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RESUMO 

 
Durante os anos 1960 e 1970 o mundo se deparou com um período de contestação do Estado e dos 

valores vigentes na época, o que caracterizou o movimento de contracultura. Pereira (1983) 

apresenta como uma das referências à contracultura o conjunto de movimentos de rebelião da 

juventude nos anos 1960. Segundo Hobsbawm (2003), nesse período os padrões públicos que 

governavam a conduta sexual sofreram mudanças oficiais e não oficiais. O Brasil vivia árduas 

décadas do golpe militar que suspendeu as garantias constitucionais e instaurou um período de dura 

repressão aos opositores do regime e dos valores conservadores da época. Muitos jovens brasileiros 

foram à militância exigindo o fim do regime militar. Mas, além do aspecto político, a juventude 

também contestava o moralismo conservador da época. Conforme aponta Danton (2012), o governo 

militar não reprimiu apenas manifestações políticas, mas também a entrada da Revolução Sexual na 

sociedade brasileira. Durante a ditadura era proibida a exibição de mamilos e genitálias em 

publicações, por exemplo. Na década de 1960, o quadrinista Claudio Seto (1944-2008), mais 

conhecido por seu primeiro sucesso, Samurai, em estilo mangá, questionou os limites moralistas e 

seus traços contestaram o erotismo e a pornografia. Seu trabalho mais emblemático veio em 1969 

com a personagem Maria Erótica, publicada pela editora Edrel: tratava-se de uma repórter que vivia 

aventuras de erotismo, humor e mistério. Senhoras católicas acharam isso um desrespeito e o 

denunciaram à polícia. Seto estava viajando e não foi preso, porém as edições de Maria Erótica sim. 

O objetivo desse trabalho é analisar o aspecto erótico da produção de Claudio Seto, como parte do 

movimento de contracultura da época, especificamente nos quadrinhos de Maria Erótica publicados 

pela editora Grafipar, no período de 1980 a 1982. Como fundamentos teóricos serão utilizados os 

estudos de Danton (2012), de Gonçalo Junior (2010). 
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CLAUDIO SETO, UM DOS PIONEIROS DO MANGÁ NO BRASIL 

 

 Conforme aponta Danton (2012), Minami Keize e Claudio Seto foram pioneiros do 

estilo mangá no Brasil na década de 1960. Danton menciona que Seto relatou que seu 

fascínio com o estilo japonês de quadrinhos começou depois de uma travessura sua com 

seus primos que quebraram o espelho do guarda-roupa do avô. Os moleques acharam que 

iam levar uma bronca mas, surpreendentemente, o ancião escreveu, com um pincel na 

madeira onde existia o espelho, um haicai – poesia japonesa de três versos – e o ilustrou 

com o monte Fuji ao fundo, um lago e um salgueiro de cujos galhos caíam folhas que se 

transformavam em um poema:  

 

Espelho quebrado 

Vaidade em cacos 

Surge o monte Fuji.  (DANTON, 2012, pg. 14). 

 

“Essa interação texto-desenho-significado me [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” (ibid., pg. 14). A peripécia de Seto na infância deu-lhe 

perspectivas para futuramente dedicar seu trabalho para a arte do mangá. Entre o final dos 

anos 1960 e o começo dos 1970, trabalhou com Minami na Editora Edrel, em São Paulo, 

produzindo quadrinhos eróticos em estilo mangá. Com o fim de Editora Edrel, o artista 

acabou se mudando para Curitiba em 1978 para trabalhar com quadrinhos na Editora 

Grafipar, também especializada em publicações eróticas. Produzir quadrinhos eróticos era 

um desafio, pois Schwarcz e Starling (2015) destacam que, desde o golpe de 1964 até 1985, 

o Brasil viveu o período da ditadura militar que contava com o respaldo da parte 

conservadora da sociedade, a qual rechaçava o que acreditava ser ofensivo aos valores 

tradicionalistas. Este artigo discorre sobre as estórias da personagem Maria Erótica, criada 

por Seto, como contracultura diante do conservadorismo e do autoritarismo do regime 

militar; para tanto, é traçado um paralelo com a ideia de carnavalização de Mikhail Bakhtin.  

 



 
 

 

 

 

EROTISMO NA DITADURA MILITAR 

 

 Durante o período da ditadura militar o país viveu árduas décadas que suspenderam 

as garantias constitucionais e instauram um período de dura repressão aos opositores do 

regime e dos valores conservadores da época. Via-se um discurso alinhado com o 

conservadorismo, exemplo disso foram as manifestações públicas da Marcha da Família 

com Deus pela Liberdade apoiando o golpe de 1964. Muitos jovens brasileiros foram à 

militância nas ruas exigindo o fim do regime militar. Mas, além do aspecto político, a 

juventude da época também contestava esse moralismo conservador. 

Conforme aponta Danton (2012), o regime militar não reprimiu apenas 

manifestações políticas, mas também a entrada da Revolução Sexual na sociedade 

brasileira. Nas revistas masculinas, por exemplo, durante a ditadura era proibida a exibição 

de fotos de atos sexuais explícitos, 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 através de fotos esfumaçadas, cor vermelha estourada, cabelos ou 

objetos cobrindo os seios, entre outros. 

No documentário A Guerra dos Gibis, é apresentado um relato de Minami Keizi 

sobre sua saída da sociedade da editora Edrel em 1972, alegando pressões da censura do 

regime militar que estavam fazendo com que a editora mudasse de linha. Fernando Ikoma, 

também quadrinista da Edrel, relata que na época comentava-se que foi a censura que 

acabou com a editora e com outras que seguiam a mesma linha. No mesmo documentário 

outro quadrinista da Edrel, Paulo Fukue, comenta: 

 

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). 



 
 

 

 

O erotismo, as estórias fantásticas e a comicidade que faziam parte das publicações 

tanto da editora Edrel como da Grafipar condizem com o conceito de “carnavalização” de 

Bakhtin que será visto a seguir.  

 

O MANGÁ ERÓTICO COMO CARNAVALIZAÇÃO 

 

 O filósofo russo Mikhail Bakhtin teve boa parte da sua produção voltada para os 

gêneros do discurso e para os formatos literários. Dentre os conceitos desenvolvidos por ele 

está o de “carnavalização”. Segundo Bakhtin (2011) governos autoritários usam discursos 

monológicos, unilaterais, para calar a diversidade de vozes da sociedade. Na carnavalização 

“revogam-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo, reve-

rência, 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). A literatura carnavalizada dessacraliza e relativiza os discursos 

do poder que constituem a seriedade, a imutabilidade e os discursos oficiais da ordem e da 

hierarquia. Sob essa ótica, podemos considerar os mangás eróticos criados por Claudio Seto 

como uma forma de carnavalização frente ao regime da ditadura militar – mesmo que de 

forma não intencional. Paulo Fukue, quadrinista da Edrel, comenta3 que, na época, negócios 

com quadrinhos só prosperavam se tivessem algum apelo erótico, pois isso era um 

diferencial dentre as demais publicações: “Um bang-bang normal, isso tava cheio 

antes…então tinha que ter uma pimentinha para…” (A GUERRA dos gibis, 2012). 

Nas histórias em quadrinhos produzidas da Grafipar encontramos páginas bastante 

elaboradas em sua composição gráfica, já que os quadrinistas não poupavam criatividade 

(fig. 1 e fig. 2) e talento para produzir quadrinhos dentro do erotismo “aceitável” nos 

moldes do regime militar. Curiosamente Faruk El-Katib, dono da Grafipar, aponta
3
 que foi 

a liberação da pornografia pela censura em 1979 que provocou o início da crise na editora. 

                                                 
3 Depoimento no documentário A Guerra dos Gibis, de Rafael Terpins e Thiago Brandimarte Mendonça (2012) 



 
 

 

Franco de Rosa, quadrinista da Grafipar, lembra que com a entrada no mercado de 

fotonovelas pornográficas a existência dos quadrinhos eróticos entrou em cheque.  

 

Figura 1 – Dentro das publicações analisadas essa demonstrou ter algumas das cenas mais eróticas. 

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 15 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto). 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 2 – Devido à sugestão do erotismo acreditamos se tratar de cena de sexo oral, mas não é. 

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 7 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto e Bonini). 

 

MARIA ERÓTICA NA DITADURA MILITAR 

 

 O primeiro sucesso de Seto com mangá foi Samurai, publicado em 1967. No 

entanto, o trabalho mais emblemático veio em 1969 com a criação da personagem Maria 

Erótica, repórter que vivia aventuras de erotismo, humor e mistério. No período de 1970 a 

1972 ela ganhou edições próprias na editora Edrel; posteriormente, já na editora Grafipar, 

Seto ressuscita Maria que foi publicada regularmente de 1980 até 1982. Rosa (2003) conta 

que Maria Erótica surgiu como coadjuvante em uma série criada por Seto, a Zero-Zero 

Pinga que fazia uma sátira com o 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 mulherengo que 

constantemente tenta seduzir a colega. Segundo Lucchetti (2001), Maria Erótica (fig. 3) 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. 

 

Figura 3 – Maria Erótica usa roupas justas e decotadas o que faz com que os homens a desejem. 

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 12 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto). 

 

Danton (2012) traz o relato de Seto a respeito de um episódio de repressão sobre os 

quadrinhos de Maria Erótica na Editora Edrel em São Paulo: senhoras católicas da cidade 

de Lins acharam a publicação um desrespeito aos valores familiares conservadores da época 

e denunciaram o artista à polícia. Felizmente Seto estava em Guaiçara e não foi preso. Seto 



 
 

 

conta4 que as edições de Maria Erótica foram parar na delegacia juntamente com o diretor 

da Edrel, Paulo Fukue, que precisou prestar depoimento. 

Segundo Rosa (2003), Seto criou Maria Erótica inspirado no estilo gekiga de 

mangá. Esse estilo, conforme apontam Danner e Mazur (2014), era voltado para os 

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. 

Para esse artigo o foco serão os quadrinhos de Maria Erótica no período em que 

foram publicados pela Grafipar de 1980 até 1982. Lucchetti (2001) lembra que Maria 

Erótica estreou na Grafipar em uma edição especial de mais de 90 páginas, publicada em 

outubro de 1979, no número 4 da Revista Especial de Quadrinhos (fig. 4). Gonçalo Junior 

(2008) destaca que a personagem também teve estórias publicadas no volume 2 de Homo 

Sapiens e de As Fêmeas. A partir de março de 1980 (fig. 4) ela ganhou publicações mensais 

próprias – com 32 páginas – até 1982.  

                                                 
4 Depoimento no documentário O Samurai de Curitiba, de José Padilha e Rober Machado (2011) 



 
 

 

 

Figura 4 – Capa da primeira história de Maria Erótica na Grafipar em 1979 (esq.); capa do primeiro 

exemplar de Maria Erótica em revista própria em 1980 (dir.) Fonte: Acervo família Seto. 

 

Gonçalo Junior (2008) menciona ainda que após o fim das edições mensais foram 

produzidas mais duas publicações cujo título era “O diário íntimo de Maria Erótica”, nas 

quais o texto deixou o humor de lado e assumiu uma linguagem menos escrachada em 

cenas de sexo sadomasoquista. Apesar de Seto ser o criador da personagem, as estórias 

passaram também pelas mãos de outros roteiristas (Nelson Padrella, Mozart Couto e Carlos 

Magno) e de outros quadrinistas (Fernando Bonini, Barroso, Watson Portela e Mozart 

Couto). Mesmo assim, a maioria das estórias de Maria Erótica foram ilustradas por Seto.  

Além de Maria Erótica, Seto também trouxe para a Grafipar outros personagens 

coadjuvantes como Beto Sonhador, o inspetor Zero Zero Pinga e o cientista Genildo 

Intelectantam. 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 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 (LUCCHETTI, 2001, págs. 53 e 54, grifos nossos). 

 

Algumas das características desse gênero correspondem com os comentários de 

Fukue sobre Maria Erótica: infração das convenções de etiqueta, inclusive da fala através 

de palavrões (fig. 5); avultamento do elemento cômico. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Exemplo de utilização de palavrões.  

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 17 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto). 

Além disso, também há características como criação de peripécias malucas com o 

intuito de pôr à prova a verdade (fig. 6), uma vez que seu conteúdo é a aventura das ideias; 

gosto pronunciado pelos escândalos, pelas condutas excêntricas, pelas infrações 

estabelecidas às normas estabelecidas de conduta (fig. 7). 

 

Figura 6 – Aspectos da carnavalização como peripécias malucas, comicidade e excentricidade. 



 
 

 

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 11 / Acervo família Seto, desenhos de Mozart Couto). 

 

Figura 7 – Essa estória, dentro das analisadas, é a com conteúdo político mais contundente.  

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 15 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto) 

 

Aqui é possível fazer um paralelo com a ideia de carnavalização de Bakhtin: 

 

As categorias da percepção carnavalesca do mundo são, segundo Bakhtin, o  

contato familiar [não no sentido de família], sem respeito a qualquer hierarquia, 

numa linguagem repleta de obscenidades e livre das coerções da etiqueta;  

a excentricidade, que permite ao reprimido exprimir-se, tornando central o  

que é marginal, excluído, escandaloso, contingente; o contato de elementos  

que estão separados, dispersos, fechados em si mesmos: o sagrado e o profano,  

o alto e o baixo, o sublime e o insignificante, a sabedoria e a tolice; a  

profanação, os sacrilégios, os aviltamentos, as conspurcações, as paródias dos textos  

sagrados. (FIORIN, 2016, p. 101, grifos nossos) 
 

Essa conexão entre o que é separado – neste caso sagrado-profano – pode ser 

observada na descrição anterior de Fukue sobre a protagonista: “Maria Erótica é pura, 

ingênua e fria e, ao mesmo tempo, sexy, maliciosa e quente” (LUCCHETTI, 2001, pág. 

54). Independentemente do quadrinista que retratava Maria, na versão da personagem 

revivida na Grafipar, as narrativas que ocorriam no contexto da realidade, onde os valores 



 
 

 

morais conservadores regulavam o comportamento, a protagonista é recatada (fig. 8); no 

contexto fantasioso a personagem dava vazão à libido e às fantasias recalcadas (fig. 9). 

Figura 8 – No mundo real das investigações Maria sempre se esquiva das investidas de Beto.  

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 15 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto) 

 

Figura 9 – No mundo da fantasia Maria Erótica assedia Peter Pão, paródia de Peter Pan.  

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 1 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto) 

 



 
 

 

Há ainda um contexto híbrido, onde Maria usa da sedução na realidade a fim de 

solucionar os casos de crime e mistério (fig. 10). 

Figura 10 – Na tentativa de obter uma confissão do vilão Conde Ejácula, Maria seduz o vampiro.  

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 12 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto) 

 

Lucchetti (2001) ressalta que, na realidade prática, Maria Erótica nunca perdeu a 

virgindade, inclusive, no mundo real ela sempre tenta convencer Beto Sonhado a deixar de 

lado os prazeres mundanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Desenho de peitos e nádegas exagerados, próximos da descrição de estatutária grotesca.  

(Fonte: Maria Erótica edição n.º 13 / Acervo família Seto, desenhos de Claudio Seto) 

 



 
 

 

Fiorin (2016) aponta que na carnavalização a estatutária grotesca (fig. 11) faz frente 

à estatutária clássica, mostrando imagens do corpo que são contrárias às criadas pelo 

Classicismo. As partes do corpo que são abertas para o exterior são enfatizadas, ou seja, os 

orifícios e as protuberâncias: boca aberta, falo descomunal, ventre enorme, ânus exposto, 

seios imensos. Devido às restrições da censura militar, possivelmente, os quadrinhos de 

Maria Erótica não chegavam ao nível explícito da pornografia: no máximo exploravam 

bocas abertas, vagina fechada e seios e nádegas grandes (fig. 11); pênis são representados 

em poucas cenas, praticamente nunca eretos e em algumas vezes de forma excêntrica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período da ditadura militar (1964-1985), as restrições conservadoras do 

regime aos trabalhos dos quadrinistas podem ter propiciado composições mais elaboradas 

visualmente; isso porque as ilustrações – possivelmente para não sofrerem censura – 

exploravam a sugestão do erotismo ao invés do explicitamento da pornografia. Um desses 

artistas foi Claudio Seto, criador da personagem Maria Erótica. 

Analisando Maria Erótica sob o ponto de vista de mediações de Martín-Barbero 

(2003), poderíamos considerá-la como uma forma de materialização do discurso do 

movimento de contracultura da época frente ao conservadorismo. No entanto, a priori, não 

era objetivo de Claudio Seto usar suas publicações como instrumento de contestação 

político-ideológica do regime militar. Porém, como foi visto, aspectos dos quadrinhos de 

Maria Erótica – como o sexo e o humor retratados através do embate da personagem entre o 

sagrado e o profano – são pontos que caracterizam uma visão carnavalizada do mundo na 

qual a hierarquia e o poder são contestados por meio do humor, do sexo, dos palavrões, do 

excêntrico e dos escândalos.  

Maria Erótica é considerada uma das mais emblemáticas personagens criadas por 

Seto; sendo também uma ponte entre as duas fases do artista como quadrinista, primeiro na 

editora Edrel e posteriormente na Grafipar. Apesar de Maria Erótica ser esse fio condutor, a 

personagem “enfrentou” realidades distintas em suas duas fases: na Edrel, entre fins dos 

anos 1960 e início dos 1970, os quadrinhos eróticos sofreram dura repressão da censura em 



 
 

 

um dos períodos mais tensos da ditadura militar; já na Grafipar a personagem foi revivida 

nos anos finais do regime, paradoxalmente o maior inimigo não era mais a censura mas a 

liberação da pornografia que abriu o mercado editorial para revistas pornográficas.  

A realização e a apresentação do presente artigo, somente foi possível graças ao 

auxílio de bolsa estudantil dada ao mestrando pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). O programada de bolsas ofertado é fundamental para 

que os acadêmicos consigam dedicar seu tempo exclusivamente para a pesquisa e, deste 

modo, consigam produzir conteúdos mais consistentes e aprofundados. 
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