
 
 

 

  

QUADRINHOS INDEPENDENTES: OUSADIA E EXPERIMENTAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DE PUBLICAÇÕES. 

 
 

 

RESUMO 

 
As histórias em quadrinhos (hqs) historicamente apresentam um dinâmico cenário de modificações 

conceituais e variações estruturais, desde o início de sua maior popularização na segunda metade do 

século XIX. A partir daí houve um processo de expansão que começou nos jornais, com hqs de 

cunho cômico e se enraizou por outros gêneros como ação, aventura, terror, ficção entre outros. 

Tendo testemunhado esse fenômeno midiático massificado, autores também optaram pela 

publicação de projetos pessoais com maior liberdade criativa e de forma independente. No Brasil, 

desde a década de 2000, as histórias em quadrinhos independentes produzidas ampliaram 

gradativamente seu leque de títulos e gêneros. Atualmente o mercado das hqs reflete no nicho das 

publicações independentes um pulsante campo criativo. Algumas dessas hqs apresentam na sua 

identidade, enquanto publicação, aspectos singulares. O presente artigo busca fazer um mapeamento 

de hqs independentes que usam estratégias de produção e/ou distribuição incomuns, se comparadas 

a maioria do material produzido pelos seus pares. A metodologia utilizada foi qualitativa, a partir de 

uma pesquisa exploratória que se valeu de fontes bibliográficas, levantamento e entrevistas. Iniciada 

a pesquisa foi possível traçar um panorama de publicações que se valeram de estratégias não usuais 

para manter seu espaço no mercado editorial. O estudo indica que, mesmo em iniciativas 

mercadologicamente pouco expressivas, várias projetos independentes se mantiveram no campo das 

hqs com estratégias comerciais e conceituais ainda pouquíssimo exploradas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre o fim do século XIX e o início do século XX, os jornais impressos se tornaram 

uma mídia bastante popular. Diversos fatores contribuíram para esse fenômeno, como uma 

estrutura de distribuição ampla e organizada, baixo custo para produção e a possibilidade de 

informações transmitidas de forma dinâmica. Outro importante fator para o sucesso dos 

jornais foi a ausência de opções concorrentes de informação ou diversão, como, por 

exemplo, a televisão e o cinema, que ainda estavam em estado embrionário de 

popularização. 

A indústria dos jornais a partir da segunda metade do século XIX, especificamente 

na América do Norte, crescia de forma acentuada. “Em 1850, a circulação total dos jornais 



 
 

 

  

diários nos Estados Unidos (excetuando-se os domingos) atingia 750.000 exemplares; em 

1860, 1.470,00; em 1870, 2.600,00; em 1880, 3.560,00; em 1890, 8.380,00; em 1900, 

15.100,00” (Cirne, 1975, p. 18-19). Um mercado financeiramente tão promissor gerou uma 

ferrenha disputa por leitores. Dois jornais, o New York World e o New York Journal, 

tiveram importante papel nesse cenário. As publicações foram capitaneadas 

respectivamente pelos empresários Joseph Pulitzer (1847 – 1911) e William Randolph 

Hearst (1863 – 1951). 

Pulitzer e Randolph exploraram diversas possibilidades tecnológicas em seus 

jornais, procurando sempre oferecer um diferencial aos seus leitores. Buscaram nos seus 

impressos, que em síntese se prestavam a reprodução de texto escrito, desenvolver métodos 

que permitiram possibilidades de experimentação e criação em diversas áreas da linha de 

produção. Como exemplos, podemos citar a busca de maior liberdade na organização dos 

textos, a possibilidade de adição de reproduções de desenhos e, posteriormente, fotos e 

utilização de cores variadas nos impressos. 

A maior sofisticação tecnológica dos jornais, propiciada por uma acirrada 

concorrência, permitiu que Joseph Pulitzer cogitasse a produção de histórias narradas com o 

auxílio de imagens e textos. O vetor para concretização dessa ideia foi o ilustrador Richard 

Felton Outcault (1863 – 1928) que iniciou a produção de histórias cômicas para as páginas 

dominicais do New York World. Outcault produziu histórias do personagem Mickey Dugan, 

que ficou conhecido pelos leitores como Yellow Kid (Menino Amarelo), nome surgido em 

função de um grande pijama amarelo que era a roupa que o personagem sempre usava. 

A partir do sucesso alcançado pelo Yellow Kid, surgiu um amplo mercado 

explorando o uso dessas narrativas nos jornais. Pela relevância da iniciativa, muitas 

pesquisas o consideram o primeiro personagem das histórias em quadrinhos (hqs), partindo 

do critério de que uma das principais características das hqs seria a sua produção em larga 

escala. 

Com o advento dessas narrativas de cunho inicialmente humorístico nos jornais, o 

público infanto-juvenil do sexo masculino também se tornou um importante nicho 



 
 

 

  

consumidor. Buscando atender a crescente demanda, o material produzido inicialmente para 

os jornais foi republicado na forma de coletâneas no formato de revistas. Apesar dessa 

estratégia, a demanda continuou crescente e foram criadas equipes para produzir histórias 

em quadrinhos exclusivamente para revistas. Esse formato revista, adotado no início do 

século XX, é até hoje o principal suporte utilizado para a publicação de hqs. 

A ampliação das publicações das hqs dos jornais também para revistas específicas, 

foi o fator desencadeante de uma poderosa indústria dedicada a lucrar com 

desenvolvimento dessa mídia. Os quadrinhos deixaram de ser um item a mais nos jornais e 

ganharam autonomia. 

Muitas vezes, os títulos de maior sucesso estão fortemente associados às editoras, 

selos ou estúdios de maior capital financeiro. Nos Estados Unidos a Marvel e a DC Comics 

englobam grande parte das publicações voltadas para o nicho dos super-heróis, tendo em 

suas marcas famosas personagens como Homem de Ferro e Superman.  Na Itália, a editora 

Sergio Bonneli possui uma ampla produção voltada para quadrinhos de faroeste, suspense e 

magia. Alguns dos principais títulos da Bonelli são Tex, Mágico Vento e Júlia Kendall. No 

Brasil esse nicho da indústria é bem representado pelos estúdios Maurício de Sousa, através 

da produção das revistas da Turma da Mônica. 

Juntamente com as publicações do palco principal da indústria, existe um pulsante 

mercado voltado para publicações produzidas por autores com menor visibilidade, mas com 

grande criatividade, as hqs independentes. Essas publicações refletem uma história de 

ampliação e diversificação de publicações independentes que, apesar de antiga, ainda é 

mercadologicamente discreta. 

Exemplificando a existência de mercados paralelos na produção de hqs, o 

quadrinista Will Eisner (2007, p. 10), na obra O sonhador: uma história sobre os primórdios 

das revistas em quadrinhos, sinaliza que nos anos inicias da popularização dos quadrinhos, 

na primeira metade do século XX, existia de um mercado ilegal de quadrinhos 

pornográficos baseados em títulos de hqs sucesso. Fenômeno que teve ecos também no 

Brasil. 



 
 

 

  

Os catecismos de Carlos Zéfiro provam que a produção independente no país vem 

de longa data. Houve exemplos de trabalhos alternativos durante toda a segunda 

metade do século 20. Muitos deles serviram de ensaio para autores que se firmariam 

depois no mercado nacional. O que houve na primeira década deste século foi um 

aumento sensível na produção autoral e uma busca concreta de união de esforços. 

(RAMOS, 2012, p. 135). 

 

Seguindo em um processo de maior diversificação conceitual dos títulos, Garcia 

(2012) aponta que nos Estados Unidos ocorreu, principalmente a partir da segunda metade 

da década de 1960, o surgimento dos quadrinhos underground. Feitos também à margem 

das grandes editoras e com uma postura de contracultura e rebelião juvenil. 

Outras iniciativas de experimentação estrutural foram ocorrendo ao longo das 

décadas numa busca de ampliação da ideia do que era hq. Ficava cada vez mais claro que 

“Para concretizar seu pleno potencial como forma de arte e como mercado, as histórias em 

quadrinhos precisam expandir seu território, avançando por muitas áreas ao mesmo tempo 

sem perder de vista as conquistas passadas em busca por metas presentes” (McCloud, 2006, 

p. 18). As hqs independentes  são um sintoma desse processo de busca e o foco da presente 

análise. 

No Brasil, atualmente, as formas de viabilizar as publicações independentes 

englobam uma ampla variedade de possibilidades. Além da autopublicação, existem editais 

de fomento a cultura, sites de financiamento colaborativo e espaços em grandes eventos 

reservados para que autores divulguem o seu trabalho. 

Os editais do PROAC (Programa de ação cultural do estado de São Paulo) vêm 

apresentando, na categoria quadrinhos, um processo de ampliação de financiamento e 

quantidade de trabalhos selecionados. Em 2011, contemplou 10 projetos com financiamento 

de R$ 25.000,00 para cada. Passados três anos, em 2014, mostrou clara ampliação ao 

contemplar 20 projetos com financiamento de R$ 40.000,00 para cada. 

O site de financiamento colaborativo Catarse, entre suas categorias de projetos, 

possui uma seção exclusiva para “quadrinhos”. Entre as 24 categorias nomeadas, os 



 
 

 

  

quadrinhos registravam a quinta colocação em quantidade de projetos ativos em 5 de junho 

de 2015. Nessa data, o Catarse apresentava no seu site 18 projetos de hqs em busca de 

financiamento. 

Eventos especializados em cultura pop e quadrinhos também compõem uma vitrine 

interessante para hqs de autores independentes. A Comic Con Experience é um exemplo. O 

evento teve sua primeira montagem ocorrida em São Paulo, em 2014. Pela repercussão 

dessa primeira edição, a iniciativa já integra o calendário dos principais eventos do país. No 

episódio foram disponibilizadas 125 mesas para exposição de trabalhos de quadrinistas em 

um espaço exclusivo, denominado Artists’ Alley. 

Mesmo havendo vários instrumentos de viabilização largamente utilizados, é 

possível mapear iniciativas de produção e comercialização de hqs independentes que fogem 

do dessas possibilidades mais divulgadas e optam por estruturas inusitadas. Autores que 

elaboram estratégias alternativas procurando se destacar em espaços de mercado ainda não 

percebidos, mal explorados ou simplesmente ignorados pelos demais. 

Este artigo trata do levantamento de duas iniciativas editorias no universo das hqs 

alternativas. O critério para filtragem do material analisado foi a existência de estratégias 

editoriais infrequentes no campo das hqs, tanto na esfera das publicações alternativas 

quanto nos demais segmentos dessa mídia. Desse modo, a pesquisa expõe um grupo de 

características da adaptabilidade dos quadrinhos para diversos públicos alvo e formatos 

editoriais que, apesar de bem sucedidos, não são largamente aproveitados pelo mercado. Os 

autores selecionados foram Ramon Cavalcante Lima (1985) e Lacarmélio Alfeo de Araújo 

(1959). Eles tiveram como principais áreas de atuação dos seus projetos, respectivamente, 

as cidades de Fortaleza e Belo Horizonte. 

 

 

 



 
 

 

  

TROCO DE QUADRINHOS DE RAMON CAVALCANTE 

 

Ramon Cavalcante tem um histórico de atuação profissional em diversas áreas das 

artes visuais e do design, apesar de ter formação acadêmica em comunicação social-

jornalismo, na UFC (Universidade Federal do Ceará).  

Segundo o autor, as hqs sempre despertaram seu interesse pela possibilidade de 

profunda identificação com algo produzido por alguém que nunca será conhecido. Com seu 

ingresso na UFC, em 2003, houve a possibilidade de um aprofundamento maior no estudo 

da mídia, a partir da criação de um projeto de extensão denominado Oficina de Quadrinhos. 

Já atuando como quadrinista, lança em 30 de julho de 2011, o projeto intitulado 

Troco de Quadrinhos. A proposta foi possibilitar o uso de hqs como troco em 

estabelecimentos comerciais. 

Aspectos da feitura, abordagem conceitual e proposta das hqs enquanto produto, 

proporcionam ao projeto uma estrutura bastante inusitada, se comparados a maioria das hqs 

comercializadas no Brasil. 

O autor fortalezense iniciou o projeto a partir de pesquisas a respeito dos processos 

de feitura de publicações impressas. No percurso da pesquisa encontrou a editora indiana 

Tara Books. A empresa lhe chamou a atenção pela excelência das publicações e pelo 

processo ser totalmente artesanal, desde a impressão, a partir da tecnologia da serigrafia, até 

a encadernação, totalmente manual. 

A técnica da serigrafia, que é um processo de gravura que se dá por permeação, foi o 

aspecto que Cavalcante decidiu explorar na sua produção de hqs. O estímulo veio também 

pelo fato do autor já ter trabalhado com serigrafia no nicho da estamparia de camisetas.  

Partido dessa decisão, foi iniciada a produção da hq Corpo Frio. O projeto seria todo 

feito a partir de serigrafia. A fase inicial da produção exigiu que o autor fizesse uma série 



 
 

 

  

de experimentações gráficas na aplicação de tinta, utilizando a técnica da serigrafia no 

papel. O autor optou por começar os testes em papeis formato Ofício 9 (22 x 31 cm) 

imprimindo a frente e, depois da secagem da tinta, o verso. A partir de então, mesmo que 

ainda de forma inconsciente, surgiu o projeto do Troco de Quadrinhos. 

Percebendo outras possibilidades criativas nos papeis impressos, o quadrinista 

explorou também o uso de múltiplas dobras. No processo, ele chegou a um tamanho que, 

após receber três dobras, ficou com o formato aproximado de 7,5 x 10,5cm. Continuando as 

experimentações, elaborou também um método de produção que permitia utilizar essa 

estrutura para montar hqs. Dividiu cada lado do papel Ofício 9 em 8 partes iguais e 

distribuiu, numa sequencia planejada, oito páginas de um lado e seis páginas, mais capa e 

uma contracapa destinada para potenciais anunciantes, do outro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ramon Cavalcante na etapa de impressão do projeto Troco de Quadrinhos. 

Fonte: Imagem cedida pelo autor. 

Depois de feita a impressão, vinha uma fase de dobras. O artista adicionava duas 

dobras a partir da união das extremidades do papel. O passo seguinte se dava pelo corte 

desses vincos de dobra, para que as partes ficassem separadas umas das outras. Finalizando 



 
 

 

  

o processo, acrescentava uma dobra final que resultava numa revista de bolso de 16 páginas 

e lombada canoa. 

Definida uma estrutura e percebendo potencial latente para o formato, Cavalcante 

utilizou o espaço narrativo para ilustrar pequenos contos de cotidiano que procuravam 

estimular a capacidade de reflexão do leitor. 

A partir daí, procurando viabilizar a publicações, procurou parcerias com 

estabelecimentos comerciais que tivessem interesse de colocar o material como uma 

alternativa para o troco de pequenas quantias. As publicações ficariam ao lado dos caixas e 

seriam oferecidas no momento dos pagamentos.  

Nas negociações com patrocinadores, o autor chegou a um modelo de negócio onde 

ficaria responsável por produzir uma tiragem de dois mil exemplares para o anunciante, a 

um custo de vinte e cinco centavos cada. Uma vez produzidas, metade das publicações 

ficariam com o patrocinador e a outra metade seria distribuída pelo próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 – Capa da segunda edição do projeto Troco de Quadrinhos. 

Fonte: Imagem cedida pelo autor. 

 



 
 

 

  

Segundo Cavalcante, foram estabelecidas parcerias com locadoras de vídeo, 

padarias, bares, lojas, bancas e restaurantes. Sendo os restaurantes o ambiente onde houve 

maior negociação das suas hqs. 

O publicações duraram 3 números, todos publicados em 2011. Cabe o registro de 

que a hq Corpo Frio, projeto que desencadeou toda a produção do Troco de Quadrinhos, 

não foi publicada, permanecendo como um projeto inédito. 

 

CELTON DE LACARMÉLIO ALFEO 

 

É possível perceber características inusitadas no percurso profissional do quadrinista 

Lacarmélio Alfeo de Araújo (1959). Nascido no município de Itabirinha de Mantena, em 

Minas Gerais, e habituado com vendas nas ruas desde a adolescência, por volta de 15 anos 

trabalhando como engraxate, já criava pequenas hqs que seus clientes liam enquanto 

esperavam a conclusão do trabalho. As histórias sempre apresentavam a sinalização de uma 

continuação na “próxima edição”. Estratégia utilizada na tentativa de fidelizar os clientes. 

Nos anos de 1970 procurou oportunidades de emprego em diversas editoras de quadrinhos, 

não sendo aceito em nenhuma. A partir daí, no início da década de 1980, decide publicar 

suas hqs de forma independente. 

Apesar de ter publicado várias hqs, desde agosto de 1981, a revista do personagem 

Celton veio a se tornar seu principal projeto. Quando tinha entre 15 e 16 anos, Lacarmélio 

criou um super-herói denominado Homem Felino e o mesmo, na sua identidade secreta, se 

chamava Celton. Mantendo apenas o nome civil, o personagem sofreu várias modificações 

conceituais durante os anos. Atualmente o mote adotado pelo autor reza que o personagem 

protagoniza aventuras situadas sempre em Belo Horizonte e possui força fora do comum. 

As narrativas, além de referenciar a geografia da capital mineira, também associam aspecto 

da cultura local. 



 
 

 

  

Cultivando um estreitamento entre a o pano de fundo das narrativas e associações 

com a história, geografia, mitos e figuras típicas da cidade de Belo Horizonte, o autor 

paulatinamente, conquistou uma ampla gama de leitores. 

 

 

A repercussão do trabalho de Lacarmélio também teve reflexos em outras mídias. 

Foram feitas várias reportagens, em diversos veículos de informação, a respeito da sua 

iniciativa e força de vontade. Em 2011, a carreira do autor foi registrada no livro O Fazedor 

de Histórias. Uma obra robusta, de 361 páginas, escrito por Fidélis Alcântara. A publicação 

foi estruturada a partir de entrevistas entre o escritor e o quadrinista ocorridas entre o 

segundo semestre de 2009 e todo o ano de 2010. 

Segundo o autor, atualmente ele divide sua rotina diária de trabalho em duas partes. 

Pela manhã trabalha na produção. Fase caracterizada pela pesquisa para roteiros, feitura de 

Figura 3 – Lacarmélio Alfeo em seu estúdio. 

Fonte: http://celtonquadrinhos.blogspot.com.br/ 

 



 
 

 

  

desenhos e diagramação das publicações. Cada edição com 32 páginas. No início da tarde o 

quadrinista atua nas vendas diretamente ao público. A estratégia de venda das publicações 

também foi um processo que foi se transformando com o tempo. Habituado com vendas nas 

ruas, o autor escolheu principalmente bares como local inicial para escoamento da sua 

produção. Percebendo que as vendas não eram expressivas, em 1998, decide adotar outro 

espaço para negociar. O artista sempre trabalha vestindo um terno e carregando nos ombros 

uma grande placa com informações das publicações. Pela alta rotatividade de pessoas, os 

sinais de trânsito se mostraram ideais como vitrine para as hqs. 

              

 

 

Figura 4 – Revista número 1 do personagem Celton. 

Fonte: http://celtonquadrinhos.blogspot.com.br/ 

 



 
 

 

  

Tendo seu trabalho na cidade de Belo Horizonte reconhecido local e nacionalmente, 

as hqs de Celton despertaram o interesse de várias empresas em ter sua marca associada as 

revistas através de patrocínio. Além disso, o autor passou a ministrar palestras 

motivacionais para empresas, contando seu percurso como empreendedor. Com relação às 

vendas diretas, Lacarmélio se mantém como um “quadrinista de rua” e ampliou seu campo 

de atuação, reservando alguns dias do mês pra vendas diretas também na cidade de São 

Paulo. 

 

CONCLUSÃO 

 

É possível perceber que as hqs, desde o início da sua produção em larga escala na 

segunda metade do século XIX, estruturaram uma identidade comunicativa extremamente 

efetiva a partir da junção entre texto e imagens. Além disso, pela gama de materiais que já 

foram suportes de hqs e pela quantidade de gêneros narrativos que as mesmas abrangem, 

percebemos um alto nível de adaptabilidade formal e versatilidade narrativa. Dessa forma, a 

variedade das publicações foi gradativamente se ampliando e permitindo o surgimento de 

obras sem limitações editoriais de grandes empresas. Assim, o quadrinista conquistou a 

possibilidade de publicar por conta própria e de forma independente. 

É notória a atual ampliação do mercado voltado para hqs independentes no Brasil. 

Desde o início da popularização do acesso a internet no Brasil e do surgimento de 

tecnologias mais baratas de impressão, em meados dos anos 90, abriu-se um espaço para 

que o quadrinista tivesse autonomia para lidar com as diversas etapas do processo de 

viabilização das suas publicações. Processo esse que antes era feito de forma tímida, com 

alto custo e pouca divulgação. Além da iniciativa pessoal, surgiram diversas formas de 

apoio à produção independente, como editais, financiamento colaborativo e grandes eventos 

com espaço reservado para esse nicho de mercado. Essa nova realidade permitiu que 

fossem transpostas diversas barreiras que freavam o potencial de repercussão de obras 

independentes. Dentre elas, principalmente, a distribuição e divulgação. 



 
 

 

  

Os quadrinhos independentes têm no seu cerne a possibilidade de liberdade criativa. 

Em se tratando de expressões artísticas, que é como percebemos as hqs, a liberdade criativa 

é uma ferramenta potencial para novas formas de experimentação narrativa e, 

consequentemente, para um processo de avanço do desenvolvimento das hqs enquanto 

mídia.  
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