasuras nas 
publicações vindas de Brasília...   

FRANCO DE ROSA: No começo.  

LEANDRO: É porque é até curioso que eu li que tinha essa pressão da censura, mas pelo menos no Maria 
Erótica eu não encontrei nenhum. Mas Maria Erótica começa já nos 80 então já tava com esse censor mais 
tranqüilo.  

FRANCO DE ROSA: A questão da censura e da repressão, era assim que o volume de trabalho era muito 
grande, então os censores não conseguiam ver, eles apagavam... pegavam tudo de qualquer jeito né.  E... eu te 
passo... tem um livro que eu tô fazendo que é a história da Minani e Cunha. O Minami é o cara da Edrel certo, 
então quando ele sai da Edrel ele monta uma outra editora. E na Minani & Cunha, acontece uma apreensão 
geral... é... de todos os títulos dele. Aí, o Cunha vai pra Brasília pra conversar com os censores, ele chega lá e 
viu... Eu vou te mandar porque é muito bem escrito quando ele fala como é que o cara, como é que ele enfrenta...   

LEANDRO: É um artigo?  

FRANCO DE ROSA: É um pedaço do livro dele... Como é que ele enfrenta o censor e daí, pelo que ele narra ali, 
os caras pegavam tudo, porque sei lá, não tem como... 100, 60 revistas... 200 revistas...     

LEANDRO: E esse livro foi escrito pelo próprio Minami?  

FRANCO DE ROSA: Não. Foi escrito pelo Cunha. O livro foi escrito pelo Cunha.  

LEANDRO: Ele que era o sócio dele?  

FRANCO DE ROSA: O sócio dele. Porque a censura ela entra em 70, se não me engano, né? 

LEANDRO: É o que chamam de Leila Diniz né? 

FRANCO DE ROSA: Ah eles chamam de Leila Diniz é? 

LEANDRO: É, é porque ela teve uma repressão... ela deu uma entrevista, qual revista que era?  

FRANCO DE ROSA: É o Pasquim.  

LEANDRO: Séra que era o Pasquim... eu não lembro. 

FRANCO DE ROSA: Eu acho que foi no Pasquim. 

LEANDRO: Eu sei que ela deu uma entrevista... ela era bem pra frente naquele tempo né... 

FRANCO DE ROSA: Isso. 

LEANDRO: Ela era... defendia questões feministas... sexo livre... 

FRANCO DE ROSA: É, exatamente. 

LEANDRO: Você chegou a... e eles publicam aquilo e aí os militares ficam putos da cara e daí pegam e baixam 
a lei que...   

FRANCO DE ROSA: Mas a partir daí... Que o Ato Institucional é de 69, se não me engano é isso, o AI 5 é de 
69. Mas a censura cai pesado em 70. Em 72 as editoras todas tinham que mandar as coisas pra Brasília. Mas 
assim, a Abril por exemplo, não mandava porque eles já faziam uma série de coisas... Quer dizer, não mandavam 
uma série de coisas mas...     

FRANCO DE ROSA: Nesse caso do Cunha é fabuloso porque ele... o episódio dele é legal, porque ele vai pra 
Brasília, pessoal até, ele nem põe ali, mas ele me contou. Eu sei que ele foi pra Brasília, ele não tinha dinheiro 
nenhum... Foi com o dinheiro da comida e chegando lá o Minami ia mandar uma grana pra ele poder voltar e 
chegando lá ele não tinha dinheiro, pra comer, então ele saiu andando na rua e ele viu um cara vendendo acarajé. 
Daí pediu o acarajé, antes de ele entrar no setor de censura, aí o cara fez o acarajé com pimenta, com muita 
pimenta, aí ele deu duas mordidas e não conseguiu comer. E chega no... O lugar da censura era um salão imenso 
e a própria sala da censura era gigantesca, ele se sentia uma formiga naquele lugar. E mesa enorme, a mesa era 
muito grande, então o marceneiro devia colar um monte de mesa porque era gigante, e tinha pilhas e pilhas de 
revistas presas pela censura. Daí ele chega pro censor, se apresenta e tal, o cara fala “e daí” né, ele fala “não, 
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porque recolheram umas revistas nossas” e tal, tem isso, tem aquilo. Então o cara foi lá na pilha da revista e 
pegou uma revista qualquer da Minami & Cunha e puxou, ele fala o nome da revista, eu não não lembro qual 
revista que era.  Ele disse “mas essa revista eu não concordo, tem uma mulher nua aqui” por causa disso e 
daquilo, e eu faço “Chico de Ogum”, aí ele pega o “Chico de Ogum” e mostra, o cara olhou, olhou... “é um gibi 
né”, “é, mas tem mulheres”, “eu sei, mas é uma história normal, aparecem uns desenhos das mulheres nuas”, 
“mas, eu vou fazer uma pergunta, se o senhor permitir”. “A editora Abril publicou uma coleção arte e não sei o 
que, que tem 40 volumes, 40 fascículos, todos os volumes tem mulher nua na capa, elas foram recolhidas?” 
“Não, por que?” “Todas têm mulheres nuas.” “Porque são pintores famosos, do século XVIII, XIX, todas são...” 
“Mas é... nuas, na capa, é toda cheia de nuas, nus, revistas nus, de obras nus...” Daí o cara pensou, ficou quieto, 
foi lá e liberou todas as revistas da Minami & Cunha.  

FRANCO DE ROSA: A burocracia exigida pra que você mandasse as revistas pra Brasília, tinha que esperar vir 
o laudo de liberação, fez com que muito editor parasse de editar simplesmente. Dava muito trabalho. Então, 
então quem tinha... A editora Taiko por exemplo, eles pararam de lançar coisa novas, não compravam, deixaram 
de comprar trabalhos novos e produzir coisas novas e eles só revisavam. Porque assim, o que eles mandavam pra 
Brasília, Brasília liberava, eles publicavam. A Edrel foi perseguida aos extremos, muito, sofreu né, tortura, 
policial e tudo o mais, por mal entendimento das pessoas... Ele foi argumentar e, os caras não entendiam o que 
ele tava falando. E assim foi acontecendo com várias e sucessivas editoras, tinham 8 editoras... O Penteado 
simplesmente resolveu parar, parou.            

LEANDRO: Ele não conseguia produzir né? 

FRANCO DE ROSA: Não, é... Muito burocrático ele resolveu desaparecer, ele vendeu a gráfica, deixou de fazer, 
ele se aposentou. Então muita gente saiu, mudou de ramo e assim foi.   

LEANDRO: E como que funcionava essa questão da censura? Eles enviavam pra Brasília...  

FRANCO DE ROSA: Tinha que mandar pra Brasília antes. 

LEANDRO: Mas enviava... a arte final... ou fotolito? 

FRANCO DE ROSA: Tinha que enviar o material antes. Ou em fotolito, às vezes a arte final. Na época eram 
“paste ups” ainda né. E os caras botavam um “xisão” em cima como o Pasquim mostrou né. 

LEANDRO: Não e daí digo... Eles devolviam e... aí fica assim? 

FRANCO DE ROSA: Daí eles mandavam de volta... Não, daí tinha que tirar aqueles pedaços. Tinha que tampar 
aqui ou omitir, coisa assim. É um período grande que, tinha censura no Estado, no Estado de São Paulo ou na 
Folha de São Paulo, por exemplo. No Estadão como o jornal era diário, a censura vinha dum tempo que você não 
tinha como você corrigir aquilo e mandar de volta pra ver se podia fazer assim. O que que... O Estadão publicava 
receita de bolo no lugar onde tinha sido parado, tampado. Tinha o “xis” ali então eles punham um pedaço... 
aquele pedaço que tinha que ser omitido eles colocavam uma receita de bolo. Então a pessoa sabia que...     

LEANDRO: Sim... 

FRANCO DE ROSA: Era uma coisa útil, a pessoa podia fazer um bolo. 

LEANDRO: Não ficava só... mas identificava que ali... 

FRANCO DE ROSA: É, os critérios são grandes coisas que eles não queriam que se falasse... 

LEANDRO: Mas isso, não sei...  

FRANCO DE ROSA: Ou ás vezes até expressões, não podia falar, escrever a palavra bunda, por exemplo.  

LEANDRO: Isso não podia talvez ser... A Ditadura foi apoiada em partes pelo setor conservador da sociedade. 
Então eles tinham que dar um retorno pra esse setor que apoiava eles né.  

FRANCO DE ROSA: Totalmente. Exatamente. E os critérios foram os mais variados e a censura no geral é... 
Mas tem as questões assim de horários, sei lá, que isso também tem a ver. O que a gente fazia na Grafipar, por 
exemplo, que eram revistas vendidas pra maiores, a gente tava criando histórias que tratavam de assuntos que 
não era pra criança. Digamos, gibi, que não era pra criança. Só que o que tem hoje na novela que passa até nas 
novelas da 5 horas da tarde, que são reprises de novelas antigas que a gente vê na Globo, sei lá de 5, 4 horas da 
tarde, coisas que passam hoje nesse horário, lá na Grafipar a gente nem tinha coragem de fazer, são assuntos 
fortes de mais né, nunca ia mostrar pra criança esse tipo de coisa ou esse tipo de discussão.     

LEANDRO: E vendo alguns da Maria Erótica me chamou a atenção de um específico. No geral era normal a 
capa, mas tem deles especificamente, que ele tem uma sobrecapa branca. Que daí tá escrito “impróprio para 
menores de 18 anos”. Por que especificamente aquele era assim?   

FRANCO DE ROSA: Então, teve um período que todas as capas eram censuradas. Tá aí uma regra de como 
você tinha que vender as revistas. Isso foi um período terrível. É... Várias vezes aconteceu isso na imprensa. 
Então, revistas, as eróticas, principalmente elas, tinham que ser vendidas dentro de um saquinho plástico, só que 
o saquinho plástico, ele tinha que ter uma impressão preta ou muito escura, translúcida... era opaca. Tinha que 
ser opaca, que era pra não se ver a cena da capa. Só que o objetivo da capa é você fazer uma coisa que chame a 
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atenção pra vender. Se você põe aquilo, você... assim diminui a venda. Esse era o objetivo da censura mesmo, 
você tinha que pegar a revista na mão, dar uma olhada, ver o que que é que tinha ali. A Grafipar resolveu fazer 
isso por uma questão industrial. Era muito oneroso pra eles imprimirem... Eles não tinham estrutura pra fazer um 
saquinho com impressão preta, então o que é que eles fizeram, eles imprimiam a capa toda em branco. Só tinha o 
título. Então ela não era opaca, ela simplesmente tampava a capa né. E com isso naturalmente, essas edições, que 
foi um período de 2 ou 3 meses, venderam muito menos. Essas revistas são muito difíceis de achar agora, mesmo 
em Mercado Livre, por exemplo. É que ninguém comprou essas revistas, então elas encalharam e foram 
destruídas. 

LEANDRO: E a censura permitiu essa inovação da Grafipar pra tentar...              

FRANCO DE ROSA: Sim. Não... Passou, mas depois eles volt... Mas depois já revogaram, que não tinha mais 
que ser opaco, depois voltou o opaco e assim... Isso era uma briga constante. Uma burocracia tremenda né. Tem 
uma edição, é... nessa daí que eu me lembro bem assim, “Sexo em Quadrinhos” número 17, saiu com uma capa 
branca, é uma das edições mais raras e é uma das melhores edições. 

LEANDRO: Qual que é? Essa daí é a? 

FRANCO DE ROSA: “Sexo em Quadrinhos” número 17. Eu não lembro do conteúdo, eu sei que era... tinha 
muita coisa legal né...   

LEANDRO: Tinha a capa branca né? 

FRANCO DE ROSA: Tinha a capa branca. Eles já imprimiam no papel, era uma sobrecapa né.  

LEANDRO: É, é bem assim que eu vi esse da Maria Erótica, bem essa questão, uma sobrecapa branca.  

FRANCO DE ROSA: Se eu tivesse tempo como editor né, a gente poderia fazer... Dava pra gente fazer assim né, 
por os títulos ou na quarta, capa explicando o conteúdo, por um quadrinho ou outro, porque não tinha uma 
regulamentação né, pra quarta capa e sim só pra capa.  Mas nem isso, é que não dava nem tempo de fazer isso, 
nem foi pensado, isso a gente podia fazer um índice. Eu cheguei a fazer umas edições, como editor já do Seto, 
com bico de pena. Eu preparei as quartas capas pra pessoa ver o que tinha dentro daquela revista. Mas era muito 
trabalhoso, era complicado pra gente fazer. Era trabalhoso no sentido editorial mesmo. Se a gente fosse fazer 
tinha que ter um departamento editorial mesmo, dentro da editora pra fazer essas quartas capas. O que não era 
nem complicado né, mas sei lá, não se pensou em fazer isso, mas pelo menos eu consegui fazer isso em algumas 
edições.         

LEANDRO: É, e por questão de mão-de-obra também, não tinha barco pra...    

FRANCO DE ROSA: Não tinha gente disponível pra fazer. Tinha que ter um departamento pra fazer anúncios e 
talvez esse departamento de anúncios fazer isso... Mas não dava tempo, era um troço oneroso, dentro da linha de 
produção tinha que ser pensado corretamente pra fazer isso.    

LEANDRO: E a tua atuação no período da Grafipar, como que você atuou nesse período que você trabalhou lá? 

FRANCO DE ROSA: Então, por um período fui editor de algumas revistas, mas foi um período curto de uns 4 
meses, mas também eu não ia trabalhar na Grafipar, eu fazia... preparava essas revistas em casa.   

LEANDRO: Trabalhava com o que? Desenho, roteiro... 

FRANCO DE ROSA: Sim, eu editava a revista toda né. Eu encomendava os roteiros, os desenhos pra todo 
mundo como assistente do Seto mesmo, geral. Essas revistas eu fazia todas sozinho. Porque foi a partir dali que 
eu... Na verdade, eu já fazia esse tipo de trabalho antes, porque eu comecei a produzir... Meu primeiro trabalho 
com quadrinhos foi com fanzines e a minha função no fanzine era essa, era dirigir o trabalho das pessoas. Eu 
juntava os trabalhos dos desenhistas, roteiristas, contistas e montava um fanzine, né. E a partir disso eu comecei 
a... Meu primeiro trabalho profissional, dentro de edição de quadrinhos, foi numa nas edições da revista “Click”, 
uma revista de humor que eu tinha que reunir vários cartunistas, desenhistas e contistas e montava as edições da 
“Click”, e depois a fazer o “Zorro” também, não só como um dos autores, mas também como coordenador da 
edição e é o que eu faço hoje. Hoje eu faço a organização de graphic novels, adaptações literárias ou produção de 
livros didáticos. Dentro dessa estrutura, é um trabalho que eu sempre fiz.  E sou editor também.          

LEANDRO: E na Grafipar você, quais títulos que você editou mais assim? 

FRANCO DE ROSA: Eu produzi, em São Paulo, a revista “Fargo” junto com o Athayde. O Athayde Braz era o 
editor da “Fargo”, mas eu produzi muita coisa pra ele. E na Grafipar eu produzi, eu fui o editor da revista “Sexo 
em Quadrinhos” por um período de 4 meses, e algumas edições da revista “Sexo Selvagem”, por exemplo, ou 
“Volúpia”, algumas coisas assim. Eu não me lembro exatamente quais os títulos mas, teve períodos que eu 
produzi alguns deles.  

LEANDRO: Ah legal.  

FRANCO DE ROSA: “Humor Sapiens” fiz algumas edições... é... “Vaca Amarela”com certeza né...   

LEANDRO: Uhum.  

FRANCO DE ROSA: E tinha alguns subtítulos que eu não consigo lembrar. Porque assim saía o nome da revista 
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“Coleção Volúpia”, mas daí os títulos grandões eram outros. “As Fêmeas”... 

LEANDRO: O legal, nessa forma que você trabalhava, era que você acabava tendo contato com todos que 
trabalhavam ali né? 

FRANCO DE ROSA: Ah, sim. Isso sempre foi, aminha maior curtição era ter contato com todo mundo e fazer... 
Principalmente, eu sempre me diverti fazendo trabalhos em dobradinha, fazer o roteiro, ou fazer a arte-final ou 
fazia o lápis e alguém fazia a arte-final. Teve muita gente que fez só um trabalho ou outro só e sumiu.       

LEANDRO: Na questão assim de que, dessa forma de produzir como você falou, às vezes numa história que a 
pessoa começou a trabalhar, mas tinha essa rotatividade, era mais ou menos equivalente a produção disso ou 
como que era esses dois modos de produzir? Inteiro ou...   

FRANCO DE ROSA: É que a gente tinha que... pra criar as histórias independentes, daí normalmente acontecia, 
sei lá, eu fazia o roteiro de uma história de 7 páginas, aí mandava pro Seto e ele às vezes, passava pra alguém 
desenhar. Ou muitas vezes eu já falava ou combinava com, ou melhor, tenho tal história, tem 10 páginas, ela 
trata disso, e o Roberto Kussumoto pode desenhar. Pode ser isso, pra qual..  ah a eu já vou encaixar ou essa 
história você me manda até dia tal que vai sair na revista tal. Então era muito comum isso, a gente já combinar 
quem ia fazer o que e pra qual era, e qual revista era. Ou então eu mesmo vou desenhar essa história pra sair em 
tal revista. Mas acontecia muito, não sei a pergunta que você fez foi exatamente essa.   

LEANDRO: Aham. 

FRANCO DE ROSA: Mas acontecia assim às vezes de eu ter feito uma história e daí eu falava pra ele, olha eu 
conheci tal cara, eu vou fazer o desenho, vou passar pra ele, olha o que você acha? Gostava do desenho e tal... Tá 
legal, faz. Normalmente, ele dava OK pra tudo. E às vezes eu ia fazer uma história e no meio da produção eu já 
passava pro Villachã, por exemplo, que fazia muita arte-final das minhas histórias. Eu escrevia, eu desenhava, 
ele já fazia a arte-final. E também acontecia isso com outros autores, ou eu concluía o trabalho de outras pessoas 
aqui. Lá em Curitiba eu era mais tranqüilo ainda, a gente morava todos no... nós éramos vizinhos de casa. Um 
morava do lado da casa do outro. Mas apesar de a gente ter esse núcleo ali, não podia ter feito assim, ah pegava 
uma revista inteira pra uma pessoa inteira. A gente não fazia isso, a gente tinha que ver com o Seto qual revista, 
precisava de tal história, com tantas páginas. Aí ele que orquestrava.     

LEANDRO: Ele que organizava. 

FRANCO DE ROSA: Exatamente. E foi isso que eu comecei a fazer com essa revista “Sexo em Quadrinhos” e 
algumas outras. Eu pegava a edição inteira pra montar. “Xanadu”, por exemplo, eu produzia ela inteira, com 26 
páginas.   

LEANDRO: Voltando sobre a questão do Seto, você falou um pouquinho de como que ele trabalhava. E como 
que era o temperamento dele assim como... com você?  

FRANCO DE ROSA: Isso que é engraçado mesmo né. O Seto era assim muito lacônico com as coisa sabe. Dava 
sempre um sorrisinho, não falava muito, e entrava em assuntos com muita sutileza né. Ele era muito assim, 
irônico com as coisas no sentido de tirar sarro de tudo, ele era muito sarrista das coisas. Gozador tal, ele via 
muitas cenas engraçadas. Mas ele não tinha essa questão da censura né, como eu tava falando, ele não tinha uma 
repreensão a nada. Ele sempre fazia ao contrário, ele indicava o caminho certo de se fazer as coisas e dava 
muitos exemplos e contava casos de histórias de... ele sempre falava em referência ao Japão, isso era o tempo 
todo. O Japão tem uma história disso, no Japão acontece aquilo, os japoneses fazem assim.       

LEANDRO: A referência pra ele normalmente era o Japão.  

FRANCO DE ROSA: O Japão. Como o Minami também fazia isso né. Mas o Minami escreveu muitos livros e o 
Seto também começou a escrever as fábulas sempre em cima da filosofia japonesa. Então, ele dava sempre esses 
exemplos. Agora trabalhar, o temperamento dele pras coisas, ele era mais dessa parte do humor. Eu nunca vi o 
Seto irritado com nada. O Seto ele vinha cobrar prazos normalmente. E ele ficou muito incomodado quando a 
Grafipar começou a ter problemas de grana, e ia fechar, as coisas encerrando e aí ele explicava como que tinha 
que fazer pra manter o grupo e sustentando as pessoas que foram ficando por último, aos poucos né, que foi se 
reduzindo, reduzindo. Mas ele sempre, ele num falava “olha você vai ter que isso”, ele sempre ia posicionando 
todo mundo sobre a situação econômica da empresa pra gente entender, que a gente tinha que raciocinar e 
entender e buscar a saída. Ele não chegava a falar “olha eu preciso que vocês parem de fazer”, nada disso. E 
quem ficou por último, no caso lá, foi o Watson Portela, foi o último dos saudosos todos. Dos que mudaram pra 
lá e também assim dos autores que estavam em Curitiba, porque mesmo alguns que eram de Curitiba pararam de 
produzir em 83.       

LEANDRO: É, no documentário eles comentam, que isso foi um paradoxo se for pensar, porque a Edrel o que 
contribui pra que ela fechasse foi a repressão da Ditadura.   

FRANCO DE ROSA: Totalmente. 

LEANDRO: Só que daí se a gente for ver a Grafipar foi a abertura... pra pornografia né. 

FRANCO DE ROSA: A abertura, exatamente. Porque daí passou a ter muito concorrente, um monte de editores, 
aquelas revistas da Ideia Editorial tinha uma tiragem maior, outro tipo de distribuição, uma série de coisa que, 
começou a fazer com que ela fosse uma concorrente forte. O preço da revista era mais barato, uma série de 
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coisas. Além do que, assim, não só, começaram a ter outras editoras que foram surgindo pra competir mesmo né. 
E também não só com quadrinhos porque os quadrinhos, a gente foca mais na história em quadrinhos, mas o que 
vendia mais não era história em quadrinhos. História em quadrinhos talvez não chegasse nem a 10% do consumo 
das coisas e a pornografia que cresceu bastante. O cinema também.       

LEANDRO: A concorrência aumentou.  

FRANCO DE ROSA: A concorrência aumentou... O cinema e... logo em seguida veio o VHS. Em 84, 85 já tinha 
o VHS.   

LEANDRO: O bacana que eu acho assim da Grafipar, não sei se a Edrel tinha essa pegada, mas era de valorizar 
o quadrinho nacional né, de criar uma identidade... Você pode comentar um pouco como que era isso na 
Grafipar?   

FRANCO DE ROSA: Todas elas tinham né. Na Grafipar tinha. Era totalmente nacional e publicou pouquíssima 
coisa. A Grafipar inclusive, a única coisa estrangeira que eu me lembro que... eles publicaram algumas coisas 
estrangeiras da APLA mesmo, através da APLA. E a Grafipar surge com trabalhos da APLA. Eles faziam uma 
revista de bordo da Varig e a partir daí saíram umas tirinhas feitas na Espanha ou uns cartoozinhos eróticos. Aí 
eles viram que tinha muito interesse nisso e a partir daí é que foi saindo a revista Personal, Peteca, e daí evoluiu, 
daí tem que ver a questão das histórias de como surgiu a Grafipar. Daí se descobriu que o Seto tava em Curitiba 
e daí né, essa que é a questão. Que o Faruk descobriu que o Seto tava em Curitiba por  indicação do Retamozzo. 
Artista gráfico, artista plástico e aí quando foram fazer gibis, o Reta indicou o Seto e aí o Seto tinha todo o 
histórico dele né.       

LEANDRO: O Retamozzo então foi a ponte entre o Faruk e o Seto?  

FRANCO DE ROSA: Isso. 

LEANDRO: E o  Retamozzo morava lá em Curitiba né? 

FRANCO DE ROSA: Sim, sim, ele...  

LEANDRO: Ah eu volta e meia falava no telefone com o Retamozzo... Você tem o contato dele?  

FRANCO DE ROSA: Ah eu falei com ele só naquela época.   

LEANDRO: Ah é? 

FRANCO DE ROSA: Uma vez só, no máximo. Porque ele que foi o cara que quis fazer quadrinho, por ser 
quadrinho brasileiro, inclusive né. Agora sempre se falou em quadrinho nacional, questão da nacionalização, 
sempre foi presente, pra mim também... Participei de eventos, de movimentos em busca de lei. A batalha pelo 
quadrinho era... são duas coisas. Primeiro por ser quadrinho brasileiro, tal, nacionalismo e outra coisa por ser 
fonte de renda, mercado de trabalho mesmo, né.  Agora a Grafipar fechou também num período em que 
fecharam várias empresas. Fechou a Vecchi que também publicava os quadrinhos, foi por questão de crise 
econômica que nós tivemos também. E a Ebal também praticamente fechou nesse período. A Ebal levou mais 
tempo pra encerrar as atividades, mas nesse período encerrou a grande maioria das empresas que ela tinha.       

LEANDRO: É, porque se a gente for ver, esse período era uma crise nacional né?  

FRANCO DE ROSA: Crise nacional e teve editoras que fecharam simplesmente.  

LEANDRO: E a meu ver, não sei se é isso, você que viveu essa época, foi a sequência de duas crises, a crise do 
próprio mercado e abertura pras eleições e, a crise do país. Se sobrepõem as duas e daí não tem o que fazer.   

FRANCO DE ROSA: Exatamente. Sim. A crise política, crise econômica... E tinha uma nova crise do papel que 
já tinha acontecido no começo dos anos 70, aí nos anos 80 de novo uma crise de altos custos do papel.  

LEANDRO: Foi uma confluência de crises.   

FRANCO DE ROSA: Inflação nossa altíssima, começou a galopar naquele período. 

LEANDRO: As remarcações de manhã e de tarde de preços né? 

FRANCO DE ROSA: Supermercado o tempo todo. Quando eu vim de Curitiba pra São Paulo, eu passei um 
período de... é que muita coisa a gente lembra... comecei na Grafipar, em 6 meses, aconteceu muita coisa só em 
6 meses. Quando eu voltei em São Paulo também, assim em 6 meses eu passei por vários lugares, produzi várias 
coisas. Um ano depois já estava estabilizado. Dentro da crise e tudo mais né. Curioso, com o tumulto muito 
grande. E eu deixei de ter contato com o Seto nesse período de... Eu fiquei trabalhando em jornal e ele também 
né. Eu trabalhava em jornais aqui e ele no jornal lá. E eu só fui voltar a ter contato com eles quando eu voltei a 
ter possibilidade de publicar trabalhos dele, porque fiquei muito chateado inclusive, publicava numa editora que 
não tinha condição de bancar trabalhos dele, editar que foi a Editora Maciota Press. Mas acho que também era 
um período que ele tava fazendo outras coisas e nem tinha tempo de fazer mais nada editorialmente né.            

LEANDRO:  Eu vi nessas que eu analisei da Maria Erótica, tanto os roteiristas, quanto so quadrinistas eles 
trazem muito disso na própria história né. Eles dão umas cutucadas assim. “Vamos valorizar o quadrinho 
nacional”.  
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FRANCO DE ROSA: Ah sim. Sempre o quadrinho nacional. A tara do quadrinho... Na Grafipar tinha até 
campanha que tinha um indiozinho acho que dando uma rasteira no Capitão América. Foi feito pelo Gustavo 
Machado que era desenhista. Quer dizer, é enfiando o pé pro Capitão América cair né.   

LEANDRO: Ah, isso é bacana... E dentro da produção do Seto, de praxe eram aquelas estruturas como você 
falou né, usava nanquim dentro, bico de pena, pincel. Nas capas usava é... 

FRANCO DE ROSA: Ecoline. 

LEANDRO: Ecoline, guache... e na parte estilística assim de variação? Agora eu não lembro qual dos livros que 
é, se é do Gustavo ou se é do Danton... Ele comenta que ele fez um quadrinho que é todo estilo de xilogravura, 
uma história que se passa no Sertão. Como que era essa questão de inovações de técnicas e estilos dele, você 
lembra?      

FRANCO DE ROSA: Bem no começo na Grafipar que o Seto tinha mais tempo pra desenhar né, porque não 
tinha tantos títulos, ele fez assim... Ele fazia histórias com aberturas panorâmicas, que era uma coisa muito 
interessante, e fazia tudo em aguada também. Ele usava ecoline preto, ecoline cinza ou aguada de nanquim.  E 
eram páginas duplas, isso era assim, tinha influência do mangá, naturalmente... Porque o mangá japonês tava 
sofrendo também uma mutação, uma evolução visual, então ele passou a fazer isso também.     

LEANDRO: Ele tava traduzindo o que tava vindo de fora...  

FRANCO DE ROSA: Buscando uma tendência, então... era impactante as histórias dele. Primeiro assim, a 
técnica: os aguados. Outra assim que a narrativa, páginas duplas com cenas panorâmicas. O ritmo de histórias 
também se mantinha mas ele inovava mais...   

LEANDRO: É, até isso que você havia comentado que a entrada da Maria Erótica, ressuscita na Grafipar, daí 
começa assim né? É um mar assim, daí a Maria Erótica tá caída na praia, daí vai chegando cada vez mais perto, 
mais detalhes...    

FRANCO DE ROSA: Um zoom. 

LEANDRO: Ele usou muita aguada que a gente percebe, parece uma aquarela...  

FRANCO DE ROSA: É aguada, essa fase ele usa muito aguada, depois ele passa a usar muito bico de pena. Bico 
de pena, dá muito trabalho, é que você fica muitas horas riscando, risca, risca, risca. A aguada é até mais fácil, 
fazer coisa em aguada porque você mancha com muita facilidade né. E depois passa pro traço contrastado 
normal que é bico de pena junto com pincel.   

LEANDRO: Esse é o mais rápido então? 

FRANCO DE ROSA: É mais rápido, mais comum. Tem mais contraste e produz melhor também né. Então a 
essência do desenho do quadrinho é o desenho contrastado do traço fino e grosso. Isso tanto pro mangá como pro 
desenho oriental, ocidental. Porque tudo isso é decorrência de ter que produzir o desenho com qualidade. E 
naquela época a impressão... porque uma impressão pra ficar legal mesmo, só a partir do off-set nos anos 60. E o 
Japão até hoje ainda imprime no sistema tradicional porque a tiragem é muito grande. E a tiragem em off-set não 
comporta, ele não suporta uma tiragem grande.   

LEANDRO: E também tem mais a questão do papel também que perde qualidade, que perde muitos detalhes, 
ainda mais no papel jornal né, porque ele é poroso e perde muito do traço fino, se você faz traço fino.   

FRANCO DE ROSA: Exatamente, então tem que saber equilibrar, saber dominar isso. Mas o Seto quando ele 
fazia as histórias em pena, ele usava muitos tracinhos, aquilo era impactante, era muito forte. E essa xilogravura 
ele fez uma história, mas não é a história inteira. Ela se passa em dois ambientes diferentes então, um dos 
ambientes e períodos, ele é tipo xilo e o outro é um bico de pena tradicional pra poder ter esse contraste pro 
leitor perceber de cara esse contraste. O que tem de diferenças, que eu vejo, maior do Seto pro mangá original 
japonês é que ele precisava escrever mais legendas que o mangá original que tem muita sequência sem legenda 
alguma. Ele Também fez histórias mudas como era o início dos mangás. É que pelo nosso hábito a gente 
precisava, precisa de ter textos explicando, textos de apoio dentro da narrativa, isso é importante, ele sempre 
teve. E também ele pegou um período assim, que o pessoal não tinha aceitado o mangá. O mangá só foi virar 
essa febre depois de Cavaleiros do Zodíaco, em 1994. A partir daí que começou a se importar muito mangá e o 
consumo do mangá é muito grande. Hoje né.         

LEANDRO: É. Hoje virou febre né.  

FRANCO DE ROSA: Não sei exatamente como é que tá hoje, há 2 anos eu estou meio perdido com isso. Eu não 
tenho acompanhado diariamente. Mas uma coisa eu sei, o Mangá feminino, o shoujo , ele substituiu a literatura 
feminina que tinha das revistas tradicionais, que sempre teve no Brasil... Fotonovelas, revistas de romance tipo 
Bianca, Sabrina, todas e as fotonovelas todas assim, revistas feitas pra meninas foram substituídas por mangás. O 
que se vende hoje é muito mangá pra menina né, e todos eles são eróticos. E essas revistas tipo Sabrina, Bianca 
eram muito eróticas e as fotonovelas nem eram tanto, as fotonovelas eram dos anos 50, 60 eram mais romances 
italianos né, adaptações de filmes no começo. Eram versões de fotogramas de filmes adaptados, depois 
fotonovelas feitas exclusivamente pra revistas né. São mercados de comunicação. E o Seto fazia fotonovela né.        

LEANDRO: Ah verdade, é.  
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FRANCO DE ROSA: Ele fez muita fotonovela na Edrel, na Grafipar não, mas na Edrel ele fez um monte de 
fotonovela porque ele se divertia com isso né. Ele tinha um estúdio fotográfico e fazia até faroeste, porque ele 
também era um fã de faroeste. Por isso que a Keith Apache tava no imaginário dele de muito tempo.    

LEANDRO: Você lembra algum episódio específico relacionado com a produção da Maria Erótica do Seto de 
algum que trabalhou em cima de Maria Erótica ou alguma curiosidade, só acaso tenha.    

FRANCO DE ROSA: Não eu não me lembro. De Maria Erótica especificamente com exceção, quer dizer, tem 
um episódio que é importantíssimo e primordial. Quando ele voltou com a Maria Erótica na Grafipar, porque ele 
fez aquela edição de 96 páginas, ele teve o cuidado né, que foi muito legal... Ele assinou, ele fez um autógrafo, 
quer dizer ele pôs o nome de cada desenhista... Ele pegou um volume grande de revistas, sei lá 50 ou 70 
exemplares, não sei, 100 exemplares da Maria Erótica e ele punha o nome de cada desenhista numa bunda da 
Maria Erótica. Então assim, mas isso ele fez em todos. Tinha uma bunda lá que tinha o nome do Rodival, então 
sei lá, aquela bunda tava na página 7, então todas as páginas 7 da revista tinham o nome do Rodival na bunda. 
Mas isso ele fez com caneta esferográfica à mão, pra mandar pra cada desenhista. Então eu recebi a Maria 
Erótica que tem o nome de todos os desenhistas no meu exemplar. E todos os desenhistas receberam, isso ele fez 
com cuidado pra autografar pra todo mundo.               

LEANDRO: Como se fosse uma lembrança... 

FRANCO DE ROSA: Uma lembrança pra cada um, pra todo mundo. Tem essa Maria Erótica que tem o nome de 
cada um.  

LEANDRO: E eram vários quadrinistas né? 

FRANCO DE ROSA: Não é 100, mas pelo menos uns 50 tinha. Porque não eram, nem todos estavam 
trabalhando, fazendo as coisas pra Grafipar ainda. Mas já tinha contato. Só em Recife, por exemplo, tinha uns 
10. Era o Jenival, Roberto Câmara, o Wilson Portela, Paciência, era um grupo né de 10 desenhistas. Em São 
Paulo tinha mais 10, 12. No Rio mais 10.  

LEANDRO: E essa parceria que tinha entre esses núcleos que tinha fora da Grafipar, ela acaba quando ele traz 
vocês pra Curitiba ou ela permanece? 

FRANCO DE ROSA: Permanece até hoje, eu tenho contato com todo mundo, muita gente... Lógico, muitos 
desenhistas saíram do ramo, a gente vai perdendo contato com o tempo. 

LEANDRO: É que na época da Grafipar, perguntei porque vocês foram trabalhar pra Curitiba, apesar de vocês 
estarem produzindo lá em Curitiba, ele mantinha também a produção que vinha também do Recife, do Rio?   

FRANCO DE ROSA: Sempre teve. É a produção ela foi crescendo mesmo a gente estando em Curitiba. É que a 
prioridade no caso do grupo que foi morar em Curitiba porque era local, conseguia agilizar do jeito que 
precisava e tudo mais, mas mesmo assim tinha... O Shimamoto por exemplo, sempre produziu muito, ele é o 
Fábio Collin e eles moravam no Rio. Eles sempre produziram muito. E o Fichio, Jorge Fichio morava no Sul. 
Tinha o Padrela que tava lá, e o pessoal de Recife continuava mandando coisa, depois foram diminuindo. O que 
aconteceu foi que o pessoal de Recife, eles fizeram muitas histórias regionais, edições com cangaceiros, saía 
numa revista chamada “Sertão e Pampas” né. E o Flávio Collin foi morar em Curitiba, a família dele já era de 
Curitiba, ele tinha passagens por lá, mas quando ele mudou pra Curitiba ele, o período que ele foi pra lá a 
Grafipar já não tava ativa mais.        

FRANCO DE ROSA: O Seto falava muito da mãe dele, eu conheci a mãe dele.   

LEANDRO: Ah é? 

FRANCO DE ROSA: O Seto, muitas das histórias que ele fez, foi inspirada nas coisas que a mãe contou, 
histórias que ela contou ou até filmes que ela tinha visto.   
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JÚLIO SHIMAMOTO: O Padrela eu reputo entre os 3 ou 4 melhores roteiristas aqui do Brasil. Talvez entre os 3, 
mas eu não queria denegrir ou menosprezar os outros mas o Padrela é um roteirista muito inteligente. Ele 
trabalhava com aquele cineasta daqui de Curitiba, com nome de judeu, como que chama?  

LEANDRO: Sílvio Back? 

JÚLIO SHIMAMOTO: É Sílvio Back. Então ele era roteirista... Então o roteiro dele tinha uma linguagem 
cinematográfica. Ele fazia assim, uma figura atravessando a rua, você não vê ele falando mas, ele colocava no 
recordatório a fala dele em cima, isso é linguagem de cinema.  

LEANDRO: Ah que legal... Aham... 

JÚLIO SHIMAMOTO: Você tá atravessando um… O Glauber [cineasta] fez uma vez isso. Como é que era o 
filme… eu não lembro. O cara tá aqui do lado dessa calçada, vai atravessar a rua né, e uma Kombi passa, quando 
a Kombi passa ele já tá do outro lado, né. 

LEANDRO: Aham... 

JÚLIO SHIMAMOTO: Tipo uns cortes. Ele utilizava isso nos quadrinhos. Eu só dei um exemplo. Não teve uma 
situação semelhante a este. Mas teve uma cena que eu realmente desenhava o personagem dele andando, 
atravessando a rua, e a fala correndo no recordatório em cima. 

LEANDRO: Uhum. Então essa característica do Padrela acabou influenciando vocês também? De certa forma? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Não é questão de influenciar. Visualmente eu tenho muita influência de cinema, do 
Kurosawa, do... né, do... principalmente do Kurosawa e fazendo desenho de samurai né. Então aqueles épicos, 
aquela linguagem do Kurosawa fazer close.  

LEANDRO: Uhum, detalhe. 

JÚLIO SHIMAMOTO: Quem fazia assim também era o diretor Sergio Leone, você via o personagem suando, o 
rosto suado, sem tomar banho, barba por fazer né, escorrendo... Tensão através do suor que ele mostrava né. 
Parecia que o cara é sujo, aquilo dá uma humanidade, veracidade ao personagem né.      

LEANDRO: Faroeste né. E se for pensar até o próprio mangá também tem isso né de valorizar o detalhe né?  

JÚLIO SHIMAMOTO: É isso é uma linguagem cinematográfica. O mangá é praticamente, é como se fosse o 
cinema desenhado. Essa coisa parece que caiu no gosto da garotada de todo o mundo.  

LEANDRO: É. E voltou forte agora né? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Voltou forte. Muita gente aí tava reclamando da invasão do mangá e tal... mas é que 
papel diferente e os roteiros são mais bem cuidados também. Não é um roteiro é... Você vê ”O Lobo Solitário”, 
você conhece, ”O Lobo Solitário”, samurai né, aquilo é um cinema e como roteiro é incrível né. 

LEANDRO: É. Casa as duas coisas né o roteiro e a arte né.  

JÚLIO SHIMAMOTO: Eu não li muito outros mangá, mas ”O Lobo Solitário” em acompanhei um bom tempo. 
Eu gosto do desenho né, do... eu sempre num sei quem é que desenha, se é o Kojima ou se é aquele que escreve, 
ah eu nunca parei pra ver direitinho, eu só cito ”O Lobo Solitário”.  Que é bom como roteiro e como desenho.    

LEANDRO: Aham. É as duas coisas né. E como que foi Shima, você se lembra como que você começou a 
trabalhar com a Grafipar? Como é que se deu...    

JÚLIO SHIMAMOTO: Na Grafipar eu fui procurado, o Seto um dia me propôs né, se conhecia mais gente 
interessado aqui no Rio né, e tal. Então a  Grafipar tava se organizando pra se estruturar né, com uma produção 
definida né, e com artistas já selecionados. Aí eu avisei o Flávio Collin né, até o Edmundo Rodrigues fazia o 
“Gerônimo” e era editor lá da Bloch veio em casa, fez uma reunião ali, e o Seto veio e co-editor com ele. O 
nome dele eue não to conseguindo... ele, hoje  ele é artista plástico. 

LEANDRO: Ah, acho que eu sei, é o Retamozzo, não é?  

JÚLIO SHIMAMOTO: Retamozzo! Retamozzo que era o editor. No fim, acho que o talento do Seto acabou 
engolindo ele. E o Khatib, parece que delegou pro Seto. Porque o Seto, além de bom roteirista e também sabia 
escrever roteiros, e desenhava também. Então... o Retamozzo também desenhava, mas acho que o Seto era mais 
cerebral, acho, né?     

 Júlio Shimamoto (1939-) – um dos pioneiros das histórias em quadrinhos de terror no Brasil – produziu 76
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Entrevista em 7 set. 2018. 
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LEANDRO: Ele gostava daquele terror psicológico, era uma coisa bem mais sofisticada.   

JÚLIO SHIMAMOTO: Ele tirava do mangá do Japão, ele tinha caixotes e caixotes de mangás né, e ele lia, sabia 
ler os caracteres, né o Seto. Ele lia, ele até utilizava o peso matemática quando fazia terror.    

LEANDRO: Aham. E essa reunião que você comentou que foi na casa, na sua casa quem que organizou, quem 
que teve motivação pra...    

JÚLIO SHIMAMOTO: A idéia foi dele né.  

LEANDRO: Do próprio Seto? 

JÚLIO SHIMAMOTO: É, ele precisava de um lugar pra juntar, aí eu falei com minha mulher né, e “vou chamar 
gente aqui”, eu moro em Jacarepaguá né, “não, tudo bem, tal, mas tem que fazer o que?”, “não você não precisa 
fazer nada, bota café” e... Na base de café lá veio o Seto, o Flávio Collin, tava Edmundo Rodrigues, acho que o 
Watson Portela também estava né, quem mais? É... acho que tinha umas 4, 5 pessoas.  

LEANDRO: Então o Seto foi lá com o objetivo de fazer uma prospecção de artistas pra trabalhar na Grafipar? 

JÚLIO SHIMAMOTO: É, combinar e na verdade firmar um acordo com quem quisesse trabalhar pra Grafipar, 
né. E eu fui naquela época como desenhista, eu fui centro pra aglutinar essa gente e conhecer o Seto 
pessoalmente. Porque muita gente fica com o pé atrás se não conhece a pessoa né. E o Seto veio com o 
Retamozzo, isso mesmo, ele deve tá pintando agora, Retamozzo.   

LEANDRO: Eu quero ver se eu falo com ele em entrevista também, pra tentar juntar essas pecinhas né, um 
quebra-cabeça né.   

JÚLIO SHIMAMOTO: É, quando o Retamozzo viu que eu tinha “O Gaúcho” do Colin, “O Gaúcho” do Colin 
feito pra Sete, ele disse “pô, você tem essa edição, me empresta pra mim” e até hoje ele não me devolveu. De 
brincadeira você pode falar, “Retamozzo, aquele que levou o álbum do Serpente Araju e não devolveu pro 
Shima”, você fala pra ele brincando. Eu não tô mais cobrando isso.      

LEANDRO: Shima, e como é que era essa parceria de produção entre vocês do Rio de Janeiro e a Grafipar em 
Curitiba? Como que funcionava isso? 

JÚLIO SHIMAMOTO: No correio. Não tinha fax, era tudo correio ou telefone, mas era roteiros vinham por 
correio né, e ia por correio as artes né. E nunca houve uma refação, nunca houve uma censura do Seto né, que 
não gostei daquele desenho, ele não palpitava não sabe. Então todo mundo com seu próprio estilo. A Grafipar 
tinha uma gama de estilos né, cada um na sua, na sua peculiaridade né. E curioso que quando eu vim aqui visitar 
a Grafipar aqui em Curitiba, também o Seto chamou muita gente né, pra conhecer a gente, conversar. O 
Leminski veio! É veio com a mulher dele, a Alice que é artista. O... Era uma “figuraça” o Leminski, aquele 
bigodão dele né, polaco né, polaco com negro né, ele era muito inteligente né, falastrão né, falava né. E ele 
também praticava judô, parece que chega, não sei se a faixa preta, mas, ele era grande praticante e adorava a 
cultura oriental.       

LEANDRO: Hai kai né?  

JÚLIO SHIMAMOTO: É, hai kai... falava do Mishima, aquele que fez arakiri lá no Japão, o Yukio Mishima né. 
Aliás a tradução do “Sol e Aço” é do...  “Sol e Aço”, tradução, Paulo Leminski.   

LEANDRO: Ah que legal.  

JÚLIO SHIMAMOTO: Acho que é o “Sol e Aço” que eu tenho em casa, a tradução tá lá, Paulo Leminski, né. E 
no meio do papo, tal, ele falou: “Shima, você topa fazer uma HQ com roteiro meu?” Eu pensei que ele tava 
brincando, né, pô um cara badalado, literato, uma puta cultura... Eu vi um duelo dele com o Retamozzo né, e 
você não pode discutir com o Leminski bicho. A gente nem comenta, ele destruiu o Retamozzo numa 
argumentação.         

LEANDRO: Ele gostava de discussão né? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Não, não, ele gostava de discutir e ganhar na discussão. O Leminski era competitivo pra 
caramba. Ah tava pegando uma treta de judô né, fazia ippon em cima do Retamozzo. Eu falei, parece até que era 
uma armação pra ele servir de escada pro brilho do... O Leminski era brilhante bicho.     

LEANDRO: Ali na Grafipar, pra quais publicações você contribuiu ilustrando, você lembra?  

JÚLIO SHIMAMOTO: É, o... Pro “Neuros” fiz pouca coisa, eu não sou muito chegado a ficção científica, mas o 
“Sertão e Pampas” né, que você deve lembrar o título, eu fiz algumas coisa ali e tinha uma personagem que eu 
quero saber de quem, porque não era do Padrela, “Tânia Tempestade”, era uma heroína. Era uma heroína que ás 
vezes eu desenhava, a revista era vertical, eu tombava e fazia ela na horizontal. Você tem que tombar a revista 
pra ler. A “Tânia Tempestade” eu fiz muito esse tipo de virada. Depois alguém, acho que o Watson Portela 
chegou a me copiar nesse... O Watson fazia original grande, quando ele via que eu fazia pequenininho porque 
fazia pra muitos lugares, o espaço quanto menor... Como eu fazia muito storyboard pra publicidade em tamanhos 
pequenos, eu comecei a dominar o espaço pequeno com... mesmo botando multidão dentro do quadrinho eu 
conseguia trabalhar usando a bico de pena e então já é complicado, o traço fica grande e fica indefinido se você 
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reduzir, mas bico de pena me permitia fazer um monte de desenhos no quadro pequeno.  E aí comecei a fazer um 
formatinho, o Watson às vezes ia lá e me visitava lá, aí começou a fazer pequeno também, daí começou a 
produzir bastante.       

LEANDRO: Daí mudaram a forma de produzir. 

JÚLIO SHIMAMOTO: Eram grande, A3 né.  

LEANDRO: É, tinha na casa dele, do Seto, a Mayumi me mostrou, têm alguns originais dele, era em A3 né, que 
ele desenhava, né? Tinha nanquim, bico de pena... 

JÚLIO SHIMAMOTO: É era grande. Eu acho que eu nunca cheguei a produzir no formato A3 não. Eu já tava 
utilizando há um tempo formatinho, né.   

LEANDRO: Das outras publicações que foram criação do Seto, mas não necessariamente eram roteiro dele, por 
exemplo Maria Erótica, Próton... Próton também não?     

JÚLIO SHIMAMOTO: Não, nunca fiz nada. Próton tem uma ou duas.  

LEANDRO: Outra que tinha dele também, acho que era Perícia né, que acho que...  

JÚLIO SHIMAMOTO: Perícia eu fiz. Eu fiz com uma certa freqüência pro Perícia, né e... você lembra de outro 
título? Sexo em Quadrinhos?  

LEANDRO: É eles tinham...  

JÚLIO SHIMAMOTO: É esse eu fiz bastante também.  

LEANDRO: Você tinha comentado que a sua ida pro Rio de Janeiro foi por casa da repressão da censura da 
ditadura. Você poderia contar como é que foi essa mudança?   

JÚLIO SHIMAMOTO: Na mudança eu... São duas épocas, o período de 62, 63... 62 eu fui pra Porto Alegre por 
que nós fizemos o movimento dos anos 60. 61, 62 eu participei do movimento que chamava ADESP, 
nacionalização dos quadrinhos brasileiros que Miguel Penteado me incentivou né, Gedeoni também entrou né, e 
no meio foi engrossando e eu, Saidemberg, Aragão e Igaiara tínhamos estúdio partilhado no Edifício Martineli 
no edifício mais antigo lá de São Paulo. Era no 19º andar. Você chegou a falar com Saidemberg não?          

LEANDRO: Não.  

JÚLIO SHIMAMOTO: Você tem que... Ah mas acho que ele não fez muito pra Grafipar. Mas esses anos 62, 63 
ele tinha uma memória forte sobre esses movimentos. Quando fomos pra Porto Alegre...   

LEANDRO: Você lembra qual que era o primeiro dele? Saidemberg? 

JÚLIO SHIMAMOTO: É Luís Saidemberg. O irmão dele foi famoso roteirista do Zé Carioca na Editora Abril, 
falecido já, né. E o Saidemberg nessa época, quando acabou o movimento da... em São Paulo chamava-se 
ADESP, e o movimento de Porto Alegre, SETPA. O José Geraldo, um carioca liderando.     

LEANDRO: Esses movimentos foram talvez é... precursores, porque se a gente for ver, tanto a Grafipar como a 
Vecchi no Rio de Janeiro, eles tentavam trazer o quadrinho nacional, eles são posteriores esses movimentos?    

JÚLIO SHIMAMOTO: É o da VECCHI é posterior. O da VECCHI é posterior e o... aquele movimento da 
ADESP era um tempo que a gente tava trabalhando pra La Seva e pra Outubro. A Editora Outubro foi o primeiro 
empreendimento com quadrinho nacional, né. A Grafipar foi a segunda, depois dessa etapa, tanto é que só com 
quadrinho nacional a editora foi crescendo e começou criar também uma... um medo... uma prevenção contra 
essa editora. Porque essas outras editoras como a Ebal, Riográfica, editora Abril devia muito de copyright né.  Se 
bem que Ebal tinha publicações nacionais, né.   

LEANDRO: Outra que da época também era forte era a Edrel né?  

JÚLIO SHIMAMOTO: Edrel é depois né. A Edrel é posterior. Quando a Edrel surgiu com Seto, Minami Keizi, 
eu já tava fora, já estava na publicidade. Eu fui puxado lá porque como éramos profissionais que geraram 
incômodos né, com aquele movimento. Então a editora, tanto a editora que só publicava tema nacional como a 
Outubro e La Seva ficaram com o pé atrás e começaram a boicotar os que estavam no movimento, né.    

LEANDRO: Quais que eram as editoras que você falou? A Outubro e? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Editora Outubro né, que era a editora que tava se dando bem. Como vendia bem o 
terror... Isso tinha um fator também, que eu tenho que dar uma recuada. Nos Estados Unidos foi proibido pela lei 
do Macartismo, história de terror, de crime, essas que, diz que estimulava a violência em criança. Aí o campo 
ficou aberto e o Brasil vendia bem esse tipo de terror, por quê? Porque primeiro o brasileiro é supersticioso, né. 
Você na infância, não sei se na sua geração, mas na minha se acreditava em lobisomens, fantasmas, qualquer 
história narrada sobre natural você ficava com medo até de dormir no escuro sozinho, né, dese tipo. Então, o 
brasileiro é muito supersticioso, né. Que na América Latina em geral deve ser também. No Nordeste... Então 
quando acabou a história de terror americana, vampiro, lobisomem, ogro, essas coisas a Outubro começou a 
pegar esse nicho vazio contratando artistas locais. E teve muito talento, começou a surgir nesse período. Como 
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com Grafipar, Grafipar quando começou a... acho que não chegou a publicar muita coisa importada não. No 
início começou com alguns quadrinhos italianos de erótico tal, mas quando o Seto começou a comandar ele, ele 
já tinha um know-how trazido da Edrel, porque era um dos fundadores. Ele montou o esquema da Grafipar. 
Nesse período, eu não peguei a Edrel. Eu estava na publicidade e lá, ou você se dedica ou cai do cavalo. A 
publicidade é muito exigente, é um lugar onde sugam você, você tem que se entregar. Ganhava bem, né. Onde 
ganhava bem era na publicidade.               

LEANDRO: E a tua saída pra publicidade foi mais só por causa mais da pressão do governo mesmo... 

JÚLIO SHIMAMOTO: É, e... Então, quando teve já, antes da revolução, porque teve essa coisa de a gente tentar 
nacionalizar. Porque o Brasil vivia um período de uma autoconfiança, autossuficiência incrível, o Brasil tava 
bombando. O Gláuber Rocha ganhou a Palma de Ouro né, Palma de Ouro com... né...       

LEANDRO: “Cabra Marcado para Morrer”? Não, esse é do Eduardo Coutinho.   

JÚLIO SHIMAMOTO: Não. Eduardo Coutinho. É... como que é aquele cara que carrega a cruz? 

LEANDRO: Ah, “O Pagador de Promessas” né? 

JÚLIO SHIMAMOTO: “O Pagador de Promessas”! Gláuber com esse filme ele tirou o Palma... Aí de repente, o 
roteiro. E nesse, ínterim o João Gilberto, o Tom Jobim, tal, com a Bossa Nova... e Sérgio Mendes, invadem os 
Estados Unidos. Aí só tava a Bossa Nova espalhando dos Estados Unidos pra Europa, né, é a música brasileira. 
Na época o Éder Jofre começou a bater muito bem, foi campeão mundial dos “galos”. Na época o Brasil 
conquistou dois seguidos, Copa do Mundo. Minha geração tava cheio de valentia, cheio de sabe?    

LEANDRO: A autoestima lá em cima. 

JÚLIO SHIMAMOTO: É... nós achávamos que éramos os melhores do mundo mesmo. Aí veio a Ditadura, 64...  

LEANDRO: E daí você disse que trabalhou na publicidade, daí como foi essa sua mudança para publicidade e 
pro Rio de Janeiro?  

JÚLIO SHIMAMOTO: É... foi... A Ditadura chegou né, e eu já estava na publicidade. Não, eu entrei na 
publicidade quando chegou a Ditadura. Foi em março, antes de estourar a revolução, eu já tava... março, 
fevereiro, em março eu tava na Macanerg, uma multinacional, através de amigos que era sócio do Martinelli, do 
Saidemberg e do Aragão. Eles entraram... Primeiro foi Aragão que entrou na publicidade, primeiro puxou o Luís 
Saidemberg, aí Saidemberg entrou em contato comigo, “tá tendo vaga lá no nosso departamento”. Aí eu fui né, 
enquanto isso eu cheguei a fazer lá pro Maurício através da distribuidora do Maurício “O Gaúcho” pra Folha de 
São Paulo né. Um personagem gaúcho porque esse personagem, como eu fiz a história no Rio Grande do Sul, 
tinha um monte de pesquisa acumulada em casa. O Maurício falou, “você não quer fazer o cangaceiro?” Porque 
ele era pernambucano né, ele tinha sugerido o nome no caso, “Petrolírio Cangaceiro”. Depois eu fiquei sabendo 
que “Petrolírio” era o nome da mãe dele, né. Mas eu cheguei a fazer umas tiras e de amostra, mas depois eu falei 
“Maurício, eu vou fazer ‘Gaúcho’ porque eu tenho um acervo grande de pesquisa”. Fiz a história do Rio Grande 
do Sul, tem muito material de referência. “Agora, mas e o texto, o texto?” “Eu faço”. Aí eu comecei a ler Érico 
Veríssimo né, “O Tempo e o Vento”, todos, Azambuja, todos aqueles romancistas, regionalistas do Sul eu li. Li 
tudo até começar a pegar a forma de falar do gaúcho né... Como faz o Quintanilha né, com o falar do subúrbio, é 
que ele viveu lá e conhece né. Usa aquela fala dos malandros né, da periferia... Aí eu fiz aquela série, saiu na 
Folha de São Paulo, durante uns 2 anos, e aí, nesse ínterim pintou esse lance da publicidade né, fui lá, puxado 
pelos dois amigos, éramos sócios de estúdio.  E aí, fiquei um período ausente do quadrinho né. Até chegar a... 
deixa eu ver... É, num peguei a Edrel, num peguei a Thaíta,. A Thaíta era os que ficaram com o acervo da... acho 
que comprou, comprou a... os selos da Outubro. Eu não participei muito deles. Aí fiquei na publicidade uma 
carrada de tempo.                 

LEANDRO: Isso em São Paulo?  

JÚLIO SHIMAMOTO: Isso em São Paulo.  

LEANDRO: E daí como que você foi parar lá no Rio daí? 

JÚLIO SHIMAMOTO: É, então, a gente fez um retrospecto. Era 72, 72. O meu patrão, onde eu trabalhava era 
Oficina de Propaganda. Tinha... como ele era descendente de alemão, judeu, né, o Knapp ele tinha muitas contas 
de origem alemã. A Editora Melhoramentos, Siemens, tinha uma Electro não sei o que, também todos 
interligados, né, clientes alemães. Mas isso não é o problema. Ele tinha uma namorada, que era de super 
esquerda, que integrava um daqueles núcleos de terrorismo e até nem me lembro mais o nome dela. Ela assaltou 
um banco japonês, lá no bairro da Penha em São Paulo, e no tiroteio do assalto ao banco, eles mataram um vigia 
do banco né, sulamericano. E na troca de tiros, um dos acompanhantes dessa namorada do Knapp, levou um tiro 
na cabeça. Aí, “o companheiro tá vivo, tá respirando, então precisamos correr”. Aí levou lá pra casa do Knapp, lá 
nos Jardins, ele morava bem lá. Era como se fosse Morumbi naquela época. A região dos Jardins, só tinha 
mansões e ele mora va numa dessas mansões. Levaram o baleado lá, e precisava do sangue, acho que conhecia 
coisa de enfermagem a namorada dele, precisa de sangue tipo tal. Knapp, “eu levo lá pro banco de sangue”, 
foram pro banco de sangue. Assaltaram o banco né, mas daí a chapa foi registrada. Quando a chapa foi 
registrada... Antes do assalto ao sangue, tinha também compressas de sangue vazado, aí eles botavam fogo pra ir 
queimando e aquele cheiro empestou, “parece que tá cremando gente aqui dentro”. Aí alguém telefonou, a 
patrulha começou a circular por lá e por isso que eu não sei o que é que aconteceu com o cara que levou o tiro na 
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cabeça. Eu sei que Knapp teve que bater em retirada, sair daquela casa, pegando quase a roupa do corpo. Ele saiu 
vestido de padre e foi dirigindo até Porto Alegre. E chegou no aeroporto, ainda vestido de padre, quando ele 
sentou no saguão né, esperando o voo chegar e já tinha feito o check in, e aí o auto-falante “senhor Carlos 
Henrique Knapp, favor comparecer ao balcão da Varig”, ele ouviu e não foi. Continuava vestido de padre, ele se 
agüentou quietinho e conseguiu ir pra Europa. Mas já tavam procurando, você vê que o Serviço de Repressão era 
ativo e era peneira fina né. Como é que sabia que ele tava lá em Porto Alegre?                

LEANDRO: Naquela época não tinha nem internet, nem celular nada. 

JÚLIO SHIMAMOTO: Mas era eficiente. Ele conseguiu né. Não se apresentou ao balcão da Varig, já tinha feito 
check in, e ele foi pegou o vôo e foi pra Europa. E quando chegou na Europa tal, o Fleury soube da fuga, 
mandou gente atrás dele. Ele já tinha arranjado emprego lá numa agência de Mcain Erickson multinacional lá em 
Paris. Não sei, alguém telefonou pra ele, “tem pessoa estranha do Brasil aqui, aguardando seu retorno, tá desde 
manhã aí”, não sei o que, “é bom você não voltar”. Era pessoal do Fleury, que era chefe da DOPS. Aí ele foi pra 
Itália, acho que foi pra Milão, aí começou a ter dificuldade né. Ele tinha um cliente de turismo, esse era um 
francês, ele é, tinha turismo... não tinha turismo, ele tinha uma parente, o namorado trabalhava no serviço de 
turismo mas, ele tinha uma fábrica de móveis contemporâneos de alto nível, assim pra classe A.  Mobília 
Contemporânea chama, design de pessoas famosas, de grandes arquitetos, mobiliário. E aí, começou contactar os 
ex-funcionários, porque quando soube que ele fugiu, quando eu cheguei de manhã na agência tinham um 
pelotão, um cerco né. “Quem é você?” “Eu sou Júlio Shimamoto.” “ Não pode entrar.” “Está interditada a 
agência.” No fim, o ex-sócio dele pegou as contas e foi pra Standard Propaganda. Quando foi pra Standard 
Propaganda, que veio essa lista de pedido de ajuda. Então, ele tava com dificuldade financeira lá na Itália. Essa 
lista foi feito né, todo mundo assinou, ex-funcionários, amigos dele de outras agências. Não demorou muito, 
onde eu estava já na Standard Propaganda Agência, onde parte das contas tinha ido pra lá, então eu acompanhei 
parte da equipe pra lá. Numa manhã chega a secretária Alzira, falou assim “Shima, tem dois senhores querendo 
falar”. “Quem que são?” “Não, simplesmente queremos falar com você.” “Eles estão aí já”. “Tá bom”. Aí eu 
cheguei assim pra falar com os caras assim, sem uniforme, sem nada, vestido com casaco, mal encarado, né. 
Cumprimentei, nem responderam. Ele abriu a lapela, “polícia federal”. E eu tava na iminência de sair, era hora 
do almoço, quase na hora do almoço, pra dirigir uma foto, com um fotógrafo catalão chamado Giron, era um 
produto da agência chamado “Gélon”, você lembra do Gélon? Era da Kibon, era uma gelatina pra você preparar 
com água quente em casa. E, a... “Alzira, eu não posso ir agora acompanhar, você avisa fotógrafo?” Eles me 
levaram, tinha um camburão esperando na esquina. Entrei, os caras com metralhadora né. Entrei, “senta aí”, 
sentei, aí ia parando de tal lugar pra tal lugar, eram outras agências que tinham assinado a lista. Essa lista tinha 
caído na mão do DOPS cara. Meu nome ali, nome... E aí eles iam catando, um, outro, “e esse outro aí?” “É esse 
outro aí nós não conseguimos não, ele já tinha saído pro almoço.” “Depois a gente volta.” Aí levaram o 
Sabermman, Tutoia [rua] aonde estava aquele cara que o Bolsonaro elogiou, Coronel Brilhante Ustra, maior 
torturador... né... o maior açougueiro da...        

LEANDRO: Bandido.  

JÚLIO SHIMAMOTO: Era um Coronel né. Ele, eu acho que faleceu. O sítio dele parece que foi até assaltado, 
tava doente já. Filha da puta né, ele foi tão... Eu fiquei detido ali no quartel, depois do quartel, vinha gente de 
madrugada assim, “todo mundo aqui na grade”, a grade era aberta pro pátio de treino da tropa. Uma cela suja né, 
parece que tinha sofrido incêndio. Grades abertas, frio da noite, tinha uns só com camisa, uma blusa. Não tinha 
colchão, os caras deitavam no chão ou alguns com só... com folga de jornal. Você escutava pulga saltando, 
aqueles pulinho de pulga naquele silêncio, é “pip, pip” a pulga saltando de uma parte pra outra. Pegava jornal 
você escutava o estalo né, então a gente vivia coçando. E o banheiro não tinha vaso, era um buraco ali como 
aquela do interior que você fica de perna aberta pra fazer direto na fossa. A pia é uma torneira meio pendurada, 
amarrada com barbante e pingava. Não dava nem pra lavar o rosto, você só tirava...     

LEANDRO: Aí é na DOPS ali na Júlio Prestes?   

JÚLIO SHIMAMOTO: Não, esse não era DOPS. Esse era o Operação Bandeirantes, era do Exército.   

LEANDRO: Ah e ficava onde esse...?   

JÚLIO SHIMAMOTO: Ficava na Rua Tutóia. E... eu fiquei lá um tempo e... a...  

LEANDRO: Quanto tempo você ficou lá Shima?   

JÚLIO SHIMAMOTO: Acho que foi uma semana mais ou menos. E tinha... tinha outros colegas de outras 
agências. Da minha tinha um engenheiro da Promovele rapaz novo, magrinho, franzino né, abatido, pensando na 
família. Não sei porque que ele tava lá, ele foi o primeiro que saiu. Quando ele ia sair, despediu-se da gente e foi 
o primeiro a sair. Parece que não se comprovou nada. Ele falou “Shima, você está de manga de camisa, passando 
frio”. Ele deixou o pulôver comigo. Eu falei pô, depois eu vou devolver pro cara, mas depois eu fiquei pensando 
que a gente sendo vigiado, se eu levar pulôver vão religar, “ah ele tá na ativa ainda” ou “qual tua ligação 
com....”.     

LEANDRO: E eles chegaram a fazer alguma prática de tortura com você? Ou não chegou a esse ponto?  

JÚLIO SHIMAMOTO: A interrogação foi de quase 6 horas seguidas, com pessoal revezando. Como eu contei 
num papo aí outro dia, foi ontem com amigos lá na mesa, você começa a esquecer até o nome da sua mãe, de 
tanta pergunta. O mesmo repete, volta e volta com a mesma pergunta. Você chega uma hora que tá zonzo. Aí sai 
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um tenente volta outro, e vem com mesma pergunta. E no cartaz com os nomes, “conhece esse, conhece... ?”. 
Um deles eu conhecia, o escritor Antônio Torres que foi também publicitário e redator. Eu passei na... Um dia eu 
comentei com o Torres, “Torres o teu nome tava lá.” “Tá louco cara, nunca estive na vista coisa nenhuma.” Pô, 
fiquei até magoado por ele duvidar de mim. O nome dele tava lá né. Acho que ele foi procurado porque ele era 
de esquerda também né. Mas acho que ele nunca... Ele era também jornalista, tinha carteira de jornalista, além de 
publicitário.  E trabalhava pra Esso, fazia uma revista interna. Esso ou Shell? Shell. Então ele vivia itinerante. 
Não tava... Por isso que ele entrou na lista, quem ia interrogar ele, ele tava na lista de procurado. Ele não tava 
escondendo, tava viajando pela firma.     

LEANDRO: E daí no seu caso, como eles não acharam nenhuma prova, eles acabaram te liberando daí? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Também, mas dali, depois, durante a madrugada de repente acendia todas as luzes, “todo 
mundo com a cara na grade”. Aí vinham os agentes com alguma pessoa, “quem que você conhece aqui?” “Se 
conhecer você aponta o dedo.” Fazer reconhecimento, ou balançar a cabeça, olhava pra mim... Aí ficou um dias 
assim né, se alguém conhecia alguém. Eles estavam procurando uma conexão né. Eles trabalhavam bem, viu. A 
repressão sabe, os Estados Unidos ensinou isso né, como fazer. Aquele filme “Estado de Sítio” né, não sei se 
você assistiu? Ensina como torturar, tirar informações, né. Isso aí é tudo know how vindo dali.     

LEANDRO: As Ditaduras aqui na América Latina foram todas bancadas pelos Estados Unidos né.   

JÚLIO SHIMAMOTO: Eles dizem que é democracia tal, mas permitia... Ditadura sanguinária. E Chile também, 
Argentina...    

LEANDRO: As mães da Praça de Maio... consumiram com os filhos e... desumanidade. Então e daí depois que 
você foi preso...    

JÚLIO SHIMAMOTO: Ah, sim, sim. Daí passou uma semana aí todo mundo foi deslocado dali do QG e 
entregue pra DOPS. Lá na Rua Sorocabana lá de São Paulo, onde ficava aquele porão. Ali eu fiquei conhecendo 
outras pessoas onde jogaram, desmembravam pessoas, não é no mesmo, eles separaram em grades diferentes e 
misturaram com pessoas que eram comunistas... Tinha um velho lá que era um ex-engenheiro, será que eu 
perguntava pra ele né, será que vão nos… “eu só tô com medo de ser torturado”. “Que nada, você é japonês, 
você agüenta.” “Eu tive um amigo meu que militou...” Getúlio também foi repressor do comunismo. Nós 
estivemos presos lá no Rio e... arrancaram a unha dele, num falou, num entregou. “Vocês japoneses são fortes.” 
“Eu não sou.” Eu não sou. Arrancam a minha unha eu já canto logo. Arrancar a unha, só de imaginar o que que 
é... Se uma unha encravada já dói, imagine arrancar.  

LEANDRO: Verdade, deve Sr terrível. 

JÚLIO SHIMAMOTO: Tinha um que já estava lá há mais tempo, ele vinha fazer pergunta pra gente sabe? “Vem 
cá, você é publicitário? Publicitário faz o quê?“ Fazendo pergunta e tal né, de forma meio antipática né. Aquele 
era mesmo um revolucionário né. De manhã, quando todo mundo ficava sentado, ele ficava fazendo flexão... É. 
Esse era um combatente ativo. Pior que ele desconfiava da gente ser um infiltrado lá... publicitário né?       

LEANDRO: Capitalista.  

JÚLIO SHIMAMOTO: Capitalista. É... ele já olhava a gente atravessado. Às vezes vinha, ah o fulano tal, da cela 
tal. Acho que alguém tinha amizade com carcereiro contava né. A gente ficava sabendo de outra cela, que o 
colega deles lá... Eles eram... Ali tinha comunista, subversivo, tinha testemunha, esse que né... Agora tinha uma 
coisa, você tinha que fazer faxina, alguma coisa, todo mundo era solidário. Ninguém vinha limpar a cela não, né. 
Aí eu vi que tinha uma certa, como se diz assim... uma certa integridade moral né, estamos presos, mas não 
precisamos virar lixo, né. Então se a pessoa falava “olha, hora de recolher”, colchão, tinha um líder lá que 
mandava recolher colchão né, e deixar...        

LEANDRO: E eles davam alimentação pra vocês?   

JÚLIO SHIMAMOTO: A gente recebia um, num prato sujo né... Ali no quartel foi terrível, vinha numa bandeja, 
jogava os pratos, os talheres eram de plástico, feijão... Aquela bandeja você olhava assim dava um nojo, de coisa 
encardida, mal lavada. E diziam também que era temperado com salitre pra tirar sua virilidade. Baixar sua 
dignidade, neutralizar os hormônios né, pra você ficar manso né. Porque os hormônios também provocam 
adrenalina né. É pra você ficar submisso.       

LEANDRO: Vocês comiam três vezes por dia ou... quantas vezes? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Não, eu só lembro... Acho que duas vezes. Nada de café, nada de... não tinha nada. E a 
noite que era terrível, gritos de mulheres, você não sabia se aquilo era gravação pra abater a moral dos que 
estavam presos. Mas depois que fiquei sabendo, que era tortura mesmo. E os gritos horripilantes, a noite toda 
sabe, você não conseguia dormir com aqueles gritos.  Era tortura seguida de tortura.    

LEANDRO: Daí depois, acabaram te liberando ali?  

JÚLIO SHIMAMOTO: É, uma semana depois... Ah e quando chegava a hora de liberar você tinha que preencher 
a ficha e receber seus pertences de volta, né, carteira de identidade...    

LEANDRO: Daí quando eles te deram seus pertences, eles falaram “a gente vai ficar de olho em você” alguma 
coisa assim? Como é que foi? 
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JÚLIO SHIMAMOTO: Não, ele falou assim, você tá fichado, seu registro vai ficar aqui. Então eu tô fichado até 
hoje né. Se buscar lá, dá porque que eu estava lá. A acusação da OBAN foi que foi apoio logístico ao terror, que 
tinha mandado dinheiro pro fugitivo. E o próprio Knapp nunca foi preso né. Engraçado isso né.    

LEANDRO: E daí como que surgiu essa oportunidade que você foi parar no Rio de Janeiro? Como é que foi? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Bom, aí eu fui solto. Daí eu entrava num restaurante, aí parecia que tinha cara que não 
tava comendo, com jornal assim, só olhava assim... Ah deve ser olhada ocasional, eu pensava, tão me vigiando. 
Começou... Andava pra rua, pra ver se tinha alguém, alguém que eu olhava assim pro cara, como é que eu vou 
saber quem é né. O SNI era bem informado, tinha uma capacidade de deter suspeitos né, pô eles estão me 
seguindo. Entrava numa loja, sempre achava que alguém tava me vigiando. Só que aí começou a pirar minha 
cabeça. Eu falei assim, eu vou sair daqui do Rio, ainda tava solteiro. Aí pintou uma oportunidade, ah vou pro Rio 
né. Aí eu falei pra minha mãe, “vou pra outro estado, eu vou pro Rio trabalhar um tempo lá”. “É, vai lá, se 
cuida.” E vim pro Rio, acabei fazendo minha carreira né.  

LEANDRO: E lá como que você começou a trabalhar com quadrinhos? Como é que foi?  

JÚLIO SHIMAMOTO: Lá no Rio né. É. Eu fui... Em 74 já tava com o saco cheio da propaganda, eu falei quero 
mudar de vida um pouco, vou ver se viro freelancer né, mesmo de publicidade, e quem sabe fazer quadrinhos. 
Foi quando procurei a editora Vecchi né. Antes disso, o Edmundo Rodrigues da Bloch me procurou, né. Ah, não. 
Isso foi depois. Foi a Vecchi primeiro.  Falei com o Ota, e o Ota falou assim: “você tem aquelas histórias antigas 
da Outubro?”. “Tenho.” “Estou afim de publicar, você quer liberar?” “Libero.” Aí liberei, eles tiraram fotocópia 
e iam soltando. Ele começou a ver algum resultado assim, interesse na revista “Spektro” que publicava material 
importado. Aí depois, “você tem algum colega que topa?”. “Ah eu conheço o Colin” e tal. “Ah quero falar com o 
Colin, há muito tempo quero falar com ele.” Daí apresentei o Colin. O Colin começou também a veicular as 
histórias antigas dele lá na “Spektro”. Daí viu que a coisa tava indo bem, o Ota abriu pra novos, abriu um leque 
pra novos, né. Aí surgiu Seabra, Rodival Matias, Watson Portela, um monte de desenhistas, o Lobo. A  “Spektro” 
começou fazer sucesso com autores nacionais, roteiristas nacionais, Elmano, né, Elmano. Aí falou: “pô, vou abrir 
outra revista, com a mesma espessura, de 100 páginas”. E fez o “Pesadelo”, né, lançou “Pesadelo”. E era a fase 
do Ota né, que... A Vecchi depois faliu né porque ele comprou um parque gráfico grande, que depois acho que a 
editora Jornal do Brasil comprou deles. Esse parque gráfico, eles imprimiam pra fora cartazes de campanha 
política, mas acho que se endividaram muito também a Vecchi né, houve pouco... Ah, houve a crise do Petróleo e 
nessa crise do Petróleo começou também faltar papel e a editora Vecchi começou a entrar no vermelho. Como 
está a Abril hoje né, a Abril está ruim agora né.       

LEANDRO: O que você lembra assim do Seto, dos contatos que você teve com ele como profissional, como que 
você via ele, assim? Ele era metódico, ele era dedicado, como que era? 

JÚLIO SHIMAMOTO: É, ele era uma pessoa de muita auto-confiança, né, auto-confiança. Ele não me imiscuia 
nos trabalhos. Gostava do que eu fazia né, acho que porque já era “puta velha” né, no meio né, já vinha com 
experiência. E a publicidade me deu outra experiência também. Essa coisa de inovação, veio da publicidade, né.  
A publicidade é um lugar assim que... desafiador. Você tinha que se revovar ou sair desse campo, né.  Você era 
cuspido fora como medíocre, entende? Era um desafio constante, talvez eu tenha trazido essa angústia pro 
quadrinho. Por isso que eu sou um cara assim, me rotulam como um cara que tá sempre inovando, né.  Essa 
neura eu trouxe da publicidade. Se você não inovar, já era. Então incorporou no meu DNA, essa coisa ou revova 
ou acaba.  

LEANDRO: E como que era esse contato assim, já que vocês produziam aqui do Rio de Janeiro pra Grafipar né?     

JÚLIO SHIMAMOTO: É, era por correio. 

LEANDRO: E como que era assim, esse diálogo com o Seto? Era sempre tranqüilo assim? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Tranquilo, ele geralmente... assim, ele até parecia que deixava no piloto automático, né. 
Manda pro Shima tal roteiro, o Shima faz dentro do prazo, tal pá, vinha contra-cheque, descontava no banco, né. 
E não tinha um contato é... freqüente com Seto. E nem dava, porque ele tinha que administrar entrada na 
máquina, via lá a tabuleta, a rotina diária, administrar a Grafipar, né. Ele era editor, não dava pra entrar em 
particularidades assim né.  

LEANDRO: E nesse meio tempo que existiu a Grafipar aqui você chegou a vir aqui alguma vez aqui pra visitar?       

JÚLIO SHIMAMOTO: Foi aquela vez que, quando marcou-se uma reunião geral no qual vieram gente de todo 
lado. Eu e Colin viajamos no mesmo ônibus, pra cá, pra Curitiba. Essa foi a reunião quando eu conheci ô, como 
chama o polaco?  

LEANDRO: O Paulo Leminki.  

JÚLIO SHIMAMOTO: O Leminki. Depois eu cheguei a fazer também, roteiros, desenhei roteiros da Alice, 
mulher dele também.  

LEANDRO: Alice Ruiz.  

JÚLIO SHIMAMOTO: É, Alice Ruiz. Acho que eu cheguei a fazer uns 3 ou 4.  

LEANDRO: E nessa reunião que vocês tiveram aqui na Grafipar vocês discutiram o que eles passaram, como 
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que vocês iam produzir? O que que foi que vocês... 

JÚLIO SHIMAMOTO: Foi assim, fomos apresentados a Khatib né. É... Ele traçou os projetos que a editora 
estava começando a turbinar, que quem pudesse produzir o quanto fosse possível, que a gente teria como 
publicar. E muita gente... Foi como a editora Outubro, a Grafipar eu acho, só com quadrinhos nacionais, eles 
tiveram uma... Eu tinha um personagem de artes marciais, tava bombando, era mais ou menos na época dos 
filmes de Hong Kong, né, tinha um título de “Kiai”, kiai de arte marcial, aquele antes de você atacar você dá o 
grito vindo das entranhas. Chama kiai essa energia expelida pelo... não vem do pulmão, vem do estômago. 
“Kiaaaiii”, antes do ataque, liberação de energia. Então ela chamava “Kiai” e cheguei a fazer história de samurai, 
de kung-fu. Saíram 4 números né, antes também deles desacelerarem.             

LEANDRO: O que eu li, não sei se você confirma o que eu li em alguns livros sobre a Grafipar, que era uma 
característica eles darem bastante liberdade para os quadrinistas, é verdade? 

JÚLIO SHIMAMOTO: Isso! É.  

LEANDRO: A única coisa que eles pediam é que tinha que ter erotismo na história.   

JÚLIO SHIMAMOTO: Isso. Isso aí foi uma tabela que Seto elaborou, 30% de sexo e erotismo, e 70% de ação 
né, isso em si, a história mesmo, mas 30% de sacanagem ali. Isso seria pra pegar... País de analfabeto né, semi-
analfabeto. Eu tinha uma linguagem universal né, tanto no Japão, na Rússia, ou até na Turquia. Islâmico também 
tem, só é abafabo, torniquetado, né.       

LEANDRO: E como que você vê assim a questão do erotismo, ele se desenvolveu mais, não por causa da 
pornografia, mais pela repressão do governo. A pornografia não era aceita, o erotismo até que deixava passar.    

JÚLIO SHIMAMOTO: O erotismo passava né e... A “Playboy” parece que também tinha uma censura até ponto 
de exposição de uma mulher na capa. Mas ele, durante a Ditadura ele ia com uma capa opaca. “Playboy” não ia 
pendurado com aquela mulher gostosona assim, pendurado não, ele ia dentro do saquinho opaco.  O saquinho 
opaco era uma impressão branca né, não transparente.     

LEANDRO: E como você falou, a sua forma de produzir sempre era com pincel, com nanquim e com bico de 
pena?  

JÚLIO SHIMAMOTO: É. Usava muito bico de pena e o nanquim pra dar um certo peso, escurecer o fundo, criar 
um contraste no desenho.  

LEANDRO: Dentro dessas publicações que você fez pra Grafipar teve alguma que você inovou em estilo assim 
de... fez alguma coisa diferente?   

JÚLIO SHIMAMOTO: Aliás, eu buscava estilos diferentes. Também já estava procurando porque era período 
de... já tinha trabalhado em publicidade, já tinha trazido essa angústia de... Fiz muita inovação de enquadração, 
layout nos trabalhos da Grafipar. Usava muito bico de pena, hachura, dependendo do meu feeling né, eu fazia 
trabalho diferente. De umas duas décadas pra cá, de 90 pra cá que... Geralmente como o Márcio falou, tive que 
fazer uma cirurgia, extração de um rim que tava tumorado, fiquei de quarentena um período, e aí fiquei 
pensando, bom eu não fiz nada substancial até agora, parece que eu vivia num piloto automático, mesmo 
mudando o estilo. Mas isso todo mundo fazia né, é... usava bico de pena ou pincel ou... muita gente seguia ou a 
linha do Alex Raymond, bico de pena e chapado, ou do Kanif, que era mancha meio expressionismo alemão 
gótico né, sombreado assim. 

LEANDRO: Meio aguado assim?  

JÚLIO SHIMAMOTO: Aguado eu também tentei fazer porque já trazia pra Grafipar, influência da publicidade. 
Tinha um aerógrafo em casa, então eu chegava a fazer um degradê, também usei. Cheguei a desenhar com palito 
de dente, molhava o nanquim no palito de dente, em vez de ser caneta ou pincel. Aí ele dava uma, um efeito 
meio seco né, um efeito diferenciado né.  Mas isso não me satisfez, quando eu fiquei de quarentena, eu falei eu 
tenho que dar uma virada nisso aí, eu vou morrer medíocre. Aí, eu fiz o ogro né. Eu falei, sabe de uma coisa, é 
que eu mesmo chamo, eu rotulo, dois estilos. Existe o estilo de preenchimento, principalmente você pega essa 
área branca e desenha, pode mudar o palito de dente, bico de pena, o pincel, mas é sempre preenchimento. E o 
que eu chamo outra maneira, esvaziamento. Você pinta tudo assim de preto, e vai tirando o preto. Aí vem 
surgindo o desenho, como se fosse revelar numa câmara escura a fotografia. A emoção do fotofógrafo é ele ver 
como que ficou a foto que clicou. Você vai no laboratório vai, vai, vai... oba, ficou lindão e tal ou, ficou uma 
bosta né, vou tirar de novo essa foto. Esse estilo, esvaziamento te dá essa emoção do desenho começar surgir. Aí 
fundo preto com tinta branca que nasceu “O Ogro”. Aí todo mundo, quando querem me exaltar, fez isso antes do 
“Sin City”, 10 anos antes do “Sin City”.               

LEANDRO: Ali você usava o que uma cartolina escura?  

JÚLIO SHIMAMOTO: É um papel preto também e ia com guache branco... É mais trabalhoso, mas não era que 
o Shima fazia antes, isso é um Shima diferente. Daí eu fui evoluir pra isso de... eu gosto... aí comecei olhar 
muito xilogravura e achei pô... mas cara...xilogravura é um trabalho forte né, muito positivo, de impacto. Aí 
estudei vários meios e cheguei a cerâmica branca pintado de preto e tirar com palito de dente ou com ponta de 
prego e o desenho vem aparecendo, que eu chamo de esvaziamento. Aí usei também saco plástico, você não 
pode passar coisa dura, você tem que molhar primeiro. Ali eu pegava da minha mulher um borrifador de 
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shampoo, vazio, botava água, borrifava e aí chegava com palito, aquele palito plástico frágil, permitia a remoção 
do... usava tinta de parede, que ele é meio acrílico né.          

LEANDRO: E deixava secar? 

JÚLIO SHIMAMOTO: É. Aí depois de seco, eu borrifava pra dar uma umedecida pra  poder remover né a 
camada sem ter que rasgar o plástico. O plástico é frágil. Mas eu uso muito... vidro também dá, você pinta o 
vidro de preto, põe o papel branco por baixo do vidro, e você raspa, vai na Xerox e você transfere a imagem 
numa copiadora né. Uso muito copiadora, sempre copiadora tá presente. Até nesse de ferro de solda, na “Cidade 
de Sangue” né, eu fiz. É, porque o papel faz ele não é permanente, depois de umas 3 semanas, dependendo da 
temperatura, do clima, ele começa a desbotar. Tem que ir imediatamente pro outro, faço um formato menor e 
abro outro A4 né, aquela folha de chamex. É o que resultou desse...    

LEANDRO: Ah, mas ficou muito bom. 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM PAULO FUKUE   77

E FRANCO DE ROSA  78

LEANDRO: Você poderia falar um pouco de você Fukue, como que você começou a ingressar no mundo dos 
quadrinhos, enfim, conta um pouquinho da sua história. 

PAULO FUKUE: Ih rapaz, minha história dá pra escrever uma biografia, é uma coisa longa. Mas quadrinho 
mesmo, eu comecei a me interessar porque eu assistia muito os filme e tal e, os filme japonês que vinha lá no 
interior, essas coisa né. Então tinha seriado de 10, 12, 13 capítulo, a gente assistia.   Acho que aquilo foi 
influenciando, pro cinema né. P... queria era fazer cinema, né. Negócio bacana, né? 

LEANDRO: O que te interessou foi mais o cinema, do que o mangá em si? 

PAULO FUKUE: Não, foi mais o cinema no início. Porque a gente ia no matinê desde moleque né. Eu tina 9, 10 
anos, aí a gente ia. Então o cinema, a gente começou curtir qualquer coisa. Depois, o gibi que a gente comprava, 
e tal. Meu pai sempre dava bronca que tava comprando, e lendo gibi, não seio o que, mas ele também comprava 
livro de mangá que vinha do Japão né. Ele comprava e a gente também lia e tal né.   

LEANDRO: Então a sua influência com o mangá, foi através do seu pai? 

PAULO FUKUE: É, meu que comprava, que mangá era caro né? Eu lembro que vinha bastante suplemento 
junto. Seis, sete suplemento, então lá tinha os quadrinhos e tal né. Então a gente foi se influenciando também e 
lendo gibi... e Capitão Marvel essa coisa, Tarzan, aquele era daquele momento né. Acho que pouca coisa que se 
tinha, o mais famoso era O Fantasma, era história de Bang Bang, história de Tarzan, história de cinema, mais 
Bang Bang e Celta né. È nessa época... Então era o que mais vinha, que era o que tinha mais disponível pra 
americano exportar acho eu né...  

LEANDRO: E é curioso até porque é comum isso né... conversando com outros, conversei com o Shimamoto 
também, ele estava em Curitiba esses tempos, que teve a Bienal de Quadrinhos. Também lendo um pouco sobre 
a história do Seto, é comum na geração de vocês, vocês terem esse vínculo com o cinema né? Contribuiu pra, 
pra... 

PAULO FUKUE: É... Nossa, porque... o quadrinho nada mais é do que o cinema parado né. Eu tinha vontade de 
ser diretor, fazer filme de aventura e não sei o quê né... Fiquei empolgado com aquilo, puxa que vontade de criar, 
personagem e tal. E você não tinha nem possibilidade de fazer um negócio desses que... você comprar a 
aparelhagem e tal que era um nota preta né. 

LEANDRO: Naquela época né, hoje ainda é mais acessível. 

PAULO FUKUE: Nem tinha também né, o cara que tinha lá era tudo importado. Trazia lá dos Estados Unidos e 
não sei de onde, mas não tinha a menor chance né.   

LEANDRO: É muito cara né? 

PAULO FUKUE: É, então... o que que tinha lá pra você vê, pra curtir era o gibi né. Aí você tava com vontade de 
fazer filme né, mas não pode. O gibi era acessível né, e custava mais barato na época. Então você ia ficava todo 
dia indo na banca pra ver o que chegou, o que não chegou e tal né. Aí eu tinha um vizinho meu que era um 
açougueiro, o cara era fanático, comprava todo gibi que aparecia. Tinha o armazém do meu pai e tinha um 
açougue do lado, e ele todo dia de manhã já ia lá e pegava 5 ou 6, o que tivesse,  se tivesse 10 gibi ele comprava 
tudo. No dia seguinte se não tivesse nada, ele, sei lá, ficava nervoso. Ele lia, depois do expediente dele, lá por 
umas 2, 3 horas ele lia, lavava o açougue. Ele até falava pra mim assim “ô moleque, vem cá, vem ajudar eu a 
limpar o gancho aqui, o gancho de pendurar... 

LEANDRO:...carne. 

PAULO FUKUE: ...Peça de carne, aí ele me pagava, “ó limpa 10 que eu te dou um pau por gancho”. Ele dava a 
lixa, a gente lixava o gancho assim, pra deixar o gancho bonitinho, né... pra no dia seguinte usar de novo. Porque 
aquilo ficava ensebado né, ficava mal cheiroso.   

LEANDRO: Carne, sangue né... 

PAULO FUKUE: ... Carne, sangue, então tinha que limpar, lavar, lixar. Aí eu pegava um monte, lixava e ele me 
dava um dinheiro, aí com o dinheiro eu comprava gibi e tal. E como ele também comprava, eu falava “ó 
Geraldo, já leu esse, já leu... ?” e ele “ah moleque, pega essa merda, vai embora, some daqui”. E eu pá, pegava 
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todos os gibis que ele... ele depois que lia não queria mais saber, ele amassava lá, jogava, dormia em cima, 
amassava tudo... Mas p... rapaz que pena, às vezes tinha um gibi do Capitão Marvel, muito bonitinho sabe, tudo 
papel, né, aquela coisa linda né.  Às vezes ele tirava uma soneca, dormia em cima, amassava tudo a capa, cara... 
O cara não sabe o que está fazendo né? Então eu ficava tão desesperado que o cara amassava o gibi que a gente 
adorava né. Eu ia com todo cuidado, desamassava e tal, botava pilha de jornal pra deixar reto...     

LEANDRO: Retinho...  

PAULO FUKUE: Aí eu pegava o gibi pra mim, pegava os caras que liam gibi também, tinha uma bicicletinha, aí 
ia lá num sei aonde, “ô você tem gibi aí, vamos trocar”, e trocava o gibi e você acaba lendo gibi, trocando com 
outro né. Aquilo que você gostava, Capitão Marvel, esses personagens eu não trocava, eu nem emprestava, eu 
guardava pra minha coleção.   

LEANDRO: Aham...  

PAULO FUKUE: E outros gibis que eu não tinha muito interesse eu trocava. E assim, aparecia aqueles anúncios 
Instituto Universal Brasileiro, Dom Bosco, ensinava curso como desenhar quadrinho, desenhar propaganda, não 
sei o que. Então eu fiz uns 2, 3 cursos por correspondência... 

LEANDRO: É? Ali que você começou a aprender a técnica? 

PAULO FUKUE: ...É... O que mais me ajudou foi um curso lá da Argentina, chamado Escuelas Latino-
Americanas. Tinha um curso de “Caricaturas e Historiestas” né. Então o cara mandava uma revistinha do 
tamanho desse médio mais ou menos, desse “tamainho”, tinha 32 páginas ou 16 páginas, ou sei lá... tinha acho 
que 12 cadernos desse. Todo mês você recebia um, você tinha que copiar ele inteirinho. Copiar mesmo, você 
tinha que pegar...   

LEANDRO: Os exercícios... 

PAULO FUKUE: ...É, os exercícios. Aí você perguntava isso, perguntava aquilo. Agora copia página tal, você 
copia isso da lição um... não do mesmo tamanho... aumentado né, pra você não chupar né...    

LEANDRO: Aham... 

PAULO FUKUE: Ó você tinha que desenhar mesmo. Aí tinha o esqueleto de construção, tinha 4 etapas. Você 
não podia... constrói esses traços etc. e tal, e em cima do mesmo desenho você põe a  cabeça, (não sei o que, não 
sei o que),  aí põe a cara, (não sei o que, não sei o que), e a roupa, no mesmo desenho! Só que eles separavam, 
primeiro o esqueletão...  

LEANDRO: Por partes. 

PAULO FUKUE: Depois os detalhes, depois não sei o que, e depois com roupa. Eram 4 desenhos né e a gente 
não podia fazer um em cima do outro, tinha que fazer aquilo de lá do jeito que era, esse aqui do jeito que era, 
esse e esse. Não podia sobrepor… 

LEANDRO: E eu suponho que devia ser em espanhol. Vocês conseguiam se virar com o espanhol? Ou não 
conseguiam entender? 

PAULO FUKUE: Eu até brinco em espanhol. Eu tenho uns amigos, que a gente vai no karaokê, a gente começa 
a falar em espanhol. Lá tem...  

LEANDRO: Você pegou dessa parte até porque você fazia o curso. 

LEANDRO: E daí quando que você conseguiu entrar no mercado de trabalho mesmo, a partir dessa técnica que 
você acabou aprendendo? Quando que você começou? 

PAULO FUKUE: Ah... 

LEANDRO: Foi na Imperial mesmo, a primeira vez ou não? 

PAULO FUKUE: É, praticamente porque eu vim pra São Paulo acho que foi em 62. 

LEANDRO: Você é natural da onde? 

PAULO FUKUE: De.. chama-se Vera Cruz lá em Marília, perto de Marília. E eu fiquei em Oswaldo Cruz 9 anos, 
lá que eu comecei a desenhar por correspondência. Aí meu tio morava em São Paulo, aí eu falei vou pra São 
Paulo, tentar... porque aqui no interior não dá né. Então,  eu vim, fiquei 4 anos trabalhando num escritório de 
contabilidade pra sobreviver. E enquanto isso eu ia na Escola Panamericana de Arte, eu e mais um... Fabiano um 
amigo nosso né... a gente ia lá na Rua Augusta, onde começou né. E lá a gente conheceu o Cortez, o Inácio Luz, 
Nico Rosso aquele Shimamoto apareceu uma vez, o Getúlio Delfim, não se você conhece este pessoal?  

LEANDRO: Não conheço. 

PAULO FUKUE: Aparecia também... Aí como o Cortez tinha a Editora Continental, uma editora que fazia muita 
história de brasileiro, é praticamente história nacional né. Depois abriram outras editoras, porque faliu aqui, faliu 
ali, foi abrindo. Eu como estava com amizade com o Cortez né, e a turminha de professores da Panamericana, 
falou “vai lá no Bar do Artista, lá na Rua Tamandaré, lá na Liberdade” né. Então vamos lá que a turma vai reunir. 
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Lá por umas 8, 9 horas aparecia todo mundo lá, aí fica tomando uns “pingão”, não sei o que. O Cortez vivia 
chutando muito né, e a gente ficava lá conversando com o pessoal que edita, que não sei o que, desenhista, 
editor. Aí tinha o Toninho Duarte, não se ele morreu já, que o Minami começou a trabalhar com o Toninho. O 
Toninho deu chance pra ele começar, tinha um espaço lá, “ah encosta aí, fica por aí né”. Aí o Minami tava lá, 
veio do interior também né, tudo caipirão né, tudo... cara tava perdidão também né, tava todo mundo perdido, 
não sabia onde era o que, como é que fazia... Mas esses caras deram a chance pra gente, aí foi animando a gente, 
e a gente... Até a primeira coisa que eu fiz, foi umas 10 piadas. Uma piada assim, um papel pequeno sabe, o 
Toninho falou “ô Paulinho faz umas 10 piadas, 20, sei lá, traz aí e a gente vê como é que vai fazer... naquele 
tempo “Garotos e Piás”, era um tablóide, era um jornalzinho que tinha umas 8 páginas, abria, abria, acho que 
tinha 8 páginas... 4, 4, são 8 páginas né, acho que era isso. Não era nem grampeado, tinha cor. Eu lembro que 
Bentivega, dono da gráfica, ele que editava né, então, nas horas ociosas, ele era fanático por quadrinhos. O irmão 
dele não gostava tanto mas ele... quadrinho era a vida dele, então ele falava “faz aí, faz aí que eu vou imprimir”, 
ele que lançava aquela revista chamada “Meninada” também, que o Toninho fazia... mas tudo aquela coisa de 
principiante né. Mas valia porque o mercado comprava qualquer coisa. Ainda mais brasileiro, é brasileiro então... 
então a coisa foi assim, mantendo né, e a gente fazia isso e falava né “vou... tem um buraco, espaço, ah vou 
enfiar aqui”... só que ele não pagava nada né... pagava um cafezinho assim, e olha lá... Aí assim a gente foi 
vendo como é que saía impresso, desenha e reduzia, o traço sumia... tinha que aprender a engrossar conforme a 
redução né... como que você engrossava aqui ou ali, ou mesmo mantinha um traço natural e aí às vezes saía bem, 
às vezes saía mal né.  

LEANDRO: E vocês faziam isso no pincel? 

PAULO FUKUE: No pincel, na pana, bico de pena, então... e isso não valeu muito tempo, porque a gente não 
tinha noção de proporção, de redução, essas coisas, você não tava planejando fazer um traço grosso, porque vai 
diminuir, vai afinar né... não tava na cabeça da gente sabe... E assim com o tempo você vai aprendendo, mas até 
o finalzinho não foi tão válido assim porque a gente fazia o original muito grande, achava que o original era 
essencial, mas não era. Podia fazer em tamanho natural, tudo bem, só que não dá qualidade, não é... fica do jeito 
que você fez só que se você faz maior, você dá efeito, na hora que reduz dá outro efeito. Se você sabe planejar dá 
um efeito muito bacana.    

LEANDRO: É... mascara... 

PAULO FUKUE: É mascara os defeitos, o traço todo sai reto. Hoje não tem importância que está tremido, não 
importa, hoje ninguém está nem aí. Ele fez aquilo, é arte, acabou. Antigamente não, era estilo Disney, Disney 
que exigia o traço... tem que estar perfeito sabe... nossa redondinho, até usando bolinha redondo pra... o traço 
tinha que ta fino e grosso, grosso e fino, tinha que ter uma nuance no traço...  

LEANDRO: Por isso então que o pessoal preferia fazer em tamanho maior né? Porque na hora que reduzia não 
aparecia as imperfeições.  

PAULO FUKUE: A imperfeição... ele some né. Aí essa parte aí. Mas, e o bar ficou lá alguns anos, a gente indo, 
conhecendo o pessoal, ah vou lá...  nessa altura Minami já estava se mexendo né, tinha o Fabiano, tinha um 
rapaziada que tava lá, tinha um tal de Luiz, ele era um cara meio hippie na época, o cara pagava uma pinga pra 
ele, o cara tava legal, então ele tava sempre meio aéreo sabe? E a gente fez amizade com essa turma aí e 
começamos a fazer cada um, “ah faz uma história assim, faz uma história assado”, não sei o que, não sei o que,  
e a gente foi fazendo. Aí como ali imediatamente não tinha trabalho pra fazer porque a gente tava totalmente 
cru... então o cara falou “ô Paulinho...”, o Antonio Duarte que letreirava as histórias de terror lá da Outubro e 
eles tinham muito serviço, tinha que letreirar uma história de… O Nico Rosso fazia desenho e tal e deixava o 
espaço pra fazer a letra... ele falou, você não quer pegar letra fazer, ajuda aí, eu não estou vencendo. Aí ele me 
apresentou lá pro Manelão, que era o dono lá da Outubro, aí ele me deu e falou, letrera. Peguei 8 da manhã. Aí a 
tarde, 5 e meia da tarde eu levei 30 páginas de letreira, p... o cara ficou louco, rapaz eu preciso de um cara rápido 
assim, porque o Toninho enrolava, levava 2, 3, 4 dia pra entregar uma história letrerada.   

LEANDRO: E qual que era o critério que eles usavam pra pegar o cara pra ser letreiro? Ele tinha que ter uma 
caligrafia boa ou... tinha que ser ágil, tinha que ser ágil... o que você acha? 

PAULO FUKUE: Não tinha esse negócio, você sabe letreirar? E se você não sabe, você fala, eu sei, eu sou bom 
né. O cara, ta bom, então faz aí. É letra de forma né, até que a minha letra era boa, era legível, era... o A era A... 
E... tinha que fazer certinho, tem que ser quadradinho, bem legível. Aí sendo assim não há problema, não tinha 
que ser um puta de um letrista. 

LEANDRO: Tem que ser reconhecível. 

PAULO FUKUE: Tem que ser legível. 

LEANDRO: Aham. 

PAULO FUKUE: Aí eu letreirava e já completava o que faltava também né. Porque às vezes o cara deixava um 
espaço maior e a letra... o balão fica menor, aí eu já preenchia pra encostar no balão né... porque ficava aquele 
pedaço em branco né, desenho... que o desenhista deixava o espaço né, ás vezes usava só isso, aí faltava um 
tanto né, aí eu completava, já dava um... né ... poxa esse cara letreira e ainda faz um decorado... o que falta pra 
chegar... a gente tinha que preencher de preto ou continuar o desenho do...       

LEANDRO: E eles mandavam pra vocês já com o desenho do balão ou vocês que desenhavam o balão daí? 
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PAULO FUKUE: Não, sem balão, sem nada. 

LEANDRO: Só tinha o desenho bruto... do personagem 

PAULO FUKUE: Do personagem... só... só a imagem. E o espaço eles deixavam, um espaço razoável...  

LEANDRO: Então além da letra, ainda vocês faziam o balão e... 

PAULO FUKUE: A letra, o balão e preenchia o resto que faltava pra encostar no balão né... 

LEANDRO: Então fazia um pouco do fundo também então, às vezes? 

PAULO FUKUE: Do fundo, é do fundo, às vezes o cara desenhava a cabeça e faltava um pedaço, aí você tinha 
que completar o cabelo bonitinho né... 

LEANDRO: Aham... 

PAULO FUKUE: Aí, como agente estava aprendendo a desenhar a gente fazia. Agora o cara que é letrista 
mesmo ele não faz isso porque ele não sabe desenhar, ele só sabe fazer letra e fechar o balão, só... Aí ele tem que 
contratar outro cara pra completar, aí tem que pagar pro cara ou devolver pro autor, “ó completa o seu desenho 
aí”... aí vai e volta, vai e volta, perdia 2, 3 dias e o cara tinha que fazer já, agora, pra imprimir, pra pegar o 
dinheiro do distribuidor pra  pagar os desenhistas, pagar o papel, um monte de coisa. Então a coisa era dinâmica, 
tinha que ter rapidez, tem que ser na corrida, a toque de caixa. E assim a gente foi levando. 

LEANDRO: E foi nessa época que, como que é o nome do bar mesmo que o senhor comentou que vocês... 

PAULO FUKUE: A gente fala bar do Artista...  

LEANDRO: Ficava na Augusta? 

PAULO FUKUE: Não, cara não...ficava lá na rua Tamandaré, lá na Machado Crisser, lugar ferrado, lugar danado 
de ruim. Tinha um nome de um barzinho qualquer, a turma que reunia lá que era mais perto da editora Outubro  
ficava na rua Espírita que fica 2 quadras pra baixo... 

LEANDRO: Aquela era a região das editoras ali? 

PAULO FUKUE: Aquela região do pessoal do Braz, vinha tudo lá, pra encontrar os desenhistas, os diretores, os 
letristas, o cara que queria encher o saco também sabe, tomar uma na costa do outro, sabe... então, juntava essa 
turminha e falava ah é bar do Artista. No sábado era dia da gente ir lá pra encontrar alguém pra poder tratar até 
de negócio lá...e ntendeu. 

LEANDRO: Ali, qual bairro que é? 

PAULO FUKUE: Ali acho que é Liberdade ainda, lá “embaixão”... 

LEANDRO: Lá naquela baixada que tem ali. 

PAULO FUKUE: Rua Tamandaré, rua da Glória, tudo lá, rua Lava Pé, mais pra baixo, lá do outro lado do rio é a 
Mooca, é... é Braz, que era onde um monte de editora tava lá, La Selva… mas o pessoal reunia mais nesse bar do 
artista que tava lá na Tamandaré que era da turma do Bentivega, do Minami, era a nossa turma. 

LEANDRO: Então foi ali que você conheceu o Minami e daí e começou a trabalhar na Edrel, a partir dali? 

PAULO FUKUE: Aí a Edrel, foi lá mesmo. Ele alugou, quase ao lado do bar do Artista, tinha uma casa 
alugando, eles alugaram lá... 

LEANDRO: Começou ali então? 

PAULO FUKUE: Começou lá. Aí a Panjuvenil que era ligado com o Bentivega que tinha gráfica... ficava na 
gráfica mesmo lá em cima, um espaço que dava lá pra... indo pra Conselheiro Furtado, um quarteirão, eles 
tinham um casarão velho no meio do mato, o Toninho ficava lá, um salão grande todo bagunçado lá, ele tinha a 
prancheta dele lá, o Toninho ficava fazendo as coisas dele lá, imprimia, mandava pro distribuidor em São Paulo, 
no Rio de Janeiro... 

LEANDRO: Em que época que começa mais ou menos que começa a Edrel?  

PAULO FUKUE: Acho que foi em 64... 66, por aí... 

LEANDRO: Foi logo após o Golpe então? 

PAULO FUKUE: Exatamente, foi em 64 né? É, foi... foi... depois da Revolução, é foi depois da Revolução. É 
porque em 62... eu fiquei até 66 no escritório, aí quando eu estava no escritório no sábado, ou à noite eu estudava 
na Panamericana... estudar, eu ia lá mais pra conhecer o pessoal né...  

LEANDRO: Você começou desde o início com o Minami lá? Você entrou lá em que ano? 

PAULO FUKUE: Não... desde o início. Mas eu fazia... era freelancer, fazia em casa. Eu morava em São 
Bernardo. 
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LEANDRO: Entendi... O Seto começou desde o início também ou ele entrou mais depois? 

PAULO FUKUE: Não, não ele vinha esporadicamente, porque eles se conheciam lá em Lins, e lá eles se 
tratavam lá... ele levava lá pra ele, morava lá em Getulina, lá em Lins, lá em Guaiçaba. Eles se encontravam, ele 
mandava o material... ah ele mandava pelo correio.     

LEANDRO: Ah... 

PAULO FUKUE: Aí Minami tava lá, aconteceu... eu apareci... mas Seto já tava lá... comemorava com um tal de 
“Humor Negro” que tinha lá na época, uma das primeiras revistas do Minami era “Humor Negro” e tinha piada 
de vampiro, piada de Drácula, piada de terror, piada... é humor negro. E ele fazia, e eu botava umas piadas 
minhas e tal... e o Crespim, o Fabiano também, cada um fazia suas piadinhas e juntava... Aí Minami começou a 
botar uma mulher nua e tal... 

LEANDRO: Ali que ele começou com o lado mais erótico? 

PAULO FUKUE: É entrava mais de maiô, aquele maiô “antigão” sabe que cobria tudo, só aparecia...    

LEANDRO: Os peitos... 

PAULO FUKUE: Não, não... só aparecia... 

LEANDRO: O decote.  

PAULO FUKUE: Nem o decote não aparecia, aí... foi indo, foi indo, a mulher tal... aquele biquíni de perna de 
fora, não sei o que... daí tudo foto roubada, roubada entre aspas, pegava de um gibi americano,  eles compravam 
esses gibi fotografavam e aquilo saía cheio de moiré né... a foto saía ia tudo meio ruim né, meio não... muito 
ruim né? Mas não importava... na época a molecada queria ver essas coisas né... dificilmente editava isso né... 
então aquilo era... 

LEANDRO: Mas ele fazia tipo montagem, ele colocava junto ou ele decalcava?  

PAULO FUKUE: Não... fotografava da revista estrangeira que comprava no distribuidor assim de coisa 
importada né... revista de mulher, mais essas coisa mais, vamos dizer, não escancarado assim né, uma coisa mais 
discreta. O cara roubava essas fotos, publicava, botava uma piada do lado, não sei o que, botava um textozinho... 
Mais pra ilustrar, mais pra... só pra dizer que tinha mulher pelada e  aí a molecada  “ô tem mulher pelada”, tem 
piadinha, tem historinha não sei o que, é tudo bem brasileiro né. Então... tava no espírito brasileiro. E até aí só 
tinha coisa americana, européia, só tinha coisa deles, então não tinha nada a ver com a cultura brasileira e a gente 
começou a fazer... avacalhar a coisa , coisa brasileira né, esculhambar com tudo...       

LEANDRO: Sexo certinho. 

PAULO FUKUE: Aí o cara se identificava né e foi pegando né… aí como não havia exigência... Não... você vai 
em qualquer editora, editora Abril, editora Riográfica, os caras diziam ah o cara tem que ser bom, ah não... tem 
que fazer bonitinho assim, tudo comportadinho... aí falava pô... Minami já começo, ah faz aí. A gente fazia, era 
por desconhecimento também né? A gente fazia as coisas meio assim, nas coxas né, meio no tapa, sem saber 
direito, tudo neófito né, pô , mas como tinha que ter material... de qualquer jeito né, entre aspas, ah vai assim, 
manda ver, o negócio é produzir. Se comprasse de fora, assim, tinha que chamar representante da Apra, King 
Features né, tinha vários. Só que aí você tem que, como você era editor novo, ninguém ia acreditar em você e ia 
faturar né, o negócio era toma lá, dá cá. Ah quanto que é? Dois pau, então dá dois pau e eu te dou as fotos. Então 
tinha que ter dinheiro. Com a gente não, eles davam até cano na gente, às vezes os caras nem pagavam.     

LEANDRO: E a maioria naquela época trabalhava como freela né? 

PAULO FUKUE: Freela e, pior que muita gente, eu também, não recebi de um monte de editora, fiz revista 
inteira, o cara sumiu, “ah cadê?”, o cara já rodou, pagou a dívida lá... aquele Fernando Quinaro , essa turma aí 
né, que tinha outras revistas anteriores que tinha comprado de sindicato que não deu certo, deu prejuízo, então o 
cara ficou devendo... Então tinha que ficar pegando piada de brasileiro pro cara dar uma “tungada” em cima da 
gente né, porque não tinha compromisso de duplicata, de coisa séria, já ia pro cartório, ia no pau. Então cara não 
podia fazer isso, se não, perdia crédito nem pra comprar papel. As fábricas de... Klabin, essas fábricas de papel e 
distribuidora, eles ainda faturavam 30 dias, 90 dias pra editora né. Mas se manchasse o nome, o cara ia perder 
papel né. Mas o desenhista, tava um monte de cara querendo, ser desenhista né. E tudo ruim, tudo cru ainda por 
cima. Mas não tem importância, tem material. Levava desse jeito. 

LEANDRO: E nessa época, até tem algumas publicações do Danton, sobre Maria Erótica, principalmente sobre 
a questão da ditadura né. Até você que conta a história da Maria Erótica que ficou presa na delegacia não? 

PAULO FUKUE: Às vezes, eles prendiam uma edição inteira né. Não sei, alguém denunciava sei lá, ou então ia 
pra banca o cara recolhia, ou pra distribuidora, o cara recolhia. A polícia, os caras viam crime em tudo né? Ah, 
qual o problema com a Maria Erótica, pô? Só porque... as pernas, tal... essa história erótica. Ah os caras queriam 
dar serviço né.   

LEANDRO: E eles pegavam, a censura pegava mais pela questão do erotismo ou eles ficavam vendo questão 
política onde não existia? 
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PAULO FUKUE: Não, mas é que os caras achavam que o erotismo ia deturpar a moral do cara, aí o cara ficava 
imoral. Achavam que a esquerda, o comunismo vai deteriorando a moral do cara, o cara fica assim sem 
patriotismo, sem nada, eles juntavam essas coisas. 

LEANDRO: Então eles pagavam no pé de vocês, era realmente por causa da moral? 

PAULO FUKUE: Por causa da moral, mas os caras eram uns p... de uns caras imorais pô.     

LEANDRO: E como é que funcionava assim essa parte assim da repressão da Ditadura? Eles faziam uma 
censura prévia ou eles só prendiam depois quando tinha uma denúncia? 

PAULO FUKUE: Não... chegou uma hora que para apaziguar a situação, porque tava ficando ruim. As editoras 
estavam falindo porque, se apreende uma edição, não deixa vender ou o cara queima, não sei o que, e aí, pára, 
arrebenta tudo, o cara investiu dinheiro e aí como é eu fica o cara vai pra cucuia né. Aí os caras reclamavam né, 
pô... então dá um jeito de fazer uma censura prévia né. Então o cara fazia um boneco, com tudo que ia publicar, 
mandava lá, num sei pra que departamento lá em São Paulo, ou ia pra Brasília... Tinha que ir pra Brasília, só pra 
dar trabalho. 

LEANDRO: E isso o Chima comentou, ele disse que uma vez teve a oportunidade de entrar, diz que era um 
galpão gigantesco, tinha umas mesas gigantescas, que os caras colocavam as coisas lá em cima e ficavam 
riscando daí. 

PAULO FUKUE: É... os caras davam canetada em cima, aquelas canetas grossas, riscavam tudo.  

LEANDRO: Então a iniciativa foi dos próprios quadrinistas que pediram para que tivesse censura prévia para 
que não perdessem dinheiro na produção do quadrinho?  

PAULO FUKUE: O quadrinista não, o editor. O cara que editava ou os que não queriam ter trabalho desse tipo 
mandava o gibi, não sei o que, até história de terror os caras estavam querendo achar... ah a palavra “terror”, pô 
“terrorismo”, tem um monte de medo, de assombração né. Aí deu mais de 10, 15, 20 títulos de revista de terror, 
revista clássica, que não sei o que, revista do pavor, não sei o que...    

LEANDRO: E sempre aquela neurose de Estados Unidos na verdade, o Macartismo, que começou a proibir lá, e 
daí aqui começaram a copiar isso. 

PAULO FUKUE: O código de ética, não sei o que, até fizeram o selinho pra colocar na revista, dizendo que é... 
o código de ética está obedecendo quem manda ou que proíbe e tal. Então aí a revista tinha que sair na banca 
com este selinho do código de ética.   

LEANDRO: Você estava na Edrel naquela época, que o pessoal conta que a Maria Erótica ficou presa, na 
Delegacia acho que de Lins? Teve uma denúncia acho que das “Senhoras Católicas” sobre os desenhos da Maria 
erótica. Tem algumas publicações do Gil Danton que é um pesquisador da área de quadrinhos, daí comenta que 
daí eles queriam prender o Seto, só que o Seto estava em Guaiçara. Então daí não prenderam o Seto e daí 
apreenderam as revistinhas da Maria Erótica que ficou preso dentro da cadeia, as revistas...     

PAULO FUKUE: Ah, prenderam a revista? (risos)  

LEANDRO: É, é... 

PAULO FUKUE: Isso acho que é piada... Prenderam a Mari... não, não, as revistas... (risos) 

LEANDRO: Prenderam tudo as revistas. 

PAULO FUKUE: Botou na cadeia. 

LEANDRO: Não pegaram o Seto aí...  

PAULO FUKUE: Não pegou o Seto, prende as revistas... Tá presa, bota em cana. 

LEANDRO: É, é... 

PAULO FUKUE: Isso eu acho que foi exagero dos caras. 

LEANDRO: Mas chegou a enfrentar então, problemas de apreensões assim de lotes de revistas ou não chegou a 
sofrer tanto? 

PAULO FUKUE: Não, não, tinha lotes de revistas na própria editora. Tava pra botar no caminhão, tava na 
parede encostada, eles viam os exemplares tudo empacotado. Aí os caras chegavam lá, opa, pregavam uns 
papéis, sei lá o que, colavam em cima do lote e falavam: “isso aqui ta apreendido, não pode mexer”. 

LEANDRO: E como é que eles chegavam, Paulo, nisso. Era denúncia de alguém ou eles vinham 
esporadicamente assim? 

PAULO FUKUE: Ah é que tinha editor que vendia revista de terror, num sei o que, via que o outro estava 
vendendo revista, às vezes tinha dor de cotovelo, “ô vai lá que os caras estão fazendo revista de sacanagem”, tipo 
assim sabe? Os caras dedavam. É claro, ninguém descobriu, mas claro, era dedo de algum editor que... 



316

LEANDRO: Do próprio meio então... 

PAULO FUKUE: Lógico! O cara não podia concorrer com a Edrel que a Edrel tava entrando de sola, por causa 
do gênero que ela fazia, e os caras não tinham coragem de fazer, não tinha equipe pra fazer, não tinha coragem 
de roubar gente pra levar pra lá né. E também a gente não iria, então a gente era fiel a Edrel né. Então o único 
jeito era sacanear o cara pra acabar com a tiragem dele pro cara fechar a editora. Acho que existia, às vezes 
existia algum cara que é da... uma vez apareceu um sujeito TFP, “Tradição, Família, Propriedade”, um cara 
bravo, ligou lá, ameaçou, não sei se jogar bomba, sei lá, “ah vocês estão deturpando a mente jovem”, não sei o 
que. O Minami recebeu várias ameaças sabe, p... tem uns caras da TFP, os caras estão enchendo o saco, não sei o 
que, diz que vai processar a revista. Ainda mais a Garotos e Piadas que era, na época eles vendiam mais de 100 
mil exemplares por mês. Eu não sabia, depois fiquei sabendo. Então ele mantinha a editora com essas revistas 
que eram mais fortes, Garotos e Piadas, Mil piadas, todas elas tinham... era... quase só mudava o título, o jeito 
era quase igual sabe, algum gênero, que botava um gênero diferente pra diferenciar um pouco né? Mas o 
esquema era mais ou menos igual.  

LEANDRO: O estilo era sempre mais ou menos o mesmo... 

PAULO FUKUE: A fórmula era a mesma, só que variava o... 

LEANDRO: E o fechamento da Edrel, foi em partes talvez por causa dessa pressão da censura da ditadura, o que 
você acha que pode ter levado ao fechamento da Edrel? 

PAULO FUKUE: Não a... a censura claro ajudou a bagunçar, história de perda de dinheiro, de deixar de ganhar, 
isso ajudou mesmo, prejudicou. Mas ao mesmo tempo, não foi tão ruim porque o fato de tapar, tinha que lacrar o 
envelope, você tinha que envelopar o gibi, colocava  uma tarja preta em cima, aparecia só o título da Garotos e 
Piadas, o resto não podia aparecer, tinha que lacrar em cima a quente e ficava um envelope. O cara falava “ah, o 
que é que tem aqui dentro?”, “não dá pra ver”.  

LEANDRO: Por curiosidade, daí comprava...  

PAULO FUKUE: p... Garotos e Piadas, nego tava curioso, comprava.  Aí vendeu mais ainda. Nego “o que é que 
tem aqui dentro?”... 

LEANDRO: E você Paulo, você chegou a sofrer alguma... pessoalmente assim, alguma repressão da censura, da 
ditadura? Porque conversando assim com o Shimamoto, o Shimamoto sofreu... bem complicado, tanto que até, 
ele vai pro Rio de Janeiro por causa da pressão que teve aqui né. Ele trabalhava em uma agência de publicidade , 
o cara era envolvido com uma garota que fazia assaltos a bancos e aí pela questão da ditadura eles caíram em 
cima e daí caíram em cima dos funcionários e aí ele teve que fugir. Você chegou a ter alguma pressão em cima 
de você assim?    

PAULO FUKUE: Eu tive... tive... Isso é fraude que o Marcílio fazia porque ele tava querendo tomar a Edrel pra 
ele. Ele estava maquinando isso daí desde o começo, ele tava maquinando tomar do Gean, tomar do Minami... 
Depois ele me sacaneou, porque ele, ele comigo matou a galinha dos ovos de ouro, porque eu era o único cara 
que podia, se estivesse legal, manter a Edrel até hoje. Eu seria o cara que poderia manter, porque não estando o 
Minami, o cara que podia na época ficar no lugar dele era eu mesmo entendeu? Os caras me chamaram por causa 
disso, só que os caras me sacanearam. Então, o cara sei lá... não valorizou, entendeu? Aí o cara começou a me 
pagar mal, não me dava meu salário, não sei o que, aí eu fui cobrar o cara achou ruim... 

LEANDRO: Esse cara foi o que comprou a Edrel do Minami?  

PAULO FUKUE: Primeiro ele livrou do Minami, depois ele achou que tinha que livrar do Ginki, Ginki era outro 
sócio japonês, ele mexia com a parte gráfica. Ele e o Salvador, o Salvador saiu antes.  E o Minami entrou como 
editor. E ele foi convidado porque era conhecido do Minami do interior, estudaram juntos no curso que eles 
fizeram de contador, não sei o que. Aí ele foi lá, o Minami conhecia ele, como ele tava mexendo com 
contabilidade, ele precisava de um cara administrativo lá... Porque tinha a gráfica, a parte editorial, faltava a 
parte administrativa né, pra cuidar exclusivamente. Aí ele como era conhecido, foi convidado. Ele não pensou 
nem meia vez, ele já aceitou né. Aí ele viu que o negócio tava... “ô acho que o negócio é bom né”, acho que 
cresceu o olho do cara, ele foi aos poucos galgando as coisas, tal... Aí ficou na mão dele um monte de coisas, na 
mão dele, ele segurando, aí acho que foi a cobiça do cara. Se tivesse mantido todo mundo como estava, tava tudo 
bem.    

LEANDRO: Tava oK. Foi um pouco da ganância então... que levou a fechar. 

PAULO FUKUE: Completamente.  

LEANDRO: Não só a questão da repressão, mas também a própria... 

PAULO FUKUE: O cara comprou máquina, pagou uma nota, foi pior besteira, o cara comprou máquina 
impressora, comprou prédio. Não precisava. Então se tivesse alugado prédio, pequeno, só pra manter a editora, 
não precisava de tanta gente sabe?  Ou pra fazer acabamento, acabamento podia mandar fazer fora, podia só 
pagar o cara, terceirizar. Então tava na boa, não ia prejudicar porque não ia precisar de capital de giro, né. Então 
o cara, ele queria ser o rei do pedaço, o Marcílio, então ele quis ser editor, o grandalhão... respeitável,  o cara tem 
máquina, tem gráfica própria, tem uma equipe lá... de acabamento, a revista sai de lá... montou até uma frota de 
meia dúzia de Kombi na época, pra fazer entrega, pra distribuir. Tirar a distribuição do cara e ele distribuir. Só 
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que isso daí é a maior furada. O cara da banca não está nem aí. O cara da banca ele nem quer saber de comprar 
30, 40 gibi. Ele quer comprar 1 ou 2, vendeu, tchau. Ah o cara quer mais, amanhã eu trago, aí o cara pega um ou 
outro. Ele não investe dinheiro. Porque a Abril, ele pegou os caras das bancas, todas as bancas que existem, tem 
por aí, a Abril que colocou pra segurar os caras. Então sabe aquelas bancas porcaria que tinha antigamente de 
latão? Mandaram embora, acabaram... puseram de alumínio, coisa né, bonita, quiosque né. Aí o cara financiava 
esse... você bota esse, você bota revista da Abril aí... Tinha jogo de como colocar as revista, como empurrar 
revista, casamento, casar a revista com a revista. Aí o cara pegava dinheiro do cara né, e não precisava do banco 
pra financiar a Abril. A Abril pegava dinheiro do cara da banca. Aí o capital de giro da Abril era o dinheiro do 
cara da banca, não era de banco, né, era da banca. Aí sabe pra ele, o banco cobra juro e tal e é formalizado. Pro 
cara da banca não, “ô leva aí cara”, pague a vista ou se então você pagua daqui a 2 dias, coisa assim. Aí o cara 
tinha que pegar dinheiro... preciso levar 2 pau, 500 pau pra pegar Cláudia, Veja, Nova, aí tinha que entrar 
gibizinho Pato, Mickey, não sei o que, aí tinha que entrar num sei, aquele da Hannah Barbera que ele vendia 
bem, não sei o que, fazia um pacotão... ah dá 2 pau aí. Aí o cara levava...     

LEANDRO: Faziam venda casada... 

PAULO FUKUE: Aí, um mês, um mês e pouco, se não vendia o cara repunha. Mas até repor, ele empurrava com 
a barriga as outras, ele ia empurrando e o dinheiro na mão da máfia da Abril né? Então, sabe, esse esquema... que 
ninguém sabia disso. A gente sabe porque a gente ta no meio né? 

LEANDRO: Aham. 

PAULO FUKUE: Fica sabendo, através disso, daquele outro, mesmo na época a gente não sabia.      

LEANDRO: Eles davam a banquinha, mas em contrapartida tinha que rezar a cartilha deles. 

PAULO FUKUE: Eles não davam nada, eles vendiam pro cara, faziam o cara ficar comprometido... falavam “pô 
a Abril me forneceu uma banca”, achava que devia favor pro cara. Que nada, era jogada pra segurar o cara, 
entendeu? Então, então, então é tudo planejado. Aliás, tudo no mundo é assim né, tudo é assim. O que que não é 
assim, fala pra mim? Não existe nada que não é assim.  

LEANDRO: É... e dentro da Edrel como que era o Seto na época que vocês trabalhavam? Vocêr lembra quando 
você conheceu ele? 

PAULO FUKUE: Não, ele vinha uma vez por mês só.  

LEANDRO: De vez em quando vocês se encontravam... 

PAULO FUKUE: De vez em quando. “O Seto vem aí hoje.”. “Opa, então hoje eu vou aí.” Eu morava em São 
Bernardo também. 

LEANDRO: Aham. 

PAULO FUKUE: Depois que eu comecei a trabalhar na Edrel, a presença lá né, porque tinha que ficar presente, 
se não, não dava. Aí, ele aparecia... Depois que eu fiquei presente, ele aparecia uma vez ou outra no mês. Mas 
ele era um cara de pouco papo, sabe.  

LEANDRO: Fechadão. 

PAULO FUKUE: Ele não conversava muito não. Ele chegava, falava baixo, calmo né. Eu tinha que ficar dando 
manivela nele pra ele falar alguma coisa. Eu já sou mais falador.  

LEANDRO: Aham. 

PAULO FUKUE: Aí o Ikoma tem hora de falar. “Oi”. “Oi, tudo bem?”. “Tudo bem.” “E aí?” “Tá um sol...” não 
sei o que. “Ãaa”. 

LEANDRO: Não desenvolvia a conversa. 

PAULO FUKUE: É... parava aí. Eu que ia conversar com ele. Discutir tipo de história, como que é, vamos fazer, 
não sei o que. Eu queria discutir, mas... Na surdina, cada um fazia, meio, meio pessoalmente fazia... o Ikoma 
bolava tipo das história dele, Fikon, Sibele, Espiã de Vênus, aquela personagem meio defunta lá que ele tinha, 
com aquele corcunda lá, esqueci o nome dela... Então, a Satan Alma Penada, o Ikoma falou, “ô Paulo, eu vou 
fazer 100 histórias da Satan Alma Penada”. “Hã, 100 histórias?”, aí eu tenho 100 meses pra fazer, vou ter serviço 
pra 100... Tinha ideia de vender 100 revistas para a Editora Edrel né... Só por isso que ele queria fazer 100... 

LEANDRO: Ficava amarrado daí já... 

PAULO FUKUE: Como tava vendendo né, podia fazer 200, 300 que venderia né, se fizesse  quinzenal venderia 
também, vendia porque era bom. 

LEANDRO: Era uma época boa.  

PAULO FUKUE: Puta era muito bom, era uma coisa genial. Pra fazer coisa de brasileiro, feito no Brasil, coisa 
inédita. Ficom, a Espião de Vênus, aquela Alma Penada, puta, Paquera né... Maria Erótica, Meu problema, o 
Super Eros, era coisa que tinha leitor. Os caras eram fãs, aquela gostava daquilo.  
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LEANDRO: Isso dava bastante leitores porque a temática tocava mais a realidade das pessoas do que esses 
quadrinhos americanos, será que era isso?  

PAULO FUKUE: A temática... eles mexiam com você. Qualquer gibi, história em quadrinhos que a gente fazia 
era completamente diferente do americano e do europeu. Eles fazem uma história bem, dentro da história... A 
gente fazia a história que você, outro, outro, ia se tocar entendeu, a gente mexia com o emocional do brasileiro, 
então acho que... Ah o Minami também falava, nem o Moacir, nem o Giki, ninguém falava nada, “ah, faz o que 
você quiser aí”, “vamos lá, faz aí”, “ah não, não precisa explicar, faz, traz aí”, “ah vai, ta bom, vamos editar”, era 
assim.     

LEANDRO: Então, bacana até você comentar isso. Porque exatamente essa forma que você tá falando que o 
Minami era, de deixar bem livre para os quadrinistas desenharem da forma que queriam. Na Grafipar, conversei 
com o pessoal que trabalhou com o Seto, ele também era mais ou menos assim.    

PAULO FUKUE: É igual uma filosofia, levou a coisa certa, porque se você tolhe o criador, o cara fica 
enquadrando, aqui pode, não pode, é só... não pode sair do quadrilátero... aqui é redondo, não tem cerca... Faz o 
que você quiser, a tua cabeça é legal, você pode por isso, se você é criativo, você é bom, você é genial, mostra 
então. Faça.       

LEANDRO: Até o próprio Franco, ele comentou da outra vez que eu falei com ele, que ele ajudou... ele como 
subeditor do Seto lá na Grafipar...  

PAULO FUKUE: Ah sim. 

LEANDRO: E daí ele comentou que ele também fazia o papel dele quando eles organizavam os quadrinistas era 
só de marcar as datas da entrega, mas não de ficar dizendo o que é que tem que desenhar, o que que não, o que 
que é, o que que não é... Era bem livre né?  

PAULO FUKUE: Era a cultura do cara. O cara vem com ideia genial, sabe, se você enquadra o cara ele não sai 
daquela coisa, fica preso dentro do limite que você dá. Às vezes o limite que você dá, você também não sabe 
nada, às vezes é um limite bobo lá, você não tem aquela, ou o editor, “ah faz assim”, mas está na cabeça dele. 
Você tem cabeça melhor que o editor, por exemplo. Ou o desenhista também, outro, outro, tem a cabeça melhor 
que a do editor.  Não adianta ficar lá querendo fazer bonito lá, não porque eu sou o editor... tem essas merda 
sabe. Fala, “eu sou editor, mando e desmando”, depois “vai fazer do jeito que eu quero”, ah o cara às vezes não 
tem vivência nenhuma, o cara não sabe nada, é um ignorante, o cara não tem conhecimento de nada e quer 
mandar o quê? No livre pensar e criar dos autores pô? Os autores são autores porque eles têm criatividade. 
Desenhista também. Ele tem o estilo dele, experimenta aqui, faz do jeito que ele quer, deixa o cara fazer, não 
precisa o cara dizer “é tem que ser enquadrado desse tracinho assim bonitinho”, ah deixa o cara chutar, marretar, 
desenhar com pau, desenhar com lápis, desenhar com toco, deixa o cara... 

LEANDRO: O Shima sempre inventa umas coisas bem doidas né?  

PAULO FUKUE: Ah, o Shima só... cada vez que ele faz ele, ele disse eu não repito meu estilo. É, é bom, mas 
haja criatividade né? Então, porque o cara é bom. Ele vai fazendo coisa que você... você fala “poxa, o cara não 
pára de criar”, o cara só vai parar quando ele morrer... 

LEANDRO: Está com quase 80 anos e... 

PAULO FUKUE: Enquanto ta vivo ele vai fazendo coisa diferente. Isso que é bom da pessoa.  

LEANDRO: E dentro da... o foco da minha pesquisa, eu estou pesquisando principalmente a Maria Erótica. Você 
tem alguma coisa pra comentar da Maria Erótica da época que ela era publicada na Edrel?  

PAULO FUKUE: Eu não tenho muita coisa, sabe por que? Porque quem estava mais atrás de censura na época 
era o Minami. 

LEANDRO: Ah... 

PAULO FUKUE: No tempo do Minami que foi feito bastante Maria Erótica. Mas a Maria Erótica foi pra entrar 
nas revistas Histórias das Lutas, Garotos e Piadas, Mil Piadas, onde estivesse faltando material... A Maria Erótica 
tinha material de 15, 20 páginas né. Ele não tinha história curta, então... aquela revista  Mil Piadas publicou 
bastante, era formato Veja. Então, lá tinha que ter um monte de material, inclusive quadrinho, tipo erótico, a 
Maria Erótica né, o Paquera depois virou revista né. Então, então tinha que ter esse tipo de história erótica, 
engraçada, humorística.  

LEANDRO: A Maria Erótica então dentro da Edrel ela não tinha uma publicação exclusiva dela, ela fazia parte 
de outras que...   

PAULO FUKUE: Era uma história que... ele foi lá fez... publicou. Ninguém falou “ô genial”, só trouxe, publicou 
e o leitor mandava carta “ô que legal”, não sei o que, “parabéns”, “gostei”, aí o cara acabava sendo fã do 
personagem. Aí, através das cartas, mandavam dezenas, centena de cartas, a gente respondia lá... Toda revista 
tinha carta e a gente respondia todas as cartas mesmo mal criada, a gente respondia.  Eu respondi tanta carta 
quando eu fui editor lá. Então a gente publicava na íntegra, “é, vocês fazem revista porcaria, português ferrado, é 
uma merda, PQP”, aí xingava... Minami, Minami era muito esperto, publicava a carta do cara, do jeito que o cara 
tinha escrevia, tudo cheio de erro. Aí respondia tudo errado, é porque não sei o que, é ta vendo, essa carta que 
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você mandou também está tudo cheio de erro né, então melhor você ficar quieto, você também aprenda o 
português primeiro, você escreveu pra gente. Esculhambava com o cara. 

LEANDRO: Ele falava tudo...    

PAULO FUKUE: Não, não... E a gente falava mesmo... Ah não gostou, então compre menos, ou sei lá, vai 
procurar tua turma...     

LEANDRO: Vocês cutucavam então...    

PAULO FUKUE: Ah a gente dava a resposta conforme o cara mandava. Se ofendia a gente falava, é pois é né, 
você ta no caminho errado, vá procura outro caminho aí cara, tem tanta outra coisa aí pra você ver e tal pra você 
encher o saco, vai atrás de outro encher o saco...  E então era desse jeito. Então não tinha negócio de redação, 
redator chefe, subchefe, o caralho, não sei que lá, redator... Até chegar no redator você tinha que passar por dez 
caras e o redator,  um puta dum cara que tinha o cafezinho lá, não sei o que, é porque fala mais bonito e tal... 
Mas os caras não tinham experiência nenhuma, engravatado lá, bonitinho e tal. O cara quer impor isto ou aquilo, 
sabe, e quer que o cara faz pela cabeça dele. Que nem eu falei, às vezes a cabeça do cara pode ser tão curta que 
você fala não dá pra entrar né. Ele não tem miolo esse cara, eu vou falar o que? Vou seguir uma redação que ele 
quer, daquele jeito, não sei o que, faça ele então. Aí não tem capacidade, manda o outro fazer. A história a mesma 
coisa, vai fazer a história, vai... é mas aqui, não sei o que, não tudo bem, se mexer com religião, com aleijado, 
mexer com coisa assim não, a gente não, isso aí é antiético, nunca ia fazer isso.       

LEANDRO: E a Edrel tinha algum padrão assim, porque na Grafipar eles tinham um que a histórias tinham uma 
porcentagem de erotismo em cada história em quadrinho. Eles não ficavam dizendo o que tinha que ser feito, 
mas pelo menos tinha que ter pelo menos um “X” por cento de cenas de erotismo, lá na Grafipar em Curitiba. 
Aqui tinha alguma orientação desse jeito ou não? 

PAULO FUKUE: Não.  

LEANDRO: Se o cara quisesse colocar erotismo, colocava, se não quisesse, não colocava?  

PAULO FUKUE: Não. Não precisava colocar não. Era de você querer fazer... ás vezes você fazia uma auto-
censura né, ah isso aqui é exagerado né. Então você não fazia certas coisas porque era meio escabrosa assim, 
você não vai fazer né. 

LEANDRO: Não chegava a ter então nenhuma orientação de diretriz assim dizendo, tem que fazer de tal forma 
ou priorizar tal coisa? 

PAULO FUKUE: Não. A única coisa era não mexer com problemas físicos, religião, essas coisas, coisa de moral 
muito conservadora, coisa de igreja sabe, então não vamos mexer com essas coisas. Não mexendo com isso, tudo 
bem.   

LEANDRO: Porque até isso aí poderia reverter em problemas pra própria editora né, por causa da repressão.  

PAULO FUKUE: Lógico ué, sabe fazer piada com padre, sacanagem que os padres fazem, com o presidente da 
república, não sei o que, isso aí quem faz são os cartunistas, deixa pra eles fazerem, né. No quadrinho não cabia 
esse tipo de coisa. Mas eu fazia histórias que passavam em outro planeta... rapaz, depois que eu percebi, eu tava 
retratando muita coisa do Brasil. Aí o Maurício de Souza, uns tempos ele queria fazer argumento pra... ele falava 
“É Fukue, vocês são corajosos”, “pô Fukue você é corajoso...”, eu pô, “do que que ele ta falando?”, nunca 
entendi. Depois de um tempo que eu entendi o que é que ele tava querendo dizer.          

LEANDRO: ...No começo dos anos 70 ali ... 

PAULO FUKUE: Naquele tempo era o Médici pô, o pior presidente, o mais repressivo, cara bravo, era ele rapaz. 
Puta eu não sei como que não me penduraram. Ah aconteceu um caso aqui, que tá no livro do Gonçalo Júnior, 
não sei se você leu aquele que fala do que aconteceu comigo e tal. É que ele ainda falou por cima assim , numa 
boa. Mas se fosse botar suspense e emoção lá, foi pior, puta foi um negócio que... rapaz é, você não consegue 
entender como o ser humano pode ser ruim sabe. E na época eu pensei, puta eu fui no inferno pô, eu fui ao 
diabo. Um cara maldoso rapaz.     

PAULO FUKUE: ... Ué, eu não devo nada, eu não fiz nada de errado então, neu não tava preocupado. Depois 
que começou a acontecer as coisas, que eu falei “puta, o negócio é real né?” Aí fiquei preocupado né...    

LEANDRO: E por que que eles foram te interrogar?  

PAULO FUKUE: Porque eu tinha saído da Edrel e eu tinha um monte de artigo. Quem me passou foi o... ih 
agora eu não vou nem falar o nome dele, um escritor aí que é famoso, será que ele morreu já? E ele tinha contato 
em Portugal, contato aqui e ali, e nesse meio dos textos em lauda, 3, 4 laudas, 5 laudas, 10 laudas, ele falou “ó 
Paulo para publicar eu nem te cobro nada não”, “é publica aí, pra entrar na revista, é bom pra informação”. Ele 
passou coisa subversiva no meio...         

LEANDRO: Você não viu? 

PAULO FUKUE: Não é que eu nem vi, eu nem lia. Eu fui na confiança e era ingênuo sabe. Eu não tava 
pensando que era Ditadura... Eu falei olha, eu não tô roubando, não tô matando... Então, eu não sabia que a 
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ideologia passava nos escritos né, eu não tava nem aí.  Aí a gente mandava a pessoa que fazia texto, vai vai 
fazendo texto, faz isso aqui, faz isso aqui, pegava um monte lá e fazia. E deixava engavetado. Duas páginas, três 
páginas, cinco páginas, 7, 6 ou 8. Aí quando faltava 3 páginas, opa, tem um artigo aqui, 3 páginas, enfia aí pra 
poder rodar. Aí enquanto eu saí, o meu irmão ficou no meu lugar, ele também não sabia de nada coitado. Aí, aí 
eles publicaram e eu tinha saído mas o cara não deu baixa no meu nome na junta comercial e eu estava como 
sócio da Edrel ainda. E, por azar, era uma revista publicada bem antes e era uma revista de encalhe, ele 
arrancava a capa, botava dois, três, botava outra capa e botava na banca de novo, aí vendia tudo. Os caras 
gostavam de revista de almanaque de encalhe, porque era 3 revistas por 5 paus né. Aí cada revista custava 5, era 
15 pau. Aí passava 3, 4 meses, juntava um monte de encalhe que estava atrapalhando, “ô vamos vamos fazer 
encalhe”, manda aqui, manda ali, ô ta precisando lá, manda aí, mil, dois mil, cinco mil, se tiver, manda pra gente. 
Ele queria distribuir para o Brasil inteiro, então a gente... 

LEANDRO: Ele juntava elas e vendia 3 por um preço mais em conta? 

PAULO FUKUE: É, botava outra capa, rodava só a capa, colava e, ou grampeava e aí pegava esse gibi que tava 
perdido e vendia. Você apara ele pra vender como apara, aí tinha que cortar ele todinho para vender pra fábrica 
de reciclagem de papel. Aí dava uma “merreca” de dinheiro. Aí quando pegava o gibi que voltava ainda, a 
Kombi que ia pro interior, às vezes o cara arrancava a parte de cima daquela e mandava, só o título Garotos e 
Piadas, o gibi ficava com uns caras lá no interior na distribuidora. O que é que eles faziam, ah gibi ta aqui, eu 
vou mandar pro cara, vou pagar transporte por peso né, então ia ficar mais caro mandar de volta do que mandar o 
título. O título dava um pacotinho assim, dava 2 quilos e pronto. Ia lá dava uma tonelada, tinha que pagar frete 
né. Então queimava por lá mesmo. Aí um tempo, melhor devolver o gibi, deixa 3 meses aqui né, compensa 
arrancar a capa e juntar 3 ou 4 ou 2 e jogar de novo dali 3, 6 meses. Então faturava no distribuidor, o distribuidor 
esfregava a mão porque aquilo vendia tudo cara.          

LEANDRO: O que encalhava...     

PAULO FUKUE: O que encalhava... era almanaque de encalhe, tava até escrito almanaque, o cara sabia que era, 
mas ele deixou de comprar porque era caro né, quando era avulso, ficava esperando. “Deixa encalhar, depois eu 
compro”. 

LEANDRO: Pagava um terço do preço...     

PAULO FUKUE: Pagava um terço do preço e tinha um puta de um gibizão né.     

LEANDRO: E essa publicação que te deu problema que você não tinha visto era só texto então, ele não era 
quadrinho. 

PAULO FUKUE: Ah sim... Não... era texto. Era um artigo, tipo assim “é proibido proibir”,  não sei o que lá, 
negócio de comunista. Ah os caras leram, puta, esse aqui é subversivo. Aí me pegaram, dois caras. “Ah, vamos 
prestar depoimento” e daí vai embora. Que nada, os caras me prenderam 3 dias.  “Você está sob custódia”,  puta 
que palavra bonita né. 

LEANDRO: Mas chegaram a extremos, a fazer tortura ou só psicológico? 

PAULO FUKUE: Não, o cara ameaçou me jogar do prédio, lá do terceiro andar acho. “Vem cá, quantos metros 
tem daqui lá embaixo?”, eu falava “não sei”. Eu não tava com medo. Aí ele repetiu gritando  “quantos metros 
tem daqui lá embaixo?”, “pô, to te perguntando”, eu falava “pô, eu não tenho a menor idéia”.  É eu tava na 
minha frieza né. Falei sério e tal, aí o cara ficou puto, me puxou pelo braço, me encostou na janela repetiu 
“Responde agora, quantos metros tem daqui lá embaixo?”, eu falava “eu não sei, mas deve ter uns 10 metros, 12 
metros, sei lá”. “Já pensou, eu falar que você tentou fugir do interrogatório e pulou a janela?”. Puta, daí que eu 
acordei. Não é nem velado né, é uma ameaça real. Se bobeasse, capaz que o cara ia me jogar da janela lá 
embaixo. Fora a ameaça que o cara queria me pendurar no pau de arara, não sei o que. Tinha um molequinho 
nojento, filho da mãe, safado. O moleque acho que aprendeu a ser torturador eu acho.   

LEANDRO: Tava junto com o pai? 

PAULO FUKUE: É, o moleque tava olhando. Tava de terninho, um molequinho, quatorze, quinze anos, se é que 
tinha. O outro tinha cara de moleque, mas acho que já era de menor, tava lá. Ele falou, “ô seu moleque”, a hora 
que me liberaram,  “devolve meu documento aí seu filho da mãe”...”ah calma aí, dá um voto de confiança”, “ah, 
cala a boca”... Eu sei lá, se vão pegar meu documento e vão começar a sacanear né. “Então vai logo com essa 
coisa aí.” Daí querendo amaciar, “ah cala boca moleque, devolve essa porra logo aí”. Ah as daí eu já dei bronca, 
aí já não tinha perigo né, iminente. Então, era assim quando o corregedor no dia seguinte tava lá, ele veio lá, eu 
achei que o corregedor ia fiscalizar o que ta acontecendo. Aí eu chamei, “ô doutor, eu tenho que te contar”. Aí eu 
deitei o cara, PQP, o delegado ficou uma vara comigo, acho que ele me vê de novo vai me torturar mesmo. Aí ele 
pegou, meteu bronca no delegado, um outro delegado que, é corregedoria né. Se tiver excesso, os caras vêm dar 
pressão no cara. Ainda nessa altura o meu chefe que era Cláudio de Souza, que era diretor da Abril... Ele chamou 
o doutor lá que era advogado do sindicato dos jornalistas, me mandou lá. Ele falou, Paulo vem cá, o corregedor 
está chegando, vamos lá falar com ele. Antes eu tinha dedado o cara já, “vem cá, vem cá”, aí chamou... E aí o 
que aconteceu, “o delegado tá meio nervosinho aí olha”, aí mostrei minha mão, aí ele ficou meio bravo, não sei o 
que aconteceu, eu disse o cara tá meio nervoso aí, ele quebrou uma gaveta em cima de mim, e ta, eu me defendi. 
Ele não gostou que eu me defendi, eu falei “é doutor, isso aí é instintivo”, o cara vem te agredir, você se defende 
né. Ah, não é que estou desacatando o cara, você estava desacatando o cara, enfrentando ele. Não... você, 
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instintivamente você se defende né. Não, não sei o que, então ele queria que eu ficasse quieto, não falasse nada, 
deixasse pra lá, entendeu? Então doutor, mas precisa falar pro cara ficar mais calmo aí. Afinal não se pode 
agredir as pessoas assim. Até eu falei assim, a imprensa é livre pô, não gosto de ficar querendo oprimir desse 
jeito e tal. Deixa pra lá, eu vou falar com ele. Aí o cara acalmou... também, me fuzilou, me xingou, passou por 
cima de mim, eu falei, “ô doutor eu ia falar pra ele, é pra ser mais gente né”.  “É não quero mais falar com 
você .” “Não quero papo com você não.” Porque tinha levado bronca do outro, filha da mãe. 

LEANDRO: É, porque eles abusavam mesmo né...           

PAULO FUKUE: Ô rapaz, puta eu tava levando na brincadeira cara. E nessa o Dr. Marcílio tava lá, ele tinha 
levado uns tabefão também, tava tudo vermelho, nego que bateu na cara dele, acho que deve ter judiado dele. Ele 
que me dedou, é quem, quem.. é foi o Paulo que... Eu nem tava mais lá, quem ficou lá, pegou da gaveta, aquele 
que tava impresso e fez o mesmo esquema que eu fazia né. Tem 60 páginas, tem 57, falta 3, junta esse calhau aí e 
coloque aí. Tinha piadinha também montada, cabia aquele artigo, o cara enfiou lá, publicou. Aí pegaram, alguém 
falou “olha é coisa subversiva”. Aí pegaram almanaque que vinha de encalhe, quem foi? É, expediente, meu 
nome lá. Não, foram lá na Secretaria da Fazenda, não tava mais nem meu nome no expediente, já tinha tirado. 
Eu falei, “nem meu nome não tem aqui ó”.  Isso aí é coisa de encalhe, coisa velha, não sei o que. Ah pior, porque 
você deixou passar né. Aí como tava no tempo da Ditadura, no tempo pior ainda, deixou passar né, então agora 
eu vou pegar mesmo né. Daí piorou a situação. Daí aconteceu esse caso aí, três dias de molho lá.          

LEANDRO: Nossa, mas é... 

PAULO FUKUE: Eu fali pro cara, “olha você é responsável pela minha integridade física”. Atrevido o cara. Eu, 
não é que eu era corajoso não, é que não tava com noção do perigo que tava correndo, tava sem noção. Eu falei, 
imagina acontecer uma coisa dessas. Imagina, por que isso né?  

LEANDRO: É e saber o que acontecia. Onde é que foi, no DOPS que eles te levaram? Ali na Júlio Prestes, ali? 

PAULO FUKUE: É... não, não, na Piauí.  

LEANDRO: Ah... 

PAULO FUKUE: Rua Piauí. Lá é Departamento de Polícia de Ordem Social. Chama DOPS. Aquele era o prédio 
que torturaram o Vladimir Herzog lá. Acho que foi lá.  

LEANDRO: Mas então, você deu sorte de não ter sofrido uma agressão né? 

PAULO FUKUE: Aí, me enfiaram lá embaixo no porão e tinha uns 30, 40 caras lá. Jogando baralho, não sei o 
que. “Ô japonês o que que você fez aí ó?”. “Ah, eu não fiz nada.” “É todo mundo fala isso”. “Eu não fiz 
mesmo”. Aí eu expliquei, tal. “Ó entra aí cara, vai jogar baralho.” Aí fiquei jogando baralho com os caras. “E 
você cara, o que que aconteceu?” O cara tava sem dente, “ó o cara me deu um pau aí.” “Ô será que o cara vai 
querer quebrar meu dente?” Aqui você espera tudo, véio. Amanhã podem te pegar e quebrar sua cara também, 
pô. Ih, cara é verdade, é. Aquele negócio era fogo. O cara me assustando.  

PAULO FUKUE: Esse negócio lá no DOPS, então. Aí chegou a noite, puta vou ter que ficar aqui 3 dias, como é 
que eu vou dormir. Não tinha lugar. “Ah aqui não tem lugar, durma em pé”, não sei o que. Então tá bom, então 
eu vou dormir em pé. Tudo ocupado, umas beliche, um lugar sujo, troço imundo. Aí eu peguei e falei pô, eu vou 
sentar aqui e vou dormir no chão. Falaram, “ô japonês, se você dormir no chão, você ta fudido, as baratas vão te 
comer”, não sei o que. Cheio de barata aqui. Puta, e agora? Aí tinha uns três caras... rapaz, eu fiquei tão 
emocionado... Eram uns caras holandeses, uma rapaziada nova, jovem, de um pouco mais de... de maior idade. 
Aí falaram que eles estavam presos há 4 meses. Tavam branco, pálido... Eu falei, cara, parece que tá doente. Aí, 
não sei quem me falou, esses caras foram presos, pegaram os caras em alto mar ou sei lá, chegando no porto e 
eles estavam com um monte de fita pornográfica. Eles vinham da Holanda, estavam trazendo material 
pornográfico, que lá era...  

LEANDRO: Livre né... 

PAULO FUKUE: É. Então os caras estavam trazendo pra vender aqui no Brasil, que nem traz cocaína, essas 
coisas. Estavam trazendo um lote aí, os caras pegaram, prenderam e iam despachar os caras pra Holanda, mas 
tem burocracia e tal, então nessa brincadeira os caras estavam presos lá, não se eram 4 meses já. Falei, puta, 
coitados. Aí o cara me chamou assim, falou alguma coisa, não sei o que, aí ele falou, “é, dorme na minha cama”. 
Depois eu fiquei sabendo, é acho que eles falaram dorme na minha cama que a gente dá um jeito de dormir. Eu 
fiquei tão sensibilizado, quase chorei sabe. O cara oferecer a cama dele pra eu dormir pra não dormir no chão. Aí 
eu falei, cara você vê solidariedade né, eu nem conheço o cara, o cara nem me conhece, o cara é holandês pô. Aí 
eu fiquei sentido, assim sabe quando você se toca, a solidariedade não tem fronteira né.  

LEANDRO: E dentro das técnicas de produção de quadrinhos na Edrel. A galera usava mais, era bico de pena, 
pincel ou eles se inspiravam em algumas outras coisas mais diferentes assim. Como que era produzir os 
quadrinhos assim?    

PAULO FUKUE: Ah, cada um usava o que queria. Uma vez o Shimamoto foi na Panamericana de Arte, quando 
estava estudando lá, ele falou eu faço desenho com isso, com aquilo. Antigamente tinha um pincel chamado 
Tigre, acho que tem até hoje, tem um cabo cor de laranja, é um pincel ferrado, durão sabe, é nacional. A gente 
usava aquele pincel holandês Windsor, vinha da Holanda, da Alemanha, aquele era pincel de pelo de Marta. Você 
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comprava número 1,2,3,4 até número 10 ou 12. Eu usava esses pincéis. Aí ele falou, “ô rapaz esse pincel é muito 
caro, eu to usando pincel Tigre”. O Shima falou, olha eu dou uma limada no ferrinho, então ele fica maleável. 
Porque na ponta ele é duro, ele lambe assim né, do jeito que ele cortou ficava o dobro da parte da pena e então 
ele podia jogar pincelada, então dá pra manejar. Então daí o estilo dele saía legal. Fazia história de terror, cada 
traço desse tamanho.  

LEANDRO: Fazia um traço só.          

PAULO FUKUE: Aqueles curtinho você vai ter que levar devagar, não vai poder jogar. Assim, pincel comprido, 
ele molhava lá e... às vezes falhava, mas ficava bonito onde dava a falha né. Então, eu também aprendi fazer 
isso. Eu pegava bambu, cortava, afinava, molhava no tinteiro, fazia de bambu “ta, ta, ta, ta”. Como um palito de 
dentes. 

LEANDRO: Desse tamanho?          

PAULO FUKUE: Às vezes afinava, ele ficava estragando, engrossando, afinava e fazia os quadrinhos assim. 

LEANDRO: Um risco mais seco?           

PAULO FUKUE: Mais secão, depois completava assim com pincel, mas... Ou então usava bico de pena. 
Comprava aquelas penas assim, bem fininha, ou aquelas penas mais grossas. Então você usava, depende do que 
você ia fazer. O Ikoma usava muito pincel. O Seto não usava muito pincel, eu acho. Ele tinha uma caneta de... 
tipo caneta de tinteiro, e ele fazia com aquele lá. Aquelas que têm uma pena bem comprida assim, pena antiga, 
metia bala. Ele preenchia de tinta preta e canetinha daquela de escrever mesmo sabe?      

LEANDRO: Mais a pena então. 

PAULO FUKUE: A maioria da Maria Erótica acho quer foi feito com aquilo lá.  

LEANDRO: Com a pena então. 

PAULO FUKUE: É com a pena mesmo.  

LEANDRO: Ele não variava tanto então, ficava mais na pena, ao contrário do Shimamoto que inventava mais 
moda. 

PAULO FUKUE: O Shima usava qualquer coisa que ele inventava de usar, ele usava. Eu uso mais pincel, então 
quando eu fazia traço com pincel ficava melhor, ficava mais macio. Pena que a maioria dos caras não faz mais 
pincel. Uma que é caro, outra que é muito mais cômodo você pegar essa canetinha rótulo. Essas porcaria que tem 
aí de ponta de fibra, só que sai caro. Porque custa caro, você usa duas, três vezes e acaba e seca né. Então no fim 
sai mais caro. Pincel com tinta nanquim sai mais barato, embora o pincel seja caro, né?  

LEANDRO: É. 

PAULO FUKUE: Então fica aquele traço durão, perde aquela mobilidade e pincel não, você dá aquela nuance, 
aquela suavidade, dá pra fazer coisa pincelada, sombra e tal. Que nem um quadro que fazia, então pincel dá 
muita...  

LEANDRO: Você pode variar a espessura né do traço depois. 

PAULO FUKUE: Você fica livre com ele, essas caneta não, ele segura sua mão, sua mão ta seguro, tá preso né? 
É mais lento e tal, então... 

LEANDRO: E como que era o processo de criação dos quadrinhos dentro da Edrel, por exemplo. Já vinha o 
roteiro pronto daí... 

PAULO FUKUE: Não, cada um fazia o seu.  

LEANDRO: Ah vocês faziam o roteiro também? 

PAULO FUKUE: Eu e minha equipe fazia tudo nosso. O Nico Rosso fazia o dele, o Ikoma ninguém fez roteiro 
pra ele, sempre fez sozinho. Seto, ninguém fez, ele sempre fez sozinho. Eu, sempre fiz sozinho. 

LEANDRO: Então você fazia o seu roteiro e ilustrava a sua própria história?   

PAULO FUKUE: É eu que fazia o roteiro, ilustrava e meu irmão letreirava ou eu letreirava. Qualquer outra 
pessoa que tenha letra boa pode fazer. Eu tinha que usar a mão pra fazer os desenhos e tal né. Ás vezes o cara 
que letreira não sabe desenhar. Ás vezes sabe desenhar, mas não sabe da arte final, pincel, caneta, o que seja, aí 
você letreira, faz balão. Eu fazia praticamente sozinho, tudo. Mas só que é... A gente tinha que produzir, você 
produz 50 páginas, você bota equipe você produz 100, 120. Então, precisava né. Principalmente porque você vai 
dividir o dinheiro com o pessoal, mas cada um ganhava uma “merreca” que dava até dó. Hoje eu penso coitados 
dos meus irmãos, eles não ganharam nada, os caras camelaram pra diacho e não ganharam nada. Aí eles saíram 
de lá. O Roberto meu irmão, ele que entrou, ele ficou melhor que eu. Ele desenhou pra Disney, Tio Patinhas, 
Mickey, Pateta, Pluto, Os Três Sobrinhos, Pato Donald. Ele desenhava mais Mickey, ele tinha mais jeito com o 
Mickey. O pessoal gostava do Mickey dele.    

LEANDRO: Aham. 
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PAULO FUKUE: Então ele fez todo o jeitão rapaz. Depois ele desenhou TV Colosso, saiu gibi não saiu? 
Aqueles cachorros lá?  

LEANDRO: Aham. 

PAULO FUKUE: Ele desenhou Ayrton Senna, aquele Seninha, desenhou o Fofão, meu irmão é muito bom rapaz. 

LEANDRO: Mas legal você comentar isso da Edrel porque nesse ponto era um pouco diferente da Grafipar. Na 
Grafipar, eles eram mais setorizados nesse ponto, porque tinha uns que eram só roteiristas, outros que só 
desenhavam. Mas acho que a Edrel pareceu ser mais autêntica. O artista fazia tudo desde o roteiro até...  

PAULO FUKUE: Você não dependia de ninguém cara. Você tinha que produzir o roteiro, cadê roteirista? Tinha 
pouco avulso né. Ô faz história, levava 2 meses pra fazer uma história. Aí trazia meia dúzia de página. Ah, não 
dá. É meia dúzia por dia que tinha que fazer. 

LEANDRO: Então era questão de agilidade que não pegava mais... 

PAULO FUKUE: Tem que fazer depressa. Então apareceu o Wilson Wissamoto, apareceu lá. “Ah eu queria falar 
com o Paulo”, “sou eu”. Ele pensou que eu era um baixinho, gordinho, era um alto, magrelão, tudo engravatado 
né. Tava na Edrel na época já. “Ah cara, você é o Paulo?”. “Uai, eu mesmo por que filho?” “Pensei que fosse um 
cara baixinho, gordinho”, porque fazia imagem assim, pela história ele achava que eu era desse tipo.       

LEANDRO: Você criou uma imagem pelo quadrinho. 

PAULO FUKUE: Eu tinha 47 quilos, eu era um esqueleto puro rapaz. Ainda engravatado, usava termo bem 
justinho né. Eu tinha vergonha de usar roupa larga, parece que estou nadando dentro. Era essas coisas. Aí ele, 
“eu queria escrever quadrinho”. Queria escrever moda caipira, pra esses Chitãozinho e Chororó, essas música 
de... de... 

LEANDRO: Sertanejo. 

PAULO FUKUE: Sertanejo, não sei o que. “Eu queria escrever livro de poesia”. Ah vá... “Queria escrever 
quadrinho, será que eu sei?” “Então escreve.” Aí numa semana ele apareceu com um  monte, escrito tudo corrido 
assim sabe? Não explica nada, só o diálogo, o fulano falou não sei o que, aí aconteceu não sei o que, nego tava 
dentro da casa, tava mirando não sei o que, ah ele escrevia mais ou menos. Aí eu transformava ele em linguagem 
de quadrinho, botava um diálogo melhor e tal. Aí pagava uma... coitado ele queria fazer, não tava nem 
preocupado em quanto ia ganhar. Mas também nem podia pagar muito porque a gente recebia pouco. Última vez 
que eu dei uma reajuste pro Nico Rosso, ele era 30 pau a página. É que nem hoje você ganhar o que? Não dá 
nem pra corrigir. Era equivalente a você ganhar 30, 50 reais por página, completo, prontinho pra fotografar e 
imprimir. Com letramento, tudo. Equivale a 50 pau de hoje. Não é nem atualizado o custo, que a Abril pagava 
300 pau, quando a gente recebia 30 pau, 35 pau, eles pagavam 300. Mas era Disney, só que eles vendiam pro 
estúdio depois tirava a diferença aí. Mas só que letrista, ganhava aí 10 pau, o argumentista ganhava 
cinquentinha, por exemplo. O desenhista ganhava 50, aí não sei quem pra limpar lá o papel ganhava não sei o 
que, aí no final dava mais ou menos 300 reais. E a gente ganhava 10%, nem isso. Uma vez o Nico Rosso chegou, 
ele fazia história de terror, ele veio com uma nota fiscal. “Ô Nico tá errado aqui, você ta cobrando 35, é 30”. Aí 
Nico falou, “Paulo, vem cá, sobe a luz você paga, sobe a tinta você paga, sobe o papel você paga, sobe o salário 
você paga, sobe água você paga, por que é que você não pode pagar pro desenhista 5 reais a mais?” “Nico, PQP 
você tem razão, tá, tudo bem”. O cara me deu uma moral, ele ficou bravo rapaz. Depois eu podia falar, eu vou te 
dar 50 pau né, mas não dava pra pagar, a revista tava deficitária e tal. E eles faziam porque gostava de fazer, não 
era por causa do dinheiro. Não podia ninguém nem aparecer lá, ainda mais tipo que nem o Nico. Aí ele botou um 
japonezinho, sabe novo rico, que ajudava ele, aí ele usava método, meio fotográfico. Aí tinha umas história que 
ele fazia, a gente sabia que era tirado fotografia e tal né, ali tinha pantanal, aqueles capim canudo, a gente sabia 
que era, não era inventado, era copiado do natural né. Então a gente percebia, então era caprichado e o cara 
ganhava uma mixaria. O Nico pagava uma droga pra ele também. Sabe, tava doido pra tomar um cafezinho eu 
acho. Ficou bastante tempo, depois ele sumiu, nem sei onde ele tá. Aí o Nico mandava essas histórias e tal, aí 
entrou o Lucchetti queria fazer, ah eu vou fazer uma revista assim, assim, de demonologia e isso e aquilo, tal. Aí 
fizemos uns três números, falava só sobre demônio, vampiro, coisa ruim. Até que vendeu.              

LEANDRO: Uma vez me chamou um pouco atenção uma idéia que o Seto trabalhou a Maria Erótica, que tem a 
Valentina do Crepax né, e tem muitas semelhanças. São dos anos 60 os dois, a Valentina também tinha uma 
profissão, acho que era fotógrafa, se não me engano e ainda tinha esse negócio de manter reprimido o desejo, 
mas daí na intimidade ela era...     

FRANCO: A Valentina era modelo, porque o fotógrafo era o marido dela, que era o personagem principal. Era o 
Neutron, que era um super herói. E ele, passadas umas 4 ou 5 histórias, ele deixa praticamente de aparecer 
porque ela ganha muita importância. Ela, tem sequências que está como fotógrafa, mas ele era o fotógrafo. Ela 
era modelo. 

LEANDRO: Nesse ponto até, a Maria Erótica começa assim né. Pelo menos lendo o material que o Gonçalo 
publica, ele comenta que ele começa com o inspetor 00 Pinga que depois era coadjuvante dentro da história, e 
depois ela surge como...      

PAULO FUKUE: Ela era coadjuvante.  
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FRANCO: Ela também ganha... Mas acho que o Seto naquela época não tinha contato com Crepax, essas coisas 
aqui.  

PAULO FUKUE: Tinha nada, é coincidência. 

LEANDRO: Que legal, que legal. 

LEANDRO: Eu estava conversando bastante aqui com o Paulo. Estava comentando até, achei bacana que da 
geração de vocês, é interessante que, que relato seu, dele, do Shimamoto, eu consegui falar com o Shimamoto 
esses tempos atrás, ano passado ele esteve na Bienal de Quadrinhos. É que na verdade foi o cinema né?      

FRANCO: Acho que sim, porque já havia cinema antes de tudo né, antes de ler um gibi já aparecia a imagem né.  

PAULO FUKUE: A gente ia no matinê né. Tinha aquele seriado que tinha 7 ou 12 capítulos né. Aí você batia o 
pé quase que derrubava o cinema né? 

FRANCO: O pessoal ficava nervoso... A molecada batia o pé na hora que chegava... quando o Zorro...  

PAULO FUKUE: Você lembra a Legião do Zorro... Tinha uns 40 ou 20 não sei.  

FRANCO: Lembro... É dos anos 40, 44.   

PAULO FUKUE: Não, não tinha 40 personagens.  

FRANCO: Ah 40 personagens.   

PAULO FUKUE: Tudo mascarado igual ele né? Então o Zorro principal, vinha no cavalo, é começa aquela 
música e a legião do Zorro. Aí aparecia lá da pradaria que ele tava andando aparecia mais dois ou três, daí 
aparecia mais dois, três, dois, três. Lá na frente tinha uma quadrilha de Zorro todo vestido igual ele assim. Ele já 
tinha cumprido uma missão... Putz a Legião do Zorro... Puta a molecada ficava tudo louco, batia o pé, nossa!   

FRANCO: A molecada ficava... Era uma coisa lúdica. A gente tinha uns 8, 10 anos de idade...   

LEANDRO: Até agora o Paulo comentando isso, achei bacana que agora eu consigo ver a forma de produzir 
também, da Edrel e da Grafipar era distinta. Eu tava comentando aqui, por exemplo, que você comentou da outra 
vez que nós nos encontramos, na Grafipar tinha uma setorização, tinha pessoas que cuidavam do roteiro, outros 
dos quadrinhos...  

FRANCO: Na Edrel, cada um tinha que fazer tudo. 

LEANDRO: Exatamente, é. 

FRANCO: Mas eu acho que, isso que você falou agora também assim, da idéia que tava no ar é que os autores 
da Edrel parece que estavam dentro daquela concepção daquela idéia sabe. Todo mundo pensava mais ou menos 
daquele jeito né.   

PAULO FUKUE: E cada um criou o seu gênero. É, e a gente não tinha interferência nenhuma, cada um criou por 
conta dele. “Ah eu fiz isso”, trazia. “Pô que legal”. O outro “ô que legal”, o outro... genial né. Mas cada um nem 
conversou e fez o seu gênero né? Isso é incrível. Até o Gilson falava assim “é, isso aqui vai ser o baluarte das 
histórias em quadrinhos nacional”. Eu fui convidado pra fazer o Guerra e não sei o que...      

PAULO FUKUE: Ele foi convidado pra fazer as capas e pra ele comandar a revista de guerra. Que ele gostava, o 
negócio dele era guerra e chegou um dia ele falou “esses orientais, vamos montar aqui uma fortaleza”. Gente, 
mas o que é que ele tá falando? Que a gente tava discriminando, juntando um monte de japonês? E não deixava 
nenhum brasileiro entrar e tava criando esse negócio entre eles. Ele tava criticando pô. Não é isso o Gilson, é que 
por acaso juntou essa turma e cada um ficou produzindo. Então como preenchia todas as necessidades, na época, 
da Edrel, então não tinha assim espaço de dizer “ó eu vou abrir espaço pra mais gente”, a gente tava dando conta. 
Aí entrou o Gilson, porque o Gilson era da família, ele entrou mas não fez quase nada, o Gilson fez uma coisa ou 
outra né. Então, ele entrou né como estrangeiro lá, né. Não era questão de preferência por japonês ou por esse, 
aquele. Aconteceu, mas ele, na opinião dele “não, esses caras estão montando aqui o Samurai”, não sei o que.     

LEANDRO: A Yakuza.  

FRANCO: Mas você também começou com o Minami ou não, você já tinha publicado antes alguma coisa? 
Começou com o Minami também. Que é o mesmo método. O que é interessante, que eu vejo assim, que o 
Minami entra num momento que existia espaço pra fazer quadrinho brasileiro né, só que as pessoas não sabiam 
como. E ele foi criando essa possibilidade através de tentativas.  

PAULO FUKUE: O mais engraçado, Franco, é que não apareceu nenhum desenhista que trabalhava na área 
apareceu na Edrel.  

FRANCO: Exatamente. 

PAULO FUKUE: Eu não sei porquê. Será que eles achavam que era fechada? 

FRANCO: Não, segundo o Gideoni mesmo, o pessoal não conseguia dar conta do que eles já faziam. Então 
quando surgiu a Edrel e com muito mais páginas, as pessoas não conseguiam fazer e também assim não tinha um 
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título como era de terror. Se bem que a Edrel também não tinha nenhum título que era de terror, mas já tava 
com... o pessoal foi sumindo né. Porque os autores brasileiros eles só publicam, mesmo o Shimamoto né, os 
autores brasileiros, eles começaram a ser perseguidos por serem quase todos comunistas ou ligados a esquerda. 
Aí começou a haver muita perseguição e esse pessoal saiu da área, foi saindo, e só tinha gente nova. Esses 
novos, eles não conseguiam ter produção, né. Não faziam muitas páginas.     

LEANDRO: Estavam ainda aprendendo né. 

FRANCO: Estavam aprendendo. Então Tárgula daí, por exemplo, deixou de ser produzido pelo Zala e pelo Nico 
Rosso pra ser feito pelo Moacir Rodrigues que era um cara novinho.  

PAULO FUKUE: É tudo começando. 

PAULO FUKUE: Na Edrel tinha esse negócio de ideologia, nada, ninguém tinha nada de ideologia. Era divertir 
fazendo quadrinho, era um negócio assim bem nesse sentido, nada de dirigir por causa disso, por causa daquilo. 
Eu publiquei umas histórias que tinha muito de política porque eu sempre fui, assim, contra guerra, essas 
besteiras. Então fazia muita história de ficção de um outro planeta, por isso que fazia muita invasão de marciano 
e não sei o que, que queria ver o que é que está acontecendo que o cara tá soltando bomba atômica aqui e tal, ta 
afetando o nosso sistema, tá mexendo com universo, né. Então eu sempre critiquei, isso é verdade, mas porque 
eu sempre achei que o mundo devia ser pacifista, não de fazer guerra. Era uma crítica que eu fazia. E algumas 
vezes quase caía, batia quase em cima do que o governo tava fazendo, véio.  

FRANCO: Coincidia né? 

PAULO FUKUE: Coincidia.  

LEANDRO: E os caras caíam em cima ou não?  

PAULO FUKUE: Então, das revistas em quadrinhos assim, não. Só dos textos que alguém passou pra mim “por 
de debaixo do pano”. Acho que ele quis infiltrar e eu entrei nessa. 

LEANDRO: Tem uma coisa curiosa que o Paulo tava falando, que na visão dele, a Edrel, além da repressão da 
questão da Ditadura, ele falou até as outras editoras tinham um pouco de inveja do desenvolvimento dessa e 
ficavam fazendo denúncias pro governo pra baixar ali.     

FRANCO: É, é. Principalmente as editoras grandes, né, como a Abril principalmente.  

PAULO FUKUE: A Abril uma vez, tentou comprar a Edrel sabia?  

FRANCO: Ah, é? 

PAULO FUKUE: Sabe essa história? 

FRANCO: Não. 

PAULO FUKUE: A Abril chamou o Minami, queria conversar com ele, queria comprar a Edrel. Comprar, onde 
passar o título tal, tudo. Ele ia queimar tudo, porque não tava agüentando a Garotos e Piadas, não sei o que. 

FRANCO: Vendia muito.  

PAULO FUKUE: Então tava, não sei se chegava a esse ponto de atrapalhar a Playboy, ou a Revista do Homem, 
não sei o que, ele mandou mudar nome pra Revista do Homem, não sei o que... é coisa assim. Então nessa época 
a Abril ofereceu um bom dinheiro e o Minami falou “não, não tá a venda, fica na sua que eu fico na minha”.   

FRANCO: É que o sonho do Civita, não o do velho, mas o do Roberto Civita, que na verdade a editora Abril 
toda a fase dela é o Roberto Civita. Desde a Quatro Rodas e tal, é ele que vai fazendo, fazendo, apesar do pai de 
ser o dono, o sonho dele era fazer a Playboy e eles não conseguiram, eles fizeram a Revista do Homem. A 
Revista do Homem foi em 72 que eles lançaram acho, e a Garotos e Piadas realmente... Isso, nesses livros de 
jornalismo eles falam isso. A Garotos e Piadas era uma pedra pra eles porque vendia muito, em relação... pegava 
o público deles né.  Não de conteúdo, o conteúdo era completamente diferente né, porque era piadas e crônicas... 
mas, acontece que o cara que tinha uma graninha ele tinha 10 conto ele comprava a Garotos e Piadas, enquanto 
que a Playboy custava 30.     

LEANDRO: E tinha uma linguagem mais autêntica. 

FRANCO: É linguagem popular e tal. 

PAULO FUKUE: Mas é linguagem de povão né, é outa coisa.  

FRANCO: Tinha o público da outra também. 

PAULO FUKUE: O Playboy é intelectual.  

FRANCO: É, exatamente. 

PAULO FUKUE: O Ignácio de Loyola inventava não sei o que, essa turma grande que escrevia artigo, opinião 
não sei o que, qualquer coisa, uma crônica. E a Garotos e Piadas não, era popular. Não era popular assim de 
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coisa baixa assim, mas era no nível...   

LEANDRO: Do tema que as pessoas discutiam...  

PAULO FUKUE: É... é que batia em cima do que o pessoal que lia quadrinho, lia gostava né. Então, ganhou, 
angariou leitor aí nesse esquema que foi montado. Mas também não foi nem pensado, vamos fazer assim... 

FRANCO: Acho que tudo foi por acaso.  

PAULO FUKUE: Tudo. Na Edrel não foi nada programado. Tudo tava pra acontecer. 

FRANCO: Inclusive aquela exposição lá do MASP, que foi uma coisa importante, não sei se foi falado né... Você 
participou daquela exposição, você foi lá também?   

PAULO FUKUE: Fui...  

FRANCO: Que teve assim, os franceses abençoaram as histórias em quadrinhos. Era uma benção, que era uma 
coisa de arte. Isso em 1964 em um lugar chamado Bordiguera. Teve um salão de arte Bordiguera na Itália que 
sagrava as histórias em quadrinhos como arte. Isso evoluiu depois e foi em Lucca na Itália e depois o Louvre fez 
uma exposição de histórias em quadrinhos como agora no MIS, só que foi no Louvre.        

LEANDRO: Ah, eu quero ir lá amanhã ainda. 

FRANCO: É? Então o Louvre bom, fez uma exposição de histórias em quadrinhos. Essa exposição do Louvre, 
parte dela na verdade, veio pro Brasil, veio pro MASP. Quando esta exposição veio, eles lançaram o livro 
também do Francis Lacacin  , com tradução, tal. E essa exposição ficou dois meses, se não me engano. Só que 
quando foi feita essa exposição, o Gedeoni que está aqui nesse livro que eu te dei agora, ele e o Minami, 
juntaram trabalhos da Edrel, grande maioria da Edrel e de outros editores, paulistas na verdade, não brasileiros, e 
montaram uma exposição às pressas na Gazeta. O prédio da Gazeta fica a cem metros do MASP, né. Então, o 
que que eles fizeram, voltaram aquela exposição que tava e o Gideoni foi lá chamar os caras né, olha não tem 
quadrinho brasileiro aqui, vem, vem e então os franceses foram pra lá. Quando eles chegaram lá, eles viram que 
tinha quadrinho de samurai. E tavam divulgando que eles eram os primeiros a fazer samurai no Ocidente.          

LEANDRO: Os franceses. 

FRANCO: Os franceses. Robert G. tava fazendo quadrinhos de samurai, diferentes, e tal, e ele tava no Brasil. 
Robert G. veio pra cá. Aí viu lá, puta tem um monte de trabalho do Seto e do Paulo, de Samurai.  

FUKUE: Já tava lá.  

FRANCO: Mas naquela época já tava o seu também né? Foi em 70.  

FUKUE: Eu não lembro. Acho que não.  

FRANCO: Em 1970 já tinha um monte, só que a exposição do MASP eram de ampliações fotográficas e a da 
Gazeta eram originais mesmo, aqueles originais grandões, tal colado lá... Foi improvisada. Agora, não existe 
registro dessa exposição assim na imprensa, não tem, o pessoal não publicou nada, naquela época ainda os 
quadrinhos eram perseguidos né. Então a gente não acha registros, os registros que tem são orais e pessoas que 
viram, que falam. E a gente dos quadrinhos que fica cutucando isso aí, lembrando que teve essa exposição.     

LEANDRO: Que ano? 

FRANCO: Tem algumas fotos lá da exposição, aliás tem muitas fotos.   

FUKUE: Ah, eu tenho uma ou outra foto também. 

FRANCO: Que são os registros... e é uma exposição importantíssima né. E tem Maria Erótica lá. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM KEY IMAGUIRE JUNIOR  79

LEANDRO: Primeiramente acho que eu gostaria de saber sobre uma breve apresentação sua.  

KEY IMAGUIRE: Então, é, Key Imaguire Júnior, Arquiteto de graduação, historiador de mestrado e doutorado e 
assim uma longa carreira de mais de 50 anos lindando com quadrinhos, né. Como todo mundo, começa assim 
como uma paixão de leitor e no meu caso evoluiu assim pra leitura de muita crítica, história dos quadrinhos né. 
E, enfim né, foi... e até hoje sou um leitor apaixonado de gibi.   

LEANDRO: Você lembra mais ou menos como que foi que começou esse seu interesse pelos quadrinhos? Como 
que se deu? 

KEY IMAGUIRE: Bem, veja. Eu sou de uma geração em que os quadrinhos eram mal tidos tá. Então os pais não 
permitiam quadrinhos em casa, a não ser duas publicações, que eram o “Pato Donald”, que aqueles patinhos 
eram considerados uma coisa inofensiva, né, e o “Sesinho”, que foi uma publicação muito importante ainda 
pouco conhecida e que era permitida nas casas porque o editor era um educador muito conhecido que era o 
Viriato Correia. Então essas duas a gente podia ler. Mas, toda movimentação de quadrinhos nos anos 50 e 60, 50 
principalmente, e uma parte da década 60, eu perdi porque não eram permitidos em casa.     

LEANDRO: Isso era uma influência do próprio Estados Unidos né? Na época do macartismo que eles criam 
uma lei que acaba barrando... 

KEY IMAGUIRE: E principalmente o livro que é um caso muito curioso que chama-se “A Sedução dos 
Inocentes”  que nunca foi publicado no Brasil. Mas ele penetrava através das “Seleções Reader´s Digest”, tá. 
Que fazia uma campanha assim forte contra quadrinhos né. E... é... enfim quando vou me liberar disso vai ser 
quando eu vou é... quando eu to na universidade né, vou estagiar no IPPUC e conheço o arquiteto Domingos 
Bongestabs.     

LEANDRO: Só pra situar, nos anos 60 isso?  

KEY IMAGUIRE: Isso seria 66, 67 né.  E o Domingos já era um leitor mais maduro de quadrinhos né, e ele 
percebeu que eu gostava daquilo e começou a me indicar principalmente quadrinhos da linha européia. Daí que 
eu descobri que quadrinho, vamos dizer, não era só humorístico, não era só aquela coisa infantil né, mas que 
podia ser uma coisa com muito conteúdo. Vamos dizer assim, uma linha intermediária entre a literatura e o 
desenho.   

LEANDRO: E acho que é mais ou menos nessa época que a gente vê que ele começa ater um conteúdo um 
pouco mais consistente né?  

KEY IMAGUIRE: Não. Começa antes. 

LEANDRO: Eu digo assim talvez de aspecto um pouco mais psicológico. Porque a gente vê antes...  

KEY IMAGUIRE: No quadrinho? Não, o quadrinho não. O quadrinho ele tem assim, a sua maturidade máxima 
um pouco antes disso. Aí pela metade da década de 60, quando a... 

LEANDRO: Isso que eu me refiro né, porque acho que nos anos 60 que ele começa a ter uma apreciação mais 
pra adulto, além da questão do erotismo, mas por ter temas mais...    

KEY IMAGUIRE: E principalmente surgirem revistas que tratam o quadrinho não como uma coisa assim, 
comercial né, mas como impostação gráfica melhor, com seleção de matérias. E principalmente a entrada de 
críticos que o, por exemplo, Umberto Eco, e tem outros também, que vão tratar né, do quadrinho como uma 
forma de arte, não vão ter aquela coisa assim de, sem importância né.   

LEANDRO: Sim, sim. Outra questão que eu gostaria de ver é, como que você vê a importância de Curitiba como 
sendo a primeira capital do Brasil a ter uma Gibiteca?   

KEY IMAGUIRE: Bom, aí é o seguinte. A Gibiteca é assim né, que na década de... também já na década de 70, 
existia um movimento que era chamado Fanzines. Aqueles autores, pessoas que... artistas que queriam trabalhar 
com quadrinho mas que se sentiam frustrados porque não tinha mercado. Ou o mercado rejeitava. Então eles 
faziam as suas histórias. Nessa época também começou a se tornar comum também a Xerox né, fazia uma 
publicação Xerox, muitas vezes né, impressa e saiam vendendo na universidade, coisa assim.    

LEANDRO: É.. é... Acho que esse padrão, essa característica é bem peculiar do movimento de Contracultura se 
agente for pensar.     

KEY IMAGUIRE: Sim, tá vinculado. Tá vinculado a Contracultura também né. Porque aí né, aquela coisa que 
você distribuiu, você não tinha problema com censura, né, você vendia pra quem você queria né, e era uma 
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coisa, enfim, era um tipo de atividade livre. Daí, aqui em Curitiba, a representante desses fanzines era a Casa de 
Tolerância. Que é um nome que eu não gosto porque não tinha nada a ver com erotismo, era uma conotação 
assim descartista... para ser colocada no mercado tinha que se prostituir.  Tem que desenhar pra sindicates 
americanos e coisas desse tipo assim. Mas enfim, essa... No tempo que surgiu essa Casa de Tolerância, era 
coordenador da Casa Romário Martins e depois virou Casa da Memória. E esse pessoal que fazia a Casa de 
Tolerância, não tinha onde se reunir, então se reuniam no meu escritório, na Casa Romário, enfim, não tinha 
lugar né. E eu comecei a pensar assim, não, a Fundação Cultural podia ter um espaço né, pra esse pessoal se 
reunir, montar revista, pra fazer exposição, enfim né, fazer ações pra se colocar no mercado. A idéia da Gibiteca 
sempre foi essa tá, não era uma biblioteca de gibis, mas um lugar que ajudasse o quadrinista a se inserir né, no 
mercado.  E, foi aí que eu comecei a falar disso pra uma porção de gente, inclusive pro Aramis Millarch, que é 
um jornalista já falecido, mas que era muito ligado na área de quadrinhos também. E ele que levou a idéia pro 
Jaime Lerner, né, e em 1982 que já era acho que a segunda gestão do Jaime né, ele vai... enfim, me chamar pra 
fazer a Gibiteca na Schaffer.  E daí de lá é conhecido. Ela cresceu muito né, teve ótimos diretores né, 
coordenadores, cresceu muito, não cabia mais na Schaffer, foi pro Solar do Barão, num momento bastante infeliz 
foi jogada lá pra garagem, mas conseguiram resgatar, voltar pra Casa da Baronesa, enfim. Na verdade a... ela tá, 
vamos dizer ela... aconteceu né, esse movimento todo em Curitiba, eu acho que é da própria Gibiteca, e por 
causa dessa conotação entende? A maioria das Gibitecas, se não for na totalidade, é biblioteca de gibi. É que o 
nome sugere isso também né. Depois eu me arrependi de ter inventado esse nome. A nossa acho que é a única 
que tem essa conotação entende, de prestigiar a criação de artista e também muito importante, educar o público 
pra ler quadrinhos.                

LEANDRO: E, eu achei até bacana você comentar isso, conversando com o José Aguiar que faz quadrinhos 
também, ele comentou comigo que ele chegou a ser freqüentador da Gibiteca, ele falou que o Seto também 
chegou a dar aulas lá. Você poderia comentar um pouco sobre a participação do Seto na Gibiteca?     

KEY IMAGUIRE: Aí é o seguinte né, é porque eu nunca tive uma ligação funcional com a Gibiteca tá. Eu fiz o 
projeto inicial na Schaffer né, de vez em quando a Márcia me chamava pra conversar com o pessoal e coisa 
assim né, mas eu nunca fui funcionário da Gibiteca, certo. Então, inclusive né, a Gibiteca é o que é, devido a 
Márcia né, e a o Fúlvio.  

LEANDRO: A Márcia é minha vizinha ainda, a gente mora no mesmo prédio.   

KEY IMAGUIRE: Então, ela que fez a Gibiteca. Porque se não, é possível até que tivesse acabado, sabe? 
Naquele momento infeliz lá, que jogaram pra garagem, daí ela que motivou o pessoal a se movimentar, a fazer, 
se manifestar, tal e coisa né.  E ela que é a... vamos dizer, que entendeu esse caráter da Gibiteca. Porque antes 
achavam que era espaço pra criança ir ler gibi e pronto.  

LEANDRO: Uma coisa só pra diversão, não via como uma forma de cultura também. 

KEY IMAGUIRE: Exatamente. 

LEANDRO: É, e como você... você já comentou, você comentou brevemente, que tinha a questão dos fanzines 
que eram bem populares nos anos 70 em Curitiba. Como que você vê o  cenário quadrinístico de Curitiba nos 
anos 70, que foi mais ou menos quando surge a Grafipar aqui?  

KEY IMAGUIRE: É, bom aí é... vamos dizer, o movimento de quadrinhos da Grafipar ele é, que eu saiba, ele é 
totalmente motivado pelo Seto, né. A Grafipar publicava revistas, livros, tinha um programa editorial bastante 
interessante. Uma história do Paraná com os melhores autores publicados por eles, e... que eu saiba foi o Seto 
que pegou esse espírito de expansão pra Grafipar né. E promoveu essa questão do quadrinho né, olha existe esse 
mercado não tá sendo usado, totalmente dominado até hoje por autores americanos e, que eu saiba ele que 
motivou tudo. Naquela época, questão de trazer gente pra trabalhar aqui pra ficar junto da editora e coisa, que eu 
saiba toda essa questão foi o Seto que administrou isso né. Veja, é uma coisa com uma linha bem diferente, A 
Gibiteca tem essa questão de profissionalizar o quadrinista mas a nível institucional. No nível empresarial, o 
comercial foi a Grafipar. O Seto que motiva isso né. Eu acho que as duas coisas, o movimento de Curitiba em 
quadrinhos é bom, eu acho que, porque as duas coisas se setorizaram, comseguiram acontecer ao mesmo tempo 
na cidade.      

LEANDRO: Ah, que legal. Então, se a gente analisar nos anos 70, a única expressão que tinha eram os fanzines 
até a entrada da Grafipar, não tinha nenhuma outra produção mais profissional?  

KEY IMAGUIRE: Tinha esporádica, sabe.  Tinha tentativas da Ebal de criar alguma coisa brasileira né, mas é 
aquela coisa assim né, que embora a Ebal tivesse bastante prestígio né, fosse uma editora grande e tal, não... 
vamos dizer assim, não se firmou. Eles faziam né, tinham bastante coisa interessante.       

LEANDRO: Mas a Ebal ela já é mais a nível nacional né, não de Curitiba.  

KEY IMAGUIRE: Nacional.  

LEANDRO: De Curitiba então a única foi a Grafipar? 

KEY IMAGUIRE: Grafipar. Quer dizer, você tinha aqui algumas coisas que eu diria que são pioneiras, tá. 
Autores principalmente alemães, tem dois que são, eu vivo falando deles, que publicaram álbuns de quadrinhos 
aqui em alemão, e que são precursores. Depois você tem cartunista como tem em tudo quanto é lugar do mundo, 
o Chichorro, aquelas revistas que não eram de cartum, mas continham cartum né, “O Olho da Rua”, “O 
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Assobio”, essas revistas né. Então a, vamos dizer, profissionalmente quem traz a coisa mesmo, é a Grafipar.  

LEANDRO: Entendi. É, e... Como você vê a Grafipar no panorama editorial nacional dessa época? Porque ela 
teve uma grande penetração praticamente no país inteiro. Como que você analisa esse sucesso deles?  

KEY IMAGUIRE: Olha, porque ele... vamos dizer, o Seto tinha conhecimento de mercado sobre fazer isso. Ele 
uma vez me disse que no momento do fechamento da Grafipar, a “Quadrinhos Eróticos” que parece que era a 
que vendia mais, vendia mil exemplares. Isso é muito. Apesar de que, na época Tio Patinhas vendia 400 mil, mas 
daí publicado pela Abril com distribuição e tudo.  O que mata toda e qualquer iniciativa de quadrinhos no Brasil 
é a distribuição.   

LEANDRO: Igual cinema né? 

KEY IMAGUIRE: Como no cinema. E a distribuição é... sufoca né, não faz direito o trabalho. Nem pra material 
comercial eles fazem direito, imagine quando é uma iniciativa assim de poucos exemplares, iniciativas...  

LEANDRO: E pensar naquela época né? 

KEY IMAGUIRE: Pior ainda né. Quer dizer, eu não sei se era pior porque eram menos publicações né.  

LEANDRO: Eu tava lendo até esse livro do Danton, ele comenta que chegava a eles enviarem quadrinhos pro 
Norte do Brasil, imagine naquela época né... anos 70. 

KEY IMAGUIRE: Sim, sim. Isso aí entra outro aspecto do domínio que o Seto tinha né, e que ele adquiriu em 
outras editoras que ele trabalhou né, a Outubro, a Edrel, todas essas editoras... de mercado. Uma vez eu 
conversando com ele eu disse, “mas sabe, vocês publicam 10 revistas, 10 títulos diferentes, eu achava que talvez 
devesse ser reduzido isso né, minha visão particular né, pra 2, 3 revistas no máximo, né, fazer uma seleção muito 
criteriosa de qualidade né”. Ele disse, “tá eu também concordo, só que a gente no ambiente brasileiro de 
quadrinhos, você tem que estar presente em todos os segmentos”. Certo? Então tem, existe, não sei quanto que 
ele era forte, o... western né, o faroeste, então temos essa. Tem ficção científica, temos a nossa, né. Erotismo, que 
foi onde eu acho que eles inovaram mais né, uma ou outra coisa não regular, acho que não tinha nada né, então 
eles entram com os quadrinhos eróticos né, com a Maria Erótica e tudo isso né, e acho que aí que eles se firmam.        

LEANDRO: Até você puxando o gancho do erotismo, eu vejo até bem peculiar, do meu ponto de vista, como 
que eles conseguiram começar a ter sucesso numa cidade que é tão conservadora quanto Curitiba assim, como 
que você vê que conseguiu que as pessoas começaram a comprar quadrinhos eróticos numa cidade, que 
naturalmente já é conservadora e naquela época era mais provinciana ainda do que agora.    

KEY IMAGUIRE: Por isso mesmo, por isso mesmo, sabe. Porque quando você tem a repressão, você tem 
resposta a repressão. Então nós resgatamos o erotismo né. No Rio de Janeiro teve o caso Zéfiro né, e toda essa 
questão erótica ela se firma muito por essa via de contrariar o conservadorismo, que não era só curitibano não, 
ele era brasileiro. Curitiba é onde é mais explícito assim, mas por outro lado é onde eu acho que também tem 
mais tolerância. Se você vê toda a pornografia, por exemplo né, européia, ela se centra e tem seu maior prestígio 
na Era Vitoriana, certo? Onde a repressão era uma coisa inacreditável né, todo mundo conta isso como anedota 
histórica, mas a rainha Vitória mandava botar roupa na perna do piano, porque perna sem roupa era  um negócio 
indecente. Então onde mais você tem repressão, mais você tem resposta.   

LEANDRO: É, até você puxando isso também, acho bem curioso, talvez será que não é isso que acontece no 
próprio Japão? Porque a rigor é proibido pornografia no Japão tanto que mamilos e partes sempre têm uma 
estrelinha ou alguma coisa borrada. Mas se você for ver a produção erótica e pornográfica do Japão é muito forte 
né e vem de longa data né.  

KEY IMAGUIRE: Sim. Veja, o ambiente lá do mangá, assim eu sei que existe, conheço um pouco e tal, mas não 
a esse ponto tá. Aí a Sônia Luyten é que trabalha muito com isso né. E, eu acho que no Japão, o ambiente apesar 
de também ser um ambiente conservador, dentro desse conservadorismo você tem itens de liberdade maior. Por 
exemplo, nudez no Japão está muito longe de ser o tabu que era aqui, certo. Tem as gueixas lá, não são 
prostitutas como você encontra aqui. Uma pessoa educada que pode conversar com a pessoa sobre... uma pessoa 
culta, então, vamos dizer, é um nível de tolerância baseado também né, não só no momento atual, mas tem toda 
uma tradição né de comportamento da sociedade.        

LEANDRO: É, porque até nas pesquisas que eu tava fazendo na parte do erotismo e, inclusive as ilustrações 
eróticas eram dadas como presente de casamento, porque era uma forma de, uma manual pro futuro casal que vai 
construir uma família.      

KEY IMAGUIRE: Os grandes artistas, como o Hiroshijio e Hokusai, todos eles fizeram gravura erótica também 
né, então o nível de repressão é diferente. Eu entendo assim.    

LEANDRO: E até você comentando agora sobre a repressão, eu até conversei que eu conversei com o 
Shimamoto, e ele chegou a ser preso na época da Ditadura. Indiretamente, não por causa dos quadrinhos, mas 
porque ele tava numa agência de publicidade, teve alguns casos ali. Mas, dentro do cenário de Curitiba, como 
que você vê a questão da repressão dos quadrinhos do editorial em si da época que você vivenciou. Chegou a ter 
alguma coisa mais forte ou não chegou a ser como em São Paulo? 

KEY IMAGUIRE: Não, no gibi não. No gibi inclusive, a única manifestação braba que a gente sentiu foi na 
parte do Pasquim que não era um jornal de quadrinhos né, mas que tinha muito cartum, quadrinho. Mas ali, isso 
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era mais no nível nacional principalmente porque as editoras estavam no Rio e São Paulo. Aqui, quando surgiu a 
Grafipar acho que o ambiente já tava descontraindo né, as coisas já tava... E, o papel da Grafipar nessa questão é 
importante né. É aquela coisa de você manter a linha esticada, se você afrouxa, deixa a censura te come mesmo, 
né, Mas como tem ponto aqui, ponto lá, ponto aqui, ponto lá, os caras forçando aquilo, eu acho que isso que 
acaba resultando na liberação.     

LEANDRO: Neste período então você não recorda nada assim que fosse...  

KEY IMAGUIRE: Não, não me lembro de nenhuma ação assim aqui né.  

LEANDRO: É porque pelo menos época de São Paulo anos 60, lá foi forte né. A Edrel que o Seto trabalhava, 
parte dos problemas que eles acabaram falindo, vieram em decorrência da censura né. Eles tinha aquela censura 
prévia, eles tinham que mandar lá pra Brasília...  

KEY IMAGUIRE: Isso antes do digital né. Tinha que ir o papel né.  

LEANDRO: Agora, imagina a logística disso né. Você conseguiu publicar assim mesmo, agora você não tem 
noção de quanto tempo você vai conseguir publicar o segundo exemplar dessa revista, se vai ser 2, 3 meses 
depois...  

KEY IMAGUIRE: Quando acabou esse esquema o Pasquim publicou várias matérias mostrando como era essa 
censura. Os caras riscavam aquilo tudo assim, tal e coisa, e às vezes você não entendia muito bem por quê. Por 
exemplo, que eu me lembro muito assim a cara do Caetano Veloso, porque, o que que eles tinham, qual é o 
problema... de obscenidade de um cara feio como o Caetano Veloso, não era a bunda da Leila Diniz, era a cara 
do Caetano Veloso, entende, então a coisa era muito política mesmo. 

LEANDRO: Imperava a ignorância né, porque as pessoas que faziam isso não tinham a menor noção do...     

KEY IMAGUIRE: Teve uma entrevista depois, aquela dada pela chefe da censura, uma pessoa ignorante, não 
tinha o mínimo preparo pra fazer esse tipo de coisa. Quem aceita um cargo destes já é ignorante. Não tem como 
explicar isso.   

LEANDRO: E como você vê as contribuições que a Grafipar deixou pras histórias em quadrinhos brasileiras?    

KEY IMAGUIRE: Bom, essa questão da liberação foi muito importante né. Forçar o limite da censura foi uma 
das principais contribuições né. Numa das conversas com o Katib numa das bienais de quadrinhos anteriores, ele 
disse isso né, o carro chefe da editora era a questão da educação sexual. Tanto que nas revistas assim, ele não 
falou assim, mas a gente sente na fala dele, que uma das coisas mais importantes era a correspondência dos 
leitores, os caras escreverem, fazerem perguntas, se ele acha que o tamanho do pau do cara é importante, e esse 
tipo de coisa assim. Então esse aspecto foi muito importante pra Grafipar. Outro foi, mostrar que dá pra fazer, dá 
pra fazer gibi, como é que não. Então o fato daquilo tá presente nas bancas, todo mês os títulos alternando tal, 
isso também foi uma contribuição pra mim, foi a principal.  

LEANDRO: E até folhando esse exemplar da Maria Erótica, eu vejo que eles tem uma, a Edrel também já tinha 
disso muito, de buscar a valorização do quadrinho nacional. Eles tinham uma política de guerrilha mesmo de 
criticar, entrar... 

KEY IMAGUIRE: Mas é isso mesmo, é isso que eu digo a presença deles no mercado né, mostrar que pode 
fazer gibi no Brasil né, isso é fundamental. 

LEANDRO: E até uma coisa que o Danton traz, acho que foi bem curiosa, ao mesmo tempo que a censura podia 
ser uma mordaça no sentido de você ter uma expressividade no erotismo, ao mesmo tempo ela protegia de 
entrada de publicações externas. Porque daí quando tem a abertura total, quando começa a entrar a pornografia 
acaba sendo um golpe na própria Grafipar né. Eles acabam perdendo parte do mercado pra esses tipos de 
publicações.   

KEY IMAGUIRE: Sim, porque nós somos assim como sempre digo, nós somos uns índios né, nós fazemos as 
coisas assim é... como é que eu vou explicar isso? Sem muito suporte, nós não temos uma tradição cultural. 
Quando entra o erotismo na Itália, por exemplo né, um país que eu conheço bem, você entra com caras de um 
nível fantástico, como o Guido Crepax, depois outros né, entra o Milo Manara né, todos esses caras né. Mas você 
entra aquilo num nível artístico e literário muito elevado. A gente aqui tem que fazer a coisa que todo mundo 
entenda, aquele feijão com arroz né, e mesmo você não tem artista altamente qualificado que vá fazer isso.  
Porque vai ganhar uma miséria com aquilo. Esse todo mundo sabe que o grande problema. Você pode comprar 
um quadrinho americano por uma miséria de dinheiro, publicar aquilo. Agora se você vai publicar um autor 
brasileiro, ele tem que cobrar mais porque ele vai produzir para aquela publicação. O americano produz pra um 
Sindicate, quer dizer, aquilo é vendido pra 500 lugares ao mesmo tempo e amortiza aquele custo pra esse 
“tamainho”. Então esse é um problema bastante complicado né. Por que que a gente entra numa banca aí e só 
tem essa, desculpe a expressão, mas é isso que eu acho, essa merda que são os super-heróis? Só tem esse troço 
nas bancas, não acha coisa melhor. Ou então infantil né, Maurício de Souza, essas... até o Disney saiu da...    

LEANDRO: É porque se for ver daí os quadrinhos que estão sendo produzidos com conteúdo mesmo, eles 
acabam ficando restritos a livrarias né. Ele acaba setorizado a um nicho de pessoas que tem um pouco mais de 
cultura e não vai pras pessoas que necessitam ampliar a sua visão de mundo.  

KEY IMAGUIRE: É mas aí que tá, é a mesma questão do mercado né, de que você vai trabalhar com uma classe 
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social que compra livros, que pode investir né numa graphic novel, mas aquele gibi de banca que custa baratinho 
que todo mundo pode comprar né... aquilo ainda é 99% americano.   

LEANDRO: E na época da Grafipar você chegou a ser leitor das revistas deles?  

KEY IMAGUIRE: Eu lia bastante, agora... O Gonçalo uma vez e perguntou: “cadê tuas coleções de Grafipar? 
Eu disse: “eu não guardei”. Porque eu tenho um problema com o formatinho sabe, eles publicavam tudo naquele 
formato pequeno, que eu tenho uma deficiência visual, eu não gosto de coisa assim... de gibi pequeno. Gibi 
pequeno pra mim, no mínimo tem que ter aquele formato americano né, aquele muito pequeno eu acho muito 
difícil de ler e enfim eu tenho bastante problema com isso. Mas lia bastante, quase tudo que saiu eu acho que li. 
Inclusive, conscientemente por isso, estou prestigiando um esquema de quadrinho profissional.  

LEANDRO: Até, agora pensando nessa questão que eu tinha comentado de Curitiba ser conservadora. Você 
lembra se as pessoas compravam de boa assim nas banquinhas as revistinhas da Grafipar por ser erótico ou elas 
tinham meio que receio será?  Na época, como que era? Que nem por exemplo assim, o Pasquim, só que daí tem 
uma pegada mais da questão da política né. Por exemplo, até a própria Grafipar chegou a editar, falei com o 
Franco de Rosa, ele falou sobre uns 2 ou 3 tablóides, e daí nesse ponto eles tinham receio disto. A repressão 
chegou no Pasquim, então as bancas de jornal deixavam escondido, daí a pessoa queria comprar, só que daí tinha 
que comprar outra edição junto, daí tinha que enfiar no meio de outra revista e daí entregavam o produto.      

KEY IMAGUIRE: Acho que aqui não chegou a esse ponto não. Veja, eu trabalhava na Casa Romário Martins, 
ali na Galeria Júlio Moreira, sabe qual é? Lá tinha banca que durante 30 anos eu comprei umas coisas lá e não 
tinha esquema de esconder coisa nenhuma. Sabe, seu Melo punha ali na estante e inclusive uma vez ele me 
mostrou que ele recebeu uma ameaça, sabe. Um papel assim, xerocado né, “o senhor é proprietário desta banca, 
o senhor está vendendo as seguintes publicações que são contra a… aquela coisa toda, contra a política 
brasileira, são órgãos comunistas, não sei o que.” O Pasquim era o primeiro, Opinião e O Movimento, versus 
todas as revistas, a Grafipar não tava lá.  Porque, vamos dizer, a conotação política era fraca, era mais o erótico 
que pesava lá mesmo. E eles nunca ameaçaram ninguém por vender Playboy né, Ele & Ela ou revistas assim 
nunca receberam... nunca teve repressão pra esse lado né, porque eram de editoras grandes né e também aquilo é 
inofensivo né. Ninguém considera... claro deve ter quem considere assim né, mas acho que uma pessoa normal 
não vê erotismo naquilo. Quer dizer, vê erotismo, não vê perigo, não vê risco.   

LEANDRO: Com relação a Maria Erótica especificamente, o que que você vê nas histórias dela que merece 
destaque, porque ela é sempre muito enaltecida né?  

KEY IMAGUIRE: Sim. Veja, como todas as histórias da Grafipar, eu acho que faltava um pouco de trato no 
texto sabe. Eles tinham aquela questão do deadline né, você tem a hora pra entregar aquela coisa, eu acho que 
isso pesa muito. Então eu acho que teria que ter sido trabalhado mais a questão de texto. Desenho, bons artistas, 
tudo bem né, mas eu acho que a questão do texto teria que ter sido mais trabalhada sabe. Muitas histórias ali a 
gente sabia que tinha sido lido em outro lugar pelo autor né, mas como ele tinha aquela pressão de entregar né, 
ele mudava alguma coisa e acabava... Eu acho que... na minha perspectiva faltou esse trato literário.   

LEANDRO: Você diz do próprio roteiro em si?  

KEY IMAGUIRE: Exato. Da história que tá sendo contada, mas também do tratamento literário da história. 
Então tinha... vamos dizer... como é que eu vou explicar isso? Eles queriam pegar muito leitor, a questão da 
quantidade de venda era muito grande né. Então, mesma coisa que se faz em toda parte né, se populariza aquela 
expressão. Expressão, não que eu seja contra né, gíria, expressões vulgares, tudo, acho que faz parte da coisa, 
mas é... dosado dentro de uma qualidade literária maior. É como cinema né, cinema pornô, pornochanchada é 
uma coisa, agora aquele cinema de qualidade que contém erotismo aí é outra coisa. Isso é...    

LEANDRO: Vai além do erotismo por si só... 

KEY IMAGUIRE: Exatamente. Você tem uma presença cultural daquilo né, não é só o erotismo.  

LEANDRO: E até analisando assim as histórias, porque apesar de Maria Erótica ser uma criação do Seto, é... 

KEY IMAGUIRE: Aí, eu até não lembro se foi ele que criou o personagem.    

LEANDRO: É, foi ele. Foi na Edrel e daí ele traz de novo quando ele vem trabalhar na Grafipar. Apesar de ele 
ter sido o criador, não necessariamente era ele que ilustrava todas e não era ele que roteirizava todas. Eu percebo 
que, pelo menos assim, lendo as histórias que têm a identificação dele assinando, ele parece ter um pouquinho 
mais de cuidado na parte de roteirização. Ele parece trabalhar um pouco mais aspectos psicológicos. Não sei se 
ele, como entrevistei outras pessoas, eles comentaram que foi um leitor assíduo de mangá e mangá tem muito do 
psicológico né.    

KEY IMAGUIRE: É aí é aquilo que a gente chama de “cancha”. O Seto tinha “cancha”, tinha experiência de 
trabalho em outras editoras, era um cara que não tava naquilo ali de brincadeira. Ele sempre foi profissional de 
quadrinhos né, ele levava a sério e tem uma longa experiência das outras editoras. Então a produção dele mostra 
isso. Esse é o autor mais qualificado pelo trabalho anterior que ele tem né, tudo isso. 

LEANDRO: E como que você conheceu o Seto? Foi pela idealização da Gibiteca, como que você conheceu ele?  

KEY IMAGUIRE: Não, a idealização da Gibiteca como eu te disse, não tem ligação com a Grafipar. Mas foi 
assim... é... vamos dizer, pelo ambiente quadrinístico né. Eu lia todas essas editoras onde o Seto trabalhou antes né, 
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a Edrel, a Outubro, Taika, todas elas né, eu lia bastante né, esse material e eu acho que foi algum lançamento, 
alguma coisa, que eu conheci ele, não vou me lembrar sabe. Ah, ele trabalhou no Correio de Notícias, um jornal de 
curta duração e eu também escrevia pro Correio de Notícias, me parece que foi ali que a gente se conheceu.   

LEANDRO: Entendi. É...  O Seto ele é considerado um dos introdutores do gênero mangá no Brasil. Você como 
amante dos quadrinhos, você concorda que ele é um dos...   

KEY IMAGUIRE: Totalmente. Inclusive, quando começou a sair mangá aqui, como era o nome daquele 
personagem? Não sei se era o Harry Freeman, um dos primeiros mangás que foram publicados no Brasil, eu 
mostrei pra um amigo meu né, o Portian, que era do Casa de Tolerância né, “olha que legal que é isso, uma coisa 
diferente tal”, ele leu e falou: “o Seto já fazia isso aqui no Brasil”. Então realmente é isso né, o Seto já tinha, vamos 
dizer, metabolizado o mangá em experiências que ele fazia nos quadrinhos dele. Inclusive o personagem samurai 
né, que é, vamos dizer, japonês do Brasil em São Paulo e Paraná, um pouquinho mais né, em outros lugares, mas 
basicamente é aqui né.  

LEANDRO: Que característica você vê no trabalho do Seto assim, além das inovações do mangá? Você viu mais 
alguma outra coisa que se destaca, assim que faz ele ser diferente dos outros?    

KEY IMAGUIRE: É, isso que eu te falei da “cancha” dele, da experiência. Você ver o Seto desenhar é um troço 
impressionante sabe, ele não precisava de croqui a lápis nada né, ele tocava a tinta direto sabe. Então essa 
experiência aí de décadas que o cara tinha, isso reflete no desenho. Você... ainda hoje você pega muita produção 
brasileira, você acha aquilo pobre, aquilo repete cenário porque é uma coisa mais difícil, repete situações em que o 
diálogo né... só põe a cara do cara falando assim, e cara de um, cara de outro, só respondendo né. Isso é pra encher 
página né. Você não vê isso no Seto né, ele tem aquela habilidade toda pra desenhar e desenvolve uma história né, 
sem muito macete, mas às vezes ele usa também…mas pouca coisa.    

LEANDRO: Ele inova bastante né, se você for pensar. 

KEY IMAGUIRE: É, porque ele vem produzindo, ocorre uma solução pra ele, joga aquilo né, isso é bem 
importante pro cara desenvolver o estilo dele né, desenvolver o seu trabalho personalizado.    

LEANDRO: Até, quando tava... Eu to na minha pesquisa lendo sobre o Crepax né, daí achei umas características 
muito parecidas, alguns pontos entre a Valentina que ele criou e a Maria Erótica, mas no sentido de ser uma mulher 
que trabalha, você trazer isso nos anos 60, é um pouco fora do normal.       

KEY IMAGUIRE: Sim ela é fotógrafa de moda, enfim, ela é uma personagem sofisticadíssima.  

LEANDRO: Daí eu tive até a desconfiança de que talvez ele tivesse se inspirado no Crepax, mas a... Conversando 
com o Franco de rosa que foi editor auxiliar do Seto aqui na Grafipar, ele comentou, eu acho que não, eu acho que 
ele não teve porque, na época que ele criou, anos 60, não é tão fácil você ter acesso a publicações de fora, de outro 
continente tão rapidamente pra ele criar. E nessa entrevista que ele deu pro Danton em 2006, ele comenta que não... 
ele até subestima a Maria Erótica que ele mesmo criou. Porque ele fala que a Valentina é sofisticada, é uma mulher 
com personalidade, inteligente e ele acha que a Maria Erótica que ele criou está mais próximo daquele estereótipo 
de “loira burra” do que da Valentina.     

KEY IMAGUIRE: É. Veja, a questão da importação tá. A Linus surge na Itália em 65, eu comecei a assinar Linus 
em 77. Então não era tão difícil assim a penetração desse material aqui né. E às vezes tinha lojas especializadas aqui 
em Curitiba, tinha uma... como se fosse a Itiban hoje né, chamava-se Psiu e lá você encontrava a Linus, várias 
publicações européias, coisa assim. Ficava ali na Cruz Machado, eu tenho aí livros comprados lá. Então não era tão 
difícil e depois, essa questão da influência não significa plágio, não tem nada de mais, o cara te dentro do ambiente 
de quadrinhos e transpor alguma coisa, não acho isso depreciativo de jeito nenhum, acho até normal. Enfim, aquilo 
era uma produção assim, que tava bombando, tava todo mundo de olho naquilo.  

LEANDRO: É, isso que o pessoal destaca bastante nessas heroínas femininas que tavam surgindo...    

KEY IMAGUIRE: A Barbarella inclusive francesa, é anterior.  

LEANDRO: É, é... acho que uma das primeiras né. E se for analisar elas surges bem nessa época dos movimentos 
de contra cultura, de contestação né. 

KEY IMAGUIRE: A Barbarella se não me engano, é de 69. Mas ela é francesa né, e ela tem um defeito 
imperdoável pra brasileiro, que é legendas muitos grandes, tem que ler muito, sabe. Ela se firmou, vamos dizer, 
tornou-se o nome que ela foi por causa do filme com a Jane Fonda e tal. E nessa época essa editora francesa, 
chama-se Le Terrain Vague, ela publicou a Barbarella, depois publicou uma série de outras heroínas, mas isso sim 
era uma produção cara. Você, vamos dizer, tinha que economizar dinheiro pra conseguir comprar aqueles álbuns né. 
E se tornaram raridades né, tem alguns que eu só consegui Xerox né. 

LEANDRO: E são bonitas as edições né, porque eram bicolores assim né, era o preto mais o magenta ou...  

KEY IMAGUIRE: Bons desenhistas, capa dura, uma boa apresentação de alguém muito conhecido da área da 
contracultura então realmente era um trabalho bem feito. 

LEANDRO: E você também como descendente de orientais como o Seto, além de algumas características que a gente vê 
nitidamente mangá em alguns quadrinhos dele, como quadrinhos sem fala, só com cenário trabalhando bastante plano de 
detalhe... Você vê outras características da cultura japonesa no estilo dele que você consegue identificar além dessas...     
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KEY IMAGUIRE: Veja, acabei de falar pra você que alguns problemas da Barbarella era o excesso de texto. Você 
às vezes olha aquela página assim, mais da metade da área é texto, apesar de o desenho ser bom, tem tudo isso. E o 
mangá ao contrário, ele é um negócio de leitura rápida né. Não sei se é verdade, mas dizem que é feito pra japonês 
ler no metrô. Então diz que aquilo... nas estações diz que têm uns cestos assim, não me lembro quem me contou 
isso, acho que foi o Taco, diz que têm uns lugares assim que lê, na hora que você sai do trem você já joga o mangá 
lá. Daí reaproveita o papel, sei lá, todas essas coisas. Mas a característica que é essencial que eu acho que o Seto 
traz é essa questão da leitura rápida né, leitura veloz, que cai muito bem na cultura brasileira de pessoa que não lê, 
que não gosta de ler né.  Então a imagem é mais importante que o texto né, isso... Fora isso, ele tem mesmo nas 
histórias eróticas, umas coisas meio violentas que tinham, por exemplo, que tinha na Kátia Apache, uma das 
personagens, não me lembro se foi o Seto que desenvolveu, tinha umas cenas assim de tortura, coisa assim né. 
Então você vê que a postura dele com aquilo né, não é de aceitação entende, ele coloca aquilo como uma coisa que, 
vamos dizer, faz parte da aventura né, mas não é que ele esteja aceitando aquilo. Então, ele tem uma certa ética 
também. Acho que seria né... em linhas gerais, muito amplas, acho que seria isso.         

LEANDRO: Ah que legal. Acho que é isso então, não sei tem mais alguma coisa pra comentar sobre os quadrinhos 
de Curitiba mais ou menos dentro dessa época 70, 80 que você ache que valha a pena, que você comentou que ele 
começa bem na informalidade só com os fanzines, daí depois acaba tendo a Grafipar, que acaba... 

KEY IMAGUIRE: É, como eu te disse, tem aqueles pioneiros né, aqueles alemães que fazem umas coisas 
independentes, e que hoje se tornaram raridades bibliográficas né, depois tem a fase Grafipar e Gibiteca que eu 
acho que são coisas diferentes mas, contribuem pra fazer esse ambiente que a gente tem hoje. Eu duvido que tenha 
no mundo uma cidade que lança 50 gibis no mês como tem em Curitiba. E é importante: são temáticas regionais, 
são trabalhos de boa qualidade e eu acho que nós temos aqui um ambiente extremamente enfim, favorável né.  

LEANDRO: A própria Bienal também né...  

KEY IMAGUIRE: A Bienal é a maturidade. Qual é o espírito de uma bienal? A Bienal de Pintura de Artes Plásticas 
é assim, ela existe para os artistas irem lá ver o que está sendo feito no mundo, né. Então, Bienal de Veneza que é a 
pioneira é isso né, tem artista de tudo que é lugar e você vai lá ver o que é que o mundo está fazendo, lá né. A 
Bienal Brasileira Ciccillo Matarazzo é assim também né. O artista brasileiro tem que ter um referencial, não é todo 
mundo que pode ir pra Veneza né, aquela coisa toda né, então traz os artistas pra cá. E a Bienal de Quadrinhos tem 
muito esse aspecto entende. Para o quadrinista curitibano se relacionar com outros, ver o que é que está sendo 
produzido, mesmo aquelas livrarias e bancas que têm lá dentro, nossa, tem coisa de tudo que é canto né. Então acho 
que isso é maioridade sabe, do quadrinho de Curitiba. 

LEANDRO: É, e legal que a Bienal, pelo menos analisando, ela é bem democrática né. Porque você está dando 
palco, trazendo pras pessoas conhecerem os grandes ídolos que já estão consagrados e também dá espaço pra 
aqueles que estão começando agora né.     

KEY IMAGUIRE: Exatamente. Faz comércio... Permite que ele comercialize a produção dele. Porque isso aí, pra 
mim é fundamental sabe, o artista tem que poder se profissionalizar. Se ele continuar produzindo, vamos dizer, 
trabalhar numa agência de publicidade e produzir de noite o quadrinho pra vender, sabe, isso aí, não tem quem 
produza com qualidade mesmo uma coisa assim né, com essa pressão né. Então essa questão da profissionalização, 
o Will Eisner me disse isso lá no Canadá. Ele disse, o quadrinho se coloca no mercado né, por essa via do 
profissionalismo. Daí você tem gente produzindo aquilo e se dedicando aquilo, estudando pra aquilo né, produzindo 
enfim e se sustentando com aquilo. Vivendo daquilo. Aqui não sei se o pessoal... se tem alguém aqui que consiga. 
Acho que em geral o cara tem uma outra ocupação. 

LEANDRO: E até como você comentou, no começo da entrevista o próprio caráter de eles sindicalizarem, ajuda 
eles terem mais peso na questão da profissionalização né.        

KEY IMAGUIRE: É, aqueles sindicates lá, são a alma do quadrinho americano é aquilo né. E no tempo que a... da 
Casa de Tolerância que a gente levava aí Gazeta, Estado do Paraná, Diário do Paraná, todos esses jornais, o pessoal 
levava tira lá pros editores e oferecia de graça aquilo, alguns publicavam tá aquilo. Mas é aquela história, dentre 
publicar de graça o autor curitibano, uma história desconhecida né, e pagar “10zão” que seja, não sei como era 
naquele tempo, pra publicar Peanuts né, ou todos esses, sei lá, heróis conhecidos, Homem Aranha e sei lá o que 
mais né, claro que o cara faz isso né. Aquilo é conhecido, já tem na mídia, tem filme, tá na televisão tudo o mais. 
Aquilo já tá firmado no mercado. Enquanto que brasileiro coitadinho, chega lá com aquela tirinha né, que ele 
produziu do jeito que pode, né. Não tem condição de competir.    
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM FARUK EL-KHATIB  80

LEANDRO: Ah então tá... Agradeço por você estar abrindo esse tempinho pra me trazer informações e daí eu 
gostaria de saber se eu posso usar a parte das suas informações na minha dissertação. Daí antes de entregar, eu 
vou passar as partes que tiver falas suas para você ver se eu não distorci nada que você...  

FARUK: Pode sim. Tá bom, pode usar. 

LEANDRO: Beleza. 

FARUK: Vamos lá. 

LEANDRO: Primeiro eu gostaria de pedir pra você fazer uma breve apresentação sobre você, sobre a sua 
família, como vocês entraram no mercado editorial com a Grafipar? 

FARUK: Tá. Bom, tudo começou com o meu pai quando veio para o Brasil. Ele veio com 13 anos de idade, 
sozinho e começou a trabalhar como todo imigrante como mascate. Começou vendendo roupa na época no 
interior de São Paulo. Até que, ele chegou em Araçatuba, onde ele conseguiu montar um negócio fixo. E depois 
disso, ele, como todo imigrante pretende voltar pro Brasil, pro estado, pro país dele. E aí ele resolveu voltar pro 
Líbano. E nos levou. Aí acabamos saindo daqui de Araçatuba, no interior de São Paulo e indo até o Líbano. 

LEANDRO: Uhum.  

FARUK: E ficamos lá 2 anos e ele que resolveu voltar pro Brasil, ele disse “meu país é o Brasil”. Aí voltamos 
pro Brasil, São Paulo. Daí ele resolveu vir pra Curitiba. Em Curitiba, ele sempre gostou da área cultural e aqui 
em Curitiba resolveu montar uma distribuidora de livros de venda porta-a-porta. Foi assim que ele começou na 
área editorial. 

LEANDRO: Uhum.  

FARUK: Aí começou a vender livro porta-a-porta, depois na sequência, ele resolveu editar. Daí ele montou a 
empresa chamada “Garantia Cultural” que vendia porta-a-porta. E em seguida ele montou uma editora, inclusive 
na época, com meu irmão, o Faiçal que era mais velho do que eu, e montou uma editora lançando um primeiro 
livro que era “A civilização árabe”, que era um livro falando sobre a civilização árabe de Gustav Le Bon.  

LEANDRO: Hum, legal.  

FARUK: Então, essa era uma maneira de ele mostrar pro mudno né, a importância que os árabes tiveram na 
humanidade e um pouco de, naquela época não era tanto, mas hoje mais, esse preconceito que todo árabe é 
muçulmano e todo muçulmano é terrorista. 

LEANDRO: É, sim. 

FARUK: Então era pra mostrar um pouco desse outro lado, né? A partir daí, foi feita “A história do Paraná”, que 
daí meu irmão que começou a coordenar isso aí. Esse é o trabalho que até hoje é a obra mais completa sobre o 
Paraná. “A história do Paraná”, “A história de Santa Catarina” e lançamos um dicionário para língua portuguesa 
e aí que começou o lado editorial da empresa. Foi quando eu comecei, aí eu já comecei nessa fase e que ele já 
tinha a editora. E aí comecei a trabalhar também no esquema venda porta a porta, e aí comecei a desenvolver os 
projetos, e aí a gente montou uma gráfica. Por isso que virou Grafipar. 

LEANDRO: Ah, legal. Até essa “História do Paraná” eu tenho aqui em casa né. É bem bacana. São três volumes né? 

FARUK: Três volumes. Na realidade são quatro né.   

LEANDRO: Ah é. 

FARUK: O último volume que é sobre os municípios. 

LEANDRO: O seu irmão daí, ele ficou sócio do seu pai no início como você falou né?  

FARUK: Isso,  porque meu irmão era dez anos mais velho do que eu. Então toda, todo árabe, o mais velho 
sempre é o primogênito, certo? E, de repente ele, ele ficou sócio antes do que eu. Eu entrei depois né.  

LEANDRO: Aham. Você entra daí quando ela se torna editora né? Quando ela se torna, desculpa. Quando ela se 
torna gráfica né? 

FARUK: É, eu entrei ainda na época da Garantia que era a que estava com distribuição, eu entrei na fase de 
distribuição de livro e no início da área editorial. 

LEANDRO: Uhum. Entendi. 
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FARUK: Tá?  

LEANDRO: Uhum. Mais uma dúvida aqui. Qual foi a tiragem que chegou a ter a Grafipar nos tempos mais 
áureos assim? 

FARUK: No geral? Nos tempos áureos chegou a um milhão e meio de exemplares por mês. 

LEANDRO: Nossa, é muita coisa. 

FARUK: Era coisa pra caramba. Eram quarenta e oito lançamentos.  

LEANDRO: Isso foi mais ou menos em que época? 

FARUK: Então no auge nosso era um milhão e meio de exemplares, e eram 48 lançamentos durante o mês. 

LEANDRO: Ah 48 por mês, ah OK. 

FARUK: É tinha revista mensal, tinha quinzenal, então era todo mês, 48 lançamentos por mês, totalizando um 
milhão e meio de exemplares.  

LEANDRO: Era mensal e quinzenal né? Beleza. Desses 48, eram todas publicações independentes, no caso, 
seriam 48 revistas, digamos assim né? 

FARUK: Isso, não eram 48 títulos, porque, por exemplo, “ A Peteca” era quinzenal. Certo? Então, às vezes 
tinham títulos que eram bimestrais ou trimestrais, então naquele mês saía um e depois saía o outro. 

LEANDRO: Ah entendi... 

FARUK: Mas, basicamente seriam 48 títulos, para não confundir as idéias. 

LEANDRO: Ah entendi... Dependia da periodicidade.  

FARUK: Da periodicidade. 

LEANDRO: Daí uma duvida. Você tinha comentado, só para eu confirmar aqui, o áudio da outra vez ficou meio 
ruim, eram 1.500 cartas semanais que vocês recebiam. 

FARUK: Semanais. Exatamente. 

LEANDRO: Ah, então está certo.  

FARUK: Era uma loucura. 

LEANDRO: É, eu imagino. Nossa, deve ter ficado bem popular mesmo. Os contatos que você falou das 
distribuidoras era a Chinaglia e a, qual que era a outra? 

FARUK: Era a Chinaglia e o Dinap. A Dinap é ligada ao grupo Abril e a Chinália era independente. 

LEANDRO: Uhum. 

FARUK: Hoje as duas se juntaram. 

LEANDRO: Ah virou uma só daí? 

FARUK: Virou uma só. Dinap e a Chinaglia hoje se juntaram, com a crise. 

LEANDRO: Outra dúvida que eu tenho aqui, do censor que veio pra cá. Ele já estava vindo pra cá diretamente 
pra trabalhar em Curitiba ou ele só estava fazendo uma escala? 

FARUK: Não, não, na verdade ele foi transferido pra Curitiba. Ele foi transferido pra Curitiba. 

LEANDRO: Essa vinda dele já era definitiva então? 

FARUK: Já era definitiva, ele foi transferido, ele trabalhava em Brasília e surgiu a vaga aqui pra ser 
superintendente da Polícia Federal no Paraná. E ele veio pra cá. 

LEANDRO: Ah, entendi. 

FARUK: Ele já tinha vindo... Isso já era automático daí. 

LEANDRO: Como que era mesmo o nome dele que você tinha comentado? 

FARUK: José Augusto. 

LEANDRO: José Augusto. Ok. 

FARUK: José Augusto Costa. 

LEANDRO: José Augusto Costa. Ah, legal. E pelo que você tinha comentado, a formação dele era de jornalismo 
né, e mesmo ele... E  
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FARUK: Jornalista. Ele tinha uma formação jornalística. 

LEANDRO: ele não era muito simpatizante da censura por si só, né? 

FARUK: Na verdade como ele tinha uma formação jornalística, ele não gostava muito do esquema da censura. 
Mas, evidentemente ele era da Polícia Federal e tinha que cumprir as normas e as regras que eram estabelecidas 
né. 

LEANDRO: Aham, aham. 

FARUK: Ele não podia ir contra. 

LEANDRO: É, se não ele ia perder... Ia colocar a cabeça dele a prêmio né. 

FARUK: Se não cortavam a cabeça dele. 

LEANDRO: Exatamente... E de início, o Seto quando começou a trabalhar com vocês. Ele enviava por correio 
os materiais pra você? Porque depois você falou que ele acabava... 

FARUK: Não, ele estava morando em Curitiba ele levava direto. 

LEANDRO: Ah, ele levava diretamente.  

FARUK: Na época é, na época ele já tava morando em Curitiba. 

LEANDRO: Uhum... 

FARUK: Quer dizer, eu também não sei, aí é uma boa pergunta. Não sei se ele já estava morando ou se ele veio 
morar. 

LEANDRO: Não, não, mas sabe que eu acho que talvez ele já estivesse, porque eles contam uma história ele 
veio pra cá  bem no dia que ele chegou aqui, foi bem na véspera da neve de Curitiba, e foi em 75 né? 

FARUK: Ah, então tá. Não, não. Desculpe, então ele já estava em Curitiba. Já morava em Curitiba. 

LEANDRO: É eu acho que já estava né?  

FARUK: Já... já. 

LEANDRO: E pelo que você tinha falado, o Seto que entrou em contato contigo né?  

FARUK: Isso. Ele que falou comigo. 

LEANDRO: Aham. Beleza. Ele chegou a enviar algum material pra você daí depois, assim pra você... 

FARUK: Não, na verdade, quando ele foi falar comigo né, ele já levou o material que ele tinha. 

LEANDRO: Aham, aham. Isso que eu queria saber, então ele...  

FARUK: Ele já tinha o material. 

LEANDRO: Ele foi pessoalmente então? 

FARUK: Não o que seria especificamente, mas já mostrou o matéria que ele fazia, né. A única coisa que ele 
disse, que ele ia fazer uma específica pra “Peteca” né. 

LEANDRO: Aham. Você lembra qual que era o tema desse específico que ele começou a fazer contigo?  

FARUK: Não lembro. 

LEANDRO: Não, tranqüilo. Só acaso você... 

FARUK: Não me lembro, não. Eu sei que era uma historinha que tinha que caber numa página. E se não me 
engano, ele fez até duas páginas, não fez uma só. Ainda eu brinquei com ele, “pô” já me pegou mais uma página, 
era uma página só... ele, não mas daí pra terminar a história tinha que ser duas páginas.   

LEANDRO: Ah, entendi. 

FARUK: Ele acabou usando duas páginas daí. 

LEANDRO: Aham. Mas, então essa que era minha dúvida. Então ele foi te procurar pessoalmente né, nesse 
primeiro encontro de vocês.  

FARUK: Pessoalmente, pessoalmente. 

LEANDRO: Daí você tinha comentado que daí depois que teve a Peteca, na verdade o grande sucesso veio com 
quadrinhos eróticos né, que foi posterior. 

FARUK: Isso, isso. 
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LEANDRO: Os quadrinhos eróticos, você lembra mais ou menos em qual ano que ele começou a sair a primeira edição?  

FARUK: Ah, foi logo em seguida já... 77 por aí, que começou. 

LEANDRO: 77? Você lembra quanto que tinha dado... 

FARUK: A coisa foi muito rápida né. Porque você vê, a gente começou em 76 e foi até 80. São 4 anos, né. Essa 
loucurada toda aí durou 4 anos. 

LEANDRO: Uhum. 

FARUK: Em 80 que as coisas começaram a reduzir, daí eu terminei em 82. Então na verdade, o auge todo foi 4 anos. 

LEANDRO: O auge foi de 76 até 80, mais ou menos.  

FARUK: De 76 até 80. Em 80 que começou a cair, quando houve a liberação da censura. 

LEANDRO: É, e a crise que o próprio país estava enfrentando. 

FARUK: É depois né, entrou em crise... essas coisas do Brasil.  

LEANDRO: Em 80 ele vai decaindo e acaba fechando em 82? 

FARUK: É, em 82 que eu terminei tudo, definitivamente com os produtos. Quando eu lancei a Penthouse. 

LEANDRO: Aham. Mas as publicações foram só diminuindo... 

FARUK: Elas foram diminuindo, foram acabando... e quando eu lancei a Penthouse daí a Peteca terminou. Continuei 
com a Peteca até 82 meio capengando e até quando eu lancei a Penthouse em 1982, aí eu parei com a Peteca. 

LEANDRO: Você tem mais ou menos uma idéia, não sei, se não tiver não tem problema, até quando que foi a 
Maria Erótica? Ela chegou a ir até 82 ou ela acabou antes? 

FARUK: Não ela acabou antes. Acabou antes. 

LEANDRO: Ah, OK. Dai você tinha comentado dessa tua ida depois posterior para os Estados Unidos, a tiragem 
que você tinha lançado lá era de 20 mil e foi vendida em 10? 

FARUK: É vendeu metade, e era uma boa venda né. 

LEANDRO: É, aham, eu anotei aqui. Daí a “Peteca”, retrocedendo um pouquinho mais, daí primeira vez que 
saiu a edição dela foram 100 mil, é isso? 

FARUK: 100 mil exemplares e vendeu 32 mil.  

LEANDRO: E você falou que ainda estava dentro da margem de um impresso de... 

FARUK: Isso, eu fiz uma conta que eu precisaria vender no mínimo 30 mil para pagar os custos. 

LEANDRO: Aham. 

FARUK: E vendeu 32. 

LEANDRO: Ah legal. 

FARUK: Na verdade foi uma conta maluca que eu comecei a perceber... eu imaginei assim, tudo que você 
lançava no mercado, ele vendia 30% né... numa tiragem alta, não numa tiragem baixa. E foi a conta que eu fiz, 
então eu fiz um produto que o custo era 30 mil exemplares, então se eu vendesse 30 mil exemplares eu pagava o 
custo. Eu vendi 32 mil. 

LEANDRO: E essa estimativa que você fez, foi a partir daquela experiência que você tinha lançado... 

FARUK: Com a experiência que eu tive na banca com o “Colorindo” né. 

LEANDRO: “Colorindo” era o nome da revista? 

FARUK: Era “Colorindo” o nome da revista. 

LEANDRO: Era infantil né? 

FARUK: Era infantil, era uma revista de colorir. 

LEANDRO: Isso era ... 

FARUK: 75 isso, logo depois que eu lancei, que consegui lançar, que eu vendi o projeto da “Passarola” né, eu 
comecei a  fazer esse teste com o “Colorindo” pra ver como é que funcionava.   

LEANDRO: A “Passarola” também foi 75 ou foi antes? 

FARUK: 75. 
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LEANDRO: 75. Era Varig né. 

FARUK: Da Varig, é. 

LEANDRO: Daí, só confirmando aqui. A tiragem foi de 80 mil? 

FARUK: 80mil exemplares/mês. 

LEANDRO: Legal.  

FARUK: Durante seis anos e meio, ela durou até 81. Até a metade de 81. 

LEANDRO: Até quase o final da Grafipar?  

FARUK: É. 

LEANDRO: Ah, beleza. E como que você conseguiu esse contato pra conseguir produzir com a Varig? 

FARUK: A Varig eu fui lá, bati na porta e ofereci o projeto. 

LEANDRO: Ah, foi oferecendo mesmo. 

FARUK: Fui direto, na cara dura. Peguei o avião, fui pro Rio de Janeiro e cheguei lá na Varig, fui no Marketing 
né, que era o lugar que eu imaginava que seria. Aí o cara do Marketing disse não, se você quer distribuir dentro 
do avião, tem que ser no Serviço de Bordo. Aí eu disse, onde é que fica, do outro lado da sala, e atravessei o 
corredor, fui lá na outra e aí começou a conversa com a Varig. Demorou 9 meses, mas depois de 9 meses eu 
consegui fechar o contrato. 

LEANDRO: Ah, entendi. E essa daí foi a primeira experiência só com revista né, que você comentou que daí 
quando você estava só com... com... 

FARUK: Exatamente, essa é a primeira experiência com revista. 

LEANDRO: É que você comentou que você não gostava muito de livro. 

FARUK: É eu achava o livro meio paradão, a revista era mais dinâmica. 

FARUK: A “Peteca” quando a gente lançou, já lançou com essa linha erótica, mas um pouco menos ousado nas 
mulheres, etc. né. Porque a gente não sabia exatamente como é que ia se posicionar. Mas o conteúdo erótico sim, 
isso já desde o início. Mas as fotos eram um pouco mais comedidas. Depois quando a gente tinha o apoio da 
censura, até as fotos ficaram um pouco mais agressivas. Com relação aos quadrinhos, os quadrinhos que o Seto... 
eu me propus a pagar, ele tinha um valor substancial, ele quase que chegava a ser 80%, quase o dobro mais caro 
do que se eu comprasse ele importado. Então, era uma possibilidade de incentivar a cultura local, etc. e por essa 
razão que a gente fez. 
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APÊNDICE F – ENTREVISTA COM MAYUMI SETO,  

SAYURI SETO E NORI SETO  81

LEANDRO: Se vocês puderem comentar algumas lembranças que vocês lembram da época que o pai de vocês 
trabalhava, a forma de produzir ou como que era essa parte? 

SAYURI: De madrugada né, sempre de madrugada, trabalhando de madrugada. 

MAYUMI: Ele gostava de trabalhar de noite. 

SAYURI: É. 

LEANDRO: Ele trazia os trabalhos de lá pra cá? Acho que vocês pegaram mais a fase que ele trabalhava no 
Estado do Paraná né? 

MAYUMI: Não... 

SAYURI: Não a gente pegou a Grafipar, a Mayumi não né. Da cruzadinha não é? Tinha cruzadinha né... 

NORI: Ah é... Tinha fotolito que ele trazia pra cá. Naquela época não era chapa, tinha fotolito, tinha que revelar 
as imagens e ir no bureau. Colocava no banheiro às vezes lembra né, as chapas, não é fotolito mesmo. Tipo 
chapa de RX né. 

LEANDRO: Ele mesmo que revelava aqui é? 

NORI: Algumas ele trazia, eu me lembro que tinha coisa aqui né. Os quadrinhos com desenho. 

LEANDRO: Mas os quadrinhos ele produzia... parte do que ele produzia em casa mesmo, daí ele levava pra lá, 
como que funcionava isso? 

NORI: Acho que os dois né, ele desenhava uma parte aqui um pouco e às vezes lá. Tinha o estúdio. Ele tinha o 
próprio estúdio dele né, com várias coisa né, lembro tinha desenho, tinha material de pintura também, então é 
bem diversificado o meio de trabalho dele né. 

LEANDRO: É porque ele foi sempre foi muito polivalente nesse ponto né... 

SAYURI: Aqui ele tinha um, como é que fala, negócio de revelar foto né?   

NORI: Não, mas acho que depois né... Na Grafipar né... é isso, produzia aqui e levava lá, algumas coisas eles 
fazia lá também né. 

LEANDRO: É pelo que o Faruk me contou, a parte dos outros quadrinhos, geralmente eles produziam em casa, 
daí tipo o Seto que pegava todos e fazia toda a parte de edição. 

LEANDRO: Havia algum padrão na forma de ele produzir, ele tinha assim algum modo sistemático, tinha que 
estar organizado de tal forma? Vocês já comentaram a questão do horário, tinha alguma outra peculiaridade 
assim quando ele desenhava ou não? 

SAYURI: Acho que não né... ele era bem... 

MAYUMI: Bem livre. 

SAYURI: Bem livre. Tanto que a gente fez um curso dele de desenho e lá o tema era livre. 

NORI: Ele tinha que estar inspirado pra desenhar, não era sempre... “Hoje eu vou terminar.” Mas tinha dia que 
não saía nada. O dia que ele estava inspirado desenhava a madrugada inteira. Tanto quadro, quanto desenho tinha 
que estar nos dias...  

LEANDRO: E geralmente de madrugada então...  

NORI: É, normalmente de madrugada. 

LEANDRO: Ah que legal... 

NORI: É que ele trabalhava no jornal já também né, na época da Grafipar, não né? 

SAYURI: É que ele nunca teve um emprego só, ele fazia várias coisas. Sempre um emprego, outro, era 
concursado, era não sei o quê... 

NORI: É não era um só... 
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LEANDRO: Ah legal... Ele produzia na salinha aqui do lado? 

NORI: Tem vários lugares da casa, foi aqui, foi na sala... 

SAYURI: A casa inteira era de trabalho.  

NORI: Tinha vários locais. Tinha estúdio...  

MAYUMI: No ambiente dele.  

NORI: É, sempre no ambiente dele.  

LEANDRO: Ah que legal... Eu dei uma olhada da outra vez que eu estive aqui, eu dei uma olhada nos originais 
que a Mayumi me mostrou. Eu vi que ele trabalhava bastante com nanquim, eventualmente, às vezes com 
aquarela né... Tinha alguma técnica que vocês lembram que ele fazia? Tinha uma que me chamou muito a 
atenção, tem uma que ele escava... desenhava no papel e fazia riscos pra fazer chuva. Tem alguma técnica que 
vocês lembram que ele fazia? 

SAYURI: Acho que um abstrato com cola, com alto relevo, que na época nem... 

NORI: Você lembra se na Grafipar ele já fazia isso já será?  

SAYURI: Essa parte de quadro. 

NORI: Mais pro jornal né, policial, (...) policial 

MAYUMI: Ah aerógrafo ele gostava...  

NORI: Ah é verdade, verdade... desenho também né... usava bastante colorido 

MAYUMI: Ah ele usava bastante réguas. 

LEANDRO: Ah que legal... 

NORI: O balão também era... ele fazia bastante letra também né... na época ele tinha um (...) ele fazia letra né... 
fazia daí não sei como é que funcionava o sistema, acho que tinha que recortar o balão e colar... 

SAYURI: Ah lembra que a gente decalcava também né, não fazia decalque de letrinhas? 

NORI: Ah usava bastante também né, “letraset”. 

LEANDRO: Outra coisa que me chamou a atenção em alguns dos trabalhos que vocês têm aqui, originais dele, 
tem alguns que ele trabalhava com retículas, mas que ele decalcava e colocava, que são uns pontinhos assim né... 

NORI: Isso. 

LEANDRO: Isso será que ele já comprava isso, e aplicava em cima das ilustrações? Esse aspecto, não sei se 
vocês lembram ou não, como é que funcionava isso? 

NORI: Não sei, mas acho que era mais para o jornal, não sei se na época da Grafipar ele chegou a fazer isso. 
Tinha aqueles bonequinhos também, só o vulto dele... e aí no fundo... 

SAYURI: Mas que desenhos que você viu também? Dos quadrinhos que você viu? 

LEANDRO: É, alguns dos originais que vocês têm aqui. Tem um até que é uma cena de crime assim... 

SAYURI: Acho que o crime era do Estado.  

NORI: Da Tribuna. 

MAYUMI: Colagem também, sobreposição. 

NORI: É, colagem. 

LEANDRO: Ah legal... E colagem, como ele trabalhava com colagem assim?  Ele pegava a partir de outras 
publicações? 

MAYUMI: É, no fundo... 

NORI: É ele aproveitava alguns pedaços e colocava no fundo, reaproveitava algumas coisas... 

LEANDRO: De trabalhos dele...  

NORI: Isso  

LEANDRO: Daí ele fazia a fotolitagem lá na Grafipar e...  

NORI: É eu não sei, lembro que ele colocava no chuveiro algumas coisas... Não sei se era pra revelar, o que que era...  

SAYURI: No chuveiro? 
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NORI: No banheiro tinha umas, né, lembra uma época que... não sei pra que que fazia aquilo, se era pra revelar. 

SAYURI: E aquelas fotos? 

NORI: Mas tinhas as fotos também, posteriormente. Fotos... mas tinha umas chapas grandes que eram de 
quadrinhos né? 

SAYURI: Eu acho que sim. 

MAYUMI: Chapa né... 

NORI: É fotolito que chama. 

LEANDRO: Se vocês puderem acrescentar um pouco mais além do... que realmente minha pesquisa é sobre os 
quadrinhos, mas até lendo sobre o Seto, eu lembro que ele era bem polivalente em várias áreas, se vocês 
puderem contar um pouco , mais recentemente ele trabalhou mais com artes plásticas, mas eu sei que a May 
tinha contado que uma vez que ele trabalhou com umas fotonovelas em São Paulo ainda, com  cinema. Vocês 
podem falar um pouquinho mais sobre essa época que ele trabalhou com essas outras formas de arte? 

SAYURI: Acho que o Norinho... Eu não lembro. 

NORI: Não lembro, eu sei que... A gente era criança na época. Eu não tinha nem nascido na verdade, nessa 
época, anos 70. Mas ele fazia, como ator e como diretor. Nas fotonovelas ele aparecia como Zorro, essas coisas 
assim. Mas como ator. E algumas ele fazia também, fotografava, montava também, não sei se na época da Edrel 
né, deve ser Edrel né... 

MAYUMI: Então eu vi por causa da exposição lá que daí os que estavam lá na exposição estavam contando que 
eles criavam e participavam da produção. 

LEANDRO: E isso era feito pelo estúdio dele que se chamava, acho que, Seto Produções. 

NORI: No Estado do Paraná ele fez antes de ir pro Correio da Notícia, ele trabalhou no Estado do Paraná, se não 
me engano também. Tinha aquele Estadinho, um caderno que ele ilustrava né? Pra criança, pra criança. Depois 
na Grafipar também trabalhou com público infantil, também tinha a parte adulta e a parte infantil, as 
cruzadinhas, passatempo... 

LEANDRO: E a parte de artes plásticas ele sempre atuou em paralelo, assim desde que vocês lembram que eram 
pequenos, ele sempre trabalhava as duas coisas sempre?  

SAYURI: Ele nunca parou pra viver só de arte né... 

NORI: Sempre paralelo, sempre paralelo. Foi mudando o estilo na verdade né. Depois que ele  veio pra cá, mais 
tema japonês né. 

Se pegar os quadros mais antigos tinha até cangaceiro, tinha uns temas bem diferentes. Aquela mulher... mulher 
rendeira né.  

SAYURI: Rendeira... 

NORI: Se pegar os quadros antigos você vai ver que tem uns temas que não tem nada a ver com a ... 

LEANDRO: E ele manteve esse gosto pelas artes plásticas até o final da vida ou ele... foi só uma fase? 

MAYUMI: Sempre. 

LEANDRO: Ah que legal... Isso é bacana. E quais lembranças que vocês têm dessa época da Grafipar, que vocês 
comentaram disso assim, na época, desse relacionamento com os quadrinistas, assim, vocês chegam a ter alguma 
recordação?  Porque num dos livros que eu li, que nem do Gonçalo, fala que a galera era sempre muito unida, 
sempre interagiam entre si? 

NORI: A gente sempre ia na casa de não sei... se era do Franco. Ele tinha, ou colecionava uns bonequinhos, de 
super-heróis né, aquilo marcou  bastante, onde a gente sempre ia tinha uns super-heróis. Foi algum desenhista 
que colecionava e a gente sempre ia lá pra ver os bonequinhos né. A gente ia com meu pai, olha que legal, queria 
brincar, mas na verdade era coleção, não podia ficar mexendo.  Mas era o pessoal da Grafipar, a gente era bem 
pequeno acho que tinha 6 anos. 

SAYURI: Acho que eu era bebê ainda... Acho que eu era bebê. 

NORI: Será? 

SAYURI: Acho que sim porque a mãe dizia que ela me levava e daí eu tinha o cabelo grande. E ela ficava lá com 
as criancinhas na artista e daí perguntavam de quem é aquele bebezinho “black power”, aí eles ficavam 
disfarçando... risos... fingindo que não era deles. Então eu era bebê ainda nessa época. 

LEANDRO: E pelo que eu li assim, tinha uma interação entre as famílias. 

NORI: Nossa o Carlos Magno, a gente vivia lá né, o Carlos Magno vivia aqui também. 
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LEANDRO: Aquela vila que eles chamam, dos quadrinhos, ficava aqui também no São Braz? 

NORI: São Braz.  

SAYURI: Ficava... uhum... 

LEANDRO: Ficava aqui perto. 

NORI: É, lembro vagamente. A gente ia assim depois do almoço, pro almoço, churrasco 

SAYURI: Perto do Três Marias? 

MAYUMI: Churrasco. 

NORI: Churrasco né... a gente era pequeno, tinha uns 3, 4 anos. Você também não sei se tinha nascido. Já tinha, 
era bebê né? 

SAYURI: Não,  Mayumi acho que não. 

LEANDRO: A Grafipar acho que acabou quando a Mayumi estava nascendo, acabou em 82, por aí. A Mayumi 
estava nascendo. 

LEANDRO: E nesses últimos anos de vida, o que que o Seto estava produzindo, que vocês se lembram. Ele 
estava ainda no Estado né? O que que ele tava produzindo? 

NORI: Lendas japonesas né, estava se dedicando bastante as lendas japonesas. Escrever e ilustrar. Tava fazendo 
o jornal da comunidade Nikkei lá de São Paulo, mandava pra eles. Tinha o jornal dele, da comunidade japonesa 
também... Que mais... 

SAYURI: Tinha os dois livros né? 

NORI: É ele virou tipo era um pesquisador da colônia japonesa... 

MAYUMI: A Maria Erótica já apareceu né na Tribuna né? 

NORI: Não... O personagem? 

MAYUMI: Os desenhos... 

NORI: Ah sim, os traços, é verdade. Teve uma época que o Tiago Recchia, não sei se você conheceu? 

LEANDRO: Sim, na Gazeta ele chegou a fazer alguns trabalhos.  

NORI: Ele saiu da Tribuna. O Tiago saiu da Tribuna. E o pessoal da Tribuna precisava de alguém pra substituí-
lo. Ele criou “as trigêmeas” lá, uma atleticana, uma paranista e uma coxa branca. E aí fazia assim... a sátira de 
acordo com a partida, depois do jogo... Mais ou menos no mesmo estilo do Tiago, só que com mulher. As 
mulheres eram Maria Erótica né no desenho, inspirado na Maria Erótica. 

LEANDRO: Ah que legal... Até vou dar uma pesquisada. Você tem alguma coisa, que até eu vou dar uma olhada? 

NORI: É, deve ter alguma coisa aí. Tem que dar uma procurada. 

LEANDRO: Ah vou dar uma olhada. 

NORI: Durou um tempinho... Não durou muito assim, mas...  

LEANDRO: O original era o “los três inimigos” né 

LEANDRO: Na parte de artes plásticas ele sempre continuou trabalhando... Em fotografia ele chegou a manter 
assim ou ele, ou ele deu uma... por último ele acabou dando uma parada?  

NORI: É mais ele fazia pro jornal, pra comunidade e pra si, pra livro e como Hobby também né. Não chegou a 
fazer exposição de foto, acho que não né? Oficial acho que não, fez em eventos fotos... 

LEANDRO: Até achei bacana, numa qualificação que eu tive em setembro, na nossa banca teve um professor 
nosso, o Luciano. Daí eu comentei com ele que o, o Luciano, chegou até, a dissertação dele, ele fez sobre a 
revista “Neuros e Próton”... Seto...Daí eu comentei com ele da questão da fotografia, que ele também gostava. 
Daí ele não sabia que... 

NORI: Dos eventos... Mas ele fazia umas fotos artísticas também né. Ia pro baseball e batia fotos. Planta ele 
fotografava bastante né... 

LEANDRO: Algo que é bem marcante, cheguei a conversar um pouco com ele, quando eu estudava na UTF, é o 
bonsai né. Algo que é muito forte nele da cultura japonesa. Quando que ele começou a ter essa... lidar com o 
bonsai? Foi quando ele veio pra Curitiba ou ele já tinha em São Paulo? 

NORI: Em São Paulo. Meu bisavô mexia, ele foi um dos criadores do bonsai no Brasil. O Noriatsu. Até meu 
nome, é Noriatsu por causa do meu bisavô. Meu pai gostava muito. 
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LEANDRO: É dele a história das formigas... 

NORI: Isso que explodiu... na época da guerra né. E ele sempre teve uma afinidade, mas começou a explorar 
mais mesmo, depois que deu problema cardíaco né... A minha mãe falou, você precisa sossegar um pouquinho, 
fazer uma atividade mais “zen” para poder... Ai ele se dedicou mesmo, começou a estudar mais e fazer... 

SAYURI: Aí ele saía pra caminhar, porque era obrigado... aí saía catando planta no caminho... pedra... 

LEANDRO: Uma vida menos corrida né... 

SAYURI: É, mais ou menos. Temporário... 

NORI: Começou com o bonsai como terapia, aí começou a se dedicar demais até... começou a produção em massa.  

LEANDRO: Ele se dedicava sempre muito ao que fazia né... Uma coisa interessante até, isso eu não consegui 
achar nos livros que eu pesquisei. Não sei se vocês lembram de alguma coisa que ele tenha comentado. Se não 
souberem, não tem problema também. Vocês lembram de ele ter comentado na infância ou na adolescência, 
juventude quais quadrinhos ele gostava de ler, que talvez pudessem ter tido alguma influência? Caso vocês 
lembrem, caso... 

NORI: Tio Patinhas ele sempre falava. 

SAYURI: Teve um que ele falou bastante, agora eu não lembro o nome... puxa... 

LEANDRO: Porque além disso, acho que o Gonçalo que comenta que ele chegou a ter alguma produção, ler 
alguma coisa de mangá, mas eu acho que vinha por avô de vocês, eu acho, alguma coisa assim né? Ainda mais 
no Japão, mais complicado.  

LEANDRO: Vocês lembram de alguma situação do Seto da época da ditadura relacionado com censura e 
repressão. Tem aquela história clássica do censor, mas tem alguma outra que vocês se recordam assim, alguma 
inconveniência que o regime... Em Curitiba não chegou a ser tão forte, se for pensar a Grafipar e tal, já estava na 
fase de abertura, mas chegou a ter assim alguma saia justa assim que...  

NORI: Se teve a gente n... Por causa da idade não lembro também, em 75 abriu, tava abrindo já... 

LEANDRO: É em 85 acabou, ele começa em 78 já a aliviar né...  

NORI: Acho que foi “Diretas Já” que ele fez um, tinha aquela feira do Largo da Ordem lá, Santa Rita... não sei... 
Que daí em 75 tava abrindo o... tava acabando né... Ele fez tipo um boneco de... sabe aquele... boca de palhaço, 
isso que era a urna...urna se não me engano. E aí tinha o presidente Sarney, o Tancredo... O Sarney... Acho que 
era o Sarney né...  

LEANDRO: Era o Tancredo, o Sarney era vice do Tancredo... 

NORI: Acho que o Sarney... Dois... pro pessoal jogar né... fez uma ilustração pra colocar na feira, que o pessoal 
pediu pra ele... assim...  

SAYURI: Ah... jogar aquela boca,  sabe aquela boca do palhaço lá? Era isso né... 

NORI: Fizeram um caderno também né, depois que fizeram o caderno “Diretas Já”, ele e o Dante né... Você viu 
o desenho...chegou a conhecer esse trabalho, não?  

LEANDRO: Não, cheguei a ver.  

NORI: As novas das Diretas. Deve ter em casa algum... é que... desenho relacionado a Ditadura, depois quando 
abriu. As novas das Diretas... 

LEANDRO: Olha que legal... que legal...  

LEANDRO: Alguns pontos são comuns dessas pessoas que eu entrevistei sobre a forma do Seto ser, não sei se isso 
bate com a visão de vocês como filhos. Mas que ele era uma pessoa muito concentrada, era simples, mas tinha 
bastante conteúdo pra passar pra eles e era sempre prestativo, sempre que eles precisavam de alguma orientação, por 
ele ser mais experiente ele sempre ali pra ajudar. Mas também sempre tinha um humor meio irônico assim... meio 
“ácidozinho”... Não sei se vocês têm alguma coisa assim pra acrescentar sobre essa forma do pai de vocês ser assim? 

NORI: Na verdade assim ele era uma pessoa simples como falaram, humilde, até a aparência né, mas aí ... tinha 
contato com muita gente, desde o cônsul, autoridades assim, tratava igual todo mundo, era bem recebido. Tinha 
assunto também pra conversar de igual com as pessoas né... Ele era uma referência da cultura japonesa né, não só da 
cultura japonesa, da cultura em geral né... no Paraná... 

LEANDRO: É e por último... Ele é um dos idealizadores do Matsuris aqui não é? Ele sempre esteve bem envolvido... 

NORI: Isso, no jornal dele que surgiu né... vamos fazer... Tinha muito disso, ele inventava as coisas e daí envolvia  o 
pessoal, “vamos fazer, vamos fazer”, parecia loucura, e no final das contas dava certo. Algumas não davam também, 
mas a maior parte das coisas dava... 

SAYURI: Deu certo porque o Rui Hara né, acreditava nas idéias dele. Então tudo que ele falava, que todo mundo 
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achava absurdo, por fim acabava ele a comunidade ia lá, ele apoiava e dava certo no final. 

NORI: O pessoal foi conhecendo ele, foi dando credibilidade... No começo o pessoal de Curitiba não...  

LEANDRO: O pessoal ainda é mais desconfiado aqui... 

NORI: É, depois ele foi conquistando todo mundo, a comunidade japonesa... 

LEANDRO: Vocês tem mais alguma outra coisa pra comentar... 

NORI: Ele gostava bastante de se envolver com associação assim né, associação de artista plástico, associação de 
quadrinistas, ele estava sempre envolvido, ele fazia questão de trocar experiência, idéia... 

LEANDRO: Ah que legal... Essa questão de interação assim... 

NORI: Interação... isso...É ele ajudava os outros, ele não tinha concorrência, então “ vamos fazer uma exposição em 
conjunto”, pra puxar as pessoas pra cima né... vários artistas que... 

SAYURI: Ele unia...Ele reunia todo mundo, tanto que no aniversário dele, tinha gente de todos os lugares, artista, tinha 
da colônia...  

LEANDRO: Pelo que eu li a Grafipar ajudou muito a descobrir novos talentos assim né... e ele ajudava a trazer. 

NORI: Um pouquinho antes de falecer, ele começou a ir para as redes sociais , criou umas piadas, criou um perfil lá, 
que só postava notícia, engraçado também... 

LEANDRO: Para a comunidade nipônica ou notícias gerais? 

NORI: Comunidade japonesa, ah vai ter evento. Quando começou essa onda de “cosplay” ele apoiava muito né... 
antes de começar né, “cosplay” até,  que virou moda né... ele sempre apoiou o pessoal no Matsuri. Pessoal diferente 
né, pessoal olhava é com...  

SAYURI: Com preconceito. 

NORI: E por ser jovem... ele apoiava... 

SAYURI: Abria espaço...  

NORI: Tinha um negócio que ele escrevia na lombada dos livros, o nome da família né... 

MAYUMI: Sempre tinha alguma coisa pra marcar... 

NORI: É tinha alguma coisa pra marcar. Se pegar aquele material ele fez com o Venon da Grafipar, colorido... é foi 
inspirado no Pinóquio, Super Pinóquio. 

SAYURI: Foi inspirado no filho dele. 

NORI: Aí tem nos livros, na lombada dos livros tem os nomes da família assim Kinui, Sayury... 

LEANDRO: Ah ele colocava nome... 

NORI: Ah, ninguém lê na verdade, mas quem é da família pode perceber... Na lombada assim, tem uma estante, daí os 
personagens e atrás tem os nomes do pessoal da família também né...  

MAYUMI: Amigos... 

NORI: É, amigos também... 

LEANDRO: Todas as lombadas de livros ele colocava? 

NORI: É, sim tem algumas, tem que ver se tem algum livro aí pra você ver. 

MAYUMI: Personagens também né? 

SAYURI: Ele fazia desenho com a cara dele... 

NORI: A Turminha do Seto também, ele criou a Turminha do Seto. Aí tinha... A Turminha do Seto foi, começou com o 
Faruk né... Que ele tinha dois filhos, o Fábio e o [inaudível] que eram gêmeos e tinha a Melissa, a Melissa também era 
filha dele, é a principal... Daí o Faruk trabalhava também na Grafipar e ele criou os personagens como os nomes dos 
filhos, ele criou... altos personagens em volta, o Norinho, a Sayury... tinha outros personagens... 

LEANDRO: É, e até conversando com o Faruk, acho que até ele mantém... na área educacional né? 

NORI: Ele acabou vendendo os 3 personagens, os filhos negociaram na época, e o Faruk né...acabou ficando com o 
Faruk né... ele tem os direitos. 

LEANDRO: É... acho que na parte de educação ele ainda publica alguma coisa ainda... ele publica alguma coisa na 
parte de educação.. 

LEANDRO: Da parte de Maria Erótica vocês lembram alguma coisa que o pai de vocês comentava assim? Algo geral? 
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NORI: Tão na época assim né... Depois assim que lançaram sim... ele começou a falar... ficava orgulhoso né, Olha 
tem Maria Erótica na Gibiteca... 

SAYURI: Eu lembro de uma última entrevista, depois de muitos anos né, que o homem falou assim pra ele, ah o 
entrevistador, na Globo, não lembro quem era o entrevistador, ele falou assim: “A Maria Erótica era uma filha pra 
você?” Daí ele falou: “Não, ela era minha namorada!” (risos) 

NORI: É verdade! (risos) 

SAYURI: “Não, era minha namorada!” 

LEANDRO: É porque acho que dos personagens que ele criou é o mais emblemático né... 

NORI: Ele tinha começado a pesquisar de volta. 

LEANDRO: Tanto até que agora a premiação da Bienal aqui é o Troféu Maria Erótica de tanto que ficou 
reconhecido. 

LEANDRO: Então eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar? 

SAYURI: De quadrinhos né, tem que ver com o Nori hein... ou Mayumi né que estudou, que falou com o pessoal lá...  

NORI: É Mayumi é estudiosa. 

LEANDRO: Então agradeço por vocês terem acrescentado as informações. Como eu falei pra May eu vou transcrever 
a parte dela, o que eu vou escrever para poder inserir dentro do conteúdo da dissertação. Mas daí eu mando pra vocês 
darem uma lida, só pra ver se está mais ou menos dentro do que é a realidade. Muito obrigado, viu! 

SAYURI: Ah, agente que agradece. Não sei se a gente ajudou muito. 

LEANDRO: Ajudou sim, com certeza. Obrigado. 

MAYUMI: Não... então... 

LEANDRO: Selene Tobias o que que é que você estava comentando?  

MAYUMI: Que eram as iniciais Se To, na realidade era ele que estava por trás, fazia e dizendo que era uma outra 
pessoa... 

LEANDRO: Ah, era um pseudônimo... Que legal. E quais quadrinhos ele trabalhou com esse pseudônimo? 

MAYUMI: Ah isso eu não vou lembrar, mas eu lembro que tinha o nome dela aparecia assim “Selene Tobias”... 

LEANDRO: Na verdade era ele que produzia, isso foi na época da Grafipar? 

MAYUMI: Aham. Da Grafipar. Acho que muitas pessoas não perceberam que era ele. 

NORI: Talvez mais liberdade para fazer... 

SAYURI: Pra não usar o nome dele... 

LEANDRO: Talvez pra ver a aceitação né... 

SAYURI: Sabe aquele quadrinho lá da lembrança quando minha mãe faleceu? Não sei se você percebeu a foto? 
Tem uma fotinho no fundo né, que era um quadrinho dele. É a foto dele jovem, era ele jovem. Ele camuflava essas 
coisas sabe, ele colocava o rosto dele sabe, nos desenhos, às vezes a minha mãe...    

LEANDRO: Isso tanto nas obras plásticas quanto em quadrinhos? 

NORI: Nos 300 anos de Curitiba ele colocou também aqueles personagens que parece o Greca, outro que parece o 
Requião, proposital né... Requião acho que era do mal, não sei. E o Greca era um que, como era 300 anos, o Greca 
era prefeito né? 

LEANDRO: Ah isso é legal, essa história que vocês comentaram de colocar os personagens... essa história também 
do pseudônimo. São coisas legais, que não tem isso no que tem de material já produzido sobre ele. 

SAYURI: Acho que até no Orkut ele começou a fazer, não começou? Era Orkut na época né, não era Face. 

LEANDRO: Mas, obrigado então. 
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APÊNDICE G – FICHA DE ANÁLISE APLIACADA NA AMOSTRA 
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APÊNDICE H – LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA AMOSTRA 
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APÊNDICE I – PROTAGONISTAS FEMININAS DE HQS ERÓTICAS
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