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Resumo 

 

As histórias em quadrinhos são uma forma de linguagem bastante popular. Desde o 

surgimento da imprensa, elas são presença garantida nos jornais, relacionando valores 

econômicos e ideológicos. A importação de elementos do discurso jornalístico para as HQs, 

como a entrevista e o compromisso com a transmissão dos fatos, vem tomando espaço e 

inovando a forma de produzir o conteúdo jornalístico. Importando ferramentas do 

jornalismo, Art Spiegelman constrói sua obra “Maus” explorando a potencialidade dos 

quadrinhos enquanto veículo de comunicação de massa.  
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1. Introdução 

 A relação entre o jornalismo e os quadrinhos começa desde o seu momento de difusão 

como um meio de comunicação de massa. Os quadrinhos tinham um lugar garantido nas 

páginas de jornal, buscando entreter o público e garantir leitores também. Como afirma Maria 

de Fátima Hanaque Campos e Ruth Lomboglia: “foi através das grandes empresas 

jornalísticas dos EUA, no fim do século XIX, que os quadrinhos adquiriram autonomia, 

criando uma expressão própria” (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1985, p.10). 

 De acordo com Graça Proença, as primeiras manifestações artísticas de que se tem 

registro, como as pinturas encontradas nas cavernas de Chauvet e Lascaux, na França, e de 

Altamira, na Espanha, datam do Paleolítico: 

 

as primeiras expressões eram muito simples. Consistiam em traços feitos nas 

paredes das cavernas, ou nas mãos em negativo. Somente muito tempo depois de 

dominar a técnica das mãos em negativo é que o ser humano da Pré-História 

começou a desenhar e a pintar animais. (PROENÇA, 2007, p.10) 
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 No entanto, ainda no Paleolítico, há indícios de representações de animais nas 

paredes das cavernas. O que remete ao desejo e à necessidade de contar uma história com o 

auxilio de imagens, na pré-história. Acredita-se que esses desenhos eram feitos com uma 

intenção ritualística. Um aspecto que chama a atenção nas pinturas rupestres “[...] é a 

capacidade do artista de interpretar a natureza” (PROENÇA, 2007, p.11). Os homens 

acreditavam que a forma como eles representariam esses animais, influenciaria diretamente 

na obtenção de caça, portanto “[...] se o representasse mortalmente ferido no desenho, 

conseguiria abatê-lo na vida real” (PROENÇA, 2007, p.11). 

 A principal característica dos desenhos e das pinturas desse período, ainda de acordo 

com Graça Proença, é o “[...] naturalismo: o artista do Paleolítico representava os seres do 

modo como os via de determinada perspectiva, isto é, reproduzia a natureza tal qual sua 

visão captava” (PROENÇA, 2007, p.11). 

 Posteriormente, no período Neolítico, o homem passa a inserir-se nas representações 

imagéticas construídas por ele. As formas criam sugestões. Em vez de uma representação 

que busca imitar a natureza, o que está sendo representado passa a sugestionar e representar 

as práticas e atividades cotidianas por eles realizadas, evidenciando uma mudança não 

apenas estética, mas também de temas. (PROENÇA, 2007, p.11-13) 

 No Egito, a utilização de imagens sequenciais era algo de grande importância, pois 

refletia o cotidiano e as crenças de um povo. Os hieróglifos eram uma escrita figurativa 

utilizada pelos povos egípcios nas escrituras mortuárias com a intenção de registrar os seus 

feitos para a posteridade. (PROENÇA, 2007, p.17-24) 

 Desde então, muitas outras civilizações tomaram a imagem como uma ferramenta 

básica de comunicação. A tradição de transmitir mensagens por meio de representações 

imagéticas tomou espaço no mundo inteiro e refletiu-se em todos os momentos da história 

da humanidade, auxiliando o ser humano na representação de suas práticas cotidianas, 

religiosas e artísticas. 

 O século XX foi um momento histórico de transformações culturais e sociais. Ele 

marca uma série de novos fatos para se pensar a arte e a imagem. Com a revolução 

industrial na segunda metade do século XVIII, as máquinas possibilitavam ao homem 

realizar uma produção em série, reproduzindo uma imagem ou um objeto inúmeras vezes. A 

civilização europeia, segundo Maria de Fátima Hanaque Campos e Ruth Lomboglia, inicia 

o processo de nascimento dos quadrinhos com o aparecimento das técnicas de reprodução 

gráfica, proporcionando a união do texto com a imagem. Elas ainda ressaltam que “[...] a 

ilustração atinge tão depressa a imprensa como o livro. A imagem toma certas 
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características que influenciarão a HQ: o desenho de humor (a caricatura) e os animais 

humanizados dos contos de fadas, foram, sem dúvida, importantes para a formação das 

atuais histórias em quadrinhos” (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1985, p.10). 

 Isso gerou uma distinção do que era ou não possível ser considerado arte e gerou 

uma discussão sobre o conceito de aura. Segundo Walter Benjamin, aura pode ser definida 

como: “uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única 

de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1994, p. 170). Com a 

reprodução técnica, a aura entraria em xeque. No entanto, para o autor, a obra de arte 

sempre teve a possibilidade de ser reproduzida, visto que a produção humana 

historicamente poderia ser imitada por outros homens, e a reprodução era uma espécie de 

exercício para os novos artesãos. Os aprendizes copiavam as obras de seus mestres, outros 

copiavam visando o lucro e assim por diante. Ainda segundo Benjamin, para a época – 

primeira metade do século XX –, a  reprodução técnica da arte representava um processo 

novo, que se desenvolveria intermitentemente na história “através de saltos separados por 

longos intervalos, mas com intensidade crescente.” (BENJAMIN, 1994, p. 166). 

 De acordo com Benjamin, o uso da litografia fez a técnica de reprodução atingir 

uma etapa essencialmente nova. O procedimento “[...] permitiu às artes gráficas pela 

primeira vez colocar no mercado suas produções não somente em massa, como já acontecia 

antes, mas também sob a forma de criações sempre novas” (BENJAMIN, 1994, p. 167). As 

histórias em quadrinhos sofrem mudanças tanto de conteúdo quanto de forma durante o 

século XX. Relacionando-as ao pensamento de Benjamin sobre a obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, podemos afirmar que os quadrinhos compõem uma associação 

entre arte e produto de consumo de massa de grande difusão, relacionando a arte do 

desenho com o texto. De acordo com Graça Proença, “[...] embora a arte do desenho 

relacionada com um texto literário já existisse há bastante tempo, sob a forma de história 

ilustrada, o desenho e as histórias integrados como aparecem nas histórias em quadrinhos é 

uma inovação da década de 1930” (PROENÇA, 2007, p.372). 

 Além dessa associação entre imagem e texto, os quadrinhos nascem inseridos em 

um outro veículo de comunicação de massa: nas páginas dos jornais. Os quadrinhos surgem 

como um produto de consumo dentro da lógica da indústria cultural. Este conceito, 

proposto por Adorno e Horkheimer, em 1947, surgiu para contrapor à interpretação de os 

defensores que diziam ser a cultura de massa uma forma contemporânea de arte popular. De 

acordo com Adorno, a indústria cultural força domínios da arte superior e da inferior, 



 
                  Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
                    XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 

4 

 

garantindo um prejuízo para ambos e recorrendo à massa, que é um produto dentro dessa 

lógica, para se firmar (ADORNO, 1975, p.288).  

 Adorno ressalta que a indústria cultural se serve da aura artística em estado de 

decomposição para se afirmar como um elemento de formação da consciência dos seus 

consumidores. Ainda de acordo com o autor, a indústria cultural é “[...] importante enquanto 

característica do espírito hoje dominante. Querer subestimar sua influência, por ceticismo 

com relação ao que ela transmite aos homens, seria prova de ingenuidade” (ADORNO, 

1975, p.291). Ela ascende sobre a cultura e lança produtos que são mercadorias em si por 

estarem inseridas dentro do sistema capitalista, como é o caso das HQ’s, elementos da 

cultura de consumo de massa.  

 

2. Uma nova forma de mídia 

 As histórias em quadrinhos passaram por constantes evoluções durante seu processo 

de criação até os dias atuais. Os cartunistas estão sempre buscando sofisticar o traço, 

aliando os recursos disponíveis para melhorar o que está sendo produzido. É possível 

afirmar que as HQs “[...] se tornaram mídia gráfica de experimentação artística refinada” 

(PATATI; BRAGA, 2006, p.9). 

 O processo de industrialização marca o nascimento dessa nova forma de mídia, que 

desde então se tornaram um objeto de consumo popular no mundo inteiro. “O 

desenvolvimento dos quadrinhos como entretenimento industrializado (de massa ou não) 

está ligado à capacidade de sedução e de comunicação de desenhos feitos para serem 

impressos e lidos em sequência, interagindo direta ou indiretamente com palavras” 

(PATATI; BRAGA, 2006, p. 20). 

 Mesmo com todo esse processo de difusão e aceitação dos quadrinhos pelo público, 

foi apenas no final do século XIX, com o auxílio das grandes empresas jornalísticas, que os 

quadrinhos ganharam autonomia e se solidificaram como um meio de expressão própria. 

Para Carlos Patati e Flávio Braga, o impacto cultural gerado pelos quadrinhos, como uma 

mídia barata e de grande alcance de público, foi imediato e duradouro. Segundo eles “[...] 

as histórias em quadrinhos foram, e são ainda, importante ferramenta na construção do 

imaginário coletivo dos povos ocidentais e orientais” (PATATI; BRAGA, 2006, p.12) 

 Não existem definições exatas do que possa ser considerada uma história em 

quadrinho. Carlos Patati e Flávio Braga a define como: 
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[...] desenhos (e textos, ainda que “invisíveis”) seqüenciais feitos para serem lidos 

como reprodução impressa. Isto é, sem que seja necessário ver o original. São 

produto cujo tratamento final se dá na gráfica, uma instância industrial do trabalho. 

Esse detalhe é de suma importância, não só porque permitiu o encontro com o 

público, mas a interação com ele (PATATI; BRAGA, 2006, p.9). 

  

 Já Maria de Fátima Hanaque e Ruth Lomboglia, as histórias em quadrinhos podem 

ser definidas como:  

 

[...] uma forma de expressão artística constituída por dois tipos de linguagem: a 

linguagem gráfica (a imagem) e a linguagem verbal (o texto). A história é feita em 

sequência, no sentido esquerda-direita (como a leitura habitual dos ocidentais) e de 

cima para baixo (CAMPOS; LOMBOGLIA, 1985, p.13).  

 

 O precursor do movimento dos quadrinhos, que se intensificaria na década de 30, 

seria a criação do The Yellow Kid (O Garoto Amarelo), de Richard F. Outcault que, ainda 

em 1896, assumiu um papel significativo nas páginas do jornal e é considerado o primeiro 

personagem dos quadrinhos. 

 Como já ressaltado anteriormente, os jornais tiveram um papel de suma importância 

no processo de difusão dos quadrinhos e do seu fácil contato com o público. Já que, no 

início “[...] as aventuras em HQ’s eram acompanhadas pelos leitores nos jornais diários. 

Ainda não existia o nível de industrialização e o consumo específico de revistas, álbuns e 

livros em HQ” (PATATI; BRAGA, 2006, p.16). 

 O espaço cedido aos quadrinhos, dentro dos jornais diários, marcaram a época de 

eclosão dessa nova mídia na imprensa popular e diária. No período inicial as histórias eram 

dotadas de um tom humorístico e de fácil entendimento e assimilação. Tinham a intenção de 

divertir o público. Com o passar do tempo, os temas foram começando a variar, passando 

para histórias de aventura, fantasia, ficção cientifica, entre outros. Depois de The Yellow Kid, 

muitos outros personagens foram criados e caíram nas graças do público, como os super-

herois: Super-Homem, Batman, entre outros. Carregando os ideais de um período e possuindo 

um sentido de escapismo diante dos problemas enfrentados pela sociedade da época. 

 

3. Quadrinhos de não-ficção 

 As histórias em quadrinhos passaram por constantes mudanças ao longo dos anos e 

os autores experimentaram novas formas de produzir um discurso. Os quadrinhos também 

passaram a abordar e construir narrativas não-ficcionais, refletidas, por exemplo, nas obras 

reportagens de Joe Sacco e em “Maus” de Art Spiegelman. 
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 A partir da produção underground, os quadrinhos passaram a tratar de temas 

políticos, sátiras da vida cotidiana, sexo, drogas, aproximando a narrativa da vida real por 

tratar os temas referentes a ela. Os quadrinhos undeground estavam direcionados a um 

público mais adulto. Diferentemente dos comics - os quadrinhos comerciais - eles nasciam 

como um meio de expressão própria e de valorização da contracultura. 

 É importante ressaltar o papel dos quadrinhos na obra jornalística “Maus”, como um 

facilitador do processo de comunicação que liga o autor com o público. Segundo Ismar de 

Oliveira Soares, os quadrinhos podem funcionar como “condutor do processo 

comunicacional” (SOARES, 1985, p.62)  

 Spiegelman é um artista sueco e importante auxiliar no desenvolvimento das 

histórias em quadrinhos. Entre seus trabalhos, podemos destacar “Maus”, sua principal 

obra, que garantiu a Art o prêmio Pullitzer e sua consagração como um expoente no cenário 

dos quadrinhos. O primeiro volume foi publicado em 1986 (My father bleeds history) e o 

segundo em 1991 (And here my troubles began). 

 

 

Capas dos dois volumes da obra Maus de ArtSpiegelman 

 

 A obra narra a história do pai de Spiegelman, o Judeu polonês Vladec, sobrevivente 

do holocausto. Na obra, Vladec descreve os horrores da guerra e como foi difícil para ele e 

sua esposa Anja escaparem com vida dessas atrocidades. Spiegelman retrata os Judeus como 

ratos, os nazistas como gatos, os poloneses como porcos e os americanos como cães. Em 

meio às metáforas criadas pelo autor para retratar as diferentes nacionalidades envolvidas no 



 
                  Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
                    XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

7 

 

conflito, Art cria a história de acordo com os relatos de seu pai. Ele mantém na obra todo o 

processo de construção da mesma, desde os momentos em que ele chega para realizar a 

entrevista, até as situações de brigas com seu pai e flashbacks da infância do autor. 

 A mãe de Art comete suicídio em 1968, consequência dos traumas de guerra. Os 

diários de Anja são destruídos pelo pai de Art. O desenrolar dos acontecimentos faz com 

que Spiegelman decida resgatar o seu passado, realizando entrevistas com seu pai que, 

posteriormente, resultaram na obra “Maus”, um longo trabalho de pesquisa de 13 anos.  

 Ele recria o ambiente do holocausto através dos relatos de seu pai, o judeu Vladec. 

O autor apresenta e associa, de forma pessoal e profunda, imagem e texto. Ele consegue 

transportar o leitor para o interior do livro, fazendo, dessa forma, com que a história de seu 

pai seja, não apenas conhecida, mas vivenciada e sentida pelo espectador. 

 Segundo Clovis Rossi, “a coleta de informações precisas, acuradas e, dentro do 

possível, aprofundadas, é – ou, ao menos, deveria ser – o foco central do jornalismo” 

(ROSSI, 1980, p.48). É esse o processo percorrido por Art em sua obra. Ele levanta o maior 

número possível de informações para ser fiel ao público no momento de transmitir a 

história de vida de Vladec. Além disso, Art também retrata no livro o relacionamento 

conturbado que mantinha com o pai e de como o mesmo lida com as cicatrizes deixadas 

pela guerra. Spiegelman comenta que seu pai é o típico judeu criticado pelos antissemitas: 

egoísta, burguês, sovina. Essas características servem como diretrizes para entendermos o 

perfil de Vladec e a dificuldade de Art de se relacionar com ele. 

 Ao inserir-se na narrativa como um personagem condutor do processo, Spiegelman 

cria uma atmosfera diferente que gera um contanto mais direto com o leitor. Apresentando 

não apenas os fatos da guerra narrados e descritos por seu pai, mas os acontecimentos 

simultâneos ao seu processo de pesquisa. O comprometimento com a veracidade e 

integridade dos fatos, uma das funções do jornalismo, também está presente no momento 

em que Vladec pede para que seu filho não coloque determinados acontecimentos no livro. 

Art vai contra a imposição do pai e mantém esses elementos em sua obra como uma forma 

de garantir e elucidar a verossimilhança dos fatos.  

 É possível enxergarmos isso no momento em que, no último quadro da figura 

abaixo, retirada da obra, ele levanta a mão direita em sinal de juramento, concordando em 

não colocar os acontecimentos da vida pessoal do pai na história. O fato de o desenho está 

coberto pela sombra, faz com que o leitor subentenda que a mão esquerda está abaixada, 

desfazendo o juramento. Já que os fatos que Vladec pede para não mencionar, estão 

presentes na obra. Mais uma vez, podemos ressaltar o valor da associação imagem e texto. 
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 O fato de a obra ser narrada por meio de quadrinhos torna a leitura da imagem uma 

ferramenta essencial para experimentar e compreender a narrativa, já que as imagens 

possuem, segundo Iluska Coutinho, a capacidade de comunicar uma mensagem. Para ela “a 

análise de imagens seria uma espécie de faculdade ‘natural’ de todo ser humano, uma de 

suas formas de comunicação com o outro, a sociedade.” (COUTINHO, 2010, p. 330) 

 As imagens são dotadas de sentido. Para que haja um pleno entendimento, no caso 

dos quadrinhos, da mensagem que se deseja transmitir, é necessário ler e interpretar as 

composições criadas pelo autor. A intenção de enfatizar ou não determinados elementos em 

uma imagem, como afirma Iluska Coutinho, está diretamente ligada aos objetivos do 
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quadrinista. Podemos afirmar que “se a imagem contém sentido, este tem de ser ‘lido’ por 

seu destinatário, espectador: é todo o problema da interpretação da imagem” (AUMONT, 

1993, p.250, Apud: COUTINHO, p. 339). 

 A partir do quadro citado, podemos perceber que, para vivenciarmos o contexto e 

desfrutar os caminhos narrativos criados pelo autor, é necessário realizar a leitura dos textos 

associando a interpretação das imagens. Como o objetivo da obra de Spiegelman é relatar 

os horrores da 2ª Guerra Mundial partindo dos acontecimentos narrados e vividos por seu 

pai no holocausto, percebemos que a intenção não é dotada apenas de um mero 

entretenimento, mas de informar, repassar um fato que tem relevância, que, segundo 

Traquina (2005), é um dos valores de construção da notícia. 

 Para Traquina, a lógica jornalística acontece da seguinte forma: “quanto mais 

‘sentido’ a notícia dá ao acontecimento, mais hipóteses a notícia tem de ser notada” 

(TRAQUINA, 2005, p.91). As guerras destacam-se como acontecimentos relevantes na 

história da humanidade, pelas atrocidades cometidas durante esse período e as 

consequências por elas geradas. Rendendo, até hoje, vários estudos, obras e pesquisas que 

reflitam e busquem compreender e relatar os acontecimentos desse período.   

 Outro aspecto referente à construção e enquadramento dos desenhos é que, de 

acordo com Iluska Coutinho, “a preocupação com os chamados planos de enquadramento 

surgiu com os estudos das imagens pictóricas (desenho, pintura), sendo depois apropriada 

no desenvolvimento das linguagens do cinema, da fotografia e finalmente da televisão” 

(COUTINHO, 2010, p.337). 

 No caso dos desenhos, o enquadramento é determinado pelo próprio cartunista, que 

constrói e delimita a cena e o sentido que ela deve transmitir aos seus leitores. Art cria o 

enquadramento necessário em cada situação, dando vida, graça e movimento aos seus 

personagens. 

 O papel da narrativa oral também deve ser valorizado, já que ela é a vida da história 

de Spiegelman. Segundo Walter Benjamin, “são cada vez mais raras as pessoas que sabem 

narrar devidamente” (BENJAMIN, 1994, p.197). Os diálogos, em alguns momentos, pela 

intensidade da situação, chegam a emocionar e a gerar transtornos a quem está lendo. Como 

o momento em que Anja, pelo sofrimento ocasionado pela perseguição nazista, diz a Vladec 

que quer colocar fim ao seu sofrimento e que a única forma de fazer isso é suicidando-se. 

Vladec mostra-se forte e tenta conduzir a situação da melhor maneira possível. Ele busca 

mostrar a esposa que havia esperança e que ele estava lá, ao lado dela. 
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 Art mostra em sua narrativa os bastidores da produção de sua pesquisa jornalística. 

Ele conduz – e expõe aos leitores – várias entrevistas que faz Vladec retornar ao passado e 

vivenciar novamente os acontecimentos enfrentados por ele e pela esposa na busca pela 

sobrevivência. Essa minúcia e o cuidado com o repassar dos acontecimentos e a exploração 

desse elemento em um novo veículo de construção narrativa aproximam a obra do 

jornalismo literário e com mais profundidade.  

 A forma de montar a obra possibilita ao autor explorar recursos da literatura no 

momento de repassar o fato, fugindo da urgência do jornalismo tradicional. Abrindo 

caminhos para que ele possa realizar uma apuração mais aprofundada dos acontecimentos. 

No jornalismo convencional, as informações devem ser transmitidas de uma forma mais 

enxuta. Para Walter Benjamin, 

 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos pobres em 

histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de 

explicações. Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da 

narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. (BENJAMIN, 1994, p.203) 

 

 

 Segundo Clóvis Rossi, jornalismo é “[...] uma fascinante batalha pela conquista das 

mentes e corações de seus alvos: leitores, telespectadores ou ouvintes” (ROSSI, 1980, p.7). 

Esse objetivo não é deixado de lado por Art que, além de informar, faz com que o leitor 

mergulhe através das imagens e do texto. 

 De acordo com Walter Benjamin, 
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(...) a informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive nesse 

momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e sem perda de tempo tem que se 

explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela não se entrega. Ela conserva suas 

forças e depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver (BENJAMIN, 

1994, p.204). 

 

 

4. Considerações finais 

 Tendo mostrado a relação entre os quadrinhos e o jornalismo, direta e indiretamente, 

desde o seu momento de nascimento até a difusão para o mundo, é possível apresentá-los 

como uma ferramenta válida na captação e construção da mensagem. As histórias em 

quadrinhos, além de apresentarem uma estética particular e de fácil compreensão, são 

bastante populares. Os quadrinhos são um veículo de comunicação que apresentam uma 

linguagem e uma didática próprias, capaz de importar e utilizar qualquer recurso de 

qualquer outra área da comunicação, dentre elas o jornalismo. 

 O que diferenciará a forma de produzir esse discurso dentro dos quadrinhos, como a 

forma particular de associar as imagens e o texto, importando elementos dos âmbitos 

jornalísticos tanto impresso quanto telejornalismo, é o conceito e a disposição do autor. Ele 

possui um conceito particular que é desenvolvido na produção do material. 

 Para Clóvis Rossi, a batalha travada pelo jornalismo na conquista das mentes e 

corações de seus alvos é sutil e se apodera de uma arma aparentemente inofensiva: “[...] a 

palavra, acrescida, no caso da televisão, de imagens” (ROSSI, 1980, p.7).  Imagem e texto 

mantêm uma relação e podem atuar como ferramentas na composição de um discurso e de 

exploração para a construção de uma mensagem, dialogando os recursos presentes na criação 

de ambos. Vemos isso presente na obra de Spiegelman, que prova que os quadrinhos são 

capazes de construir narrativas em outros campos de comunicação sem perder a seriedade e o 

compromisso com a realidade, preservando os objetivos propostos pelo autor. 
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