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RESUMO 

 

Este artigo, fruto de um projeto de Iniciação Científica sobre os HQs no Brasil,  

apresenta uma reflexão a respeito dos quadrinhos undergrounds como uma produção 

cultural do movimento de Contracultura dos anos 1960-1970 inserida no contexto social 

brasileiro de então. Para isso, parte da análise da critica da economia política, 

admitindo-a como o divisor de águas mais radical já efetuado sobre o sistema das trocas 

capitalistas e considera, ainda que brevemente, a crítica da economia simbólica. Na 

sequência, trata das especificidades do processo brasileiro de implantação e 

consolidação das indústrias culturais em um contexto político e social determinado pelo 

autoritarismo. É na resistência aos poderes instituídos que se fundam e se articulam as 

funções poéticas dos quadrinhos contraculturais. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Histórias em quadrinhos; Indústria Cultural, Contracultura, 

EUA, Brasil. 

 

 

Introdução 

 

O mercado editorial dos quadrinhos undergrounds desenvolve-se no Brasil, à 

semelhança do que ocorreu nos EUA, após a consolidação da indústria cultural e em 

oposição a ela. A diferença reside no fato de que a indústria cultural no Brasil, como 

parte do processo de acumulação do capital conhecida na literatura crítica como 

monopolista, dá-se de forma tardia em relação aos EUA e às nações desenvolvidas em 

geral. 

Antes de abordar a especificidade desse processo no Brasil, impõe-se, portanto, que se 

analise o contexto em que os quadrinhos contraculturais se constituíram como 
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Comunicação. 
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fenômeno relevante dentro da Contracultura. Os EUA são eleitos aqui por entendermos 

que se trata de um exemplo paradigmático para essa fase do capitalismo e por ser nele 

em que a Contracultura surge mais fortemente como movimento. Dessa forma, embora 

diversos textos contraculturais estivessem sendo enunciados ao redor do mundo, 

consideramos que foi nos EUA que se fundou uma discursividade da contracultura. É aí 

também que nasce grande parte da produção contracultural que será alvo de intercâmbio 

entre EUA e Brasil, nela incluso os comix undergrounds. 

 

Panorama da contracultura e dos quadrinhos norte-americanos 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, vivia-se a bipolarização ideológica que dividia 

o mundo em países politicamente alinhados ao socialismo e à União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) ou ao capitalismo e aos Estados Unidos da América 

(EUA), período histórico que ficou conhecido como Guerra Fria e foi marcado por uma 

estratégica disputa armamentista e pelo medo constante da possibilidade de conflito 

direto e uso do arsenal nuclear. 

 

Com o fim do conflito na Europa e no Pacífico os Estados Unidos foram elevados à 

condição de potência militar e durante a primeira fase da Guerra Fria até meados da 

década de setenta experimentaram um intenso crescimento econômico proporcionado 

pelo acentuado desenvolvimento científico e tecnológico e pela internacionalização do 

capital. Dessa forma, os EUA superaram a depressão econômica dos anos 1930 e se 

(a)firmaram nos princípios da democracia liberal e do capitalismo industrial, fazendo 

florescer uma sociedade pautada no consumo, institucionalizando um modo de vida que 

ficou conhecido como american way of life. 

 

Esse padrão de consumo e modo de vida se articula com uma nova dinâmica de 

acumulação do capital. Após a Segunda Guerra Mundial há o alargamento de práticas 

econômicas associadas à etapa monopolista
4
 do capitalismo, em oposição à etapa 

competitiva
5
, baseada no regime fordista de acumulação, como exemplifica Harvey:  

                                                 
4 A fase monopolista do capitalismo “nos países avançados começa a emergir entre 1880 e 1900, completa-se no 

princípio do século XX e expande-se plenamente a partir do final da II Guerra Mundial.” (FONSECA, 2003, apud 

MELLO, 1998; BOLAÑO, 2000, p. 309). 

 
5 A fase competitiva do capitalismo, também denominada como liberalismo clássico, fase liberal ou concorrencial, 

ocorre no período que vai da Segunda Revolução Industrial (1873) até a Grande Depressão de 1896. (FONSECA, 

2003, apud MELLO, 1998). 
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Aceito amplamente a visão de que o longo período de expansão de pós-guerra, 

que se estendeu de 1945-1973, teve como base um conjunto de práticas de 

controle do trabalho, tecnologias, hábitos de consumo e configurações de poder 

político-econômico, e de que esse conjunto pode com razão ser chamado de 

fordista-keynesiano. (HARVEY,1993, p.119) 

 

Podemos perceber que ao final da fase competitiva do capitalismo, em fins do século 

XIX e início do século XX, houve um acirramento da concorrência intercapitalista e a 

ausência de novos mercados que permitissem a expansão do capital. No entanto, 

podemos interpretar esse descompasso e insuficiência como próprios do movimento do 

capitalismo, de suas "contradições em processo". Esse processo pressupõe que a forma 

do capitalismo e sua lógica reprodutiva passem, portanto, por mudanças para que ele 

continue o mesmo, buscando crescer continuamente por intermédio de um processo de 

valorização (Lopes, 2006). Dessa forma, ocorreu então um processo de fusões e 

incorporações, dando origem aos "trustes", centralizando o capital nas mãos de grandes 

corporações. 

A concorrência passa a ser exercida, na fase monopolista, entre grandes blocos de 

capital e é marcada pela flexibilização permitida pela articulação do capital financeiro.  

 

Essa articulação do capital aliada aos avanços tecnológicos de então permitiram a 

consolidação da indústria cultural, formada por um conjunto de meios de comunicação 

como o cinema, o rádio, a televisão, os jornais e revistas. Esse conjunto pressupõe uma 

série de expressões artísticas que são vendidas, transformadas em mercadorias, por meio 

de um processo em que a técnica incorpora o poder das classes economicamente 

dominantes. Nesse sentido, a indústria cultural aparece como um instrumento capaz de 

divulgar e, mais do que isso, promover a manutenção das formas vigentes de existência, 

ao instaurar um controle social conseguido pela falsa aproximação entre a arte e as 

massas, entre cultura e consumo. 

 

No contexto da indústria cultural, criações artísticas se tornam objetos da racionalidade 

técnica, produzidos em série, estandardizados, ao mesmo tempo em que a conexão da 
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obra de arte com a dimensão do entretenimento representa a negação da arte como 

esfera de reflexão e do homem como sujeito pensante
6
. 

 

A indústria cultural atravessa e constitui aquilo que Roszak denomina ser uma 

sociedade tecnocrática: 

A tecnocracia não é apenas uma estrutura de poder possuidora de vasta 

influência material; é a expressão de um forte imperativo cultural, uma 

verdadeira mística profundamente endossada pela massa. Por conseguinte, é 

como uma esponja capaz de absorver prodigiosas quantidades de insatisfação e 

agitação, geralmente muito antes que pareçam outra coisa senão excentricidades 

divertidas ou aberrações inconvenientes (1972, p. 9). 

 

Na tecnocracia há o ápice da integração organizacional, que pode ser entendido como 

um processo de dominação capitalista que envolve todas as esferas da vida humana e 

que foi legitimado por uma racionalidade que se tornava cada vez mais 

instrumentalizada. 

 

Diante desse contexto repressivo e massificante, em meados dos anos 60, toma corpo 

um movimento com caráter marcadamente contestatório que ficou conhecido como 

Contracultura. O termo surgiu na imprensa norte-americana, para nomear o conjunto de 

movimentos de rebelião, em sua maioria protagonizados por jovens e caracterizado por 

uma multiplicidade de ações e pensamentos associados à imagens como as das revoltas 

estudantis, do movimento hippie, ao rock-and-roll, ao uso de drogas psicotrópicas como 

o LSD e ao contato com culturas orientais. 

 

A Contracultura foi um conjunto de manifestações políticas, culturais e sociais que deve 

muito a movimentos como o Situacionismo Internacional, a Geração Beat e a Revolta 

dos Provos, e que culmina no final da década de 1960, nos EUA, na "crise política" que 

girava em torno da reação da Nova Esquerda ao militarismo e ao racismo (FRASCINA, 

1998, p.93). Deflagraram-se manifestações contra a Guerra do Vietnã - guerra que ao 

final de 1968 já havia matado 30.500 americanos -, passeatas em defesa da liberdade e 

da democracia, o movimento hippie associado ao lema "Paz e Amor", rejeitando o 

                                                 
6 "O espectador não deve ter necessidade de nenhum pensamento próprio, o produto prescreve toda reação [...] Toda 

ligação lógica que pressuponha um esforço intelectual é escrupulosamente evitada." e "O inimigo que se combate é o 

inimigo que já está derrotado, o sujeito pensante." (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 128, 140). 
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projeto da Grande Sociedade do presidente Lyndon Johnson, revoltas nos campi 

universitários, particularmente em Berkeley e Kent, onde vários jovens morreram em 

conflito com a Guarda Nacional. Uma vez eclodidos os anseios dessa nova geração, um 

novo campo de atores e vozes ganharam ressonância através de reivindicações 

“culturais” dos direitos das chamadas minorias, a exemplo dos movimentos negro, 

feminista e homossexual. 

 

É interessante notar que esses embates protagonizados por jovens na década de 1960 

não são exclusividade dos EUA. Em Paris, em maio de 1968 ocorreu o ápice do 

movimento estudantil quando universitários se insurgiram contra o governo de Charles 

De Gaulle. A juventude exerce, pois, um papel de destaque nos movimentos dissidentes 

ao estabelecer um diálogo entre um modelo conservador de conduta e percepção e ao 

introjetar novas formas de sensibilidades e sociabilidades. Como nos aponta Roszak, 

esses jovens são filhos do baby boom pós Segunda Guerra Mundial e de uma nova 

classe média. Foram formados pela televisão, tendo acesso a uma gama mais variada de 

informação e escolaridade ampliada devido à demanda que eles mesmos instituíram e 

que provocou inclusive o aumento de instituições universitárias. 

 

Nesse panorama, a juventude estudantil consolida-se como um novo sujeito social 

graças à “revolução educacional”, a mola propulsora para uma revolução muito mais 

ampla, de ressonância nos planos intelectual, moral, estético, político e espiritual. É a 

partir deles que questionamentos a respeito dos valores da sociedade de então são 

levantados. 

 

Um amplo campo de agentes em tensão se constitui e a própria reprodução da 

subsistência volta-se, cada vez mais, nesse período, para os aspectos simbólicos e 

imateriais da vida, alargando o campo do que se entendia por “cultura”. 

 

(…) novos tipos de culturas fortemente pluralizadas e fragmentadas espalham-

se e transitam. Isso introduz um elemento criativo nas experiências subjetivas e 

sociais que desestabiliza as identidades estáveis em suas dimensões filosóficas, 

antropológicas e jurídicas, produzindo identidades múltiplas e nomadismos 

psíquicos centrados fundamentalmente na estetização do corpo. (ALMEIDA e 

TRACY, 2003, p.29) 
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No plano estético, a música desempenhou importante papel de divulgação dos ideais do 

movimento, além de incorporar o que o movimento reclamava para a sociedade: 

liberdade; o que pode ser verificado na grande inventividade e liberdade compositiva do 

rock, a exemplo da música de Janis Joplin, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Jim Morrison, os 

Beatles, os Rolling Stones, entre tantos outros. 

 

A constituição de um modelo hegemônico de sociabilidade que a indústria cultural 

consolidava e que era resultado de uma organização social que por sua vez é produto do 

modo de produção capitalista é, portanto, questionada pela Contracultura, a qual 

estabelece novas sociabilidades, pautadas por novas sensibilidades. 

 

"A expressão desses modelos no campo da estética traduz-se, em primeiro lugar, pela 

estandardização da arte como engajada ou alienada, conforme o ponto de vista" 

(PEREIRA, p.31, 2010). Essa subjetivação da experiência estética se refletiu nas 

acepções que se popularizavam: marginal, alternativo, independente, experimental. 

Eram associadas à literatura, à música, ao cinema, ao teatro, às artes gráficas e plásticas, 

fruto de um movimento que estava, de certa forma, fazendo política a todo momento. 

 

Nesta perspectiva, portanto, os independentes e alternativos teriam suas ações 

ligadas à percepção da estrutura de mercado e estruturação capitalista da 

produção cultural e, seus trabalhos e organizações, visariam entrar na disputa 

entre poderes constituídos. Enquanto que os experimentais e marginais estariam 

trabalhando mais ao nível de desestabilizar por dentro estes poderes, 

evidenciando na crítica da ideologia e/ou dos circuitos instituídos (inclusive 

pelos primeiros) a ênfase de suas atuações. (MOSTAÇO, p.5, 1984) 

 

Dessa forma, um circuito underground se posiciona no interior da cultura de massa e da 

arte processada nos circuitos ideológicos
7
. É nesse circuito underground que se insere os 

quadrinhos alternativos, posteriormente também nomeados de “quadrinhos adultos”, 

termo que se refere não somente a seu conteúdo, mas especialmente a seu nicho de 

                                                 
7 Relacionado à teoria marxista de ideologia, entende-se circuito ideológico por uma cadeia de agentes que forma um 

campo hegemônico com uma forma específica de circulação social e econômica de objetos, signos e mercadorias que 

veiculam ideias de uma classe social determinada transformando-as em ideias universais e necessariamente válidas 

para toda a sociedade. 

Formas artísticas que se interessem em atuar em situações e espaços fora dessa posição buscarão outra forma de 

circulação, outros desenvolvimentos e relações sociais, tal quais os quadrinhos undergrounds. 
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mercado, constituído por uma determinada faixa etária, o que implica em uma 

competência inerente de seus leitores. 

 

No comix underground norte-americano destacam-se Robert Crumb e Gilbert Shelton e 

a revista artesanal Zap Comix, lançada por Crumb em 1967. Esta, apesar de não ter sido 

a primeira revista independente, foi responsável pela popularização dos quadrinhos 

contraculturais nos EUA. Em suas páginas, divulgou obras de Gilbert Shelton, Robert 

Williams, S. Clay Wilson, Victor Moscoso, Spain Rodriguez, Paul Mavrides e do 

próprio Robert Crumb. 

 

Mr. Natural e Fritz, the Cat, por exemplo, são personagens de Robert Crumb, autor 

geralmente considerado o mais proeminente dos quadrinhos undergrounds. Mr Natural é 

uma sátira aos gurus espirituais, um personagem que renunciou ao mundo material e 

vive com o que obtém em troca de sua sabedoria mística anunciada em forma de 

aforismos sobre os malefícios do mundo moderno. Fritz , the Cat por sua vez, é um gato 

que encarna a figura do malandro, hedonista, lascivo, com uma agitada vida sexual, para 

não dizer promíscua, e rodeado por uma variada gama de animais que representam 

sobretudo, as camadas sociais da época. 

 

Essa produção, assim como outros quadrinhos alternativos, foi marcada por uma sorte 

de criações e inovações em termos gráficos e narrativos, fruto de experimentações e que 

continham abordagens pouco convencionais de temas interditos ainda hoje, como 

sexualidade, violência, movimento hippies, drogas, espiritualidade, movimentos negro e 

feminista. As abordagens inéditas se revelavam através do humor, da exacerbação do 

erotismo e da violência, e na estética, com propostas visuais variadas que algumas 

vezes, como em Crumb, tendem a um aspecto carregado de traços e hachuras que 

expressam a sensibilidade do autor. 

 

Toda essa produção foi expressão de uma cultura contestatória e irreverente, 

inicialmente à margem do mercado editorial, já que quando o underground como 

movimento artístico surgiu, os artistas norte-americanos libertaram-se das normas 

impostas pelos denominados "Syndicates", que eram espécies de agências responsáveis 

pela produção e distribuição dos quadrinhos no mercado norte-americano. Os 

Syndicates não se limitavam a meros agenciadores e logistas, eles impunham códigos de 
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ética e moral à produção e seus criadores, modificando o conteúdo das revistas ao 

escolher temas, palavras, cores.  

 

No entanto, foram eles, a partir da criação do controverso Underground Press 

Syndicate, em 1966, e sua ação massiva aliada à lógica da reprodutibilidade técnica, os 

responsáveis pelo sucesso dos quadrinhos undergrounds no mundo todo desde a década 

de 70.  

 

Curiosamente, é principalmente através da mediação do Underground Press Syndicate 

que essas produções alternativas chegam ao Brasil. O comix deixa de ser independente 

em certo sentido, segundo a perspectiva construída por Mostaço, e é absorvido pela 

indústria cultural, como uma “contradição em processo” do sistema no qual estava 

inserido. 

 

O caso brasileiro: poder, mídia alternativa e quadrinhos 

No Brasil o processo de implementação das indústrias de bens simbólicos começa ao 

final dos anos 50, com o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek (1956-

1960), amparado pela dinamização da economia que possibilitou o implemento técnico 

aos meios de comunicação. Esse processo se aprofunda nos governos militares após o 

Golpe de 1964. 

 

64 é um momento de reorganização da economia brasileira que cada vez mais 

se insere no processo de internacionalização do capital; o Estado autoritário 

permite consolidar no Brasil o "capitalismo tardio". (ORTIZ, p.114, 1991) 

 

Nessa época, consolida-se no Brasil a etapa monopolista do capitalismo, de forma tardia 

em relação aos países desenvolvidos, e por uma via impositiva que visava implementar 

um projeto de nação articulado por segmentos autoritários da sociedade. Esse projeto de 

Nação foi fundamentado na Ideologia de Segurança Nacional (ISN).  

 

Resumidamente se pode dizer que essa ideologia concebe o Estado como uma entidade 

política que detém o monopólio da coerção, isto é, a faculdade de impor, inclusive pelo 

emprego da força, as normas de conduta a serem obedecidas por todos. Trata-se também 

de um Estado que é percebido como o centro nevrálgico de todas as atividades sociais 
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relevantes em termos políticos, dai uma preocupação constante com a questão da 

"integração nacional". Uma vez que a sociedade é formada por partes diferenciadas, é 

necessário pensar uma instancia que integre, a partir de um centro, a diversidade social. 

(ORTIZ, p.115,1991) 

 

Segundo Ortiz é a partir da ideia de “integração social” que se percebe a importância de 

o Estado atuar juntamente às esferas culturais. Além do poder de repressão, o Estado 

sob a Ideologia da Segurança Nacional interessa-se em desenvolver certas atividades, 

desde que estas sejam submetidas à razão do Estado. 

 

Sob esta ótica, em que o Estado deve ser repressor e incentivador das atividades 

culturais, foi consolidado o mercado de bens culturais no Brasil. Há a criação de novas 

instituições - Conselho Federal de Cultura, Instituto Nacional do Cinema, 

EMBRAFILME, FUNARTE, Pró-Memória, etc. - e de uma gestão de política cultural, 

que preza a capacidade dos meios de comunicação de massa em difundir ideias e criar 

estados emocionais coletivos. (ORTIZ, p. 116, 19991) 

 

Inserido nessa dinâmica por vezes contraditória, o Estado passa a tratar a cultura como 

uma área diferenciada, que pode expressar valores contrários às vontades políticas e 

institui a censura com um caráter essencialmente disciplinador, impedindo a emergência 

de determinados pensamentos ou obras artísticas. 

 

São censuradas as peças teatrais, os filmes, os livros, mas não o teatro, o cinema 

ou a indústria editorial. O ato censor atinge a especificidade da obra, mas não a 

generalidade de sua produção. (ORTIZ, 1991, p.114) 

 

Nesse sentido, no Brasil, a Contracultura, foi adaptada para articular os ideais 

internacionais majoritariamente provenientes dos EUA, às questões da realidade local. 

Com isso, as ideias contraculturais receberam aqui uma nova roupagem, focada em uma 

crítica comportamental que partiu de uma classe média insatisfeita com as formas de 

protesto que até certo momento foram traçadas por uma esquerda ligada à UNE (União 

Nacional dos Estudantes).  
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São dessa época manifestações culturais como a poesia marginal da geração 

mimeógrafo, a música de Raul Seixas, de Chico Buarque, da Tropicália, de Gilberto Gil, 

de Caetano Veloso, de Geraldo Vandré, o Cinema Novo com Glauber Rocha, o teatro 

de José Celso Martinez Corrêa e do TUCA, a arte de Hélio Oiticica e Lygia Clark. 

 

Essa nova cultura era vista com muito maus olhos por todo o restante da sociedade: 

tanto a direita militar quanto a esquerda ortodoxa enquadravam esse momento sob o 

nome de “desbunde”, termo que é explicado por Caetano Veloso da seguinte forma: 

 

Esse nome que a contracultura ganhou entre nós – a bunda tornada ação com o 

prefixo des a indicar antes soltura e desgoverno do que ausência - deixava o hip 

- quadril - dos hippies na condição de metáfora leve demais. Desbundar 

significa deixar-se levar pela bunda, tornando-se aqui como sinédoque para 

'corpo'". (VELOSO, 2008, p.326) 

 

Depreciava-se assim, a relação com o corpo que as formas de fazer política da 

contracultura promoviam além de associar o chamado “desbunde” a uma versão 

“enlatada” do movimento hippie norte-americano, julgando o movimento como 

permeado por um nocivo individualismo e subjetivismo. 

 

A "imprensa alternativa" teve o importante papel de divulgação dos ideais do 

movimento de contracultura. Sua denominação deve-se à ausência de compromissos 

com a imprensa tradicional e os padrões da indústria cultural, a qual promove a 

massificação da cultura através dos meios de comunicação, em especial a televisão. 

É importante notar que havia duas grandes "classes" de jornais alternativos. Alguns, 

com conteúdo marcadamente político, como o Opinião e o Movimento, tinham raízes 

nos ideias de valorização do ideário nacional-popular dos anos de 1950 e no marxismo 

vulgarizado dos meios estudantis nos anos de 1960. Em geral caracterizavam-se por um 

perfil pedagógico e, em certo sentido, dogmático. (KUCINSKI, 2003, p. 14) 

 

Por outro lado, havia jornais que rejeitavam a primazia do discurso ideológico. Com 

isso, voltavam suas referências para o existencialismo de Jean Paul Sartre, o anarquismo 

e religiões orientais: hinduísmo e zen budismo. Abordavam o autoritarismo sob a ótica 

da crítica de costumes e do moralismo da classe média ao mesmo tempo em que 
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comentavam a contracultura norte-americana. Eram, portanto uma vertente mais 

"filosófica", ainda que, como aponta Bernardo Kucinski, estas publicações tenham 

adotado o existencialismo mais como uma “fuga instintiva do dogmatismo das 

esquerdas e da própria realidade opressiva, de que como adesão a uma nova acepção de 

ser.” (KUCINSKI, 2003, p.15) 

 

No universo de jornais alternativos de base filosófica destaca-se o Pasquim. Fazendo 

uso de uma linguagem irreverente, divulgou no Brasil questões advindas da 

contracultura norte-americana, criticou paradigmas e enfrentou os tabus da moral 

vigente ao levantar temas como liberação sexual e a busca de uma nova percepção 

através do uso de drogas. 

 

O humor foi, então, o veículo através do qual se viabilizou esta opção, que, de 

uma característica pessoal dos jornalistas do Pasquim, tornou-se um elemento 

de identificação com o público, ou seja, realizando-se numa relação coletiva. 

(QUEIROZ, 2004, p.232) 

 

Podemos aqui, fazer uma aproximação entre o Pasquim e uma série de publicações 

undergrounds de quadrinhos que surgiam nessa época e que também tinham no humor a 

chave da comunicação. Humor este que pode ser notado já na denominação dada nos 

meios acadêmicos à versão brasileira do movimento underground: “udigrudi”
8
, 

designação dotada de uma veia antropofágica e que criticava o predomino dos 

quadrinhos norte-americanos no país. 

 

O movimento udigrudi de quadrinhos era em sua maioria composto de publicações 

marginais que escapavam do controle da censura ao serem produzidas artesanalmente e 

vendidas de mão em mão, em portas de universidades, bares, teatros e livrarias 

especializadas ou por via postal. Eram revistas sem grandes recursos financeiros e sem 

cunho comercial, o que resulta em publicações com um caráter intermitente e efêmero, a 

exemplo das revistas Balão(1972), Esperança no Porvir, Ovelha Negra, Boca, Capa e 

Lodo, de São Paulo; O Bicho e Vírus,  do Rio de Janeiro; Uai! e Humordaz, em Belo 

                                                 
8 "[No Brasil] o movimento underground manteve suas características até meados de 1970. Após este período, é 

absorvido pela indústria, perdendo muito de sua força. (...) Nos anos 70 houve a migração de parte do público leitor 

de histórias em quadrinhos para a tevê. Como consequência, na década de 1980, foi necessária uma reformulação da 

cadeira varejista e dos veículos distribuidores de quadrinhos." (D'OLIVEIRA, 2009, p. 39). No início da década de 

1980 o termo "alternativo" se destaca para designar essa produção. 
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Horizonte; Pivete, Cabramacho e Maturi, em Natal; Outro, em Recife; Risco, em 

Brasília; Humor Sangrento, em Teresina; Araruta, de Porto Alegre; Casa de 

Tolerância, em Curitiba; em São Luís temos Baú de Cartuns; em Fortaleza, Pau de 

Araras e Oxente!, de João Pessoa. 

 

É interessante notar que, embora efêmera, essa produção ajudou a criar uma incipiente 

geração de cartunistas e quadrinistas e deu alento a um novo tipo de mercado com 

produção voltada para um público adulto e com postura critica.  

 

A politização do humor gráfico vem no bojo dessa postura crítica. Neste contexto, 

Cirne, em “Introdução política aos quadrinhos”, reforça esse posicionamento do humor 

gráfico colocando-o como um "discurso artístico relacionado a uma prática social que se 

funda através da crítica" (CIRNE, 1982, p.88) 

 

O significado de político aqui, no entanto, não se atém às esferas governamentais, mas 

está relacionado ao seu sentido lato de participação social do indivíduo. Essa 

participação se traduz, por exemplo, em uma atenção maior aos aspectos “culturais” 

sintetizados num core ou num “espírito do lugar” responsáveis por uma postura mais 

cidadã e identitária entre o indivíduo e o contexto urbano no qual se insere - contexto 

este permeado então pelo autoritarismo do regime militar. “O humor atua como um 

elemento da relação entre a ordem social e a liberdade individual” (D'OLIVEIRA, 2009, 

p. 44). 

 

Esse contexto fez com que os quadrinhos alternativos representassem aspectos 

singulares da vida cotidiana contemporânea e através do humor não apenas fizessem rir, 

mas desvendassem significados políticos. 

 

Nas publicações alternativas de quadrinhos do Brasil há por um lado rupturas estéticas e 

ideológicas e por outro, a retomada de temas tradicionais, refletindo uma sociedade que 

se debatia entre uma modernização que transformava rapidamente os valores sociais 

arraigados e uma necessidade de ter o tradicional como uma referência segura. (DINIZ, 

2001, p.94) 
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A própria linguagem adotada pelos meios em que se veiculam os quadrinhos 

alternativos é carregada dessa pluralidade. Influenciadas por revistas européias de 

quadrinhos – em especial as italianas Linus e Eureka, as publicações alternativas tinham 

uma fórmula aparentemente confusa, mas que se confirmou eficiente: misturava 

histórias antigas e novas, personagens sérios e infantis, engraçados e dramáticos. Essa 

mistura de estilos e gêneros faz com que Roberto de Campos nomeie essas revistas 

como “antologias”. Para ele, elas definiriam novas tendências, provocariam polêmica e 

dariam o tom do mercado editorial em um futuro não muito distante. 

 

Neste contexto, vale citar, por seu pioneirismo, a Revista Grilo, produzida sob a lógica 

do Underground Press Syndicate, ela influenciou toda uma geração de autores 

brasileiros que inicialmente faziam parte das vanguardas de movimentos estudantis e 

começaram a produzir suas próprias revistas “marginais”, com o apoio de diretórios 

acadêmicos de faculdades de Comunicação e Arquitetura. Especializada em quadrinhos 

intelectualizados para um público adulto e publicada no Brasil no início da década de 

70, a Revista Grilo foi um periódico impresso que apresentou narrativas gráficas 

sequenciais de importantes expoentes do movimento contracultural dos EUA, tais como 

Robert Crumb e Gilbert Shelton, e quadrinhos de vanguarda europeus, a exemplo de 

Guido Crepax e Wolinski. A revista Grilo é, pois, concebida como mediadora entre uma 

parcela da produção underground de histórias em quadrinhos fora do Brasil e seu 

público leitor brasileiro, constituído principalmente por jovens de classe média. 

 

Nessa publicação, é clara a influência da linguagem dos próprios quadrinhos, com a 

forte presença da estética do cartum, além de referências à colagem, à poesia processo, à 

pop art, ao comix estadunidense e às temáticas existencialistas e psicodélicas dos anos 

60 e 70. 

 

Podemos ainda fazer um paralelo entre a estética do quadrinho underground e o 

expressionismo, aproximando-os através da busca por uma expressão subjetiva em 

contraponto a uma cópia objetiva da realidade. Essa busca se dá em ambos os 

movimentos pela deformação da realidade, e mais especificamente no quadrinho 

underground por traços mais livres e autorais.  
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Podemos ver a linguagem contracultural também como uma “contradição em processo” 

de um sistema maior, pois ela foi mais tarde absorvida pelo mercado, em uma 

articulação entre meios de comunicação e de produção. O alternativo, rebelde, 

subversivo foram incorporados como características desejáveis de produtos da indústria 

do entretenimento, essencialmente voltados para um público jovem. 

 

Ainda que a vida pareça conduzida por uma lógica perversa de construções materiais de 

sua produção, notamos que quanto mais os meios de comunicação e a cultura midiática 

se tornam centrais na vida social, mais importantes se tornam as práticas que buscam 

questionar as relações de poder vigentes em uma sociedade. Nesse sentido, a 

contribuição das publicações de quadrinhos alternativos no Brasil no início da década de 

1970 foi na direção de refletir as contradições de um momento histórico no Brasil e no 

mundo, representando uma sociedade que se transformava. 
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