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RESUMO 

 

Este trabalho busca analisar a revista Chiclete com Banana que foi produzida 

durante os anos de 1985 até 1990, coincidindo com os redemocratização do país. A 

revista aparece como expressão do underground à brasileira (udigrudi), num 

momento de consolidação da indústria de massas. Mesmo tendo caráter de 

Imprensa Alternativa a revista vendia cerca de cem mil exemplares por edição em 

todo país. Sendo produzida pela Circo Editorial, intalada na cidade de São Paulo, o 

periódico era desenhado e editado pelo quadrinista Angeli. Durante 24 edições 

regulares e 10 edições especiais tratou-se, através da linguagem humorística, 

questões como sexualidade, costumes, política e trivialidades. Dentro de todos 

esses temas se optou por circunscrever-se à sexualidade e as relações de gênero. 

Neste caso, defini-se gênero como a divisão social binária entre as diferenças 

percebidas entre os sexos, nas quais se opõem um feminino ao masculino. Partindo 

do pressuposto que essas divisões são reconstruídas em cada contexto histórico 

específico, este trabalho se propõe a analisar as representações das mulheres 

dentro das Histórias em Quadrinhos produzidas para a revista Chiclete com Banana.  

 

Palavras – Chave: Gênero, Histórias em Quadrinhos, Udigrudi. 
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INTRODUÇÃO 

 

O momento da redemocratização do país sempre me foi convidativo. Parece 

ser o momento crucial da divisão entre o passado e o presente. É ali que a televisão 

passa a ser o maior veículo de massas do Brasil, e também o rock brasileiro 

desponta como alternativa de diversão para os jovens. É a chamada “década 

perdida”, que talvez só tenha sido perdida para os que acham que só existe História 

política e econômica, pois sem dúvidas estes dois cenários não eram nada 

promissores. A saída da ditadura civil-militar que durara vinte e um anos parecia ser 

a luz no fim do túnel rumo a melhores dias. Mas o futuro não se mostrou tão 

próspero.  

A inflação galopante comia os salários e as perspectivas dos brasileiros; mas 

nem por isso deixaram de acreditar que o futuro seria melhor. As manifestações em 

prol das eleições diretas foram um grito de democracia em meio a “abertura lenta e 

gradual” do governo ditatorial. No dia 24 de abril de 1984 um golpe certeiro foi dado 

nos brasileiros, que frustrados aceitaram as eleições indiretas para o governo. Mas 

nem tudo estava perdido, já que, não por acaso, neste mesmo dia nasceu a Circo 

editorial1. 

O parto da editora foi essencial para o surgimento de um novo tipo de humor 

- com escracho, acidez e muita galhofa -, a Chiclete com Banana nasceu um ano 

depois da Circo editorial, e reunia em seu conteúdo diversos personagens típicos 

desse momento histórico, sendo desenhados pelo jovem Angeli.  

No início da pesquisa a ideia era compreender como esse humor revelaria 

os sentimentos em relação à política dessa época – esse misto de esperança, com o 

fim da ditadura, a grande desilusão com as eleições indiretas e a “Nova República” 

que se aparentava cada vez mais “capenga". Sendo fruto de uma geração que 

nasceu durante a ditadura civil-militar, mas a rejeitava - muito por influência dos 

diversos movimentos chamados contra culturais e de oposição (como a Tropicália, 

movimento Hippie e o semanário O Pasquim) que bombardearam o país durante a 

ditadura – a revista se delineava uma fonte inédita e reveladora, e apontava para um 

outro olhar a respeito do período de redemocratização do país.   

Mas durante a leitura da revista, outras possibilidades se desdobraram. Uma 

                                            
1
 GONÇALVES, Walter Vicioni. Apresentação. MENDES, Toninho (ORG). Humor paulistano: A 

Experiência da Circo Editorial 1984-1995. São Paulo: SESI-SP Editora, 2014. 
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das personagens mais conhecidas, a junkie Rê Bordosa, festeira, alcoólica e ácida, 

passou a maior parte de seus quadrinhos dentro de uma banheira amargando uma 

ressaca moral.  Ainda temos o Angeli em Crise, história no qual o autor se desenha 

em diversas situações nas quais ele reflete seus problemas sexuais; Bibelô, “o 

último dos machos” e Mara Tara entre diversos outros personagens cujo temática 

central era a sexualidade. Foi nesse caminho que se enredou a pesquisa, buscando 

compreender como Angeli e seus colegas quadrinistas representavam as relações 

de gênero em suas Histórias em Quadrinhos, que fizeram tanto sucesso 

Com esse contexto em vista, algumas perguntas começaram a surgir, como: 

de que modo os quadrinistas percebiam a sexualidade neste período de liberdade 

sexual, que fora cruelmente afetado pelas diversas mortes por conta da AIDS? 

Pensando no contexto em que as lutas das mulheres estão avançando em todo 

ocidente, no Brasil isso está acontecendo? Como a sociedade (e os homens) tem 

recebido essas mudanças? Para estes artistas, que se colocavam como críticos a 

tudo e todos, existiu de fato uma crítica a sociedade machista brasileira? Como o 

quadrinho, como meio de comunicação específico, representava essa mulher?  

 Todas essas questões foram levantadas porque os quadrinistas se inseriam 

num nicho cultural de humor de crítica política e costumes, indo contra os ideais 

capitalistas e a Indústria Cultural. Visto que a Chiclete com Banana se insere como 

“um produto do estilo underground no Brasil”, - e podemos perceber que esses 

quadrinhos que relacionam humor político, costumes, erotismo, etc., estão dentro de 

um horizonte de expectativa que atrai leitores que não estão satisfeitos com os 

valores hegemônicos de sua sociedade. “Nesse sentido, esses quadrinhos 

constituem espaços privilegiados para que desejos, expectativas, necessidades, 

sonhos desses segmentos possam se expressar”2. Desta maneira, a revista se 

transparece como expressão de parte do corpo social paulistano/brasileiro que 

condena a sua sociedade. A maior questão aqui é: até onde vai essa crítica? Ela 

pode ser política e de costumes, mas chega a abordar questões de gênero, como 

machismo e homofobia? Ou a crítica se encerra apenas nos problemas 

“masculinos”? 

                                            
2
SILVA, Keliene C. Angeli e a República dos Bananas: representações cômicas da política brasileira 

na revista Chiclete com Banana (1985-1990). Dissertação (mestrado em história) Programa de pós-
graduação em História da UFPB, Paraíba: 2011, p.39. 
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 Para responder esses questionamentos alguns passos são necessários. A 

revista possui tanto Histórias em Quadrinhos, quanto artigos, piadas, etc. Desse 

modo, optou-se por focar somente nas Histórias em Quadrinhos e suas 

especificidades. Partindo desse pressuposto, entre os quadrinhos, se analisou 

aqueles que apareciam mulheres ou se fazia referência a elas. 

 Sendo a pesquisa dividida em quatro capítulos, no primeiro apresentarei um 

sobrevoo a respeito da discussão historiográfica e as transformações sociais que 

deram origem a Nova História Cultural e ao conceito de representação. 

Posteriormente, defino os conceitos de gênero, partindo principalmente da leitura da 

historiadora Joan Scott. Falo ainda das peculiaridades do trabalho com as Histórias 

em Quadrinhos e Humor. 

 No segundo capítulo busca-se demonstrar as diversas linhas que formaram a 

teia de influência dos quadrinistas trabalhados. Logo, tratarei do quadrinho 

underground estadunidense, encarnado principalmente pelo papel de Robert Crumb; 

e do semanário O Pasquim, com Henfil, Jaguar, Millôr Fernandes, e outros nomes 

que hoje fazem parte do cânone quadrinístico brasileiro. Em seguida, contextualizo a 

criação da Circo editorial e da Chiclete com Banana, em meio as relações entre os 

artistas que as compõem. Os capítulos três e quatro tratam da análise das 

representações apreendidas na revista, buscando dar contribuições para 

compreensão das relações de gênero dentro do movimento underground brasileiro.  
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1.  HISTÓRIA AO QUADRADO 

 

1.1. A HISTÓRIA CULTURAL E O PROBLEMA DAS REPRESENTAÇÕES  
 

Sabemos, como bons historiadores, que a História é feita do olhar do presente 

sobre o passado; ainda de forma mais específica, do olhar de um sujeito sobre 

vestígios de um tempo anterior. Esse olhar não pode ser objetivo, pois, como 

humanos, nós pesquisadores vivemos no nosso próprio tempo. Cada tempo e 

sociedade têm uma maneira distinta de pensar seus antepassados; e cada pessoa 

tem maneiras diferentes de perceber o mundo. Se hoje essas afirmativas nos 

parecem óbvias, elas só o são porque historiadores do passado puderam discutir, 

criticar e escrever sobre as diversas nuances do que é fazer a História. Desde seu 

nascimento, a História já mudou de personalidade muitas vezes. A década de 1970 

foi um desses momentos de mudanças, no qual sua escrita, juntamente a outros 

campos de estudo, se transformou.  

Devemos pensar este momento relacionando os diversos movimentos sociais 

que explodem na Europa e Estados Unidos, e porque não, no Brasil, e exigem sua 

entrada na História. Como exemplo, os movimentos negros, feministas e LGBT, que 

não ficaram somente nas ruas, uma vez que a entrada destes grupos na academia 

proporcionou o interesse em objetos e temas que até então tinham sido 

negligenciados. Os choques de culturas interiores às sociedades do ocidente 

abriram caminho para se pensar um novo tipo de ciência que focasse no estudo 

dessas relações. Dentro da maneira diferente de pensar a História, que se viu a 

partir da década de 70, temos a “Nova História Cultural”, nomenclatura que entrou 

em uso nos anos 1980, e se consolidou em 1989 quando a historiadora Lynn Hunt 

publica um livro com este nome, compilando diversos ensaios sobre o tema3.  

 O termo “nova” é utilizado aqui para diferenciar esse tipo de História Cultural 

de suas formas mais antigas, visto que o termo “História Cultural” já era recorrente 

há mais de 200 anos na historiografia alemã. Essa historiografia estudava 

principalmente os cânones da arte, e buscava a ligação entre as obras, partindo da 

ideia hegeliana de Zeitgeist (“espírito do tempo”). Posteriormente, ocorreram 

                                            
3
 BURKE, Peter. O que é história cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p.68. 
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contribuições vindas da sociologia, como a do estudioso alemão Max Weber em 

Ética protestante e o espírito do capitalismo que colocou a cultura como modeladora 

da transformação econômica. E ainda o sociólogo Norbert Elias em O processo 

Civilizador que vai deslocar o olhar das ideias e pensamentos para a cultura do 

cotidiano e costumes, na busca de compreender o desenvolvimento da ''civilização''. 

Somando ao deslocamento para a cultura popular feita por Eric Hobsbawn em 

História social do jazz e por E.P.Thompson em A formação da classe operária 

inglesa, podemos ver desenharem-se na historiografia as possibilidades de construir 

uma “nova história”. Logo, o termo “Nova História Cultural” é utilizado para se 

diferenciar de suas irmãs mais velhas, e também para não ser confundida com a 

História Social4. 

Essa nova maneira de fazer História está localizada dentro de um movimento 

maior, que o historiador Peter Burke chama de “virada cultural”. Segundo o autor, 

essa “virada” é marcada pelo deslocamento do ideal de uma “racionalidade imutável 

[...] para um interesse crescente nos valores defendidos por grupos particulares em 

locais e períodos específicos”5. Essa transformação no âmbito da História tem como 

consequência uma explosão de estudos tendo os mais diferentes objetos e temas. 

Para o historiador francês Roger Chartier, essa ampliação de possibilidade se deu, 

não pelo surgimento de um novo paradigma científico, mas por conta do 

estremecimento sistemático das “certezas”. Segundo o autor, três princípios 

governavam os historiadores em meados do século XX, eram eles: a busca pela 

história global, a determinação territorial dos objetos e, por fim, a prioridade dada 

aos recortes sociais prévios dos objetos. Com o tempo essas certezas foram se 

desfazendo e a partir daí se desatou as amarras que prendiam os historiadores a 

objetos e temas “clássicos”6. O autor, em A História Cultural: entre práticas e 

representações, resume o principal objeto de estudo desse novo momento: “A 

história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o modo 

como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é 

construída, pensada, dada a ler”7. 

                                            
4
Cf. ibidem, p.8.  

5
 idem 

6
 Cf. CHARTIER, Roger. O mundo como Representação. Estudos Avançados, São Paulo, v. 5, n. 11, 

p.173-191, 1991. 
7
 CHARTIER, Roger. História Cultural: Entre práticas e representações. 2ª edição. Lisboa: DIFEL, 

2002, p.14. 
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Só foi possível dar conta desse novo objeto porque os historiadores se 

abriram às discussões e métodos vindos de outras áreas das Ciências Sociais; tanto 

que a “Nova História Cultural” é considerada por Burke uma “variedade de história 

antropológica”. Essa História só é possível graças, principalmente, a aproximação 

com a antropologia e seu conceito de cultura, às teorias literárias e ainda aos 

estudos sobre semiótica8.  

Pensando no resultado dessas interações dentro da disciplina histórica, o 

estudo das representações passou a ter um papel central. Segundo Burke, alguns 

pesquisadores reagiram a uma provocação feita pelo filósofo francês Michel 

Foucault na qual ele dizia que os historiadores tinham uma “ideia empobrecida do 

real”9. A partir desse momento, estudos de medievalistas como Georges Duby em As 

três ordens e Jacques Le Goff em O nascimento do Purgatório começam a dar à luz 

aos trabalhos sobre representações sociais e as práticas relacionadas a elas. 

É assim que o conceito de representação é inaugurado e tão logo tornou-se 

popular entre os historiadores. Mas, como afirma Burke neste caso “a solução para 

os problemas, às vezes, gera novos problemas”10. A priori, o conceito de 

representação transpassa a ideia de que as fontes (textos, imagens, filmes, etc) são 

simples reflexo de sua sociedade; um espelho que retrata exatamente como foi o 

passado. Mas hoje essa explicação não é satisfatória, pois sabemos que para se 

“extrair” o passado de um documento é necessária a mediação e interpretação do 

historiador. Se ainda seguíssemos essa ideia de representação estaríamos 

concordando que existe um real apreendido pela fonte e que o historiador “poluiria” o 

estudo do passado com seus preconceitos e ideologias do presente11.  

 Desse modo, a representação tem sua história dentro da historiografia. Para 

não discutirmos longamente, apontarei o caminho pelo qual chegaram os 

historiadores para alcançar o conceito que utilizarei neste trabalho. É possível 

visualizar diversas discussões acerca do tema, uma das mais relevantes é feita 

pelos psicólogos que se apropriam do termo “representação coletiva” do sociólogo 

Émile Durkheim para pensar o “capital cognitivo comum” das pessoas de um mesmo 

grupo. Mas a reflexão vai além da do sociólogo, pois a “representação social” 

                                            
8
 BURKE, Peter. Variedades de História Cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p.243-

244. 
9
 BURKE, Peter. Op. cit. 2005, p.85 

10
 Ibidem, p.99. 

11
 Cf.BURKE, Peter. Op. cit. 2005, p. 99. 
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descrita pelos psicólogos se apropria das teorias linguísticas de Ludwig Wittgenstein 

o que torna a nova teoria muito mais flexível e maleável que aquela defendida por 

Durkheim. Assim, 

a teoria das representações sociais se interessaria, dessa forma, por 
compreender como os indivíduos, inseridos em seus respectivos grupos 
sociais, constroem, interpretam, configuram e representam o mundo em que 
vivem. Assim entendidas, as representações sociais são sintetizadores das 
referências que os diversos grupos fazem acerca do que conseguem 
apreender de suas vivências sociais inseridos no tempo e espaço

12
. 

 

 Essa reflexão, quando chega aos historiadores, inicia um embate dicotômico 

entre a existência de uma “realidade” - que pode ser apreendida pelo estudo 

aprofundado da representação -, ou se essa realidade jamais poderia ser apreendida 

pelo pesquisador. Essa dicotomia, para o historiador Dominique dos Santos não tem 

razão de ser, caso se tome para si a ideia de “voz média”. Presente nas línguas 

grega, latina e no sânscrito, ela seria um modo pelo qual o narrador “„se escreve‟, „se 

reconhece‟, „se torna ele mesmo escrevendo ou falando‟”13, ou seja, se admitirmos 

que existe a consciência de que os documentos são feitos por pessoas que se 

“escrevem” e ao mesmo tempo que os historiadores “se escrevem” em sua análise, 

a representação não é vista como reflexo direto da sociedade, mas também não está 

totalmente fora do real14. Ou seja, tem algo de real, mas não é um espelho, “a 

representação representa sim, só que não representa um por um”15.  

 De início essa definição parece abstrata, então foi melhor demarcada por 

Chartier em O Mundo como Representação e na Introdução à História Cultural: entre 

práticas e representações, nas quais são fixadas algumas diretrizes para trabalhar 

com o conceito. Segundo ele, se o papel da História Cultural é saber como as 

pessoas percebiam seu mundo, primeiramente devemos captar quais são as 

divisões e classificações que determinada sociedade produz sobre si. Essas 

divisões não são reproduzidas ao acaso, como explica: “As representações do 

mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um 

diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados por interesses de grupos 

que a forjam”16. Assim os anseios de determinados grupos são reproduzidos através 

                                            
12

 Ibidem p.34. 
13

 SANTOS, Dominique Vieira Coelho dos. Acerca do conceito de representação. Revista de Teoria 
da História, Goiânia, ano 3, n. 6, dez. 2011, p.46. 
14

 Ibidem, p.45. 
15

 Ibidem, p.43. 
16

CHARTIER, Roger. 2002, Op.Cit. p.17 
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de representações que circulam através de diversos espaços, tanto religiosos, 

midiáticos, literários, científicos, etc. Isso não quer dizer que uma sociedade produz 

sempre a mesma representação de um objeto, mas que estas visam práticas, e 

procuram um ordenamento social. 

 Trabalhando assim sobre as representações que os grupos modelam 
deles próprios ou dos outros, afastando-se, portanto, de uma dependência 
demasiado estrita relativamente à história social entendida no sentido 
clássico, a história cultural pode regressar utilmente ao social, já que faz 
incidir a sua atenção sobre as estratégias que determinam posições e 
relações e que atribuem a cada classe, grupo ou meio um „ser - apreendido‟ 
constitutivo da sua identidade

17
. 

 

Ou seja, é essa noção de representação que vai nos permitir acessar como se 

constroem diferentes visões de mundo, e que diferentes práticas podem surgir a 

partir disso. Essas práticas podem ser tanto escolares, como políticas, sociais, etc. 

São leis que dividem a sociedade e diferentes tipos de pessoas, os modos como 

ocorre a exclusão ou inclusão de determinado indivíduo na sociedade, os costumes 

que definem os papéis sociais dos sujeitos, etc. Deste modo, as transformações em 

uma dada representação apontam para uma mudança na prática social, mas esse 

não é um caminho de mão única. O historiador que analisa as representações não 

pode deixar de lado outras relações que estão em jogo dentro de uma sociedade, 

como a economia, política, etc. A representação de determinado objeto e suas 

mudanças, podem estar relacionada tanto a um projeto propagandístico, ou ao 

interesse direto de determinados grupos, quanto a uma influência mais sutil, quase 

inconsciente, que ainda sim reforçará e apontará para uma forma específica de 

perceber o mundo. 

 Como exemplo pertinente a esta pesquisa - que se trata de uma análise das 

representações femininas dentro das HQ's -, podemos pensar na personagem de 

Willian Marston, Diana conhecida como Mulher Maravilha, que é criada em 1941 

pela DC Comics. A Segunda Guerra exigiu que as mulheres tomassem o lugar dos 

homens em praticamente todos espaços da sociedade, e Diana representou bem o 

papel dessa mulher guerreira, sem perder, é claro, sua beleza e gentileza. Após a 

guerra a prática relacionada às mulheres muda. Diana perde cada vez mais espaço 

para os heróis homens, e chega a servir cafezinho numa das aventuras da Liga da 

Justiça. 

                                            
17

 Ibidem, p.23. 
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Nos anos 80, com a pressão dos movimentos feministas a representação de 

Diana se transforma novamente, e ela tende a aparecer como modelo de 

“supermulher” que é autônoma, inteligente, trabalhadora, mas não deixa de ser boa 

mãe e esposa dedicada. Essa nova representação vai dar mais protagonismo a 

Diana (e as mulheres), mas a prática na sociedade limita o avanço, pois descamba 

para um diferente, mas ainda opressor, papel social. As mulheres agora não devem 

ser mais passivas e dependentes, mas sim “super-heroínas”, que sendo autônomas 

conseguem se manter bonitas e com bom humor, ser gentil e feminina, mesmo tendo 

uma cansativa dupla jornada de trabalho18.  

 Essa representação aponta para o que Chartier nos alertou: as 

representações são pensadas e reproduzidas por determinados grupos. A criação de 

Diana por Marston só foi possível, pois já havia nos Estados Unidos o movimento 

sufragista, e as mulheres de alguma maneira já lutavam por seus direitos; ele tomou 

contato com os movimentos e percebeu essa mudança social e ao mesmo tempo a 

Mulher Maravilha foi utilizada como propaganda pelo governo estadunidense para 

incentivar as mulheres a tomar o lugar dos homens na indústria, enquanto estes 

estavam em guerra19. A representação de Diana tanto refletiu um momento ímpar, 

em que as mulheres estavam cada vez mais ganhando espaço na sociedade nos 

EUA, mas também influenciou na prática social, com o incentivo a “saída” das 

mulheres do lar para a indústria. 

 

1.2. HISTÓRIA DAS MULHERES E GÊNERO 
 

Compreender as diferenciações de gênero é uma das principais 

preocupações da historiografia nas últimas décadas, e como já vimos, a 

representação nos dá um bom aparato para estudar como o gênero se constrói e 

reconstrói continuamente nas sociedades.  

Os estudos das Mulheres se iniciaram junto com o movimento de “virada 

cultural”. Isso não se deu por acaso, uma vez que, como afirma a historiadora 

Michelle Perrot, foram necessários três fatores para que a História das Mulheres 

                                            
18

Cf. NOGUEIRA, Natania A. Silva. Representações femininas nas histórias em quadrinhos da Ebal. 
Revista História, imagem e narrativas, n.10, pp.3-13, 2010. 
19

Cf. CAIXETA, Sharmaine Pereira. Anos dourados: a mulher-maravilha e o papel da mulher norte-
americana durante a 2ª Guer Mundial. Revista Temática, João Pessoa, ano VIII, n.4, s.p., 2012. 
Disponível em: <http://www.insite.pro.br/2012/abril/mulhermaravilha_segundaguerra_eua.pdf>a 
acesso em: 12/05/2015. 
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fosse possível. O primeiro fator é o científico, pois, como já foi dito, a história estava 

passando por um processo de abertura para novos temas, objetos, sendo a história 

das mulheres um tema pouquíssimo estudado. O segundo é a questão sociológica, 

ou seja, mulheres começam a ganhar espaço na academia, primeiro como alunas, e 

posteriormente como professoras. E por fim, o fator político das grandes 

manifestações feministas ocorridas no fim da década de 196020. 

 Inicialmente os estudos sobre mulheres eram vistos como “ideológicos e 

políticos”, como cita Joan Scott, e eram ridicularizados pelos historiadores que não 

consideravam a escrita da história das mulheres “profissional” e “neutra”21. Desse 

modo, podemos perceber que a inclusão das mulheres na História não ocasionou 

apenas “inserção” de um grupo, mas a própria reescrita da História. Scott consegue 

sintetizar o abalo que as mulheres causaram nas certezas dos historiadores: 

 
[...] a história das mulheres traz à luz as questões de domínio e de 
objetividade sobre as quais as normas disciplinares são edificadas.[...] 
sugere, não apenas que a história como está é incompleta, mas também 
que o domínio que os historiadores têm do passado é necessariamente 
parcial. E, o que é mais perturbador, abre à sondagem da crítica a 
verdadeira natureza da história como uma epistemologia centralizada no 
sujeito

22
. 

 

 Posterior a esse momento, a partir dos anos 1980 um deslocamento para o 

termo gênero foi geralmente associado ao fato de que o conceito pareceria menos 

politizado, e poderia alcançar maior legitimidade dentro da academia. Isso é refutado 

por Scott - em seu texto Gênero: uma categoria útil de análise histórica-, para quem 

a apropriação do conceito acontece, pois o estudo de gênero vai muito além da 

inserção das mulheres na História. Segundo Scott, num primeiro momento 

homogeneizar a categoria “mulher” foi essencial para a articulação da luta política; já 

nos anos 80, aponta Margareth Rago, a necessidade é outra:  

 
[...] considerando os „estudos da mulher‟, esta não deveria ser pensada 
como uma essência biológica pré-determinada, anterior à História, mas 
como uma identidade construída social e culturalmente no jogo das relações 
sociais e sexuais, pelas práticas disciplinadoras e pelos discursos/saberes  
instituintes

23
. 

                                            
20

 PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da História. Bauru: EDUSC, 2005, p.16. 
21

SCOTT, Joan. História das mulheres. In: BURKE, Peter (Org). A escrita da História: novas 
perspectivas. São Paulo: Unesp, 1992, p.70. 
22

 Ibidem, p.79. 
23

RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, Gênero e História. In: PEDRO, Joana Maria; GROSSI, 
Miriam Pillar (orgs.). Masculino, Feminino, Plural: gênero na interdisciplinaridade. Florianópolis: 
Ed.Mulheres,1998, p.6. 
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 Além de mostrar as relações de gênero, visto que “não se pode conceber 

mulheres, exceto se elas forem definidas em relação aos homens, nem homens, 

exceto quando eles forem diferenciados das mulheres”24, vamos mais além. Dentro 

dessas categorias que diferenciações poderíamos perceber? Existiria apenas um 

ideal e prática do feminino e do masculino? Assim, os estudos de gênero ampliariam 

o campo de estudo e o modo de perceber não só a mulher, mas todas as 

construções a respeito da sexualidade.  

 O conceito de gênero utilizado neste trabalho foi definido por Scott, e segundo 

ela “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de dar 

significado às relações de poder”25, e ainda ele “é um campo primário no interior do 

qual, ou por meio do qual, o poder é articulado”26 - apesar de não ser o único, pois 

temos as relações raciais, étnicas ou as de classe. A diferenciação de gênero é algo 

persistente nas sociedades ocidentais, principalmente as judaico-cristãs, mas apesar 

de persistentes, essas relações não podem ser tomadas como universais e eternas;  

deste modo o estudo de gênero tem como objetivo acabar com a ideia de que essa 

opressão sempre existiu, e sempre irá existir porque as diferenças biológicas são 

inerentes. Sua ideia é historicizar como, simbólica e socialmente, acontecem as 

divisões e a hierarquização de gênero, e no caso deste trabalho, perceber como 

simbolicamente ele é compreendido dentro de um segmento específico da 

sociedade. 

 Essa divisão binária entre “homem/mulher” está dentro de um modelo 

ocidental, de oposição e hierarquização entre ativo/passivo, natureza/cultura, 

razão/emoção, etc. Um modelo, que obviamente não pode explicar de maneira 

satisfatória as expectativas criadas em volta do masculino e feminino, que são 

historicamente dadas e não categorias universais27. A crítica a esse modelo é feita 

por Michel Foucault, em suas obras História da Sexualidade e Herculine Barbin: O 

Diário de um Hermafrodita. Nesses livros ele defende que essa ideia binária que é 

recorrente na história do ocidente tem relação com o processo de “colocação do 

                                            
24

 SCOTT, Joan Wallach. 1992, Op. Cit. p.87 
25

 SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação &Realidade. 
Porto Alegre, v. 20, n. 2, 1995, p.86. 
26

 Ibidem, p.88 
27

 Cf. GIFFIN, Karen. Violência de gênero, sexualidade e saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
v. 10, p.146-155, 1994. 
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sexo em discurso”. Grosso modo, ele mostra como o encadeamento entre os 

diversos poderes e micro poderes vai introduzir o sexo dentro de discursos que 

serão cada vez mais biologizantes e fixos. Esta produção de um saber “científico” 

sobre o sexo cria práticas individuais e conflitos internos aos sujeitos no que diz 

respeito a sexualidade. Ele busca então compreender “através de que canais, 

fluindo através de que discursos o poder consegue chegar às mais tênues e mais 

individuais das condutas”28. Neste caso Foucault busca onde estão estes poderes 

que definem o sexo, e de que modo os discursos articulados passam a determinar 

as experiências sexuais dos sujeitos e o padrão de normalidade sexual. Ele faz uma 

crítica às teorias que afirmam que a repressão sexual se inicia com a ascensão da 

burguesia, e procura em outros lugares os poderes que instituem a normatividade 

sexual.  

 Nesse sentido, busca-se aqui perceber como o gênero é pensado e articulado 

em representações e produz práticas dentro de um âmbito da sociedade que se 

contrapõe a cultura hegemônica que é a cultura underground brasileira. Seria esse 

um lugar de resistência aos discursos dominantes, ou mesmo na busca pela crítica 

aos valores impostos os autores ainda reforçariam as divisões de gênero? Como a 

sexualidade e o papel da mulher são colocados numa revista em quadrinhos, que é 

conhecidamente uma arte dominada pelos homens? 

 

1.3. AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
 

 Essa ideia de que o universo dos quadrinhos é majoritariamente masculino 

não é estranha, porém, sabemos que hoje em nosso país o número de autoras é 

praticamente o mesmo que o de autores homens. Então por que é mais difícil 

lembrar de nomes de mulheres no nosso cânone de quadrinistas? Existem 

pouquíssimas mulheres em cargos de chefia nas editoras, e isso não está 

concentrado somente na área das HQ‟s, mas também na literatura, cinema, e 

diversas áreas do entretenimento.  

Nesse mundo possível dentro das HQ‟s não é difícil encontrar personagens 

mulheres, como a Mulher-Maravilha, ou a Bat-moça, passando pela Jean Grey à 

Mônica; agora encontrar personagens que não são hipersensualizadas e que são 
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protagonistas, principalmente antes do século XXI será um desafio muito mais difícil. 

Talvez a turma da Mônica seja nosso orgulho, visto que é uma das histórias que 

geralmente introduzem as crianças brasileiras ao universo das HQ‟s, e temos uma 

menina como protagonista. 

Os primeiros estudos sobre gênero em quadrinhos partiam exatamente da 

crítica à objetificação feminina feita na maioria dos quadrinhos comerciais, 

principalmente nos de heróis norte-americanos. São diversos trabalhos que apontam 

um padrão de beleza impossível, uma submissão e feminilidade inerentes. Um dos 

exemplos mais gritantes, já citado é o da Mulher Maravilha e é interessante perceber 

que, mesmo com suas restrições, ela teve muita importância para a inserção de um 

público feminino às HQ‟s. 

Hoje há um maior interesse de editoras em publicar quadrinhos feitos por 

mulheres, visto que elas há algum tempo consomem o gênero, apesar do sexismo 

na área29. Podemos perceber avanços em relação a isso vindos das maiores 

editoras, como exemplo, a Marvel que superou as vendas dos quadrinhos do deus 

Thor quando este foi transformado em uma mulher30. E em 2014 aconteceu, em 

Belo Horizonte, a 1ª Lady Comics, reunindo as diversas artistas brasileiras da área 

para discutirem sobre a visibilidade das mulheres no campo das HQ‟s31. Essa 

complexidade permeia toda a indústria dos quadrinhos, e é extremamente 

interessante, inclusive, para quando formos analisar aqui os modelos de gênero 

presentes nos quadrinhos da revista Chiclete com Banana, que está num contexto 

diferente e possui produção e circulação próprios. Para analisar os quadrinhos da 

Chiclete com Banana, primeiro precisamos compreender como são feitas as HQ‟s, 

quais são suas especificidades e história própria, e buscar relacionar isto ao estudo 

das representações e gênero, já apontados.  

No Brasil é muito comum encontrar crianças sendo inseridas no mundo da 

leitura através de Histórias em quadrinhos (HQ‟S), principalmente pelas histórias da 

Turma da Mônica, criadas em de Maurício de Sousa. Segundo o próprio quadrinista, 

Cebolinha (criado em 1960) era o personagem principal, mas rapidamente foi 
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suplantado pelo forte temperamento de Mônica (criada em 1965), que virou a 

protagonista. Maurício de Sousa afirmou que nunca se propôs a fazer críticas 

contundentes aos costumes ou ao governo, mas que optou por problematizações 

veladas, que talvez o leitor pudesse compreender como contestação, principalmente 

no período da ditadura civil-militar. Quando questionado sobre a suposta 

homossexualidade de um de seus personagens ele deixou claro que a Turma da 

Mônica não deve levantar bandeiras, mas apenas falar sobre elas quando estiverem 

já consolidadas32. Mesmo sem essa intenção é importante atentar-se que o fato de 

protagonista ser uma menina fisicamente forte, que brinca na rua e tem amigos 

meninos - mesmo que por vezes a personagem seja um tanto masculinizada-, é um 

avanço em relação às representações femininas nas HQ's do período. Tanto que, 

segundo Sonia M. Bibe Luyten, Turma da Mônica teve “sua entrada barrada em 

vários países, justamente aqueles em que a mulher é socialmente reprimida”33. 

Apesar de hoje tratarmos as HQ‟s como uma forma de entretenimento e 

conhecimento literário e artístico, os quadrinhos eram vistos como uma “para-

literatura deletéria à infância e à juventude, tidos como desviantes da verdadeira e 

edificante leitura”34. Como resultado desse preconceito, em 1954 o psiquiatra Fredric 

Wertham lançou um estudo sobre as histórias em quadrinhos, no qual concluía que 

elas “corrompiam” os jovens com suas narrativas cheias de violência e pornografia. 

O imaginário negativo quando associado ao estudo de Wertham culminou, em 1955, 

numa lei na qual as histórias foram censuradas sob um rígido código de ética 

(comics code)35. Esse código rígido fez com que o mercado quadrinístico tivesse um 

forte abalo, algumas editoras fecharam, outras se adaptaram; no início dos anos 60 

os quadrinhos undergrounds vão simplesmente ignorar o código e produzir diversos 

quadrinhos ditos “sujos”. Para desconstruir essa ideia negativa a respeito das HQ's, 

o movimento do Pop Art, nos anos 60, foi significativo para dar aos quadrinhos seu 

valor artístico, visto que questionou o papel da arte como algo elitista que se 
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restringia aos museus e coleções particulares, e transformou-a em algo acessível 

aos mais diversos públicos.  

Com o tempo, alguns autores passaram a buscar uma definição e apontar os 

principais caminhos para se fazer uma HQ, e colaborar para o debate acerca de seu 

caráter – se seria arte ou um produto “sem valor” da indústria cultural. Will Eisner 

(data), um dos poucos que se dedicou a este estudo no período, define as HQ‟s 

como “Arte sequencial”, que segundo ele seria “uma forma artística e literária que 

lida com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou 

dramatizar uma ideia”36. Ele vai explicar as características específicas dos 

quadrinhos, como o papel do enquadramento, as passagens de tempo, as 

expressões dos personagens, etc. Essa explicação minuciosa deixa claro o papel 

artístico e a importância das HQ's como fenômeno artístico. 

A definição dada por Eisner pode se aplicar a diversos tipos de pintura que 

remontam às sociedades antigas, do mesmo modo que Scott McCloud vai buscar os 

primeiros “quadrinhos” no Egito Antigo, e faz um passeio pela história encontrando 

pinturas, tapeçarias, entre outras coisas, que poderiam ser definidas como “arte 

sequencial”37. O mais importante nesse caso, não seria saber onde está a essência 

da História em Quadrinhos, mas como ela é caracterizada. Uma boa definição é 

dada por McCloud, que aponta os quadrinhos como “Imagens pictóricas e outras 

justapostas em sequência deliberada destinada a transmitir informações e/ou a 

produzir uma resposta no espectador”38; Mesmo essa definição de McCloud ainda 

deixa em aberto o que pretendo aqui definir como HQ. Se relacionarmos as 

definições de Eisner e McCloud podemos colocar lado a lado algumas 

características citadas: imagens em sequência, narrativa, transmissão de 

informações e efeito no espectador. Além disso, existem outras características que 

escapam aos dois autores e que restringe as HQ's como um fenômeno estritamente 

contemporâneo: “o uso de linguagem própria, de recursos como balões, legendas, 

onomatopeias, etc.”39 e a produção em massa. Essas duas características são 

lembradas por Paulo Ramos que inclui os quadrinhos na categoria de “hipergênero”, 
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-  um gênero mais amplo que abarcaria vários outros como as tirinhas, graphic 

novels, etc.   

  O fato de as Histórias em Quadrinhos serem produzidas em massa é 

importante para diferenciá-la de outros tipos de arte. Sua recepção está relacionada 

a uma indústria cultural, causando assim uma diferenciação na distribuição, leitura e 

interpretação da obra. Além disso, as HQ's possuem uma característica que é quase 

exclusiva a elas: construção de um público leitor muito específico que se torna 

especialista no assunto. Essa relação de conhecimento entre os quadrinistas e seus 

leitores é importante para compreendermos a linguagem específica que é 

reproduzida nos quadrinhos, e que precisa ser aprendida pelos leitores. 

 Nas HQ's existem gestos, expressões que são signos comuns e é através de 

um “alfabeto” desses símbolos que os artistas podem se expressar. O quadrinho 

associa o desenho com a literatura, mas não se limita a isso, criando sua própria 

dinâmica. Como exemplo, o uso do balão. É muito difícil para os historiadores 

definirem quem foi o primeiro artista que conseguiu compor todos os principais 

elementos da História em Quadrinhos pela primeira vez. Convencionou-se dar esse 

mérito ao desenhista Richard F. Oultcault, criador do Yellow Kid, periódico de Nova 

Iorque que começou a circular em 1895. Ele é escolhido com o grande precursor 

exatamente por ter inserido o balão aos quadrinhos que antes dependiam de um 

“narrador” ou de textos de rodapé40. 

Para Will Eisner “O balão é um recurso extremo. Ele tenta captar e tornar 

visível um elemento etéreo: o som”41. E o leitor consegue compreender, por 

exemplo, se o personagem está emitindo som em tom normal, se está cochichando, 

com medo, nervoso, ou pensando, somente pela representação gráfica dos 

diferentes balões. Esse simbolismo dos balões é só um exemplo claro de como a 

linguagem dos quadrinhos podem simbolizar coisas extremamente abstratas através 

de signos dados e criados por ele mesmo e aprendidos durante a vida do leitor. 

Como bem resume Eisner: 

O quadrinho tenta lidar com os elementos mais amplos do diálogo: a 
capacidade decodificadora cognitiva e perceptiva, assim como a visual. O 
artista para ser bem-sucedido nesse nível não verbal, deve levar em 
consideração a comunhão da experiência humana e fenômeno da 
percepção que temos dela, que parece consistir em quadrinhos e 
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episódios
42

. 

 

Como aponta Thiago Bernardo: 

 

as imagens não tem sentido imanente. Seu sentido é produzido na 
interação social, o resgate de seu „diálogo vivo‟ com a sociedade, 
mobilizando no tempo, no espaço, nos lugares e circuitos sociais dos 
agentes que intervêm determinados atributos para „dar existência social 
(sensorial) a sentido e valores e fazê-los atuar

43
 

 

 Deste modo, os quadrinhos são excelentes fontes para compreender as 

relações e representações de determinados grupos sociais. Já que, por conta de sua 

natureza, na qual o tempo é espaço, o leitor terá muito mais importância nas 

interpretações possíveis que em outras mídias, como a televisão, por exemplo. 

Como nos quadrinhos o tempo é medido através do espaço ocupado pelos 

quadros, o espaço entre uma cena e outra é o que permite o leitor transformar duas 

imagens distintas em parte de um todo, e mais que isso, ele conclui coisas que não 

estão necessariamente explícitas nas imagens44. Essa “conclusão” é todo tempo 

necessária na leitura de uma HQ, o que torna indispensável ao artista é saber captar 

as experiências comuns entre ele próprio e seu público e se expressar de maneira 

que sua mensagem possa ser compreendida. Desse modo, a HQ tem todo potencial 

para expressar de maneira mais direta ideais e “imagens” comuns a uma sociedade 

(ou parcela dela), pois só assim o autor/artista pode ser compreendido por seus 

leitores. Ainda mais se pensarmos que existe uma “relação ausente”, já que o autor 

não está presente na leitura de sua história, nem o leitor na feitura dela45. 

Isso de modo nenhum quer dizer que a intenção do autor chega direta ao 

leitor sem transformações na interpretação; ele tem uma ideia central pra passar, e 

esta chega de maneiras diferentes para cada leitor. Mas, existe um arcabouço 

comum que faz com que os leitores possam compreender aquela história. Pra isso o 

autor precisa ter habilidade para inscrever claramente seu objetivo se utilizando, 

inclusive, da conclusão do leitor pra deixar a história com mais suspense, drama ou 

até abertas a interpretações alternativas. 
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1.4. HUMOR 
 

 Assim como as HQ's, o humor depende da habilidade do autor da piada em 

compartilhar com seu público signos comuns. Existe desde a antiguidade um 

extenso debate sobre a natureza do risível, filósofos desde Demócrito, até Hegel, 

Artur Shopenhauer, Baudelaire, Nietzsche, Bergson, Freud, se debruçam sobre o 

tema, sem chegar a um consenso.  Georges Minois afirma que riríamos de coisas 

hoje da qual ríamos há quatro mil anos, pois existem permanências, mas, grande 

parte do que é risível se perde com o passar do tempo, pois o riso é um fenômeno 

histórico46. Ou seja, mesmo que o ato de rir - o movimento físico ou uma descarga 

psicológica -, seja algo que ocorre em todas sociedades conhecidas, são diferentes 

os motivos pelos quais se ri. 

 O termo humor começa a ser usado a partir do final do século XIX, sendo esta 

palavra utilizada para referenciar a forma que o riso toma na modernidade. 

L.Ratisbonne busca definir o humor como uma relação entre a brincadeira, o sério e 

o benevolente, neste caso o humorista faz piada com todos, mas não se sente 

superior, pois está na mesma condição que seus ouvintes47. Nesse mesmo período 

surge um dos livros mais importantes sobre o tema: O riso, de Henri Bergson (1901).  

 Neste livro o autor se concentra no “gesto social” do riso. Ele afirma que, em 

primeiro lugar, o riso é puramente humano e quando algo não-humano se torna 

engraçado é por sua aparência de humano. Em segundo, o ato de rir só é possível 

uma vez que existe um distanciamento, uma “anestesia momentânea do coração”, 

ou seja, para se rir de algo, a indiferença em relação ao alvo do riso é necessária, 

mesmo que por um breve segundo. O terceiro, e último ponto, resume-se na 

afirmação: “ Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, 

que é a sociedade; impõe-se sobretudo determinar-lhe a função útil, que é uma 

função social”48. Neste caso a função social do riso seria reprimir as excentricidades, 

pois esta seria a maneira que o tecido social encontrou de punir alguém que está 

agindo em desacordo com o que se deseja. Como a sociedade não pode intervir de 

maneira material – visto que o que faz rir geralmente são gestos simples e pequenos 

- ela trata o que a inquieta e/ou a desagrada retornando com o “simples” gesto de rir.  
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Deste modo, “podemos concluir desde já que nesse sentido sobretudo, que o riso 

'castiga os costumes'. Obriga-nos a cuidar imediatamente de parecer o que 

deveríamos ser, o que um dia acabaremos por ser verdadeiramente”49. 

 Mas, procurarei aqui não utilizar a teoria Bergsoniana como algo totalizante 

que possa explicar todo tipo de riso, até porque é aparente a mudança do que era 

risível em sua época, e do que é risível hoje. Mas grande parte de sua teoria pode 

ser aplicada a revista Chiclete com Banana, principalmente no que concerne a 

função social do riso. Keliene Christina da Silva em seu trabalho sobre a revista 

compreende, sob vista da teoria de Bergson que “o cenário que Angeli observou 

seria como o vivo em desacordo, seu riso buscou denunciar este erro para que os 

mecanismos de correção pudessem ser encontrados”50. Deste modo, quando 

Bergson aponta a função social do riso, podemos imaginar o riso como uma “arma” 

da sociedade contra seus desvios.  

 Mas, não podemos esquecer que este trabalho não se trata de um estudo 

sobre o pensamento hegemônico, e sim sobre o underground ou contracultura - um 

modo de vida que é definido com base na negação do modelo hegemônico. Dentro 

de seu texto, Bergson não abre espaço para pensar o tecido social como algo 

diversificado, mas podemos inferir que do mesmo modo que a sociedade 

hegemônica utiliza do riso para conter seus desvios, a contracultura pode utilizá-lo 

para ridicularizar o pensamento dominante.  

 Talvez alguns exemplos ajudem a clarificar o que foi dito até aqui. No primeiro 

caso, tomando partes da teoria bergsoniana, podemos perceber que em algumas 

piadas Angeli utiliza de seus personagens para fazer uma crítica direta as 

excentricidades da sociedade, como é o caso da personagem Rê Bordosa. Ela se 

trata de uma mulher que está sempre vivendo um “day after”, ou seja, sempre de 

ressaca após a ingestão de álcool e outras drogas. Ela é retratada geralmente 

dentro de uma banheira ou em um bar. Angeli afirma que a personagem é retrato da 

liberação feminina, que ocorre nos anos 80, e também “uma crítica a um tipo de 

pessoa, não só de mulher, um tipo que me incomoda”51. Ou seja, ele utilizou da 
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personagem criada para fazer uma crítica a pessoas reais, e a um comportamento 

que está em desacordo com o que Angeli espera para a sociedade (FIGURA 1). 

Essa ideia se repete na maior parte dos personagens, como Wood&Stock, dois 

hippies e Meia Oito e Nanico, os primeiros hippies e os últimos militantes 

comunistas, ambos deslocados de seu tempo; ou ainda Bibelô, um “machão” que é 

ridicularizado por seu machismo extremo (FIGURA 2). 

 

 Um personagem que foge um pouco dessa ideia é o punk Bob Cuspe. 

Segundo o cartunista: “quando fiz o Bob Cuspe era pra gozar os punks”, mas após 

ler um livro de Antônio Bivar sobre o movimento Angeli comenta que “[...]comecei a 

achar do caralho. Falei: 'Sou da Casa Verde, do lado do rio Tietê, que é o cu da 

cidade, saindo um monte de merda... isso é punk'”52 A partir desse momento de 

identificação com seu personagem, ele aponta que passou a ser extremamente 

complicado fazer piadas com o personagem visto que  
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 Idem  

 
FIGURA 2 BIBELÔ 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA Nº6 (2006. P.27) 

 
FIGURA 1 RÊ BORDOSA 
FONTE: FOLHA DE SÃO PAULO (1984)  
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[n]o humor você trabalha com o elemento crítico, o personagem que te 
incomoda […] como trabalho de quadrinho ele cresce porque o humor 
trabalha com a crítica a alguma atitude, algum tipo né; e o Bob Cuspe, eu 
tenho simpatia por pessoas iguais ao Bob Cuspe, então fazer piada com ele 
era mais difícil

53
. 

 

 

Deste modo, reforçando a ideia de que o humor, assim como Bergson 

afirmou, é baseado na crítica ao que incomoda. Quando ele se identifica com algum 

personagem a piada se torna mais difícil de realizar, visto que, como afirma Bergson, 

para se rir é necessário uma “anestesia momentânea do coração”; em uma 

sociedade em que todos possuem relações afetivas e de identificação, o riso não 

existiria. No caso, Bergson aponta a sociedade que como um todo regula seus 

desvios, já na revista estudada, existe uma complexidade não abordada por ele. 

Angeli faz parte de um grupo que está à margem da sociedade, e utiliza do riso para 

“reprimir as excentricidades”, mas as excentricidades para Angeli podem ser tanto o 

que é diferente e o incomoda, como as normas sociais estabelecidas.  

 Outra maneira de perceber o riso é apontada por d'Angeli e Paduano. Eles 

definem algumas categorias de riso, e uma dessas parece ter eco nas relações 

observadas na fonte, que seria: se tomarmos a ideia de que o riso tem por vontade 

social reprimir o que não se quer dentro da sociedade, ou seja, seus vícios e 

defeitos – ou excentricidade no caso de Bergson – de que modo o riso funcionaria 

numa sociedade em que esses vícios são majoritários? Os autores respondem que, 

o riso vai tomar seu papel de defensor da “moralidade”. Sendo assim, “'o ataque 

cômico' equivale a uma batalha política e de fato se propõe contribuir a um fim 
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FIGURA 3 BOB CUSPE. 
FONTE: CHICLETE COM BANANA Nº6(1989, P.35) 
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propriamente político: a subversão da sociedade corrupta”54. O que se pretende 

dizer, é que, a cultura underground refletida na Chiclete com Banana mostra a 

sociedade a sua volta, como uma algo repleto de vícios - consumismo, competição, 

conservadorismo, etc. Sendo o vício algo majoritário, e estando estruturado em 

forma de poder político torna-se difícil se opor a ele, e provavelmente os 

mecanismos externos extinguem a eficácia de um ataque verbal explícito. Deste 

modo, o comediante, portador da voz que busca moralizar sua sociedade, 

experimentaria uma dupla condição infantil: a da criança que não tem armas para 

combater os vícios dos adultos, e ainda o desejo de onipotência, que recusa tudo 

que vem do mundo adulto. Dessa maneira, a agressão cômica, que busca agredir a 

sociedade corrupta, pode ser bloqueada por uma ação “moderada de filiação 

adulta”55.  

 Como exemplo, podemos citar o caso do personagem Ribamar. Este foi 

criado inspirado no presidente da época: José Sarney. Para Angeli, este representa 

os ideais da ditadura militar sendo continuados durante a redemocratização, além 

disso, mostra que o comportamento de Sarney reflete um modo de ser: “É o primeiro 

dos mauricinhos, perfumado, com corrente de ouro”. Segundo o próprio quadrinista 

“Sempre fui cruel nas charges com Sarney, mexi com a família toda, e não 

funcionou...”, por que não funcionou? Em um evento no qual Angeli fora 

homenageado, em Brasília, o senador Eduardo Suplicy o levou para conhecer o 

Senado, ali passaram pela sala de Sarney - onde Angeli se sentiu incomodado. 

Quando ambos ficaram frente a frente, a frase de Sarney foi: “Você é o melhor”, 

encarnando o que d'Angeli e Paduano comentaram sobre uma “ação moderada de 

filiação adulta”. Angeli se sentiu que todo seu trabalho a respeito do político “não 

funcionou” por conta de um simples gesto, ele comentou que “pra mim foi uma 

derrota, saí de lá cabisbaixo”56. 

 Introduzo ainda uma outra chave de interpretação possível ao riso. Minois 

aponta diversas teorias sobre o tema, desde a antiguidade até o século XX, ali se 

pode perceber uma ideia recorrente principalmente no século XIX, que é sintetizada 

por Howard Bloch, na frase: “riso é um fenômeno liminar, um produto das soleiras... 
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 D'ANGELI, Concetta; PADUANO, Guido. O cômico. Curitiba: Ed. UFPR, 2007, p.15-16. 
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 Ibidem, p.17. 
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 LUNA, Fernando. Angeli. Trip, São Paulo, 9 de agosto de 2010. Disponível em : 
<www.revistatrip.uol.com.br/revista/191/paginas-negras/angeli/page-1.html>. Acesso em : 09/08/2015. 
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[ele] está a cavalo sobre uma dupla verdade. Ser ao mesmo tempo para afirmar e 

para subverter”57. Deste modo, se reforça a importância da habilidade do humorista 

em saber captar e produzir, no nosso caso, um tirinha ou charge que consiga expor 

o que o autor pensa, de outro modo o humor que busca ser subversivo pode se 

transparecer conservador. Ou ainda, uma mesma piada, que para uns causa riso 

para outros pode parecer ofensiva, já que dentro da sociedade existem diversas 

divisões sociais - que quase nunca estão em harmonia - , que podem ser regionais, 

de classe, de raça ou mesmo gênero. 

 Para finalizar, recupero, ainda do texto de Minois a ideia de L. Ratisbonne, 

que busca compreender o desenvolvimento específico do riso na modernidade, 

chamado de Humor. Para ele, em contraponto aos outros autores, o humorista 

transita entre a piada, o sério e o benevolente. “O humorista [...] zomba da barca da 

existência que se movimenta ao acaso, mas sua brincadeira não tem nada de 

insultuoso para os passageiros: ele está a bordo como eles”58. Esta ideia era muito 

recorrente antes de Bergson escrever sua teoria sobre o riso como “gesto social”. 

Recupero-a aqui pois ela aparenta ser coerente para o humor século XX; como 

aponta Minois “O mundo riu de tudo, dos deuses, dos demônios e, sobretudo, de si 

mesmo[...] Essa doce droga [o riso] permitiu à humanidade sobreviver a suas 

vergonhas. Ela insinuou-se por toda parte, e o século morreu de overdose – 

overdose de riso – quando, tendo este se reduzido ao absurdo, o mundo 

reencontrou o nonsense original.”59. Deste modo, o riso toma o papel de fazer 

esquecer a realidade, ou ainda, como um “antídoto ou um anticorpo diante das 

agressões da doença”60, ele possui esta dimensão de blindagem contra a angústia 

tão presente no século XX. 

 Articulando todas essas ideias sobre o riso, retomo a ideia reforçada por 

Minois. Em seu livro ele salienta a diversidade das teorias do riso, e a dificuldade em 

designar uma teoria coesa que possa ser utilizada em todos os tipos de material 

estudado. Compreende-se que é possível visualizar em cada personagem da revista 

Chiclete com Banana - fixo ou não – um jeito diferente de provocar o riso. Assim, 

tendo como base essas ideias mais gerais, já citadas, me permito caminhar entre as 
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diversas teorias sobre o riso, buscando historicizá-lo.  

 Neste capítulo, pretendeu-se esclarecer ao leitor quais são as principais 

bases teóricas e metodológicos nas quais esta pesquisa se embasará, deste modo 

deixando claro os recortes feitos pela pesquisadora, e ainda os autores que 

colaboraram para a construção da fonte. Em resumo, se trabalhará as 

representações femininas nas histórias em quadrinhos da revista Chiclete com 

Banana, buscando colaborar para o debate sobre gênero, sobre o papel da arte e 

mídia representada pelas Histórias em Quadrinhos, e acrescentar à História Cultural 

do Brasil uma nova interpretação sobre o tema. 
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2  UM MUNDO DE BANANAS 

 

 

 Neste capítulo buscarei demonstrar as diversas linhas que formaram a teia de 

influência dos quadrinistas trabalhados. Logo, tratarei dos quadrinhos undergrounds 

estadunidenses, encarnado principalmente pelo papel de Robert Crumb. Também 

abordarei o semanário O Pasquim, com Henfil, Jaguar, Millôr Fernandes, e outros 

nomes que não só fazem parte do cânone quadrinístico como tiveram papel ativo na 

resistência à ditadura civil-militar. E, por fim, introduzirei uma breve biografia dos 

quadrinistas mais importantes, relacionando-os com a criação da Circo Editorial e da 

revista Chiclete com Banana.  

 Essa contextualização das influências artísticas e pessoais em relação ao 

nascimento da revista se torna necessária se quisermos compreendê-la dentro do 

que Chartier determinou como representação. Mesmo sendo produto da relação de 

diversos indivíduos, não podemos cair na tentação de creditar a Angeli e seus 

colegas uma “aura” de originalidade deslocada de sua sociedade e cultura. A editora 

Circo e suas publicações são resultado não só de desejos individuais, mas de 

relações entre estes, sua sociedade e tempo. O ponto de vista expresso na Chiclete 

com Banana externa os anseios e angústias não só dos indivíduos que a produzem, 

mas também dos grupos - que liam a revista –, se identificavam e dividiam ideias 

parecidas com seus autores. E além, tudo que está expresso na revista é produto 

cultural dos indivíduos que refletem em partes sua vivência. 

 

2.1. A IMPRENSA ALTERNATIVA 
 

 

 Desde a redemocratização do país existe uma discussão a respeito do 

monopólio midiático, que no Brasil atinge níveis alarmantes. O jornalista Fernando 

Azevedo aponta que a televisão e o rádio no país são controladas por apenas oito 

famílias e a situação dos impressos é a mesma. Sendo orientados geralmente por 

um ponto de vista conservador - e tendo baixo número de vendas, se comparado a 

outros países -, os maiores impressos são voltados principalmente para os 
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interesses da elite brasileira61.  

 No Brasil, a história da imprensa alternativa está intrinsecamente ligada às 

lutas democráticas. Desde a chegada da família real ao país vemos os folhetins 

chamados “pasquins” circularem em papéis baratos e a baixíssimo custo. Temos 

ainda o grande número de jornais operários criados no fim do século XIX, e a 

presença notável de Aparício Torelly - o Barão de Itararé -, como um dos maiores 

expoentes desse tipo da mídia, e produtor de um humor extremamente crítico no seu 

jornal A Manha (1926-1935). 

 Esse tipo de imprensa tende a se propagar em períodos nos quais a mídia 

hegemônica é sufocada por seus governos, e as informações não conseguem ser 

disseminadas de maneira democrática. No caso brasileiro, o período em que surgem 

mais veículos de imprensa alternativa é o período da ditadura civil-militar. Não por 

acaso, visto que esses impressos têm por característica intrínseca “ser um espaço 

de reflexão e de compromisso com os interesses sociais, políticos, ideológicos e 

culturais. Comumente, representam ainda oposição ao pensamento e às políticas 

dominantes”62. Com a mordaça instituída tanto pela Lei de Imprensa (09/02/1967) 

quanto pelo Ato Institucional número 5 (13/12/1968) muitos jornais fecharam, e 

outros eram censurados diretamente ou praticavam a autocensura. Teve aqueles 

que se beneficiaram e ajudaram a legitimar a ditadura, como O Globo, que 

recentemente se desculpou pelo apoio ao golpe militar, mas se justificou reiterando 

os discursos anticomunistas muito presentes à época.63 

  Enquanto os maiores meios de comunicação eram afetados, a saída para 

liberdade de expressão se dá por meio dos impressos alternativos, que se alastram 

por todo Brasil. Segundo Bernardo Kucinscki, cerca de 150 periódicos alternativos 

nasceram e morreram entre os anos de 1964 -1980. Esses alternativos poderiam ser 

divididos em duas classes distintas. A primeira reúne os alternativos operários, 

marxistas e revolucionários, em geral dogmáticos, e tiveram papel-chave para a 
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organização da esquerda brasileira do período. Já a segunda classe, faz referência 

aos jornais que tinham como maior influência o movimento underground 

estadunidense, com um toque de existencialismo sartriano64.  

 

2.1.1. CULTURA UNDERGROUND 
 

 O termo underground foi definido pela imprensa norte-americana para 

referenciar uma série de movimentos de juventude que estavam ocorrendo em seu 

território, em meados da década de 1960. Influenciados pela geração beat, os 

jovens desse período começaram a criar uma cultura de crítica à competição 

extrema e a sociedade de consumo - que estava consolidada através do estado de 

bem-estar social nos Estados Unidos e Europa: 

 
(...) foram os jovens, à sua maneira amadorística e até mesmo grotesca, 
que deram efeito prático às teorias rebeldes dos adultos. Arrancaram-se de 
livros e revistas escritos por uma geração mais velha de rebeldes, e as 
transformaram num estilo de vida. Transformaram as hipóteses de adultos 
descontentes em experiências, embora frequentemente relutando em 
admitir que às vezes uma experiência redunda em fracasso

65
.  

 

Como maneira de contestar o capitalismo, muitos jovens viam nas atitudes 

individuais o melhor caminho. Desde o cabelo comprido, as roupas coloridas, o lema 

“paz e amor”, e a maneira de se relacionar sexualmente, eram vistos como forma de 

se opor aos costumes conservadores da época. 

 Com o avanço da década de 60, esse movimento chamado de Flower Power, 

era composto pelos jovens chamados de hippies, que se reuniam em grandes 

festivais de arte e música. A revolta foi canalizada em grande parte para as questões 

individuais, mas não foi só isso. Em maio de 1968 na Europa explode um forte 

movimento estudantil libertário e os jovens saem as ruas criticando o sistema de 

ensino e a cultura hegemônica; nos Estados Unidos, eram motivados principalmente 

pela luta anti-bélica, em reação a Guerra do Vietnã. Em 1969, o conhecido festival 

de Woodstock contou com a presença de Janis Joplin e Jimi Hendrix, dois nomes do 

movimento que são ícones – até os dias de hoje – de um modelo de existência 

alternativo, que valorizava as experiências vividas mesmo que estas diminuíssem o 

tempo de vida, como sintetiza a frase de Janis Joplin: “É melhor viver, dez anos de 
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uma vida efervescente do que morrer aos setenta e ter passado a vida assistindo 

Tv”66.  

 A cultura underground não se restringiu a música, se espalhando para o 

cinema – com as obras de Derek Jarman e Andy Warhol67. As histórias em 

quadrinhos não ficaram atrás. Com essa explosão contra cultural elas apareceram 

como alternativa acessível (visto que eram fáceis de produzir e distribuir) para 

expressar as pretensões dessa juventude68.  

 O mundo dos quadrinhos estadunidenses havia sofrido um grande baque, 

visto que, em 1954 nos Estados Unidos foi criada uma lei baseada no livro do 

psiquiatra Fredric Wertham, A sedução do inocente, que apontava que as HQ's 

induziam os jovens a cometerem crimes, a se prostituírem, entre outras coisas ditas 

imorais69. Essa lei criou o comics code, que em vigor, forçou as histórias mais 

populares a saíram de circulação; sendo a Entertaining Comics (EC) a mais 

prejudicada, pois publicava as mais vendidas histórias de terror70. Para se manter na 

ativa o mercado dos quadrinhos teve que se reinventar, como é o caso da EC que 

redesenhou o design da revista MAD. Passando a ter o formato de magazine – 

modelo comum nas revistas de hoje – e que foi utilizado também pela Chiclete com 

Banana, a MAD agregava além das HQ's, sátiras, fotos, textos, etc; não sendo 

somente uma revista de quadrinhos ela deixou de ser submetida ao comics code e 

conseguiu ter mais liberdade de produção. 

 A criação da lei não conseguiu extinguir os quadrinhos eróticos, violentos, etc. 

Como aponta Nadilson Manoel da Silva: “o que ocorreu foi uma maior segmentação 

de estilos e propostas e uma consequente diferenciação do público visado”71. A 

junção desse momento de censura e segmentação do mercado quadrinístico com o 

movimento de juventude, que está prestes a explodir nos anos 60, vai convergir nos 

                                            

66SANTOS, Rodrigo Otávio. Rock e quadrinhos nas páginas da revista Chiclete com Banana 
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68Cf. SILVA, Nadilson Manoel da. Op.Cit.,p.21. 
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History, v 47, p.383-413, 2012. 
70SANTOS, Rodrigo Otávio. Op. Cit., p. 245. 
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quadrinhos undergrounds de Jack Jackson e Robert Crumb. God nose de Jack 

Jackson é para Alvaro de Moya a primeira expressão desse tipo de quadrinho, mas é 

Crumb na primeira edição da revista Zap que “inundou o mundo de pornografia, sexo 

explícito, drogas e política”72. Estes temas tratados na ZAP, estão muito próximos 

daqueles que serão abordados na Chiclete com Banana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma entrevista dada para revista Brasileiros, Angeli reconheceu a 

importância da arte de Crumb para sua formação como quadrinista: “Eu tinha 

verdadeira adoração pelo Crumb e ele foi decisivo para me convencer de que eu 

teria de fazer algo autoral, falar da minha vida, das coisas que eu gostava, das 

raivas que eu tinha, do meu desprezo à burguesia”73.  

 Crumb nasceu em 1943, na Filadélfia. Desde de a infância colecionava 

histórias em quadrinhos da Disney, e principalmente as histórias de horror da EC. 

Em 1965, teve sua primeira experiência com o LSD, droga muito utilizada pelos 

jovens do movimento underground. Durante o efeito do alucinógeno Crumb 

desenvolveu alguns de seus personagens mais famosos, como Mr. Natural e 

                                            

72 MOYA, Alvaro apud SILVA, Nadilson Manoel da. Ibidem, p.22. 
73VERGUEIRO, Waldomiro. Chiclete com Banana abrindo os caminhos. In:MENDES, Toninho (org). 
Humor Paulistano: a experiência da Circo Editorial 1984-1995, p.35. 

 
FIGURA 5 CAPA DA 1ª EDIÇÃO DA 
REVISTA ZAP DE ROBERT CRUMB. 
FONTE:HTTPS://GOO.GL/YIDW7L 
(1967). 
 
 

 
FIGURA 4 CAPA DA 1ª IMPRESSÃO 
GOD NOSE, DE JACK JACKSON. 
FONTE:HTTP://GOO.GL/VJCNTK 
(1963) 
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Angelfood McSpade. Seu traço converge diversas influências de quadrinistas, como: 

Carl Barks, o célebre desenhista de Patópolis e seus personagens, Tio patinhas, 

Irmãos Metralha, etc. Ainda nos desenhos infantis Crumb foi influenciado tanto por 

E.C. Segar - o criador do Popeye e Olívia Palito -, quanto de Marge, desenhista da 

Luluzinha. Mas, o cartunista que Crumb mais admirava era Harvey Kurtzman, o 

inventor da revista MAD. Convidado pelo próprio Kurtzman para trabalhar na revista 

Help! Comics, Crumb conheceu seu futuro colega de trabalho, Gilbert Shelton. 

 Em 1967, desenhou e editou sozinho a primeira revista ZAP, que vendeu de 

mão em mão na cidade de São Francisco. A revista foi um sucesso estrondoso, e já 

em seu segundo número contava com a presença de outros seis quadrinistas. 

Crumb conseguiu introduzir a venda da ZAP nas lojas conhecidas como head  shops 

(que vendiam pôsteres de rock e acessórios para uso de drogas), o que alavancou 

ainda mais o número de público, chegando na casa de um milhão de cópias 

vendidas.74  

 Com os quadrinhos em preto e branco e o traço pesado, dando a impressão 

de poluição visual, a arte de Crumb colocava em cheque a estética predominante 

nos quadrinhos, principalmente de heróis. Não só por conta da ausência de cor, mas 

o modo como os personagens eram desenhados, fugindo dos padrões de corpos 

perfeitos reproduzidos pela indústria cultural. Além disso, os temas como uso de 

drogas, sexo e a crítica social - tudo mostrado sem pudores e com uma forte dose 

de sarcasmo e ironia - consolidou Crumb como porta-voz da revolta da juventude de 

seu período. Percebemos ainda, que no underground não há a busca pela criação 

de um público leitor, visto que este já existe. O que é objetivado por essas 

produções é a expressão de uma visão de mundo, que é comum a esses jovens, 

logo, “o que mais preocupa os artistas do underground é a transmissão de suas 

ideias, e não o lucro”75. 

 Foram diversas as características de Crumb que foram apoderadas por 

Angeli. Por exemplo, Crumb costumava desenhar-se de maneira depreciativa 

expressando suas angústias e manias (FIGURA 6); Angeli, em seu quadrinho Angeli 

em Crise vai trazer essa ideia para seu trabalho FIGURA 7). Ainda podemos 

perceber que a característica marcante dos traços “sujos” e “pesados” de Crumb e o 

humor ácido e direto é inspiração para os trabalhos do brasileiro. Por fim, assim 

                                            

74Cf.SANTOS, Rodrigo Otávio dos. Op. Cit., p.245-250. 
75SILVA, Keliene C. da. Op. Cit., p.40. 
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como Crumb matou seu principal personagem Fritz the Cat, Angeli não hesitou em 

matar sua personagem mais famosa: Rê Bordosa. 

 

 

  
 

Os quadrinhos do underground estadunidenses chegaram ao Brasil 

principalmente por meio da revista O Grilo. Esta começou a ser produzida em 1971, 

e tinha como objetivo importar para o Brasil as últimas novidades das HQ's 

estrangeiras. Foram publicadas histórias de Charles Schulz, os Peanuts; Pogo de 

FIGURA 7 QUADRINHO AUTOBIOGRÁFICO DE ANGELI 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA, Nº1(2007, P. 50). 

 

FIGURA 6 QUADRINHO AUTOBIOGRÁFICO DE CRUMB 
FONTE: SANTOS (2014 P. 255) 
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Walter Kelly; e Crumb estreou na revista no número 26, edição a qual Angeli tomou 

contato com o quadrinista. Laerte Coutinho também foi influenciado, afirmando que 

O Grilo foi essencial para que ele tomasse a iniciativa de fundar a revista Balão, em 

1972, da qual falaremos mais adiante. 

 

2.1.2. O PASQUIM 
 

 Se o underground norte-americano impactou os quadrinistas da Chiclete com 

Banana, outra publicação que teve papel importante para suas formações como 

artistas foi o semanário O Pasquim. Congregando nomes como Jaguar, Henfil, 

Ziraldo, Sérgio Cabral, Tarso de Castro, Luiz Carlos Maciel e Carlos Prosperi, o 

jornal foi criado em junho de 1969, seis meses após a instauração do Ato 

Institucional número 5. Nascido no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, a primeira 

edição contou com uma tiragem de 14 mil exemplares que foram vendidos em dois 

dias. Em seis meses o número de vendas se estabilizou em cerca de 200 mil 

exemplares por edição – vendendo quatro vezes mais que a revista Veja, no mesmo 

período76.  

 Contando parte da história de Toninho Mendes, o futuro criador da editora 

Circo, Ivan Finotti aponta como foi o impacto de O Pasquim na vida do editor:  

O rock, a simpatia pelo demônio, a revolution e o 'caralho a quatro' estavam 
mexendo com a cabeça desses meninos [Toninho Mendes e Angeli]. Uma 
última volta no parafuso aconteceu em 1969: a chegada de O Pasquim nas 
bancas. De alguma forma, aquele semanário anárquico traduzia para o 
português o momento revolucionário pelo qual os jovens do resto do mundo 
passavam. Com palavrões na manchete, caricaturas de governantes e 
gozações insolentes, foi uma das principais encarnações em papel-jornal da 

oposição ao regime militar
77

. 

 

 Além disso, o jornal incorporava um conflito de gerações, visto que 

congregava quadrinistas consagrados – como Millôr Fernandes, Jaguar, Ziraldo, 

Claudius e Fortuna -  e cartunistas novos, que iniciavam a carreira, como o próprio 

Henfil. Eles discordavam de como deveria ser dividido os ganhos com a publicação; 

os mais jovens queriam um formato de cooperativa, e os mais velhos achavam 

injusto, visto que já eram consagrados e seriam por conta deles que o público 

compraria o periódico. Sem entrar em acordo, durante toda sua vida O Pasquim 

                                            

76SILVA, Rodrigo Otávio. Op. Cit., p.285. 
77FINOTTI, Ivan. Um certo Toninho Mendes. MENDES, Toninho. Op. Cit., p.16. 



43 
 

sobreviveu num tipo de sociedade por cotas totalmente deficiente78. 

 Seu conteúdo se constituía principalmente por ilustrações, charges, 

desenhos, fotonovelas, caricaturas, sempre inspirados nos acontecimentos políticos 

cotidianos, tratando-os de maneira irônica. O formato de tirinha e as charges eram 

os mais utilizados, tendo as histórias em quadrinhos papel secundário. O mais 

irreverente desenhista era Henfil, com seu traço rápido e limpo ele fazia “humor 

porrada”, e se tornou o maior influenciador nos trabalhos de quadrinistas posteriores, 

principalmente nos desenhos de Glauco79. Seus personagens mais conhecidos são 

os dois fradinhos – que são dois frades, um alto mais conservador e reservado, e um 

baixinho sádico e descolado. Temos ainda Zeferino, um nordestino com toque 

coronelístico, e Bode Orellana, um intelectual que Henfil ironizava com afinco. Por 

fim, Graúna, uma passarinha, que seus traços quase se restringiam a duas linhas 

(FIGURA 8). 

 

                                            

78KUCINSKI, Bernardo. Op. Cit., p.106-107. 
79SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.36. 

FIGURA 8 BODE ORELANA, ZEFERINO E GRAÚNA.  
FONTE:HTTP://HQMANIACS.UOL.COM.BR/IMG/MATERIA/HE
NFIL_IMG09.JPG 
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 Em 1970 a censora responsável pelo O Pasquim foi exonerada do cargo, e 11 

jornalistas foram presos durante dois meses por conta de uma charge de Jaguar 

(FIGURA 9). Durante esse tempo, apesar da tentativa do governo em desarticular a 

redação, o semanário continuou sendo publicano por Henfil e Millôr, que não tinham 

sido presos. Após isso, a censura se intensificou, mas isso não impediu que se 

continuasse as críticas ácidas ao Estado. 

  

O Pasquim foi importante veículo de resistência à ditadura, criticando 

principalmente o autoritarismo, no entanto não pode superar outras questões, 

reproduzindo diversos discursos conservadores. Para Aline Martins dos Santos “os 

pasquinianos não rompiam totalmente com os tabus sociais, também havia opiniões 

conservadoras e machistas que se refletiam nas páginas do jornal em uma eterna 

contradição”80. Essa contradição pode ser compreendida se pensarmos que o 

periódico foi produzido dentro de um contexto onde as lutas das mulheres e da 

comunidade LGBT eram ainda incipientes, mesmo nos EUA e Europa.   

 

2.1.3. GRILO, BALÃO E OUTROS TUPINIQUINS 
 

 O contexto da ditadura civil-militar no Brasil deu incentivo à produção da 

imprensa alternativa, visto que os grandes veículos ou estavam amordaçados pela 

censura, ou apoiavam o regime. Desse modo, diversas revistas pipocaram pelo país, 

e destacarei aqui as que influenciaram diretamente os nomes que posteriormente 

                                            

80Ibidem, p. 47. 

FIGURA 9: "EU QUERO MOCOTÓ" DE JAGUAR-
PASQUIM.  
FONTE: O PASQUIM (1970) HTTP://GOO.GL/VHHO0C 
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irão compor a Circo Editorial. 

 Começando pela revista Grilo – nome que fazia referência a uma gíria muito 

utilizada pelos hippies –, que era a janela para o mundo dos quadrinhos 

estrangeiros. Nela foram publicados pela primeira vez no país desenhos dos maiores 

artistas da área. Além dos já citados Charles Schulz, Walter Kelly, e o próprio Crumb; 

os editores da revista tinham que contatar diretamente os artistas para pedir 

liberação das obras. Muitas dessas conversas obtiveram êxito, como exemplo, 

Guido Crepax e Wolinski, que liberaram sem nenhum custo, histórias de suas 

personagens, respectivamente Valentina e Georges, o espancador81.  

 Criada pela editora espaço&tempo em outubro de 1971, sua tiragem inicial foi 

de 50 mil exemplares, todos vendidos, e se estabilizou em 35 mil. Em setembro de 

1973, após diversas dificuldades financeiras e problemas com a censura, publicou 

seu último número, no qual constava uma entrevista com Henfil. Desde o início o 

público da Grilo era praticamente o mesmo de O Pasquim, formando uma geração 

drasticamente marcada por influência desses dois periódicos. 

 Já a revista Balão, criada em 1972, é considerada pioneira do gênero 

udigrudi82 no país. Reuniu nomes do atual cânone quadrinístico, como Laerte 

Coutinho, Chico e Paulo Caruso, Luiz Gê e Lord K. Inspiradas pela Grilo, se 

diferenciaram desta pois, os quadrinhos eram totalmente brasileiros, dos próprios 

autores. Introduziram no país as ideias do quadrinho underground estadunidense, 

não se restringindo a influência estética e temática, mas também ideológica. 

Espalhou as ideias de contraposição aos valores pregados pelos quadrinhos 

comerciais, valorizando principalmente o “quadrinho de autor”83. Tendo o lucro 

revertido na produção da próxima edição, a revista era feita por alunos da USP e 

distribuída dentro do campus. Produziu-se nove edições, com mil tiragens cada – 

número considerado baixo – sendo importante não pelo tamanho de seu público, 

mas pela quantidade de publicações posteriores que inspirou por todo país84. 

 Outra importante influência é a do jornal Versus lançado em outubro de 1975, 

                                            

81GONÇALO JUNIOR apud SANTOS, Rodrigo Otávio dos. Op. Cit., p.258. 
82

 O termo teria sido usado pela primeira vez por Glauber Rocha, para desdenhar do “cinema 
marginal” que surgia no momento. Com o tempo o termo se popularizou e virou sinônimo de cultura 
marginal e independente. SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit p.24.  
83Que se trata do processo no qual o autor está presente em todas as etapas de construção do 
desenho, diferente da indústria cultural na qual há uma divisão de trabalho, sendo um roteirista, outro 
o  desenhista, colorista, etc . Cf. SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit.,  p.55. 
84Algumas publicações inspiradas pela Balão: A boca, AGRAF quadrinhos, Sarrumor jovem, Mosca, 
Vírus, Poranduba.Cf. SANTOS, Rodrigo Otávio dos. Op. Cit., p.271. 
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em São Paulo, por Marcos Faerman. Congregava o uso de fotografias, reportagens, 

desenhos, histórias em quadrinhos, poesia, etc. Para Kucinscki, a Versus com sua 

capa colorida e sua diagramação expressava angústia, e buscava o choque estético; 

sua temática conjugava as mais diversas mazelas do povo latino-americano, desde 

o colonialismo até a ditadura do período, segundo Faerman “era tudo pensado, 

usávamos o passado para falar do presente; uma metalinguagem”85. O legado dessa 

ruptura estética da Versus chegou diretamente a Circo Editorial, através do 

diagramador e editor de ambos, Toninho Mendes. 

  

2.2. HISTÓRIAS QUE SE CRUZAM 
 

 Arnaldo Angeli Junior, nasceu no ano de 1956 no bairro Casa Verde, próximo 

ao rio Tietê, na periferia da cidade de São Paulo. Desenhava desde pequeno, 

influenciado por seu pai, que era funileiro mas apreciava desenhar pássaros. Aos 10 

anos deu uma prancheta ao filho para incentivá-lo a continuar. Seu avô era ferreiro, 

e para fazer portões decorados fazia esboços e pesquisava sobre desenhos, seu 

neto o admirava. Começou desenhando os cowboys que via nos faroestes, e depois 

de assistir ao filme Os Reis do Iê, Iê, Iê não parava de desenhar os Beatles86. 

 Mas nem tudo era arte, segundo o próprio Angeli “tinha uma vocação para 

delinquência”, tendo sorte em não ter acabado no mundo do crime, visto que morava 

em frente a um bar de traficantes e além de não se interessar pela escola, entrava 

em brigas facilmente87. Conheceu Toninho Mendes quando tinha dez anos, e juntos 

compartilhavam o gosto pelos quadrinhos. Aos treze anos, após ter sido expulso da 

escola no primeiro ano do ginásio (atual 6º ano), conseguiu emprego de office-boy, e 

foi ali que conheceu verdadeiramente sua cidade, que até então achava que se 

restringia ao ao bairro Casa Verde. Ali, começou a observação do que seria o futuro 

cenário de seus mais importantes personagens88. Seu primeiro trabalho foi publicado 

um ano depois, aos quatorze anos, na revista Senhor.  

 Ele e Toninho Mendes não só compartilharam o ânimo da chegada d'O 

Pasquim às bancas, mas foram até o Rio de Janeiro sem nenhum dinheiro tentar a 

                                            

85KUCINSCKI, Bernardo. Op. Cit., p.136. 
86SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p. 59. 
87PINHEIRO, Marcelo. Confissões de um cartunista. Brasileiros. São Paulo, 30 de agosto de 2014. 
Entrevista. 
88Idem 
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sorte no jornal. Recebido por Henfil que o incentivou a prosseguir, conseguiu 

algumas publicações, morando durante alguns meses no morro do Cantagalo no Rio 

de Janeiro89. 

 Voltou para São Paulo logo depois, e passou a viver com alguns amigos do 

antigo bairro, mas agora em uma casa no Brooklin. Ali fundaram uma espécie de 

“comunidade hippie”, mas Angeli não se parecia muito com seus colegas: “Eu não 

era esotérico, não acreditava na era de aquário, era um hippie urbano”90. Ali 

editaram um jornal alternativo chamado O Patatá, que era entregue de mão em mão 

nas saídas dos shows de rock. Uma das charges, que mostrava um mapa do Brasil 

com uma tarja em cima, rendeu a Angeli e seus colegas uma conversa com o DOPS 

(Departamento de Ordem Política e Social)91. Após desentendimentos, se mudou, 

mas levou consigo as influências da geração hippie, com seu caráter crítico em 

relação a sociedade conservadora, seu apreço pela observação dos costumes e 

uma simpatia pelos movimentos alternativos. Podemos ver o reflexo desse período 

da vida de Angeli, principalmente em seus personagens Wood&Stock, dois 

“ripongas” que envelheceram e vivem nostálgicos, se desligando completamente da 

realidade em que vivem. 

 

Em 1975, sua vida sofreu uma reviravolta, após ganhar o 2º Salão de Humor de 

Piracicaba, foi chamado por Hilde Weber para compor o quadrinho de chargistas na 

Folha de S. Paulo, onde trabalha até hoje. Nesses salões de humor Angeli conheceu 

seu Laerte Coutinho, que já trabalhava no ramo, e era conhecido por ter produzido a 

revista Balão. 

                                            

89SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.62. 
90Extras do filme/animação: WOOD&STOCK: SEXO, ORÉGANO E ROCK‟N‟ROLL. Direção e 
Produção: Otto Guerra. Brasil: Otto Desenhos Animados, 2006. 
91SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.62. 

FIGURA 10: WOOD&STOCK.  
ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.6, (2008. P.6) 
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 Laerte nasceu em junho de 1951, num ambiente de classe média de São 

Paulo. A condição econômica de sua família possibilitou uma infância cercado de 

cultura erudita, sendo uma grande fã de Beethoven. Em entrevista, ele conta que no 

ano em que a ditadura militar foi instaurada no país, ele era um jovem reacionário:  

um terreno fértil para TFP
92

 […] eu tinha esse perfil de jovem que depois eu 

soube que a TFP buscava. Quando eu conheci a linha da TFP fiquei 
pensando... eu me reconheci ali em vários momentos. Podia ter caído 

nessa. Não caí!
93

.  

 

Com o passar dos anos foi mudando de ideia. Em 1968 fez um Curso Livre de 

Desenho e Pintura para adolescentes da Fundação Armando Álvares Penteado, e 

quando chegou a idade de prestar vestibular:  

eu tava numa indefinição total, todas as minhas vontades, todos meus 
desejos apontavam pra coisas que não eram, e talvez ainda não sejam, 
consideradas profissões, que é: fazer cinema, fazer teatro, ser artista 
plástico, música, esse tipo de coisa […] a Escola de Comunicações […] 
Culturais começou nessa época, e alguém falou isso: 'tem uma escola lá 

que tem todas essas besteiras que você tá querendo fazer, e tal
94

. 

 

Iniciou o curso na Escola de Comunicações Culturais na Universidade de São Paulo, 

posteriormente, mudou para Comunicações e Artes, e por fim iniciou o curso de 

jornalismo, não se formando em nenhum deles. Mas sua passagem pela 

universidade não foi em branco, visto que foi neste período que, se reunindo com 

colegas da universidade, publicou, uma revista inspirada no underground norte-

americano, a Balão. Dali em diante quadrinista seria sua profissão. 

 Em 1973 foi contratado pela revista BANAS (revista de economia) e pela 

recém-nascida revista Placar. No ano seguinte foi premiado no 1º Salão de Humor 

de Piracicaba. Em 1975, foi contratado pela Gazeta Mercantil, onde trabalhou por 

dez anos, e conheceu Henfil. Em 1978 Laerte passou a trabalhar (sem salário) no 

projeto Oboré, que se tratava de uma proposta do novo sindicalismo. Buscando 

ampliar a adesão ao movimento sindical, o líder Luiz Inácio Lula da Silva incumbiu 

Laerte de recrutar cartunistas para ilustrarem os diversos jornais operários, que 

segundo Lula não cativavam os operários95. Foi neste ambiente que Laerte, Angeli e 

                                            

92 TPF é a Sociedade Brasileira de Defesa a Tradição, Família e Propriedade, organização civil 
fundada em 1960, tendo como objetivo combater às ideias socialistas, comunistas e maçônicas. 
93COUTINHO, Laerte. Um terreno fértil para TFP. Museu da pessoa, São Paulo, 2014. Disponível 
em:< https://www.youtube.com/watch?v=BXoldUtWVxY>. Acesso em: 17/11/2015. 
94COUTINHO, Laerte. Jogo de ideias - série HQ. Itaú Cultural, São Paulo, 2012. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aqBx5hQbN8s. Acesso em: 06/11/2015. 
95Cf. SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit. p.63-64. ALENCAR, Marcelo. A invasão dos Piratas do 

https://www.youtube.com/watch?v=BXoldUtWVxY
https://www.youtube.com/watch?v=aqBx5hQbN8s
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Henfil se tornaram mais próximos, algumas vezes, desenhando os três no mesmo 

cartum96. Henfil convidou-os para fazer parte de seu bunker – nome dado ao 

apartamento-estúdio de Henfil. Ali morou Angeli, e já morava o cartunista Glauco, 

que havia sido “adotado” por Henfil após seu prêmio no Salão de Humor de 

Piracicaba de 1977. 

 Glauco Villas Boas97 nasceu em Jandaia do Sul, no Paraná, em 10 de março 

de 1957. Com a morte precoce do pai, se mudou com a mãe e seus cinco irmãos 

para Ribeirão Preto. Ali, aos 16 anos de idade, conseguiu emprego como chargista 

do Diário da Manhã. Em 1977, se mudou para casa de Henfil em São Paulo, onde 

nasceu a convivência e amizade entre Glauco, Angeli e Laerte, que iria ser 

duradoura. 

 Laerte trabalhando na Gazeta Mercantil, Glauco (esporadicamente) e Angeli 

na Folha de São Paulo, e ao mesmo tempo faziam desenhos na empreitada da 

Oboré. Trabalhando e morando juntos (com exceção de Laerte, que não morava 

oficialmente, mas passava a maior parte de seu dia no bunker) os quadrinistas 

estreitaram os laços, e também tiveram embates, principalmente por conta do 

caráter paternalista e as vezes autoritário de Henfil, que sendo o mais experiente por 

vezes se colocava como um guru a ser seguido pelos outros. Sobre esse período 

Laerte comenta:  

Éramos um grupo de desenhistas, e a intenção foi produzir em conjunto, 
que nem uma oficina. Funcionou bem durante um tempo, suficiente para a 
gente se apaixonar uns pelos outros, e depois desandou, como as paixões 
desandam às vezes. (…)  Mas a gente aprendeu paca com o Henfil. Tipo 
intensivo madureza. Aprendeu que o traço tem que obedecer às idéias, e 
não o contrário. Que tem hora de ficar sério e hora de esculhambar a 
seriedade. Que um trabalho bom vai fundo e mexe com as pessoas

98
.  

 

Com o tempo, por conta do comportamento de Henfil, Glauco resolveu sair do 

bunker pois, o mesmo afirma ter se sentido “bloqueado com as cobranças dele” e 

decidido se afastar. Laerte rompe com Henfil a época da criação do Partido dos 

                                                                                                                                        

Tietê. In: MENDES, Toninho. Op. Cit., p.342. 
96 Havia desenhos que eram compartilhados pelos três – Angeli fazendo o patrão com seu traço mais 
pesado, Laerte compondo o cenário, e Henfil imprimindo leveza as multidões. Cf. SANTOS, Aline 
Martins dos. Op. Cit. p. 66. 
97Pertencia à família dos conhecidos indigenistas, irmãos Villas Boas, que ficaram famosos por seu 
trabalho de criação do Parque Nacional do Xingu, em 1961. Cf. Ibidem, p. 67. 
98

 LEITE, Edmundo. Memórias do bunker: Glauco e Henfil. Jornal Estadão, 12 de março de 2010. 

Disponível em:<http://brasil.estadao.com.br/blogs/edmundo-leite/memorias-do-bunker-henfil-e-

glauco/>. Acesso em: 06/12/2015. 

http://brasil.estadao.com.br/blogs/edmundo-leite/memorias-do-bunker-henfil-e-glauco/
http://brasil.estadao.com.br/blogs/edmundo-leite/memorias-do-bunker-henfil-e-glauco/
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Trabalhadores (PT), que era mais à esquerda que o Partido Comunista Brasileiro 

(PCB) do qual Laerte fazia parte. Segundo ele, Henfil era muito criativo, e versátil, 

mas pessoalmente era “turrão” e “esquerdóide”. Comenta ainda, que deveria ter 

seguido para o PT, mas que precisava se livrar da tutela de Henfil para continuar.  

 Já Angeli, se afastou tanto por conta do caráter autoritário que Henfil assumia, 

quanto por divergências políticas. Enquanto Henfil cobrava de seus “seguidores” 

uma atuação política viva, por vezes suprimindo as piadas de seus trabalhos, Angeli 

acreditava que o humor devia ser anárquico e desvinculado de partidos, doutrinas, 

etc. O próprio comenta:  

O Henfil tinha uma ligação com os franciscanos. É uma doutrina. E humor 
não pode se aliar a doutrina. Eu, o cartunista Nilson Azevedo, o Henfil e o 
Laerte tínhamos um grupo. A gente trabalhava para os sindicatos, inclusive 
o do Lula. E o Henfil aliava o trabalho dele a uma tendência política. (...) Eu 
já estava desbundando meus personagens. O Henfil estava radicalizando e 

eu, doido para soltar a franga
99

.   

  

 Esse conflito entre Henfil e os três amigos reflete um embate mais amplo, 

entre  gerações. Henfil, o militante ferrenho, representava os  

 

'marxistas antigos que continuavam a soprar as cinzas da revolução 
proletária esperando por uma faísca', as esquerdas brasileiras, oprimidas 
pela ditadura, não tiveram tempo para preencher as dimensões psíquicas do 

ideal revolucionário
100

. 

 

Enquanto, o trio representa a geração influenciada pelo underground e pelo 

tropicalismo, que compreende a ação política como uma atitude individual, de 

mudanças de costumes e comportamento. Mesmo Laerte que continuou no PCB, 

comenta: “depois, com o tempo, eu fui percebendo porque eu tava no partidão. Uma 

necessidade de ter quem me orientasse, quem dissesse o que era certo e o que era 

errado. Era um conforto de personalidade, eu precisava de uma diretriz”101.  

 Angeli, nesse período, resolve se focar exclusivamente ao trabalho na Folha 

de São Paulo. Já era um quadrinista consolidado, após o prêmio do Salão de Humor 

de Piracicaba, a experiência na Oboré e seu amadurecimento após os conflitos com 

Henfil. Seu trabalho na Folha estava se transformando, e a partir do ano de 1982, 

ele comenta: 

eu estava fazendo charge política na Folha em uma época que não se podia 

                                            

99PLAYBOY apud SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.71. 
100KUCINSCKI, Bernardo. Op. Cit., p.6. 
101PANACEA apud SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.65. 
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apontar o dedo ou desenhar generais. Foi, então, que falei que queria sair 
da charge e comecei a produzir tiras. Só havia tiras americanas na Folha e 
os embriões da Chiclete com Banana surgiram nesse novo espaço que 

defendi. A observação crítica é o que me levou aos personagens
102

. 

 

Seus personagens eram inspirados em “tipos” de pessoas que Angeli convivia na 

cidade de São Paulo, o próprio comenta sobre o surgimento de um de seus mais 

famosos personagens, o Meiaoito: 

O Laerte foi do partidão e chegou a me levar a algumas reuniões 
comunistas, mas me incomodava essa coisa da militância. Tive a ideia de 
fazer o Meiaoito , um guerrilheiro de merda, de balcão de bar e foi, então, 
que percebi que poderia criar outros personagens com a mesma visão. A 

resposta do público veio rapidamente
103

. 

 

2.3. A CIRCO E A CHICLETE COM BANANA 
 

 

A primeira publicação feita pela editora Circo foi uma coletânea com diversas 

tirinhas de Angeli, anteriormente publicadas na Folha a partir da segunda metade da 

década de 1970, o título do livro era Chiclete com Banana, Bob Cuspe, e outros 

inúteis. Mas antes de falarmos sobre a revista em si, é necessário um recuo de 

algumas décadas, até Angeli menino e seu encontro com alguém muito importante 

em sua história. 

 Toninho Mendes chegou a São Paulo, mais especificamente no bairro Casa 

Verde, quando tinha seis anos e começou a ler gibis como forma de se enturmar 

com os colegas suburbanos. Gostava de ler Tio Patinhas, Tarzan, Mandrake, e o 

                                            

102PINHEIRO, Marcelo. Op. Cit. 
103 Idem. 

FIGURA 11: MEIAOITO E SEU COMPANHEIRO DE PARTIDO, NANICO.  
FONTE: CHICLETE COM BANANA, N.11(1991, P.14).  
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herói brasileiro Águia Negra. Aos doze anos acompanhava sua mãe à feira, pois 

sabia que ali teria acesso à banca de gibis do Manelão. Ali se encontrou com outro 

menino que também era amante dos gibis e logo virou seu amigo: Arnaldo Angeli 

Filho. 

 Juntos fumaram maconha pela primeira vez e presenciaram a chegada d'O 

Pasquim e d'O Grilo às bancas. Curtiam os domingos no point hippie de São Paulo: 

a praça da República. Toninho largou o colegial e foi trabalhar na escola de desenho 

Pro-Tec, onde também tinha aulas. No desenho não conseguiu se sobressair, mas 

durante seu trabalho na escola teve que produzir apostilas, recortando, colando, 

ajustando, fotografando e finalmente imprimindo. Foi assim que descobriu seu gosto 

pela organização das coisas, ou seja, diagramação e edição104. 

 Depois de descobrir sua vocação, procurando emprego na área, conseguiu, 

no ano de 1975, trabalho no jornal alternativo Movimento, e posteriormente, na 

Versus. Neste último, ele era o único funcionário fixo, e por três anos teve papel 

fundamental na construção do periódico. Neste ambiente conheceu, e estreitou 

relações com Alcy, Luiz Gê, Paulo e Chico Caruso. Ele se demitiu do jornal quando 

este se aproximou da organização Convergência Socialista. Foi trabalhar na recém-

nascida revista Istoé, e em 1980 tentou fundar uma editora, chamada de Marco 

Zero, mas o projeto não deu certo.  

 Sentido que o mercado estava propício para uma editora de quadrinhos 

adultos, Toninho Mendes tinha a vontade e a ideia, só não tinha o dinheiro. Então, 

Chico Caruso, que tinha acabado de entrar no jornal O Globo, deu o capital inicial 

para Toninho criar a Circo Editorial. Mesmo dando o dinheiro inicial, Chico Caruso 

não quis ser o autor da primeira publicação da editora, visto que tinha em mente um 

trabalho sobre as diretas já, mas ainda não tinha como concluí-lo visto que o 

processo político ainda estava ocorrendo. Assim a primeira publicação foi a 

copilação de diversas tirinhas, em formato de livro intitulado Chiclete com Banana, 

Bob Cuspe, e outros inúteis, de Angeli105.  

 Chiclete com Banana era o nome da sessão na qual Angeli publicava suas 

tirinhas na Folha, o nome apareceu pela primeira vez na canção de mesmo nome, 

de autoria de Gordurinha e Almira Castilho, gravado por Jackson do Pandeiro em 

1959. A música cantava a independência da música brasileira em relação as 

                                            

104VERGUEIRO, Waldomiro. Op. Cit., p.17. 
105Ibidem, p.23. 
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produções estrangeiras que dominavam o mercado:  

 

 

Eu só boto bebop no meu samba 

Quando Tio Sam tocar um tamborim 

Quando ele pegar 

No pandeiro e no zabumba. 

Quando ele aprender 

Que o samba não é rumba. 

Aí eu vou misturar 

Miami com Copacabana. 

Chiclete eu misturo com banana... 

 

 O dia 24 de abril de 1984 foi a data escolhida para publicação do livro de 

Angeli pela Editora Circo, um dia importante para a Histórias do país, visto que foi 

quando ocorreu a votação para decidir se as eleições para presidente seriam diretas 

ou não. O dia, que não foi escolhido aleatoriamente, não poderia ser mais 

representativo. Os trabalhos publicados na Circo se caracterizariam por sua crítica à 

Nova República, e a desilusão política, que era geral principalmente, neste dia, pois, 

como sabemos, o projeto de lei foi barrado e as eleições foram indiretas106.  

 O livro de Angeli teve oito reimpressões, e vendeu no total 30 mil cópias, 

enquanto a produção de Chico Caruso, publicado em setembro, rendeu uma 

segunda edição. Já em seu primeiro ano, a editora foi um sucesso, conseguira oito 

edições em um cenário em que os livros de humor mal vendiam metade da primeira 

edição. Essa publicação não ajudou só com o dinheiro para investir na Chiclete com 

Banana, mas também criou expectativa entre os fãs de Angeli, que já o admiravam 

das páginas da Folha. 

 Toninho Mendes pulava de emprego em emprego, e cada vez mais focava na 

editora. No final de 1984 teve a ideia que contou para seu colega de trabalho na 

revista Moda&Serviço: 

 
É o seguinte, Arlindo, eu penso em duas coisas: uma revista só do Angeli ou 
uma revista de uma série de autores, mas provavelmente sem o Angeli. Por 
quê? Porque acho que o Angeli dificilmente participaria de uma revista com 

                                            

106Cf.ibidem, p.22. 
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um monte de outras pessoas, já que ele tem muitos personagens...
107

 

 

Toninho propôs as duas coisas, Angeli topou e começou a desenhar para a 1ª edição 

da Chiclete com Banana com 48 páginas, a outra revista, que se chamaria Circo de 

quadrinhos, reunia diversos autores em 64 páginas. O amigo de Toninho, Arlindo 

Mungioli ajudou-o a orçar e distribuir as revistas; a primeira edição saiu em outubro 

de 1985. Com 50 mil cópias, se 13 mil vendessem já seriam pagas. Venderam 28 

mil, e mantiveram a tiragem. Arlindo resolveu sair do projeto no número 3, segundo 

ele “na minha família tem uma menina com problemas de drogas. Essa história que 

saiu no número 1 já me causou o maior problema”108. Com a saída de Arlindo 

Mungioli, Toninho Mendes ficou responsável por todos os trâmites da revista, desde 

emitir nota fiscal e cuidar das contas, até escolher o papel. O segundo número da 

revista vendeu 38 mil cópias, e o terceiro 50 mil.  

 A revista custava Cr$ 9.000,00109, em sua primeira edição, a mais cara do 

ramo. Tinha formato diferente dos quadrinhos usuais, seguindo o tamanho da MAD 

(20,5 x 27 cm), que era sua principal concorrente. Com exceção da capa, o conteúdo 

da revista era impresso em papel-jornal, tudo em preto e branco, isso porque era o 

mais barato – visto que a revista não continha publicidade, e sobrevivia unicamente 

do sucesso de vendas. Mas essa estética, sem cores e papel barato colaborou para 

externar a ideia de um produto underground, parecida com a ZAP de Crumb, e tinha 

bastante proximidade com os fanzines punks.  

 Nenhuma história em quadrinhos vinha subsequente a outra, entre elas 

haviam outras sessões da revista, com textos escrachados, piadas, - a partir da 

edição número 7 foram incluídas as fotonovelas. A sessão de cartas era chamada de 

Upper-cut, a porrada do leitor, na qual Angeli selecionava e respondia os 

comentários mais carinhosos e ácidos de seus leitores. A sessão pau de macarrão 

estava incluída da sessão de cartas, na qual a “esposa” de Angeli (ou seja, o 

próprio), respondia suas leitoras mais “assanhadas”110. 

 Nas histórias em quadrinhos, Angeli se utilizava de diversos modos de 

organizar uma história. As mais populares eram as tirinhas, que são histórias 

                                            

107Ibidem, p.24. 
108Ibidem, p.25. A história a qual Arlindo se refere, é a Snif-Snif Cof–Cof, publicada na edição número 
1, fazendo referencia direta aos jovens que não conseguem se controlar quando usam drogas. 
109 A título de comparação a MAD, mais parecida do ramo, custava Cr$8.000,00. 
110Mais detalhes sobre as outras sessões da revista ver SANTOS, Rodrigo Otávio dos. Op. Cit. p.286-
289.  
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“rápidas” de três ou no máximo quatro quadrinhos. 

  

 

Podemos perceber (FIGURA 12) que as tiras são histórias curtas com foco no 

diálogo, e gera o riso de maneira muito semelhante a uma piada. Como explica 

Paulo Ramos:  

a tirinha e a piada apresentam texto tendencialmente curto; trabalham com 
situações e temas ligados ao humor;  apresentam desfecho inesperado; 
inferência do efeito de humor provocado; tendência ao uso de diálogos; 
tendência a ter o humor focalizado em atitudes (verbais ou gestuais) 

centradas nos personagens;
111

 

 

Angeli também usava as tirinhas para contar histórias mais longas, com podemos 

perceber no abaixo (figura 13). Ele reunia geralmente quatro tiras diferentes, e as 

expunha uma embaixo da outra, dessa maneira, cada tira funcionava 

individualmente, mas seu conjunto (organizado em uma única página) contava uma 

história mais longa, dando mais profundidade aos personagens.  

                                            

111RAMOS, Paulo. Piadas e tiras cômicas: semelhanças entre os gêneros. Revista USP, São Paulo, 
n.88, 2010-2011, p.58. 

FIGURA 12 FORMATO TIRINHA – RHALAH RIKOTA.  
FONTE: CHICLETE COM BANANA, N.3 (1988, P.30). 
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 Existem, ainda, as histórias de uma página. Nestas Angeli se utiliza 

geralmente de seis quadrinhos, tendo como consequência o aumento do espaço, a 

possibilidade de complexificar o desenho, dando expressões mais forte e mais 

FIGURA 13 VÁRIAS TIRINHAS EM SEQUÊNCIA – RÊ BORDOSA. 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOUCA. 
(1987, P.18). 
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elaboradas ao desenho112. 

 

 

Outro modo de organizar a narrativa, seria agrupar uma série de cartuns de 

mesmo tema, sozinhos os cartuns já causam o riso, e em conjunto criam uma 

narrativa mais ampla, como exemplo, os cartuns agrupados pelo tema Desejos, Mils: 

                                            

112Cf. SANTOS, Rodrigo Otávio, p.291.  

FIGURA 14: HISTÓRIA DE UMA PÁGINA SÓ – ASSIM CAMINHA A 
HUMANIDADE  
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.8 (1987, P.32). 
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tudo aquilo que você espera de 87: 

  

 

Esses são os modos mais comuns de organização das histórias das revistas, com 

exceção das histórias em quadrinhos convencionais, que ocupavam de 4 a 12 

páginas. 

 Como vimos, a Chiclete com Banana foi um produto nada convencional no 

mercado de quadrinhos brasileiros. Ela chegou às bancas congregando as mais 

diversas influências, indo d'O Pasquim à Zap Comix, do hippie ao punk. Chegou a 

vender 200 mil exemplares, num momento de profunda crise (não só) econômica no 

país. Esse sucesso todo não se deu por acaso, o fato de convergir personagens que 

se aproximam do cotidiano dos leitores, as histórias da Chiclete podiam tirá-los da 

monotonia e tédio das grandes cidades, ao mesmo tempo que projetava as fantasias 

dessa juventude. Deste modo, no próximo capítulo apresentarei as representações 

das mulheres que são expostas na revista, a fim de perceber como esse espaço 

específico da sociedade compreendia as relações entre os gêneros. 

   

 

FIGURA 15: CARTUNS AGRUPADOS SOB UM MESMO 
TEMA.  
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.8. (1987, P. 35). 
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3  QUE MULHER É ESSA? 

  

Os personagens feitos por Angeli não são produtos somente de sua mente 

criativa, mas, como ele mesmo afirma:  

 

Antes de tudo eu sou um voyer. Gosto de ficar admirando as pessoas, 
sacando trejeitos, linguagem. Adoro ir num bar à meia-noite e ficar até as 
cinco da manhã olhando. (...) Muitos personagens nasceram da observação 
de um grupo, de um tipo de gente, de uma espécie qualquer e aí eu trago 
para o papel e começo a mexer. O personagem só fica interessante quando 
eu misturo umas coisas minhas com aquilo

113
.  

  

Partindo dessa ideia, podemos perceber que os becos da cidade de São Paulo não 

são somente cenários imóveis, mas fonte de inspiração direta para criação de seus 

personagens. Partindo de “tipos de gente” reais e juntando com sua experiência de 

vida, o autor exprime em suas histórias momentos comuns do cotidiano dos 

paulistanos, principalmente aquele que vivem a contracultura. O fato de os 

personagens, em sua grande maioria, estarem em locais comuns, fazendo coisas 

cotidianas torna mais fácil a identificação direta do público114.  

 No primeiro capítulo introduzi as questões sobre representação e os estudos 

de gênero, e neste capítulo buscarei explanar as representações do gênero feminino 

dentro das histórias em quadrinhos da revista. O capítulo foi dividido em três 

categorias que foram criadas para agrupar histórias que tenham afinidades entre si, 

e expressem o mesmo tipo de representação. 

 

3.1. SILENCIOSAS 
 

 Para iniciar a análise sobre as representações na revista, começarei com as 

tirinhas do personagem Bibelô, o último dos machos.  A piada de Angeli já começa 

no nome do personagem, altamente irônico, visto que a palavra “Bibelô” é utilizada 

para referenciar algo delicado, e o personagem é exatamente o contrário, um 

                                            

113SANTOS, Aline Martins dos. São Paulo eo “cenário urbano” representado através das histórias em 

quadrinhos presentes na revista Chiclete com Banana de Angeli. Revista Contemporânea, Rio de 

Janeiro, n.1, 2011, p.149. 

114SILVA, Nadilson Manoel da. Op. Cit,  p.44. 
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grosseiro. Bibelô é o personagem no qual Angeli representa o “machão à moda 

antiga” que não compreende a mudança dos tempos em relação aos direitos das 

mulheres. Ele as aborda de maneira totalmente desrespeitosa, e geralmente o riso é 

causado pelas situações absurdas e machistas em que o personagem se encontra. 

Mas o que busco apresentar aqui é uma outra faceta que a tirinha pode demonstrar. 

Observe as quatro tirinhas a seguir: 

 

 

  

 

   

FIGURA 16 BIBELO 1 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.13(1988,P.27) 

FIGURA 17 BIBELÔ 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.13 (P.28) 
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 Podemos observar que Bibelô está inserido em quatro cenários totalmente 

diferentes: na primeira tira está em uma festa, provavelmente carnaval, visto o 

cenário de fundo com as serpentinas; na segunda está em um bar; na terceira, 

aparentemente na rua; e por fim, na praia. A diversidade de cenários aponta que o 

comportamento do personagem é recorrente, independente do contexto no qual está 

inserido. O objetivo de Angeli é ridicularizar o modo pelo qual Bibelô aborda as 

mulheres. Mas aqui há a recorrencia de outro comportamento que não é colocado 

em primeiro plano pelo quadrinista. Vamos analisar. 

 Na primeira tira (FIGURA 16), após Bibelô abordar a garota, comentando 

sobre seus seios, o homem que a acompanha fala, no segundo quadro, “qualé 

Bibelô!? Não está me vendo aqui, não?”. Através da representação no quadrinho 

podemos perceber que a mulher no segundo quadro está assustada e o homem está 

ofendido, com raiva. No último quadro, com a piada final, o homem olha pro leitor 

 
FIGURA 19 TIRINHA BIBELÔ 4 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.14 (1988, P.37) 

 
FIGURA 18: TIRINHA BIBELÔ 3 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.14 (1988, P.36) 
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estupefato (técnica que faz com que o leitor se sinta identificado com o personagem 

que o encara) como se não pudesse acreditar no que ouvira, e a mulher está 

chorando. O script final é invertido quando Bibelô elogia os seios do homem, 

mostrando o quão absurda é a situação.  

 Já na segunda tira (FIGURA 17) o casal que está na mesma mesa com Bibelô 

são representados como intelectuais115. O homem inicia comentando sobre a fama 

de Bibelô, como “impetuoso, aventureiro e viril com as mulheres”, e a piada final se 

dá porque o enquadramento da cena é ampliado e o pé enorme de Bibelô é 

mostrado quase no rosto da mulher, o marido - aparentemente nervoso - pede 

educadamente para que Bibelô pare de cutucar sua mulher por debaixo da mesa. A 

mulher aparece imóvel nos dois primeiros quadros, finaliza com expressão de 

espanto expressada pelas linhas em volta da cabeça. Diferente da primeira tira, 

nesta Bibelô parece estar constrangido por ter sido descoberto. 

 Na terceira tirinha (FIGURA 18), Bibelô assedia uma mulher, que é mãe e está 

com seus filhos. Mesmo que na história não apareça a parte da “cantada”, podemos 

deduzir que ela ocorreu, visto que o primeiro quadro se trata do marido brigando 

com Bibelô, questionando “como se atreve a mexer com minha mulher, seu 

cafajeste?” A esposa está imóvel, não expressando qualquer reação enquanto junto 

com os filhos assiste a discussão. No segundo quadro, o marido insiste, 

questionando o fato dele não ter respeito pela mulher que está com os filhos, ele 

indaga “você não tem mãe, é?”. A piada se dá pela resposta inesperada dada por 

Bibelô, que insiste na cantada “tenho! Mas não com um bundinha dessa!”. A mulher 

e o homem são representados olhando para o leitor com forte expressão de susto e 

indignação. 

 Por fim, na última tirinha (FIGURA 19), Bibelô está assediando uma garota, 

que está na praia. Ela está de costas, o que mostra em primeiro plano o desenho do 

seu corpo bem voluptuoso, com a cabeça voltada para trás, olhando para Bibelô 

com cara de indagação. Diferente dos outros quadros, a história se inicia com ela 

sozinha. No segundo quadro, um homem desenhado de maneira a parecer bem 

mais forte e alto que Bibelô entra em cena inesperadamente, e questiona Bibelô 

sobre sua atitude com garota. Já a garota, diferente dos outros casos, é 

                                            

115Afirmo que são intelectuais pois sua roupa e cabelo são parecidas com a de outros personagens 

que são claramente identificados como “cultos e intelectuais”. 
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representada com expressão de raiva. A piada se dá quando Bibelô vai até a garota 

e bate em suas nádegas, dizendo “tocar Bongô”. Neste quadro o homem é retratado 

num misto de raiva e surpresa, e a garota de surpresa e constrangimento. 

 O que todas essas tiras têm em comum é a reação à cantada feita por Bibelô. 

Em nenhum momento as mulheres são representadas questionando o personagem 

e se impondo a respeito do assédio. Todas são colocadas como “vítimas” a serem 

salvas por seus parceiros. A interferência masculina neste tipo de situação deveria 

representar um arrependimento ou constrangimento em Bibelô, e é o que ocorre na 

tirinha dois. Mas a piada se dá, nas histórias um, três e quatro, após uma “voz de 

autoridade masculina” intervir mostrando que a sociedade espera que o personagem 

pare com o assédio. Mas ele continua insistindo, o que causa surpresa e gera o riso, 

por conta do absurdo da situação. O absurdo, neste caso, reflete a não consciência 

de Bibelô em se perceber como alguém machista que está constrangendo as 

pessoas, sendo o exemplo máximo o caso da mulher com os filhos. 

Com esse personagem Angeli busca ridicularizar determinado tipo de 

homem que ele próprio chama de “últimos machos”, que não conseguem enxergar 

como essas abordagens são absurdas e invasivas. Então, na busca pela crítica, 

Angeli sem querer refletiu a ideia - que parece ser naturalizada para ele, e 

provavelmente para sua sociedade -, de que a cantada é mais ofensiva ao marido, 

namorado, alguém; e que é esse homem que está sendo ofendido, pois outro o 

desrespeitou ao assediar “sua” mulher. Isso é bem evidente nos balões “qualé 

Bibelô!? Não está me vendo aqui, não?”, “como se atreve a mexer com minha 

mulher?” e “pare de cutucar minha mulher por debaixo da mesa”. Quem responde as 

cantadas são os homens, e as mulheres ficam olhando. Das quatro tiras, apenas na 

última a garota apresenta uma expressão de raiva, nas outras elas são retratadas 

imóveis ou surpresas. Mesmo que na tira 4 exista uma expressão de raiva, o 

namorado rapidamente aparece para questionar Bibelô, não dando espaço para a 

voz da mulher. Existem outras tiras desse mesmo personagem nas quais as 

mulheres respondem às investidas de Bibelô, mas em todas essas elas são 

retratadas sozinhas, não tendo marido/namorado ao seu lado. 
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3.2. OBJETIFICADAS 
 

 

A FIGURA 20 está localizada dentro de uma sessão de cartuns agrupados 

sobre o tema “As fantasias para 86”, neste caso, fantasias para o carnaval. Entre os 

11 cartuns, temos sete relacionadas a temas políticos, e quatro a comportamentos. 

Esses quatro são Rê Bordosa, Estudante da PUC, Pós Moderno e Mulher-Objeto. 

Rê Bordosa se refere a uma piada que só os leitores de Angeli entenderão, visto que 

a fantasia é baseada na personagem do quadrinista. O que desejo frisar é o fato de 

que todas as críticas nestes cartuns estão relacionadas ou a questões políticas, ou a 

crítica aos costumes da classe média – como é o caso do Estudante da PUC e do 

Pós Moderno. 

 A representação da mulher-objeto é o foco aqui. Na imagem, Angeli opta por 

fazer uma crítica as mulheres “famosas” que estão na televisão ou nas revistas só 

por conta de seu corpo. Neste caso, ele aponta que “não é uma fantasia muito 

original”, visto que existem muitas mulheres deste “tipo”. Pelo desenho das duas, 

podemos perceber que são muito parecidas, com seios, coxas e glúteos 

avantajados, sorriso “forçado” no rosto, diferindo a “cor” da roupa – que na da 

esquerda é representada pela ausência de cor, visto que a publicação é em preto e 

branco. Ainda no desenho, o recorte da imagem é feita a fim de não mostrar o rosto, 

ou seja, despersonalizar a personagem, apontando que a única coisa que importa 

      
FIGURA 20: MULHER OBJETO 1 

FONTE CHICLETE COM BANANA N. 3 (1985, P.13) 
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nela é seu corpo. Já a frase “sua carinha imbecil ficará estampada [...]” remete ao 

imaginário de que todas as mulheres que se submetem a esse tipo de vida – como 

posar para revistas masculinas ou trabalhar em programas de televisão em que 

aparecem seminuas – não são inteligentes, ou seja, imbecis.  

 Podemos perceber que a intenção é a crítica ao fato de existir um público que 

dá audiência a esse tipo de “fantasia”, pois, mesmo não sendo uma fantasia original, 

ela é muito prestigiada. Neste caso, prestigiada pelos públicos masculinos que 

consome esse tipo de produto. Angeli constrói a critica ao mercado e aos 

consumidores que financiam esse tipo de indústria cultural – visto que esse é o 

momento em que há a consolidação da televisão como veículo de massas.  Mas, 

mesmo na busca da crítica, há ainda um reforço no estereótipo de que essas 

mulheres só se resumem a seus corpos, e que só se interessariam em ter “a carinha 

de imbecil estampada por todo país”. Como expressei no primeiro capítulo, neste 

caso, o riso “está a cavalo sobre uma dupla verdade. Ser ao mesmo tempo para 

afirmar e para subverter”116; afirma através do uso de um estereótipo femino 

vulgarizado, e subverte através da crítica à esse tipo de produção cultural, que 

objetifica a mulher.  

 Veja o próximo exemplo: 

                                            

116 MINOIS, Georges. Op. Cit., p.16. 
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FIGURA 21 ANGELI EM CRISE - MULHER OBJETO 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.5 (1986, P.7) 
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Angeli em Crise é um personagem autobiográfico, mas diferente de Robert 

Crumb, que se desenha em situações que realmente viveu, Angeli se coloca como 

um personagem em histórias fictícias117. A história acima possui cinco páginas, e se 

inicia com Angeli sentado sozinho no bar dizendo que não suporta multidões e tem 

alergia a seres humanos. Uma moça o aborda e questiona se pode se juntar a ele, e 

ele recusa. A partir daí a moça começa a chorar e lamentar ter sido rejeitada, e 

ameaça se matar diversas vezes. 

 Em vários momentos a personagem mulher utiliza da palavra “oprimir”, 

fazendo referência ao tratamento que Angeli em Crise dispensa a ela. A partir daí, a 

história segue, e podemos ver que Angeli começa a seguir a mulher porque “ela tem 

uma bunda boa”. Ele a segue, enquanto ela planeja se matar, então ele a aborda e 

diz que as vezes é “um escroto mesmo”. Ambos vão para casa de Angeli em Crise, e 

lá ela se recusa a transar com ele, sendo o riso causado pelo fato de os dois 

personagens inverterem de papel: Angeli afirma querer se matar, e a garota afirma 

que “não suporta pessoas problemáticas”. 

  

Nesta história podemos colocar em questão diversos quadros. Por exemplo: 

no segundo quadro da FIGURA 21, Angeli está sentado e uma linha pontilhada que 

                                            

117 SANTOS, Rodrigo Otávio. Op. Cit., p. 324. 

FIGURA 22: ANGELI EM CRISE  
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.5 (1986, P.7) 
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sai dos seus olhos aponta direto para os glúteos da personagem (representado um 

olhar fixado). A garota está cabisbaixa demonstrando a tristeza por ter sido rejeitada. 

Sem fazer qualquer crítica a este tipo de comportamento, Angeli se desenha 

seguindo a garota, enquanto essa é representada como uma “problemática”, que vai 

pelo caminho planejando como será sua morte: “vou me jogar de uma ponte”, “ser 

atropelada”, etc.   

 Angeli pede desculpas por seu comportamento e convida a garota para ir a 

seu apartamento, com o claro desejo de apenas transar com ela, mesmo que ela se 

apresente problemática, os sentimentos dela são ignorados. Deste modo, ele reforça 

a ideia de que a mulher seria somente um objeto para saciar seus desejos sexuais.  

 A piada final se dá porque, contrariando o esperado, a garota que 

aparentemente acreditara no que Angeli havia falado, se recusa a ter relações 

sexuais com ele. Então, subvertendo a ideia de que só a mulher teria problemas, 

Angeli em Crise é representado numa crise existencial final. Essa história mesmo 

que fictícia, nos dá sinais de como a questão da objetificação feminina é retratada 

sem qualquer reflexão anterior, por parte do quadrinista. Para gerar o humor não 

hesita em utilizar-se de situações opressivas em relação ao sexo feminino. As 

críticas, tão contundentes em toda revista, não chega às questões de opressão de 

gênero. Outro reflexo, podemos ver no cartum a seguir: 

  

 
FIGURA 23: MULHER OBJETO 2 
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 A imagem acima está localizada em uma série de cartuns agrupados sob o 

tema “O mundo dos animais apresenta: a fauna que aflora. Da série: Riquezas do 

Brasil”. Esta série contem nove cartuns, destes sete são animais como o Gavião do 

Planalto, Porco urbano, Sagui nacionalista, entre outros. Os outros dois fazem 

referência ao homem e a mulher. No quadro referente ao homem, Angeli 

basicamente vai depreciar diversas características ditas “masculinas”.  

 Já no quadro da mulher ele inicia com algumas palavras de enaltecimento, 

como um “animal racional ao contrário do homem”. Aqui já podemos perceber que 

toda a descrição da mulher está relacionada, ou em comparação, ou aos desejos 

dos homens. Logo a “fêmea do homem” é descrita como alvo de diversos caçadores, 

termo que se trata de uma analogia para os homens, que estariam todo tempo atrás 

das mulheres, como se caçassem um animal. Eles estão à caça do corpo feminino e 

seus atributos.  

 O que se segue é a contínua ideia de objetificação, no qual relata-se que o 

corpo da mulher é de grande aceitação no mercado, usando como exemplo o caso 

de Osvaldo Sargentelli, que ganhou muito dinheiro com esse tipo de “comércio”118. A 

frase seguinte “alguns exemplares são domesticáveis, outros... nem pensar” 

contraria a ideia anterior de que a mulher seria um “animal mais racional” que o 

homem. Se alguns “exemplares” são domesticáveis são domesticáveis por que? 

Pelos homens. Logo, o elogio inicial é um mero artifício retórico, que é totalmente 

anulado pelo resto do texto e pela imagem. Para finalizar, “uma ameaça de extinção 

seria o caos!” Não seria o caos porque as mulheres estão na política, na economia, 

ou em áreas importantes da sociedade, mas sim, porque como os homens  

poderiam viver sozinhos sem relações sexuais, em quem refletiriam seus desejos? 

 Na representação gráfica, a mulher é a expressão de todas as fantasias que 

estão expressas no texto. Há o reforço da concepção de que a mulher está disposta 

sempre em relação aos desejos dos homens. Como podemos ver o modo de se 

vestir, com acessórios relacionados a fantasias sexuais, a mulher é desenhada com 

corpo voluptuoso e com parte dos mamilos a mostra (característica recorrente nos 

desenhos de Angeli) – evidenciando somente o papel sexual da mulher. Essa 

                                            

118Radialista, apresentador de TV e empresário do ramo de casas de espetáculo. Era conhecido 

como “mulatólogo” pois encontrava “mulatas” e as promovia como artistas, como é o caso de Solange 

Couto. 
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representação é recorrente, como podemos perceber, há bastante semelhança com 

a FIGURA 20, assim como a personagem aqui está desenhada de maneira próxima 

à personagem Mara Tara, que trabalharemos mais adiante. 

 Ainda na categoria de objetificação, introduzirei a frente mais dois quadros. 

Estes não são feitos por Angeli, e sim pelo quadrinista Francisco Marcatti Jr. Ele 

nasceu em 1962 no bairro do Tatuapé em São Paulo, e é conhecido pelo seu estilo 

“escroto” - como próprio Angeli o chama na revista. Começou a publicar na Chiclete 

com Banana na edição nº14 numa parceria com Glauco Mattoso119. A imagem 

abaixo foi publicada no suplemento JAM na edição nº18. Marcatti é considerado o 

maior quadrinista underground no Brasil, isso pois toda produção é caseira, estando  

presente em toda a produção até a distribuição – e além disso, seus desenhos 

abordam temas “desagradáveis” para sociedade120. 

                                            

119Glauco Mattoso é um escritor brasileiro, nascido em 1951, é conhecido na revista Chiclete com 
Banana por suas histórias pornográficas e sujas. Sua história de estreia “Treta no trote” é desenha 
por Marcatti, e conta história de um homem que é podólatra, e finge ser calouro na universidade 
Mackenzie SP só para ser submetido ao trote, no qual os calouros devem lamber os sapatos e pés 
dos veteranos.  
120Em uma de suas histórias ele constrói um monstro feito de dejetos humanos. 

 
FIGURA 24: MULHER OBJETO 3 

FONTE: CHICLETE COM BANANA N. 18 (1989, S.P). 
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O traço de Marcatti é mais realista do que o de Angeli, e o choque com as 

imagens por ele desenhadas é mais intenso. Podemos perceber isso na imagem 

anterior. Para contextualizar, a imagem está presente no suplemento JAM, que é 

praticamente uma revista a parte dentro da Chiclete com Banana. Neste suplemento 

a impressão é feita em preto e outra cor, neste caso o verde, e ali se concentram 

trabalhos dos leitores da Chiclete e também outros artistas.  

 Esta imagem está solta dentro da página, não tendo nenhuma relação com o 

resto do conteúdo. A imagem a seguir está presente duas páginas depois da 

primeira, do mesmo modo, descontextualizada do resto da revista. 

 

   

 Existe uma ligação entre as duas apenas pelo título que referem “Mulher 

objeto 1” e “Mulher objeto 2”. Podemos ver a intensidade da representação gráfica, 

FIGURA 25 MULHER OBJETO 4 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.18 (1989, S.P.) 
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que deixa claro, já no primeiro olhar, que na primeira imagem a mulher é comparada 

a um cavalo (que segundo a crença popular para saber se o cavalo é de raça se 

olha a qualidade de seus dentes). Na segunda, ela é uma mercadoria, no qual o 

comprador pode experimentar (ao fundo outros “modelos” de mulheres à 

disposição). 

 As representações gráficas em ambas as imagens são quase idênticas: seios 

fartos, cintura fina e quadril largo. Na primeira imagem o pai entrega a filha ao 

homem, representando questões reais de posse sobre a mulher que passa do pai ao 

marido. Na segunda, a mulher é entregue pelo vendedor ao comprador, e é 

representada nua, provavelmente fazendo referência à prostituição feminina.  

 Podemos interpretar as imagens como uma crítica ao modo como os homens 

tratam as mulheres, como se elas fossem objetos que lhes devem servir. Se essa foi 

a intenção do autor, talvez a ideia que alcançou o leitor não tenha sido a mesma. 

Uma interpretação misógina das imagens pode ser mais verossímil, visto que, no 

conjunto da obra de Marcatti publicadas na revista, temos a recorrência de piadas 

extremamente machistas. Mesmo dentro das piadas feitas pelos outros quadrinistas, 

é quase ausente a expressão crítica a respeito das relações de gênero. Mesmo que 

a crítica tenha sido o objetivo do artista, o choque causado pela representação 

simbólica de uma opressão tão explícita provavelmente causara mais desconforto 

em mulheres, que se vem em situações desse tipo em seu cotidiano, que nos 

homens que a produzem.  

 Para finalizar esta categoria, a seguir reproduzo na íntegra uma história de 

duas páginas, também de Marcatti, por compreender que seja a representação mais 

importante a respeito deste tema. 
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FIGURA 26 SAUDOSA VELHOTA – MULHER OBJETO 5 
CHICLETE COM BANANA N.20 (1989, P.44-45) 
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 A história Saudosa Velhota é uma das mais conhecidas de Marcatti. Nela uma 

narração em primeira pessoa começa a contar a história de um garoto e sua tia. No 

início parece uma história comum de relação familiar, até que a partir do terceiro 

quadro podemos perceber uma história relacionada a um relacionamento sexual. Tia 

Surubinha é desenhada como uma idosa comum, de óculos sentada em uma 

cadeira de balanço, mas já no primeiro quadro ela aparece lendo o que aparenta ser 

uma revista pornográfica, e tem uma garrafa de bebida no chão. Ela tem voz apenas 

em uma fala, o resto da história é toda contada por seu sobrinho. O sobrinho 

começa lamentando a morte de sua tia, que “cuidava dele”; o desenrolar mostra 

diversas cenas sexuais entre ambos, e a cena final da primeira página se trata do 

sobrinho buscando lembrar da última vez que viu sua tia. 

 A segunda página conta como foi a morte da tia. O personagem chega em 

casa e vê que sua tia morreu com picadas de abelhas no ânus por sua culpa, já que 

ele a lubrificou com mel. Para não ter problemas com a polícia ele esquarteja o 

corpo, e “encontra seu maior tesouro”, a vagina de sua tia. O último quadro mostra a 

vagina dentro de um aquário, e o garoto se masturbando, se lembrando de sua tia. 

 Marcatti é conhecido por essas histórias grotescas, as quais coloca em 

questão aspectos repugnantes do cotidiano. Essa história foi escolhida para ser o 

último exemplo da representação da objetificação feminina, pois acredito demonstrar 

essa ideia de maneira extremada. A história de Marcatti de desenrola, e a reviravolta 

final se dá não pela morte da tia - que já sabíamos desde o início – mas por conta do   

esquartejamento da personagem, e depois a cena final com a vagina em um 

aquário. O fato de o garoto guardar – literalmente- um pedaço da tia é algo mais 

inimaginável que o próprio relacionamento entre ele e a velhinha. 

 O que desejo frisar aqui, mesmo a história sendo fictícia, e sendo interessante 

pois foge do cotidiano, a representação da violência é extremada. Podemos 

perceber, como exemplo, o quadro a seguir no qual o garoto diz “que maneira 

horrível de morrer”, mas, mesmo que haja a lamentação nos balões, a 

representação gráfica demonstra um tratamento nada cuidadoso ao corpo da tia: 

 

 

 

 



76 
 

 

 

Descuidadamente ele a carrega e depois a esquarteja. A cena do esquartejamento 

não demonstra qualquer reação adversa do personagem, mostrado com a língua de 

fora. Ainda durante o esquartejamento ele acha a vagina da tia e é representado 

sorrindo.  

 Neste caso, pude perceber que mesmo que haja a lamentação do garoto 

dentro de suas falas e na narrativa, ela está estritamente relacionada ao caráter 

sexual da relação de ambos. A cena final deixa claro isso, mostrando o garoto se 

lembrando de sua tia praticando a masturbação enquanto vê sua vagina no aquário. 

A violência extrema, no caso a necrofilia, é utilizada para dar a inversão final do 

script, e causar a surpresa ao leitor.  

 A lamentação do garoto tem muita relação com a objetificação de sua tia, que 

é colocada não como um ser humano, mas como um objeto (sexual). A tristeza dele 

é representada não como uma morte de alguém que amava, mas a perda de algo 

que era importante, algo que lhe dava prazer. A intenção de Marcatti não é clara 

neste quadrinho, que pode ser apenas o desejo de causar repugnância utilizando a 

história com a violência final somente para dar a surpresa ao leitor. Mas, de qualquer 

modo, o que é expresso no quadrinho parece ser uma relação de abuso, que pode 

ser tanto da parte da tia quanto da do garoto, visto que não fica claro desde que 

idade a tia “cuidava” dele. A naturalidade com que o esquartejamento é colocado, e 

a falta de empatia humana no trato desta quando estava morta, pode ter sido 

intencional do autor - no desejo de mostrar os limites de crueldade que o ser 

humano pode chegar -, ou ainda, ser apenas um recurso narrativo. Fato é que a 

representação da violência final quando a tia - que é tratada como literalmente um 

FIGURA 27 SAUDOSA VELHOTA DETALHE 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.20 (1989, P.45) 
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objeto sexual mesmo depois de morta - demonstra o quão extremas podem ser as 

relações entre os gêneros, mesmo que se deem em um plano ficcional, representam 

através do quadrinho um imaginário violento.  

 Neste caso fica difícil compreender a intenção do quadrinista em contar uma 

história deste tipo. Se relacionarmos com as outras produções de Marcatti dentro da 

revista podemos perceber que ele produz histórias que tem intenção de repugnar o 

público, ao mesmo tempo em que faz uma crítica social. A crítica social não é óbvia, 

talvez porque tenha sido obscurecida pela alta dose de violência. Podemos pensar 

de dois modos: talvez o humor de Marcatti tenha a intenção simplesmente de causar 

o choque, a náusea e posteriormente o riso, simultaneamente denuncia essa relação 

de abuso; ou, - o que é mais possível - é que tenha sido apenas uma representação 

misógina que, sem intenção, foi utilizada como recurso narrativo, e acabou 

banalizando essa violência. Se esse for o caso, o fato de a cultura underground 

trabalhar com o que causa aversão à sociedade pode ser o pretexto para tratar da 

violência de maneira descompromissada. Como já sabemos, mesmo que haja 

intenção do autor em representar uma crítica, pode ser que o público a compreenda 

de outra maneira, neste caso, a história em quadrinho caminha no limite entre o 

cômico e a barbárie humana, podendo ser compreendida de maneiras 

completamente diferentes. 

 

3.3. VIOLENTADAS 
 

 Outra categoria é a de violência física. Veja as duas histórias a seguir: 

FIGURA 28 BIBELÔ - VIOLÊNCIA FÍSICA 
ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.6 (2008, P.28) 
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FIGURA 29 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.5 (1986, P.25) 
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O que ambas têm em comum é o uso da violência física contra a mulher para 

gerar o riso. No primeiro caso, já vimos que Bibelô é um personagem feito para 

criticar os homens “machões”. A tirinha se inicia com Bibelô sendo chamado por um 

amigo para jantar em sua casa, a cena ocorre na rua enquanto o personagem está 

no telefone público, ao fundo aparece uma mulher com roupas apertadas e corpo 

voluptuoso. No segundo quadrinho, vê-se a onomatopéia “POW” denotando o som 

de um soco de Bibelô, e a mulher é representada caindo. No último quadro, Bibelô 

está carregando a mulher enquanto fala ao telefone, e comenta “Eu vou com uma 

namoradinha que acabei de descolar, falou?”. 

 A piada é causada pela atitude extremamente machista de Bibelô, atitude que 

no último quadro demonstra estar naturalizado em seu cotidiano – como já sabemos, 

visto que ele é geralmente colocado em situações parecidas. O riso é causado pela 

atitude de Bibelô que para a sociedade é absurda e descomedida; neste caso, a 

violência é utilizada para causar a piada ao mesmo tempo em que ridiculariza “tipos” 

de homens como o próprio personagem. Angeli aqui simultaneamente faz rir, e 

causa incômodo pela representação gráfica da agressão e a naturalidade como ela é 

tratada, fazendo com que o leitor pense sobre o que está rindo. 

 A história seguinte mostra o mesmo tipo de narrativa. O casal assiste ao jogo 

de futebol juntos, a mulher, no segundo quadrinho parece não estar atenta a 

televisão e sim a seu marido. Quando sai o gol, ela não comemora como vemos no 

terceiro quadro. No quarto quadrinho, vemos que ela beija o marido em 

comemoração, mas provavelmente ele a puxou, pois no quadro anterior ela não 

estava agitada. O efeito final, da piada se dá na reviravolta final, quando o gol é 

anulado, e para “descontar” o beijo dado de “graça” o marido dá um soco na mulher. 

Neste caso vemos o que afirma Karen Giffin: “'em muitas sociedades, o direito 

(masculino) a dominar a mulher é considerado a essência da masculinidade'. 

Abordar a violência exige, portanto, confrontar essas definições de gênero e 

aumentar o poder e os recursos das mulheres”121.  

Angeli já comentou sobre diversas vezes que foi “cobrado” por mulheres e 

pessoas dos movimentos feministas, por conta de algumas histórias suas possuírem 

esse tipo de violência. Ele comenta:  

 

                                            

121GIFFIN, Karen. Op. Cit., p.148. 
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Algumas tiras causam problemas. Fiz uma, da série “Lovestórias”, em que 
uma mulher falava: “Você não me toca há muito tempo”. Aí o cara levantava, 
cobria a mulher de porrada e voltava: “Pronto, já toquei”. Recebi várias 
cartas dizendo que eu tava propagando a violência contra a mulher... Não 
percebem que o ridículo da história é o marido. 

 

Essa ideia expressa por Angeli é coerente, por exemplo, com a história de Bibelô. 

Mas, a história Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha primeiramente, não é de um 

personagem fixo, o que dificulta traçar a intenção de Angeli. Mas, dentro do contexto 

da revista, a história não parece carregar qualquer crítica a esse tipo de violência. O 

humor aqui, se torna conservador, ao não problematizar a questão do soco dado na 

mulher. Ocorre a banalização da violência122, que é representada, em prol da piada 

final. Caso tenha havido intenção de Angeli em problematizar a alteração de humor 

masculina - entre o amor e a violência -, que é uma questão recorrente entre as 

mulheres que sofrem violência doméstica, essa crítica pode passar despercebida por 

conta do riso em função da inversão inesperada da história.  

 É o que podemos ver na entrevista, na qual Angeli coloca que “não percebem 

que o ridículo da história é o marido”. Nesta questão que se resguarda a dificuldade 

do humor. Mesmo que a intenção de Angeli tenha sido ridicularizar o marido – o que 

na história sobre o jogo de futebol acredito que não tenha acontecido – o público 

(principalmente o feminino) entende aquela representação como algo banalizador e 

que não agrega qualquer crítica. Então, qual seria a eficácia de uma 

problematização que o público mais interessado não consegue enxergar? 

Se as histórias acima podem ter uma crítica (mesmo que sutil), as que vem a 

seguir tratam do assunto de maneira diferente. 

                                            
122

Quando a violência da mulher é representada sem qualquer crítica ou reflexão, é tratada com 

banalidade. Ou seja, torna mais fácil a naturalização da atitude pela sociedade. Se Angeli utiliza a 

violência doméstica apenas no intuito de fazer uma piada, seus leitores podem considerar a atitude 

simplesmente comum e cotidiana. A discussão sobre a banalização da violência contra a mulher está 

em pauta desde então, principalmente quando relacionada ao papel da mídia como formadora de 

opinião e imaginário social. Saiba mais em:<http://observatoriodaimprensa.com.br/tv-em-

questao/_ed716_a_ banalizacao_da_ violencia_ contra_a_ mulher/> Acesso em 06/12/2015; e 

<http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/cultura-de-banalizacao-da-violencia-contra-a-

mulher-e-debatida-em-seminario-internacional-em-sao-paulo/< Acesso em: 06/12/2015. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/tv-em-questao/_ed716_a_%20banalizacao_da_%20violencia_%20contra_a_%20mulher/
http://observatoriodaimprensa.com.br/tv-em-questao/_ed716_a_%20banalizacao_da_%20violencia_%20contra_a_%20mulher/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/cultura-de-banalizacao-da-violencia-contra-a-mulher-e-debatida-em-seminario-internacional-em-sao-paulo/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/cultura-de-banalizacao-da-violencia-contra-a-mulher-e-debatida-em-seminario-internacional-em-sao-paulo/
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 O quadrinho acima foi destacado da história Eppur si muove de Angeli.  Nesta 

história o garoto chamado Pedrinho recebe a visita da avó, que por causa de uma 

doença não pode se mexer. A mãe deixa o garoto sozinho com a avó e pede para 

que ele a trate bem. O garoto representa um estereótipo de criança travessa que se 

utiliza de diversas “estratégias” para fazer a avó se movimentar. Uma dessas está 

estratégias é mostrada na FIGURA 30. No final, a piada se dá porque a idosa libera 

gases no rosto do garoto, se vingando dele por todas as maldades. 

 A representação destacada é de extremamente violenta por colocar uma 

idosa incapaz de se mexer numa situação de violência sexual desnecessária. Neste 

caso, podemos entender que não existe qualquer crítica ou reflexão ao mostrar essa 

situação. A representação se torna misógina exatamente por não fazer sentido caso 

a vítima do abuso fosse homem. Se fosse o avô, será que Angeli teria representado 

o garoto fazendo insinuações sexuais? A simbologia da imagem é bastante realista e 

chocante, e só é colocada na narrativa para acrescentar profundidade a história, ou 

seja, para o leitor ficar mais angustiado com os ardis do garoto. 

 Esse tipo de estratagema é repetido na história A revolta dos 

eletrodomésticos123 também de Angeli. Nesta história os eletrodomésticos ganham 

vida e cometem diversas atrocidades com os humanos, como exemplo, um homem 

é atacado pela máquina de barbear, outro leva choque da torradeira, entre outras 

coisas. Já na segunda página da história aparece uma mulher, veja a seguir: 

                                            

123História possui sete páginas. 

 
FIGURA 30: EPPUR SI MUOVE – VIOLÊNCIA SEXUAL 

FONTE: CHICLETE COM BANANA N.11 (1987, P.38) 
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O estupro124 está na história apenas para causar mais angústia ao leitor, que fica 

apreensivo e angustiado, aguardando o desfecho da história. A mulher é 

representada desesperada, forçada a fazer strip tease, depois é amarrada em uma 

cama e estuprada. A cena final desse quadro ela é mostrada após o incidente 

relatando à polícia. Após a cena, os eletrodomésticos vivos continuam espalhando 

terror, até serem presos. Então eles fogem para Jamaica, e a história acaba com 

eles dançando e tocando reggae music com o policial que ficara responsável por 

encontrá-los. A violência claramente representada nos quadrinhos que mostra o 

desespero da mulher, ela amarrada e grito ao ser estuprada, é somente um recurso 

da narrativa de Angeli para causar aflição ao leitor, que espera por um final no qual 

os eletrodomésticos sejam punidos.  

 Já na narrativa de Los três amigos Adondeestará Laertón?, a violência sexual 

explícita é tratada com banalidade extrema, não tendo qualquer valor na narrativa da 

história. 

                                            

124O estupro é confirmado na história, já que no quadrinho seguinte o rádio da polícia avisa que 

ocorreu um estupro. 

FIGURA 31 REVOLTA DOS ELETRODOMÉSTICOS - VIOLÊNCIA SEXUAL 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.11 (1987, P.32) 
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Em Los três amigos, os cartunistas Angeli, Glauco e Laerte são representados 

dentro de histórias de “faroeste mexicano”. Na história acima, eles precisam de 

dinheiro para pagar o dentista, então resolvem assaltar o trem. No caminho 

encontram uma mulher presa nos trilhos e gritando de medo, pois o trem se 

aproxima. Os personagens que aparentemente irão ajudar a moça, mas como forma 

de piada, não o fazem. Eles a estupram125. 

 O único que não participa do estupro é Laertón (o personagem desenhado por 

Laerte), que quando avisado por Angell Vila (personagem de Angeli) que é sua vez 

(de estuprar), comenta que não é assim, que precisa “levar um papo” se não ele não 

conseguiria concluir o ato. A história se desenrola com o trem chegando e na 

confusão perdem Laertón de vista. Depois de muito procurar, o encontram 

trabalhando como cantor de Mambo, junto com mesma mulher, do início da 

narrativa. Ele está casado com ela e ambos trabalham juntos. Quando Angel Villa e 

                                            

125Utilizo sem restrições o termo estupro, porque fica bem claro na representação, no qual a mulher 

grita e está amarrada, enquanto os personagens a violentam. 

FIGURA 32 LOS TRÊS AMIGOS - VIOLÊNCIA SEXUAL 1 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.13 (1988, P.11) 
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Glauquito o encontram, tentam convencê-lo a voltar à vida de crimes. Laertón 

convencido, diz não ser possível conciliar a carreira e família com os crimes. Então a 

história termina com Angel Villa e Glauquito levando a esposa de Laertón novamente 

para o trilho do trem, e Glauquito novamente a estupra, enquanto os outros dois são 

mostrados dançando Mambo. 

   

 Podemos perceber que os estupros seguidos não têm nenhum valor para a 

trama, que tem como foco central o sumiço de Laertón. Mesmo que as histórias de 

Los três amigos sejam repletas de violência, existe uma frequência insistente em 

utilizar a violência sexual contra mulheres. O uso banalizado desse tipo de recurso 

nas narrativas quadrinísticas desses personagens denotam que há uma 

naturalização da violência contra mulher, principalmente esse tipo de violência tão 

profunda e que é tão frequente na sociedade da época (e ainda hoje).  

FIGURA 33 LOS TRÊS AMIGOS  - VIOLÊNCIA SEXUAL 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.13 (1988, P.13) 
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 Um exemplo final, e também extremo é o caso da personagem Mara Tara. Ela 

foi criada exclusivamente para revista Chiclete com Banana, e fez sua estreia na 

edição número sete, com a história Mara Tara em O sexo das bactérias. A história a 

seguir, se inicia no laboratório onde a doutora Mara estuda o sexo das bactérias. Ali 

ela contraiu um vírus chamado Ninfu Maníacus o qual, quando se encontra em 

situações de “perigo sexual” se transforma em Mara Tara. A cena a seguir mostra o 

momento anterior a transformação da doutora em Mara Tara: 

  

Podemos ver que o narrador, no segundo quadro, avisa que a doutora “era 

despreparada para os perigos da vida”, mostrando que se trata de uma situação não 

tão rara no “mundo real”. Antes de se transformar a doutora precisa estar em uma 

situação “sexual” para que o vírus a transforme em Mara Tara.  

FIGURA 34 MATA TARA  - VIOLÊNCIA SEXUAL 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.7 (1986, P.7). 
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 Na história aqui representada ela está voltando para casa quando é abordada 

por “homens raivosos”. A cena do abuso é explícita, mostrando o estupro coletivo e o 

desespero de Mara. Nesta situação de perigo relacionado a sexo, ela se transforma 

em Mara Tara, pois o vírus Ninfu Maníacus entra em ação tirando sua consciência e 

lhe dá “formas volumosas”. Quando ela está na forma de Mara Tara, se vinga de 

seus estupradores, os “chupando” até a morte.  

  

 Mara Tara utiliza roupas sensuais e tem prazer sádico, suas vítimas (que 

anteriormente são seus agressores) se arrependem quando ela deixa de ser a 

tímida doutora e se transforma na mulher tarada. Essa é a personagem que possui o 

maior número de capas da revista126.Nas três histórias que ela protagoniza é 

colocada em situações de violência extrema, e depois se vinga violentando seus 

agressores. 

 Em sua segunda história quase é atacada por seu chefe, que a assedia 

                                            

126É a única personagem que possui três capas da revista regular em sua homenagem. 

FIGURA 35 MARA TARA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.7 (1986, P.9) 
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sexualmente. Nesta história, que se passa na Jamaica, ele a encurrala enquanto ela 

toma banho, e então ela se transforma. 

  

 Já em sua terceira história, depois de atacar um taxista, ela volta ao normal, e 

a história termina com uma “piada” final na frase “e assim começa mais um dia de 

muito trabalho na vida da famosa cientista”, e representa ela sendo encurralada por 

um homem no ônibus, assim iniciando um novo ciclo. 

FIGURA 36 MARA TARA ABORDADA NO BANHO 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.14 (1988 P.8) 
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Mara Tara é a representação mais extremada de como a violência contra a 

mulher é tratada como uma trivialidade. As situações em que a personagem é 

colocada são aparentemente relacionadas a situações reais que as mulheres 

deveriam viver naquele período. Angeli perdeu a chance de fazer uma personagem 

que realmente se vingasse de seus agressores, o que ocorre com essa personagem 

é uma fetichização da violência sexual, que é punida através de outro fetiche, a 

mulher que domina o homem e toma o lugar de superior. Como podemos ver no 

quadrinho abaixo, o homem afirma querer ser atacado por ela.   

FIGURA 37 DOUTORA MARA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.22 (1989,P.11) 
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 Doutora Mara, que é tímida e recatada, como afirma Angeli, não acredita que 

possa existir uma mulher tarada. Em todas suas histórias ela reforça que isso é 

impossível, ou invenção da imprensa. Deste modo, Angeli além de reforçar a ideia 

de que mulher não gosta de sexo, ainda reafirma o estereótipo de que aquelas 

garotas recatadas e tímidas, na intimidade se tornam “taradas”, é só preciso 

incentivá-las a isso. 

 

 

FIGURA 38 DOUTORA MARA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.7 (1986, P.6) 
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O que vemos nessa série de representações a respeito da violência sexual é 

a reprodução de uma  

 'ideologia dominante [que] enfatiza que a dominação, o controle e, até 
mesmo, a violência masculinas na sexualidade são „naturais‟. Quando o ato 
sexual é tido como expressão natural da necessidade do macho em 
conquistar e dominar a fêmea, 'a associação estreita entre sexualidade, 
poder e violência masculinos é uma necessidade biológica e, portanto, 
inevitável'

127
. 

 

Para concluir, instigada pelas questões colocadas por Scott: “que 

representações simbólicas são evocadas? Como e em quais contextos?”128 pude 

compreender através da análise da revista, que existem algumas representações 

recorrentes, e que são importantes para compreender a construção do gênero 

dentro do contexto da cultura underground brasileira. A ideia de que os “homens têm 

um impulso sexual muito maior e, às vezes, insaciável “pode ser usada para  

legitimar (...) o estupro, a prostituição, o exibicionismo, a promiscuidade masculina e 

a existência da pornografia”129, e é exatamente esse tipo de comportamento que 

está sendo legitimado nesse tipo de representação, que ajuda a naturalizar o 

                                            

127GIFFIN, Karen.Op. Cit., p.150. 
128 SCOTT, Joan. 1995, Op. Cit., p.86 
129

 GIFFIN, Karen. Op. Cit., p. 150. 

FIGURA 39 DOUTORA MARA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.7 (1986, P.6) 
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estupro. 

 Essas representações foram demonstradas aqui, em primeiro lugar, com as 

mulheres silenciadas pelos homens. Colocadas em segundo plano quando sofrem o 

assédio nas ruas, elas devem ser “salvas” por outros homens, que cuidam dela, 

como se fosse sua propriedade. Em segundo lugar, a mulher que se torna objeto, e 

está na televisão e nas revistas por causa da beleza de seu corpo, beleza que é 

instituída pelos homens.  Em terceiro, a violência tanto física quanto sexual é tratada 

com banalidade pelos quadrinistas, que utilizam de representações explícitas da 

violência sexual para “atrair” o público masculino, que fetichiza esse tipo de 

representação. 

 De maneira geral as mulheres têm o corpo voluptuoso, com metade dos 

mamilos de fora, mesmo que com cortes de cabelos e roupas diferentes, seguem 

praticamente esse mesmo molde, um padrão de beleza fixa. Quando não é alvo de 

desejo masculino são representadas de outra maneira, como, por exemplo na 

história das Skrotinhas:  
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FIGURA 40 SKROTINHAS E AS MULHERES OPRIMIDAS 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.7 (2008, P.30) 
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Nesta história Angeli está fazendo uma clara referência ao movimento 

feminista, isso fica claro no título da história As Skrotinhas na Associação das 

mulheres oprimidas. Na história as mulheres dessa “associação” são todas 

representadas de maneira completamente diferente que nas outras histórias de 

Angeli. É possível perceber a diferença, comparando os traços das mulheres nesta 

história com todas as representações mostradas anteriormente. Deste modo, Angeli 

se utiliza desta história para ridicularizar o encontro de “mulheres oprimidas”, 

mostrando que todas elas fogem do padrão de beleza. Além disso, parecem tratar a 

violência contra elas com muita seriedade, enquanto as Skrotinhas, que representam 

o pensamento de Angeli, se colocam como piadistas que quebram o clima sério do 

ambiente. 

 Se essa ridicularização pode ser vista como conservadorismo por parte do 

quadrinista, por outro lado, ele representou um “movimento” de mulheres que se 

compreendem como oprimidas, nos mostrou que elas existem, - e não só existem 

como já incomodam Angeli - a ponto dele fazer uma história sobre elas. Esse 

desconforto de Angeli é reflexo de um embate real entre a sociedade machista - e 

suas concepções arraigadas que são representadas pelos quadrinistas da revista - e 

um movimento de “mulheres oprimidas”, que começa a questionar as atitudes 

machistas dessa parte da sociedade. 

 Após vermos esses exemplos poderíamos encerrar essa pesquisa concluindo 

que o underground paulista é tão atrasado em relação às lutas feministas quanto às 

outras partes “mais conservadoras” da sociedade. Mas alguns personagens como 

Bibelô, mesmo que feito por mãos masculinas, têm um fundo de crítica ao machismo 

arraigado na sociedade. No próximo capítulo trabalharei representações que nos 

mostram um avanço em relação às questões de gênero dentro deste segmento da 

sociedade. 
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4  COMO UMA MULHER TEM QUE SER? 

 

 Por entender que quando pensamos na cultura underground, a priori, 

imaginamos ser um espaço de maior liberdade sexual e menos conservadorismo 

que no resto da sociedade. Construí o capítulo 3 para desconstruir essa ideia, e 

mostrar que mesmo quando os indivíduos se propõem subversivos ainda sim há a 

reprodução de preconceitos da sociedade que rejeitam. Se no capítulo anterior 

foquei nas representações violentas, aqui mostro o contrário, no intuito de apontar os 

paradoxos que permeiam a vida desses jovens e complexificar as relações entre os 

gêneros, buscando demonstrar a não fixidez de uma dicotomia entre mulheres e os 

homens. Deste modo, buscarei mostrar outras contribuições que a revista Chiclete 

com Banana proporcionou em relação às questões de gênero.  

 

4.1 A VIDA IMORAL DE RÊ BORDOSA 
 

  A primeira capa da revista é protagonizada pela personagem feminina mais 

famosa de Angeli: Rê Bordosa. Seu nome, não por acaso, faz referência à sensação 

de mal estar e de arrependimento que ocorre após a ingestão de drogas. Ela nasceu 

em abril de 1984, na fase em que Angeli passou a fazer tirinhas para a Folha de São 

Paulo. Logo que surge a personagem se torna querida do público. Tendo sua fama já 

consolidada, Rê Bordosa tem praticamente toda a primeira edição da revista voltada 

para suas tirinhas; ela já era conhecida pelo público por viver num “eterno day after” 

já que quase todas suas histórias se passam dentro de uma banheira em que ela 

amarga uma “ressaca” moral. Na tirinha abaixo podemos perceber o cenário mais 

recorrente em que a personagem é trabalhada, sua banheira. Angeli geralmente se 

vale do que o linguista Paulo Ramos definiu como tira cômica para contar a história 

de Rê Bordosa. Neste tipo de tira, assim como em uma piada, coexistem dois 

roteiros; esses roteiros se contrapõem geralmente na última frase nas piadas e no 

último quadro, nas tiras. No script existe um gatilho que depois do trecho-chave é 

levado à ambiguidade ou contradição130. 

                                            

130RAMOS, Paulo. Tiras, gênero e hipergênero: como os três conceitos se processam nas histórias 
em quadrinhos? In: Simpósio Internacional de Gêneros Textuais, 6,, 2011, Natal. Anais... Natal: 
Universidade Federal Rio Grande do Norte, 2011. 
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Neste caso, no primeiro quadrinho ela comenta que a noite anterior foi “barra” 

- gíria da época que designa algo complicado, difícil. No segundo quadro, continua a 

história, refletindo sobre se comportamento “liberado”, no qual “se atira” aos homens, 

- atitude recorrente dessa personagem. A inversão final no script que gera a piada é 

o fato de o homem, no qual ela “se atirou”, ser seu tio. 

 

 

FIGURA 42 RÊ BORDOSA E O TIO 
CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, P.11) 

FIGURA 43 RÊ BORDOSA, A JUNKIE 
CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, P.11) 

FIGURA 41 RÊ BORDOSA É NOTÍCIA 
CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, P.13) 
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 Rê Bordosa vive a inconstância da vida de solteira que afugenta seus 

problemas através da bebida e uso de drogas, então, sob efeito destas, se coloca 

em situações absurdas e cômicas. Em muitos quadrinhos ela parece satisfeita com 

sua vida desregrada e boemia, como vemos no quadrinho acima, ela faz uma crítica 

as pessoas que se dizem junky, mas que não o são verdadeiramente. Junky é a 

expressão inglesa para drogado e no movimento underground brasileiro se tornou a 

gíria para se referir a pessoas que sempre estão no bar, vivem se drogando e 

passando a noite em festas e não se cansam dessa rotina. Rê Bordosa é um dos 

maiores exemplos desse “tipo” de pessoa.  

 Angeli confessou no documentário Dossiê Rê Bordosa131, que ela foi 

inspirada numa garota que encontrou no Bar Riviera em São Paulo. Segundo ele, 

eram cinco da manhã e ele foi ao banheiro do bar, lá havia uma garota que urinava 

no mictório, em pé. Ele comenta que aquilo o incomodou, e então resolveu fazer 

uma personagem baseada nesse tipo de mulher, uma mulher junky. 

 

 

  

Suas vestimentas estão relacionadas à moda punk com as roupas pretas, o 

cabelo mais curto em cima, e pintado em duas cores. Ela não é tão jovem estando 

perto dos trinta anos. É bem possível que o sucesso da personagem se deva a sua 

proximidade com a realidade dos jovens da época, não só mulheres. O próprio 

Angeli comenta que muitas situações que viveu foram refletidas na personagem e 

sua relação com ela era ao mesmo tempo de incômodo e identificação. Segundo 

Aline dos Santos, Rê Bordosa era “independente, solteira e urbana. Uma 

personagem universal que conforma um tipo muito comum para a época, 

                                            

131 DOSSIÊ Rê Bordosa. Direção: Cesar Cabral, 2008. (Animação em stop-motion) 

FIGURA 44 RÊ BORDOSA XIXI EM PÉ 
CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, P.13) 
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encarnando um estereótipo que podia ser encontrado em qualquer grande cidade do 

mundo”132. 

 Muitos homens passam pela cama e banheira da personagem, e nessas 

histórias podemos ver que Angeli inverte as expectativas criadas em relação ao 

gênero feminino, como no exemplo: 

 

 

Angeli costuma retratar os casais em momentos íntimos, colocando à vista 

diversas questões da vida privada, por exemplo, nesta tirinha ele aborda a frustração 

sexual, assunto que repete constantemente. Rê Bordosa que vive uma vida de 

liberdade no sexo muitas vezes não se sente feliz após realizá-lo. Outra questão que 

pode ser vista, é que o personagem masculino percebe que ela esteve distante 

durante a relação sexual, e conclui que ela estava “pensando em algum namorado 

antigo!” - subvertendo essa ideia comum de que as mulheres estão sempre 

dispostas em relação aos homens, neste caso um ex-namorado -, ela vai 

surpreender o parceiro quando fala “nada! Estava lembrando de um restinho de 

vodca que deixei no copo lá no bar!”. 

 Outra tirinha aponta o caráter descompromissado da personagem, que não se 

apega sentimentalmente a seus parceiros sexuais, como no caso abaixo: 

                                            

132SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.140. 

FIGURA 45 RÊ BORDOSA NA CAMA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.2 (1985, P.24) 
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Ela liga para sua mãe dizendo que irá se casar, fato que surpreende o leitor, visto 

que ela seu modo de vida poderia sugerir uma ojeriza por casamento. Mas nos 

quadrinhos seguintes vemos que Angeli está fazendo uma piada, para mostrar que 

seu comportamento continua sendo reafirmado. Quando sua mãe a questiona com 

quem irá casar, ela sai do telefone e pergunta ao homem a seu lado “como é o seu 

nome mesmo?”. Deste modo, reafirma seu desapego aos relacionamentos, desse 

modo recusa o senso comum de que as mulheres são mais sentimentais e 

apegadas ao casamento. 

 Na próxima tira Angeli também contraria a ideia de que uma mulher só é 

solteira porque não teve a oportunidades de se casar, ou que sempre está em busca 

de um marido. Como podemos ver na próxima tirinha:  

 

 

 Em um momento raro fora do bar e da banheira ela está na companhia de 

outro personagem importante, o revolucionário Meia Oito. Nesta tirinha Angeli inicia 

novamente falando em casamento, Meia Oito fala para Rê Bordosa largar a vida 

FIGURA 46 RÊ BORDOSA VAI CASAR 
CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, P.28) 

FIGURA 47 PEDIDO DE CASAMENTO 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.2 (1985, P.24) 
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“mundana”, e se casar com ele. A contradição que leva ao riso é o fato da 

personagem Rê Bordosa subverter as expectativas impostas ao gênero feminino, na 

cena seguinte, na qual ela sai da mesa e procura outra companhia – e encontra-se 

com o “machão” Bibelô - denotando o desprezo dispensado não só a proposta de 

Meia Oito, mas a sua própria figura, que parece extremamente deslocada do 

contexto vivido pela personagem. O riso causado pela inesperada atitude de Rê 

Bordosa se completa na ridicularização do personagem Meia Oito, um militante de 

esquerda que ainda se apega aos valores tradicionais da sociedade, representados 

na tira através do pedido de casamento. 

 Mas ainda na primeira edição da revista ela aparece casada, mas não do jeito 

tradicional: 

 

 

 

Ela afirma ter encontrado o homem da vida, pois ele tem uma atitude idêntica a da 

personagem: não consegue se lembrar do que ocorreu na noite anterior. O 

“casamento” durou somente duas páginas e a história se passa somente em um dia. 

Como podemos ver a seguir: 

FIGURA 48 O MACHO DE RÊ BORDOSA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.1 (1985, P.29) 
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Quatro tirinhas após encontrar seu marido, Rê Bordosa já sente falta da vida de 

solteira, mostrando, na tira acima, sua incompatibilidade com as expectativas 

tradicionais relacionadas a seu gênero. Ela começa a falar com demasiado detalhes 

das coisas que sente falta, como exemplo: “ passar a noite bebendo... depois ir prum 

motel ficar vendo...filminho pornográfica numa sala de espelhos...”. O marido se 

afunda na banheira, como se não quisesse ouvir o relato da esposa, que evidencia 

como tem preferência pela vida de solteira. 

 Já no quadrinho seguinte vemos: 

   

O marido foi embora, por conta do diálogo da tirinha anterior, e Rê Bordosa se 

lamenta – Angeli se utiliza de uma ideia comum na época - a de que os homens iam 

“comprar cigarro” e fugiam de casa deixando as esposas sozinhas. Aqui ela repete a 

ideia, e se lamenta, mas no último quadro vemos que não é por causa do marido 

sumido, e sim porque ela sente vontade de fumar e ele não trouxe o cigarro. Através 

dessa piada, Angeli mostra que a personagem não tem atitudes esperadas para uma 

FIGURA 49 O MACHO RE RÊ BORDOSA 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.1 (1985, P.30) 

FIGURA 50 O MACHO SE FOI 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.1 (1985, P.29) 
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mulher. Se a expectativa é que ela se lamentasse pelo sumiço do marido, ele a 

dissipa no último quadrinho, desconstruindo um estereótipo consolidado relacionado 

ao sentimentalismo feminino. 

  

4.2. OS PAIS “DA DESVAIRADA” 
 

Podemos ver em Rê Bordosa o símbolo da liberdade sexual e 

descompromisso almejado pelos movimentos feministas dos anos 1960/70, mas há 

ainda diversos “pequenos censores” que a questionam sobre o modo que ela vive. 

No primeiro número da revista a personagem é visitada por sua mãe, visita a qual é 

dedicada duas páginas completas de um sequência de tirinhas. Fazendo uma sátira 

as teorias psicanalíticas que culpam os pais pelos comportamentos destrutivos dos 

filhos, Angeli dá o título da história de “ a Mãe de Rê Bordosa. A CULPA É DELA!”133. 

 Nessas histórias podemos perceber o conflito de gerações entre a mãe, que é 

representada como a parte conservadora da sociedade, e Rê Bordosa, um novo 

“modelo” de mulher. A mãe sabe como é o comportamento da filha, mas insiste em 

tentar se relacionar com ela, como vemos na tirinha abaixo: 

 

A mãe aparece sentada, com vestido longo e segurando uma bolsinha, denotando 

as características conservadoras. Na tirinha podemos ver que a mãe tenta conversar 

com a filha, mas não consegue evitar o conflito entre as ideias, visto o quadro final 

no qual a mãe tampa os ouvidos para não ouvir o que a filha diz. 

 Conforme as histórias passam, a mãe começa a mostrar suas ideias, 

                                            

133SILVA, Nadilson Manoel da. Op. Cit., p.79. 

FIGURA 51 A MÃE DA DESVAIRADA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.1 (1985, P.26) 
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relacionando com o cotidiano de muitos jovens que precisam enfrentar o conflito 

entre as expectativas dos pais e as suas próprias. 

 

 

 

Ela demonstra que sua perspectiva era a de que sua filha fosse uma mulher 

“comum”. Neste caso, comum seria o que se espera de uma mulher na época em 

que a mãe vivia, ou seja, num período anterior as lutas por emancipação. Já Rê 

Bordosa além de não se abalar pelas cobranças da mãe, ainda ridiculariza esse tipo 

de pensamento. A mãe não consegue evitar o descontentamento com a vida que sua 

filha leva, assim, ela continua a bombardeando com as expectativas de sua geração, 

como vemos na tirinha: 

 

 

  Aqui o conflito é escancarado, quando a mãe afirma que uma mulher não 

poderia esperar da vida uma banheira - o leitor é levado a acreditar que a mãe vai 

ajudar a filha a sair da vida de drogas e lamentação -, mas no quadro final, depois de 

FIGURA 52 MÃE DA DESVAIRADA 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.11) 

FIGURA 53 A MÃE DA DESVAIRADA 3 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.1 (1985, P.27) 
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Rê Bordosa perguntar “e o que ela pode esperar?”, a mãe escancara seu 

conservadorismo dizendo “uma pia de cozinha, um tanque de lavar roupa, um 

fogão...”, e sua filha demonstra toda sua reprovação se afundando na banheira. É 

interessante perceber que Angeli coloca em questão não só o conflito entre mãe e 

filha e suas gerações que são totalmente diferentes, mas também demonstra como 

as ideias patriarcais estão arraigadas mesmo entre as mulheres (representadas pela 

mãe). 

 “Atrás da mãe sempre vem o Pai” é a história da página seguinte, nas qual o 

pai de Rê Bordosa a visita. Já nas primeiras histórias vemos a contradição entre a 

representação da mãe e do pai. 

 

 

 

Diferente da mãe, que é retratada com uma senhora conservadora, a ênfase 

que Angeli dá ao pai é na atitude machista. Inicialmente podemos pensar que a 

relação de ambos não é conflituosa, e que a liberdade sexual da filha não é um 

problema. Mas Angeli busca demonstrar que a atitude do pai não é progressista 

como tende a aparecer, como podemos observar no quadrinho abaixo: 

 

FIGURA 54 O PAI DA DESVAIRADA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.1 (1985, P.28) 
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O pai não reprime Rê Bordosa por viver uma vida desregrada, mas alerta que 

não é o que ele esperava de uma filha mulher, e sim de um filho homem. Essa tira 

evidencia as diferentes expectativas que são criadas para os diferentes gêneros, que 

se inicia desde as primeiras relações familiares.  

 As características da mãe de Rê Bordosa demonstram que não estaria 

confortável com a situação, mesmo que Rê Bordosa não fosse mulher, seu 

comportamento conservador está expresso em todos momentos, desde a roupa até 

a postura. Já o pai não é representado desta maneira, como vimos no quadrinho em 

que conversa abertamente sobre os amigos da filha, mas na tira final ele 

desmascara seu machismo em relação à filha e demonstra não estar confortável 

com aquela situação, já que Rê Bordosa reproduz um comportamento esperado por 

um homem. 

  

4.3. A AIDS 
 

Angeli se utilizou da personagem não só para colocar em voga questões de 

relação familiar, mas também para discutir temas que estavam em debate na 

sociedade naquele momento. Uma das histórias mais interessantes foi publicada na 

edição n.12, e possui três páginas, sendo uma sequência de tirinhas. A história 

intitulada “Rê Bordosa: a desvairada contra o vírus da AIDS” trata do tema de 

maneira descontraída, porém preocupada, demonstrando vários comportamentos 

recorrentes a respeito do vírus. 

FIGURA 55 O PAI DA DESVAIRADA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.1 (1985, P.28) 
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A tirinha acima é um ótimo resumo desse momento em que a AIDS passou a 

ser a grande paranoia do momento. O homem alerta Rê Bordosa, dizendo que 

precisa reduzir os parceiros, isso porque o vírus sendo passado por relações sexuais 

atingiria com mais facilidade pessoas com grande número de parceiros sexuais. A 

piada se dá pela cena final em que Angeli joga com o duplo sentido da palavra 

“reduzir”, que no caso seria reduzir a quantidade de parceiros, e a personagem 

reduz o tamanho deles. 

 Essa tira representa um momento em que a liberação sexual, não só 

feminina, começa a passar por um momento de restrição por conta os perigos 

causados por esse vírus que neste momento é ainda desconhecido. O pouco 

conhecimento e o grande poder de letalidade fizeram com que se criasse uma “aura” 

de paranoia entre as pessoas que tinham uma vida de mais liberdade sexual. A 

doença havia sido descoberta em 1984 pelos franceses, mas ainda possuía muita 

desinformação a respeito dela, durante os anos seguintes. Sendo conhecida como 

“peste gay, castigo divino; punição pela perversão sexual”134, o medo pesava 

principalmente entre as pessoas que tinham a vida como a de Rê Bordosa. 

Podemos ver essa questão no próximo quadrinho: 

                                            
134

 LIMA, Nonato. A AIDS e outras falas: uma reflexão sobre  metáforas e neologismos relacionados 
com doenças. Revista de Letras, n.22, v.1, 2000, p.98. 

FIGURA 56 RÊ BORDOSA E A AIDS 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.12 (1987,P.34) 
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Outro comportamento que pode ser observado através das tirinhas de Angeli é 

evidenciado pelo personagem Bibelô. Em seu encontro com Rê Bordosa, ela aceita 

ter relações sexuais com ele mediante o uso da camisinha, então Bibelô que 

“camisinha é coisa de viado”. Angeli através do humor, ao mesmo tempo que aponta 

que esse tipo de atitude existe a ridiculariza colocando o argumento preconceituoso 

de Bibelô como absurdo e incoerente. O vírus da AIDS não foi o único tema 

polêmico no qual Angeli abordou através das tirinhas de Rê Bordosa. 

  

4.4. GRAVIDEZ E ABORTO 
 

Em uma de suas histórias, ela vai ser retratada no drama da gravidez 

indesejada. Angeli mostra como a sociedade culpabiliza a mulher pela gravidez, e 

expressa os diversos dilemas que estas vivem quando se nessa situação:  

 

FIGURA 58 RÊ BORDOSA, BIBELÔ E A CAMISINHA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.12 (1987,P.34) 

FIGURA 57 RÊ BORDOSA E A AIDS 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.12 (1987,P.34) 
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     Na tirinha acima ela conta para o garçom Juvenal, seu amigo, que está 

grávida. O quadro seguinte mostra diversos homens no bar e todos recusam ser o 

pai do filho da personagem. A piada se refere ao fato de Rê Bordosa ter vários 

parceiros sexuais e mostrar que todos no bar já tiveram relações com ela num 

período recente. Mas ao mesmo tempo que utiliza do humor, Angeli também critica o 

fato de todos os homens se eximirem da responsabilidade da gravidez135. Esta 

história é acompanhada de outras tirinhas que vão complementar a discussão sobre 

a gravidez indesejada, aprofundando as tensões relacionadas ao fato. Veja abaixo a 

continuação da história, que se trata de uma sequência de tirinhas: 

 

 

                                            

135Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base no Censo Escolar de 2011, apontam que 
há 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento.  
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-tem-5-5-milhoes-de-criancas-sem-pai-no-registro 

FIGURA 60 RÊ BORDOSA GRÁVIDA 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.9 (1987,P.31) 
 

FIGURA 59 RÊ BORDOSA GRÁVIDA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.9 (1987,P.30) 
 

http://exame.abril.com.br/topicos/JUSTI�A
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Na FIGURA 60, Angeli mostra os dilemas internos vividos por Rê Bordosa que 

mesmo não querendo ter o filho se vê obrigada a assumir papel de mãe. Para provar 

ser uma “mulher forte” ela assume a responsabilidade em continuar sua gravidez. 

Mas já no segundo quadro ela é representada olhando para o chão e coçando a 

cabeça – sinal corporal de que está pensando sobre o assunto. No último quadro ela 

demonstra dúvida a respeito do assunto, e prefere guardar o endereço da clínica de 

aborto que estava escrito em um papel no chão. O riso acontece, pois, Angeli nos 

mostra que Rê Bordosa luta contra sua vontade e as expectativas que lhe é imposta 

por conta de seu gênero. No final da trama, o mito do “instinto materno” é quebrado 

e ela expõe sua verdadeira vontade, mesmo que ainda reticente.  

 Já na tira seguinte Angeli mostra qual é a reação da sociedade frente aborto.  

No bar, a personagem anuncia com naturalidade que não pode ter um filho, e que o 

jeito seria “fazer um aborto”. O homem que bebe com ela lhe aponta o dedo, e 

pergunta “mas onde está sua consciência cristã?”. E o gerador de riso é o fato de Rê 

Bordosa não argumentar sobre a questão com o homem, e sim dizer “está indo 

embora ali dentro daquele copo sujo”. 

 Nesta tira podemos perceber que o tema aborto era visto como um tabu 

relacionado a questão religiosa. A relação entre aborto e “consciência cristã” só pode 

ser entendida como direta se entendermos que o ele não é legalizado no país por 

conta da maioria cristã, que o condena. O fato de o personagem apelar para o lado 

religioso é a forma que Angeli encontrou de mostrar como a discussão sobre o tema 

é feita no país, se eximindo do confronto de argumentos como saúde pública ou 

FIGURA 61 RÊ BORDOSA ABORTO 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.9 (1987,P.31) 
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direito individual, passando direto para o terreno “não discutível” da religião136. Esse 

foco na “consciência cristã” é recorrente nas discussões que Angeli propõe sobre o 

assunto, isso porque ele busca evidenciar o fato de não haver argumentação para a 

criminalização do aborto a não ser pelos motivos religiosos. A resposta de Rê 

Bordosa deixa claro que sua vontade é de fazer o aborto independente do apelo do 

homem, pois somente estando bêbada é que pode expressar o que realmente sente 

em relação a sua gravidez, sua “consciência cristã” foi embora junto com o copo. 

 Após o enfrentamento de todos esses dilemas, a personagem resolve fazer o 

aborto, e Angeli continua colocando em evidência mais algumas complicações 

causadas por essa decisão: 

 

 

 

No primeiro quadro a personagem pergunta se é da clínica de abortos, e a 

voz no telefone responde “errou por pouco”, quando Rê Bordosa questiona “então, 

de onde fala?” a voz diz “ora, do açougue bife limpo.”. Ela recebe a resposta 

cabisbaixa, evidenciando a percepção da dificuldade em se fazer um aborto ilegal, 

visto as condições em que as clínicas clandestinas de aborto (conhecidas como 

“açougueiro”) funcionam. A constatação do perigo de fazer o procedimento, neste 

local de risco, deveria desencorajar a personagem a fazer o aborto, mas assim ela 

insiste. Após abortar, Angeli desenha a personagem ainda na clínica, pagando a 

conta do procedimento: 

 

                                            

136Angeli em entrevista a TRIP afirma ser a favor da legalização do aborto. 

FIGURA 62 RÊ BORDOSA ABORTO 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.9 (1987,P.31) 
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“Vai querer com ou sem culpa” é a frase na qual Angeli retoma todo o processo do 

aborto mostrando que mesmo Rê Bordosa não tendo apoio do pai (como vimos na 

primeira tira de sua gravidez) nem da família (como vemos em outras tirinhas da 

revista) a responsabilidade e principalmente a culpa pelo ato do aborto recairá 

somente sobre ela.  

 Depois de todos esses conflitos, Rê Bordosa faz o aborto e na próxima tira 

aparece em seu cenário habitual, na banheira. 

 

 

Este quadrinho expressa o retorno dela à vida cotidiana, já que está 

novamente cercada pelas bebidas e cigarro. No primeiro quadrinho ela afirma ter 

abortado, de modo a expressar que não se arrepende do que fez, e explica que já 

tem muitos problemas para conseguir cuidar de outro. No segundo e terceiro 

quadros vemos a reflexão, mesmo que implícita, de que foi melhor abortar que criar 

um filho nas condições em que ela vive. 

 Essa sequência de tirinhas no qual Angeli abordou da descoberta da gravidez 

FIGURA 63 RÊ BORDOSA ABORTO 3 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.9 (1987,P.32) 
 

FIGURA 64 RÊ BORDOSA APÓS O ABORTO 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N.9 (1987,P.32) 
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até os momentos seguintes após o aborto, coloca em evidencia dificuldades reais de 

mulheres. Passando desde a culpabilização pela gravidez - visto que ela tinha vários 

parceiros, e nenhum deles queria ao menos saber sobre o assunto -, até os 

percalços de se fazer um aborto inseguro num país em que ele era (e é) considerado 

crime. Deste modo, ele soube tratar tanto da gravidez como do aborto de maneira a 

colocar em pauta esses tabus que, quando debatidos, eram a luz de arraigados 

preconceitos de gênero. O fato de o assunto ter sido mostrado através do olhar da 

mulher que sofre em todo esse processo, e isso ter ocorrido com Rê Bordosa que 

era a personagem mais conhecida e apreciada pelos leitores, fez com se pudesse 

ver o problema de outro ponto de visto, do que geralmente era visto; o fato de ser 

uma personagem famosa e apreciada pelo público, e mostrá-la diante de 

dificuldades pode apresentar um ponto de vista diferente para a questão do aborto, 

que geralmente era tratado sob apenas um ponto de vista (“a consciência cristã”). 

4.5. CRISES EXISTENCIAIS  
 

Mas nem tudo eram certezas na vida de Rê Bordosa, entre o bar e a banheira 

ela geralmente passava por momentos de arrependimento pela vida que tinha, com 

nas tirinhas abaixo: 

 

FIGURA 65 RÊ BORDOSA NO ACHADOS E PERDIDOS 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.1 (2007, P.28) 
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Na primeira história (FIGURA 65) ela está em frente a um balcão tentando 

recuperar sua “vida perdida”. Falando com a atendente explica que perdeu “o valor”, 

a vida, o “corpo”, enfim, tudo. O riso acontece pois no último quadro o 

enquadramento se amplia e aparece o letreiro “Achados e Perdidos”. O duplo 

sentido do termo “perder” foi usado de modo a mostrar que Rê Bordosa está 

procurando o que “perdeu” no lugar errado. Isso mostra o desespero da personagem 

que já não sabe o que fazer para recuperar sua “vida perdida”. 

 Já na segunda tirinha (FIGURA 66) ela está com um mágico na banheira, e 

ele comenta que pode fazer desaparecer tudo o que quiser. Então a personagem 

pede a ele que desapareça com sua “consciência pesada”, “culpa, ansiedade, 

carência...”. Deste modo, Angeli evidencia que mesmo tendo liberdade sexual e 

sendo uma mulher independente ela não pode se livrar desses sentimentos, que 

ficam escondidos durante suas aventuras. Outra questão tratada por Angeli e o vício 

de Rê Bordosa em álcool. Em grande parte das histórias Rê Bordosa está bebendo 

muito álcool, e geralmente as piadas se dão por conta de seu estado alcoólico. Mas 

Angeli não deixa de abordar as dificuldades de Rê Bordosa em relação a esse vício. 

No quadrinho abaixo podemos ver um desses momentos: 

 

FIGURA 66 AS CRISES DE RÊ BORDOSA 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.4 (2008,P.22) 
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Em um raro momento retratada sozinha na cama, ela tem a expressão séria 

enquanto telefona para a Associação dos Alcoólicos Anônimos, a mais conhecida 

associação de ajuda aos viciados em álcool. A piada se dá pela uso polissêmico da 

palavra “anônimo” que na sigla da Associação dos Alcoólicos Anônimos faz 

referencia ao anonimato em relação a frequência nas reuniões, ou seja, há um 

acordo comum de que ninguém pode revelar quem são os frequentadores. Já na 

tirinha, Rê Bordosa imagina que o significado da palavra tenha relação com a 

característica da pessoa, alguém anônimo seria sinônimo de desconhecido pela 

sociedade, que não é seu caso, visto ser a personagem mais famosa de Angeli.  

 Na tirinha Angeli coloca a personagem num dos raros momentos em que 

reflete sobre o uso de álcool mostrando que tem consciência do que faz, e que 

talvez o faça por motivos que não são mostrados. Associando os dois quadrinhos 

podemos entender que o vício alcoolico está relacionado ao diversos problemas que 

ela enfrenta em silêncio: a ansiedade, culpa, carência, etc.   

Os “demônios” enfrentados pela personagem chegam ao extremo, de levá-la 

a uma tentativa de suicídio. Nesse momento extremo ela reflete sobre os erros que 

cometeu durante sua vida, e pensa como poderia ter sido diferente. Na próxima 

tirinha podemos ver: 

FIGURA 67 RÊ BORDOSA ALCOÓLATRA FAMOSA 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.1 (1007, P.29) 
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Ela é retratada na sacada de um prédio alto, evidenciando a tentativa de 

suicídio. Ali reflete no primeiro quadrinho “por que bebi, me droguei e transei tanto na 

vida? Tudo poderia ser diferente...”, no segundo quadro ela evidencia a vontade de 

ter sido uma “mulher normal”, e define essa normalidade como viver “apenas pra 

cozinhar, pra marido, limpar bunda de filho, ver novela...hoje seria feliz”. Até aí o 

quadrinho poderia ser visto como algo conservador, já que a representante da 

liberação sexual estaria arrependida pelas coisas que viveu. Então no último 

quadrinho Angeli surpreende “ou já teria pulado há muito tempo”. 

 A piada final ao mesmo tempo que surpreende, reafirma o que o leitor 

esperava da personagem. Sendo exemplo da liberação sexual seu arrependimento 

seria um tanto conservador. Quando Angeli, no último quadro, mostra que mesmo na 

hora extrema do suicídio ela percebe que talvez sua vida não tenha sido um erro, já 

que “ outra opção” para uma mulher seria uma vida “normal” casada e com filhos, 

recupera a ideia de que a liberação sexual mesmo com seus problemas não é de 

toda ruim. 

 Rê Bordosa vivia um momento de transformação na sociedade, e “como uma 

verdadeira pessoa vivendo os paradoxos da modernidade, também fez várias 

tentativas de morrer sem querer morrer”137. Ali ela pensa nos abortos que fez 

anteriormente: 

 

                                            

137SALLES, Maria Izabel Moreira. Rê Bordosa: uma feminista torturada e assassinada pelo seu autor. 
2008, XIX Encontro de História: Poder, Violência e Exclusão, São Paulo. Anais... São Paulo: 
ANPUH/SP – USP, 2008,  p.13. 

FIGURA 68 RÊ BORDOSA TENTATIVA DE SUICÍDIO 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.40) 
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A personagem se martiriza, afirmando ser “um poço de desacertos”. No 

segundo quadro relembra dos abortos feitos, dizendo “se ao menos tivesse tido... 

todos os filhos que abortei...”, dando a impressão de que está arrependida por ter 

feito os abortos, e se tivesse resolvidos ter os filhos talvez não estaria naquela 

situação. Mas novamente Angeli coloca no quadro final a surpresa “... faríamos um 

suicídio coletivo”.  

 Nesta história, Angeli consegue recuperar a discussão sobre o aborto, e até o 

segundo quadro evidenciar o suposto arrependimento da personagem. Neste quadro 

ele nos leva a recuperar o arquétipo de que a mulher teria “uma razão de viver” caso 

tivesse filhos. Mas a frase final demonstra que não é isso que Rê Bordosa pensa, 

ela queria ter tido os filhos para que todos eles se suicidassem junto com ela, pois 

independente da maternidade, ela ainda estaria em crise existencial. 

 Foi a personagem mais bem-sucedida, e por conta dela Angeli ficou muito 

famoso, as revistas com Rê Bordosa na capa eram as mais vendidas, visto que já a 

conheciam da Folha de São Paulo138. Mas o próprio quadrinista afirma que nunca 

pretender ser como o criador de Peanuts, e ter personagens que durassem toda a 

vida, afirmando estar de “saco cheio” de Rê Bordosa, ele resolve matar a 

personagem. 

 Angeli tem sentimentos ambíguos sobre o que realmente o teria levado a 

matá-la. Segundo ele, ele passou a odiá-la e começou a se ver obrigado a desenhá-

la, pois era a personagem preferida do público, mas tempos depois sentiu 

                                            

138SANTOS, Rodrigo Otávio. Op. Cit., p.294. 

FIGURA 69 RÊ BORDOSA TENTATIVA DE SUICÍDIO 2 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.40) 
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saudades139. Afirma que talvez, pelo fato de estar não gosta da personagem, no 

momento de desenhar sua morte tenha sido tão sádico e cruel. Ele poderia 

simplesmente ter parado de desenhá-la mas queria participar de sua morte140. O 

anúncio de sua morte gerou comoçao nacional, saindo em diversos jornais, e um 

exemplar inteiro foi dedicado ao caso. A edição especial da Chiclete com Banana  foi 

intitulada de Rê Bordosa: A morte da Porraloca (1987). 

  

 

 

A revista reunia os melhores momentos vividos pela personagem, passando 

desde seu primeiro marido, visita dos pais, gravidez, combate a AIDS e as melhores 

histórias de bar e banheira. Já no final da revista ela é retratada pendurada pelas 

mãos enquanto Angeli arranca um-a-um seus pelos pubianos. Angeli se transforma 

em Angeli the killer e usando o artifício da metalinguagem conversa com sua 

personagem. Em formato de sequência de tirinhas, ele entra em sua banheira, 

recebe massagem de Rê Bordosa pede para ela se despir e dançar mambô. 

 Depois disso a pendura e relembra alguns momentos que ela viveu. Mesmo 

correndo risco de morte ela não perde a piada, até o momento no qual Angeli chega 

numa ponte e então ela tenta resistir - mas o autor utiliza até um formato maior de 

                                            

139SILVA, Nadilson Manodel. Op. Cit., p.89 
140DOSSIE Rê Bordosa. Op. Cit. 

FIGURA 70 CAPA EDIÇÃO ESPECIAL  MORTE DA RÊ BORDOSA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE 
DA PORRALOCA (1987) 
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quadro para evidenciar a importância do momento -, ele a arremessa no rio: 

 

  

Mas 

 a partir dessa cena o autor se utiliza de um recurso bem interessante. Ele 
inicia a contar o que seria a verdadeira história de sua morte, a sua versão 
de fato. De acordo com essa interpretação ele não a teria matado porque 
ela sobreviveu à queda do rio

141
. 

 

A partir daí ele narra os diversos acontecimentos que ocorreram após a 

tentativa de homicídio. Segundo a história, ela foi salva por mendigos e então pega 

carona com um piromaníaco sendo quase queimada. Encontra abrigo em um 

convento, onde não consegue ficar por muito tempo, fuginfo para um bar “de 

negros”. Ali ela faz amizade com os homens, e é quase presa pela polícia, fugindo 

novamente. Cai de um prédio, e tem alucinações com o vírus da AIDS: 

                                            
141

 SILVA, Nadilson Manoel. Op. Cit. p.90. 

FIGURA 71 MORTE DA PORRALOCA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.53) 
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Fugindo do vírus, ela esbarra numa manifestação da TFP, e os radicais 

religiosos a perseguem. Ela foge para um bar onde ouve uma voz conhecida. Ali 

percebe que está no bar que costumava frequentar, e quem fala com ela é o garçom 

Juvenal, qual já tinham uma amizade consolidada. Ali Juvenal afirma que “a vida tá 

perigosa” e fala sobre casamento: 

 

Juvenal era sempre representado nas tiras da personagem, sendo o homem 

que ouvia seus lamentos e pagava sua bebida, e algumas vezes dormia com ela. 

Mesmo sendo “alérgica” ao casamento, ela aceita o pedido feito por Juvenal, e eles 

casam ali mesmo no bar. Desde o início, tão logo se casam Juvenal passa a ter um 

comportamento possessivo em relação a esposa. Ele começa falando de suas 

roupas, e com o tempo passa a gerir sua bebida e cigarro. 

FIGURA 72 VÍRUS DA AIDS 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.61) 
 

FIGURA 73 RÊ BORDOSA ENCONTRA JUVENAL 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.63) 
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O ciúmes e o controle sobre sua vida e o tédio eram costumeiros dentro 

desse casamento, e Rê Bordosa é retratada diversas vezes reclamando de seu 

estado civil. Angeli a coloca em uma situação de submissão ao marido, posição a 

qual a personagem sempre se opôs. A desenhando em frente a televisão, fazendo 

sátira aos casais entediados que passam o dia comendo e assistindo filmes, o golpe 

fatal  é um pedido feito pelo marido: 

 

 

A personagem não aguentou reproduzir o que se esperava de uma mulher: 

casar e ter filhos; ela explode antes por conta de um vírus letal: o tedius 

matrimonius. 

FIGURA 74 RÊ BORDOSA CASADA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.64) 

FIGURA 75 RÊ BORDOSA MORRE 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.66) 
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Morta de tédio por causa de seu matrimônio, Angeli pode dar o destino final genial a 

sua personagem mais querida pelo público.  

 Durante os três anos de vida da personagem, podemos ver a passagem por 

diversos momentos que podem ser entendidos como reflexo de algo real da 

sociedade. Diferente dos super-heróis ou de personagens infantis, Rê Bordosa vivia 

na cidade de São Paulo e contracenava com “tipos” de pessoas que eram inspiradas 

na realidade desse grande centro urbano. Como nos mostra Nadilson Manoel da 

Silva, as personagens  

mantêm uma relação bem estreita com a realidade em dois aspectos: elas 
sofrem influência direta do que está acontecendo na sociedade, são 
personagens históricos; outro aspecto é que são tão mortais quanto os 
homens comuns. Isso contribui para aproximá-las de seu público através de 
um 'realismo de reflexo, que encerra os fatos como representados de forma 
aparentemente livre de valores e realista'

142
 

 

Desse modo, através da Rê Bordosa podemos captar muito do que estava 

acontecendo às mulheres naquele momento.  Como afirma Angeli,ela não era 

somente uma crítica a um tipo de pessoa que ele não gostava, era também “uma 

                                            

142SILVA, Nadilson Manoel. Op. Cit., p.91. 

FIGURA 76 FUNERAL DA RÊ BORDOSA 
FONTE: CHICLETE COM BANANA ESPECIAL RÊ BORDOSA A MORTE DA PORRALOCA (1987, 
P.66) 
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constatação de uma evolução da mulher”143 

 O fato de as personagens de Angeli viverem tão próximos a realidade pode 

causar uma confusão entre o que seriam histórias realmente vividas pelas mulheres 

no período, com apenas fantasias do autor. Neste caso, o quadrinho pode ser visto 

como polissêmico em sua representação da realidade. Pensando na personagem da 

Rê Bordosa em termos gerais, podemos ver a reprodução de duas posições 

possíveis. 

 Em primeiro, percebemos que a vida de Rê Bordosa se resume a um ciclo 

literalmente vicioso. Ela passa do bar, para o sexo casual em seguida para a 

banheira, onde pode estar tanto com o parceiro, quanto de “ressaca” da noite 

anterior. Esse ciclo de divertimento e depois o arrependimento é uma representação 

recorrente nesses quadrinhos. Angeli poderia ter representado somente a parte da 

diversão no bar e das noites de liberdade sexual, mas não o fez. Na mídia voltada ao 

público feminino, neste momento, a mulher é mostrada como “liberada, capaz de 

demonstrar abertamente seu interesse por uma realização sexual fora do 

casamento”144. A personagem tem seu caráter trasngressor ao apontar que essa 

imagem não é totalizadora.  

 O fato de Angeli mostrar as tristezas, carências e contradições dessa mulher 

é interessante para que haja uma identificação das mulheres com a personagem. 

Essa identificação pode ser vista como um “alívio” para as mulheres da época, que 

se viam massacradas pela imposição de viver uma vida sexual “liberada”. Angeli, 

desnuda as contradições e angústias da sociedade ao expor a vida privada em seus 

quadrinhos. Mesmo que sem intenção, fez com que Rê Bordosa fosse um ícone 

para as mulheres do momento, que não estavam mais sozinhas nas dúvidas e 

dificuldades em compreender quais seriam seus novos papéis sociais a partir deste 

momento contexto. 

 Nesse momento já existe aceitação da sociedade de uma transformação do 

papel social feminino, mas os indivíduos ainda estão em trânsito, entre o papel 

tradicional e o inovador145. Isso Angeli mostra com a personagem Rê Bordosa, a 

qual pode ser uma representação das mulheres angustiadas pela pressão social em 

relação a qual deveria ser seu papel na sociedade. Mas o “baixo astral crônico” da 

                                            

143Ibidem, p.89. 
144SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.140. 
145Idem 
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personagem, também pode ser entendido como uma tentativa de Angeli em refletir 

sua expectativa em relação as mulheres. A tristeza e carência, recorrentes podem 

ser compreendidas como uma vontade do quadrinista como representante de um 

papel masculino. Existe a possibilidade de que muitas dessas mulheres estivessem 

resolvidas com esse “novo papel social” e que não se lamentassem pela vida de 

boêmia de sexualidade liberta; se esse for o caso, Angeli pode ter construído a 

personagem dessa maneira como modo de expressar sua “vontade”. A vontade de 

que as mulheres estivessem realmente vivendo essa crise e que não fossem tão 

autonomas e independentes quanto pareceriam. 

 Podemos pensar nisso vendo as cartas das leitoras, publicadas após a morte 

da personagem, na edição nº13 da revista regular. Até então, um espaço dominado 

por homens, dá voz a diversas mulheres que escreveram, um desses exemplos é o 

texto de Valéria Barros Nunes, do Distrito Federal: 

Ô Angeli? (sic)Que cê tá querendo fazer? Chamar a atenção? Criar 
polêmica? Já sei. Cê quer é revoltar todas as Rê Bordosas pra que elas 
escrevam pra você e te salvem das suas crises, né? Mate logo esse 
casamento que está aí dentro da sua cabeça e aproveite para fazer uma 
chacina e leve junto as moralidade machistas, a AIDS, os complexos de 
culpa, a raiva e o medo das mulheres e o baixo astral crônico da Rê. Cê deu 
vida a alguém (ou alguéns) que já existe por aí aos montes. A Rê já tem 
muito mais que três anos de existência. A Rê virou uma replicante pensante, 
e você não suporta isso. O Deus Criador todo poderoso tem que eliminar 
antes que seja fulminado. Matando a Rê você quebrou meu espelho. Agora 
são 7 anos de azar procê[...]

146
  

 

Essa leitora explicita que se identificou muito com a personagem, e não só ela, mas 

outras pessoas também, e afirma que Angeli deveria matar “as moralidades 

machistas” e “o baixo astral crônico” da personagem. Isso nos leva a compreender a 

identificação da leitora se dá, não por conta do comportamento depressivo de Rê 

Bordosa, mas pela vida de festas e liberdade. 

 Pensando nisso, como afirmei no primeiro capítulo, o humor pode ser 

entendido de maneiras diversas pelos leitores e cabe ao humorista (e também 

quadrinista neste caso) ter as habilidades necessárias para passar sua ideia. Deste 

modo, a representação de Rê Bordosa oscila entre uma interpretação conservadora 

– caso pensemos que as diversas crises da personagem estejam relacionadas à 

vontade de Angeli em representá-la desse modo – para refletir sua ideia, de que uma 

mulher que vive como ela não poderia se sentir plenamente feliz. Ou podemos 

                                            

146 CHICLETE COM BANANA, n. 13, p.38. 
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compreender como algo subversivo - sem entendermos os problemas de Rê 

Bordosa como a representação de algo real, e que trouxe “alívio” as diversas 

mulheres, que realmente viviam esse momento de angústia e tristeza relacionada à 

transformação de seus papéis sociais.  

 



124 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A intenção desta pesquisa foi compreender como o underground no Brasil 

representava a mulher de seu tempo. Partindo da ideia de que a década de 80 

marca um momento de grandes transformações, não só políticas, com o fim da 

ditadura, mas também de mudanças nos papéis de gênero. A revista Chiclete com 

Banana foi escolhida por conta deste caráter alternativo, ao ser feita por jovens que 

se identificavam com o movimento punk e representavam uma nova geração de 

humor no país. Ao mesmo tempo foi um sucesso editorial que abriu caminho para o 

que os quadrinhos adultos pudessem se consolidar como mercado possível. 

 A primeira personagem que saltou aos olhos foi Rê Bordosa, uma 

protagonista mulher, que era complexamente representada entre suas noitadas e 

crises. Mas com uma análise mais minuciosa do conteúdo dos quadrinhos foi 

possível perceber que nem todas as representações eram inovadoras como esta. 

 Enquanto Rê Bordosa era protagonista e abordava os diversos dilemas da 

mulher contemporânea, as outras representações não tratavam do tema de maneira. 

Como podemos ver no capítulo 3, em diversos momentos os quadrinistas se utilizam 

da representação da violência contra a mulher de maneira banalizada, o que 

contribui para naturalização das divisões de gênero, e da violência contra a mulher. 

 As representações misóginas e machistas mostradas na revista foram aqui 

apresentadas e colocadas em questão. Poucos autores que trabalharam com a 

Chiclete com Banana citaram tamanha violência representada nas histórias. Não 

podemos deixar de citar Nadilson Manoel da Silva que percebeu a personagem 

Mara Tara como uma representação do fetiche masculino, e Rê Bordosa como uma 

afronta aos valores patriarcais147. Para ele, a morte da segunda está extremamente 

relacionada à questão da masculinidade dos leitores e do próprio autor. Temos ainda 

o trabalho de Aline dos Santos que coloca a própria Rê Bordosa como uma síntese 

da representação feminina vista sob os olhares masculinos neste período. Para ela, 

a personagem representa um novo momento para a mulher, em que se torna 

protagonista, mas “mesmo numa estética e discurso inovadores, aporta uma nova 

perspectiva de misoginia”148. 

                                            
147

 SILVA, Nadilson Manoel. Op. Cit., p.90. 

148
 SANTOS, Aline Martins dos. Op. Cit., p.146. 
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Mesmo que alguns pesquisadores tenham percebido essas relações de 

gênero sendo tencionadas na revista, nenhum deles pode abordar o assunto de 

maneira aprofundada. Mara Tara e Rê Bordosa são as únicas mulheres que são 

personagens fixas da revista, sendo geralmente as mais estudadas.  

Neste trabalho pude mostrar não só as protagonistas - que eram pensadas 

em todos seus detalhes pelos quadrinistas -, como busquei compreender de que 

modo eram apresentadas as personagens secundárias. Deste modo pude perceber 

que nas protagonistas, como exemplo ainda, Rê Bordosa, há um cuidado maior de 

Angeli em não reproduzir conteúdos machistas e ultrapassados. Mas quando 

olhamos as personagens secundárias, há ainda o mesmo pensamento conservador 

sendo evidenciado, muitas vezes, sem intenção. 

Quando a pesquisa foi iniciada, principalmente nas leituras feitas sobre o 

underground havia uma ideia implícita de que não havia conflito em relação ao 

gênero, já que o movimento - principalmente nos Estados Unidos - estava 

estritamente ligado as lutas por emancipação feminina e LGBT e a pauta da 

liberdade sexual. Mas já no primeiro contato com a fonte essa ideia foi sendo 

colocada em cheque.  

O silêncio sobre as representações violentas da revista precisava ser 

quebrado, não para cobrar os artistas (que são atuantes até hoje), mas para mostrar 

que mesmo os cenários mais progressistas reproduzem as ideias conservadoras da 

sociedade, e que isto não pode ser negado, pois é um problema atual. Tão atual, 

que podemos perceber como exemplo, o livro Humor Paulistano que foi publicado 

em 2014, e ainda carrega muito dessa ideia de banalização e silenciamento sobre a 

violência contra a mulher. No livro, quando se escreve sobre a personagem Mara 

Tara afirma-se o seguinte: “Pudica, quando fica excitada transfigurasse numa mulher 

fatal”149,como vimos aqui as situações em que Mara Tara se transforma estão longe 

de ser excitantes, sendo retratos claros de violência sexual: 

                                            
149

 MENDES, Toninho; SANTOS, Roberto Elísio dos. Novo estilo de humor nasce em São Paulo. In: 

MENDES, Toninho. Op. Cit., p. 417. 



126 
 

 

 

 Não podemos recusar que em muitos casos eles sabiam que estavam 

“brincando” em areia movediça. Como o próprio Angeli comenta na entrevista a 

respeito da piada feita sobre violência doméstica. Mesmo sendo criticado ele afirmou 

ter sido mal interpretado, não compreendendo que talvez seu humor, neste caso, 

tenha tido um papel muito mais conservador que subversor. Quando se trata de 

humor as interpretações podem ser diversas, e essa é a beleza da complexidade 

presente na revista. O caráter violento não pode ser negligenciado em prol da 

importância estética e ideológica que a revista possuiu. 

 Mas também não podemos restringi-la a um produto cultural machista e 

misógino, pois em diversos momentos os quadrinistas tratam dos assuntos 

relacionados a gênero de maneira a trazer contribuições, mesmo que de um modo 

totalmente diferente do esperado pelos movimentos feministas. É interessante aqui 

mostrar como algumas representações humorísticas caminham no limite entre o 

conservador e o inovador. Utilizarei do exemplo das personagem As Skrotinhas, que 

não são publicadas na revista regular, mas têm uma edição especial para elas. Elas 

são a “versão feminina” dos Skrotinhos, um par de amigos que saem por todo lugar 

falando o que pensam sobre as pessoas.  

A história abaixo é parte da sequência de tirinhas intitulada “Cabeça de 

mulher”. O título nos remete ao arquétipo de que todas as mulheres pensam da 

mesma maneira, mas nas tirinhas vemos que a questão é outra. Veja abaixo: 

FIGURA 77 MARA TARA VIOLÊNCIA SEXUAL 
FONTE: CHICLETE COM BANANA N. 7 (1986. P.7) 
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Na primeira tirinha as amigas nos remetem a ideia de que homens e mulheres 

são essencialmente diferentes, o homem é mais “carnal” e pensa mais em sexo, 

enquanto a “mulher funciona diferente”. No quadro seguinte vemos que elas 

confirmam que as mulheres são diferentes por serem mais sentimentais, e guiadas 

pelas emoções, representando uma das ideias mais fixas a respeito do gênero 

feminino. O quadro final, mostra que os sentimentos de ambas no momento são os 

de “uma vontade terrível de passar a mão nessa bundinha”, ou seja, a emoção está 

associada ao sexo, não ao sentimentalismo. Deste modo Angeli descontrói 

totalmente a ideia fixa inicia, de que mulher é mais emocional e delicadeza, entre 

outros estereótipos de gênero, como falta de interesse em sexo, por exemplo. 

Outro exemplo, das mesmas personagens trata do assédio cometido por 

homens em ambientes cotidianos: 

 

 O homem comenta que elas são “moças bonitas”, remetendo as cantadas que 

as mulheres recebem na rua. Então elas questionam “bonitas? Só isso?”, e o 

homem começa a “aumentar” a intensidade dos elogios, enquanto as garotas 

continuam a afirmar “que ingênuo! Carrega mais!” e “tá muito infantil”. Na tira final o 

FIGURA 78 AS SKROTINHAS 1 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.7 (2008,P.22) 

FIGURA 79 AS SKROTINHAS 2 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.7 (2008,P.24) 
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homem é representado desesperado por não conseguir assediar as Skrotinhas. Ele 

fala “biscates, cadelinhas, piranhas [...]”, que são palavras usadas para assediar e 

que geralmente causam constrangimento e humilhação às mulheres. Aqui é o 

homem que se sente constrangido por não ter a capacidade de assediar as duas 

garotas. Neste caso, o humor leva o cotidiano ao extremo. Não seria normal a 

mulher responder a cantada e aceita-la, pois se trata de uma maneira simbólica dos 

homens reafirmarem sua supremacia “lembrando” as mulheres que são apenas 

objetos sexuais em sua visão. Aqui as Skrotinhas não veem nenhum problema nisso 

e não só respondem como ridicularizam o homem, por não conseguir atingi-las. 

Como podemos perceber no quadro final, elas dizem: “tá fraco, vai tentando!” “isso 

meu avô dizia pra mim!”, e continuam as comprar como nada tivesse ocorrido. 

 Angeli se utilizou de uma atitude extrema para mostrar uma situação de 

violência sexual. Talvez nem tenha havido intenção dele em problematizar o assédio, 

já que em toda revista vemos a banalização de violências até mais extremas. 

Mesmo que não tenha havido a intenção, ele utilizou da radicalização de uma 

situação cotidiana que acabou por ridicularizar o assédio às duas personagens no 

mercado. 

 Para finalizar desejo apresentar uma última tirinha, do personagem Bibelô, 

que utiliza da ironia e de uma situação levada ao limite para fazer uma crítica à 

sociedade:  

Na tira acima vemos que Angeli aborda de maneira incômoda e ácida a questão da 

violência física contra a mulher. Pelo primeiro quadro, entendemos que Bibelô foi 

mandado para delegacia, por bater em uma mulher. Ali o delegado pergunta qual 

motivo o levou a cometer o crime, e ele explica “ela não quis dar pra mim, seu 

delegado!”, a expressão do personagem é de indignação e humilhação, pois a 

 
FIGURA 80 BIBELÔ NA DELEGACIA 
FONTE: ANTOLOGIA CHICLETE COM BANANA N.6 (2008,P.28) 
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garota em questão se recusou a ter relações sexuais com ele. No terceiro quadro 

vemos que a reação do delegado não é a esperada, já que a justificativa pelo crime 

não é nem um pouco satisfatória. O delegado em vez de prender Bibelô responde 

“Que sacanagem! O senhor quer registrar uma queixa?”, apontando que concorda 

com o personagem.  

 Nesta tira Angeli trata da agressão física contra a mulher e no quadro final a 

atitude do delegado é inesperada causando surpresa no leitor. O estranhamento 

com a cena não se dá pela opinião do delegado, que se faz coerente, porque ambos 

são homens e mais velhos já se antevendo uma atitude conservadora. A surpresa se 

dá pelo fato de o delegado deixar sua opinião clara, não a acobertando, visto que 

teoricamente a justiça deve ser “imparcial”. Angeli, através dessa tirinha, consegue 

fazer uma crítica ferrenha a hipocrisia do sistema de justiça, que se propõe 

imparcial, mas geralmente se coloca frente aos interesses masculinos. O próprio 

devia perceber que a justiça geralmente beneficiava os homens nesses casos, e que 

muitas agressões, até mesmo feminicídios eram considerados pela justiça “crimes 

passionais”150. 

 Essa interpretação altamente crítica pode ser compreendida se pensarmos 

que o público da revista é uma juventude que vive a contracultura ou minimamente 

simpatiza com o movimento. Caso algumas dessas tirinhas fossem deslocadas 

desse contexto talvez seu entendimento pudesse ser mudado, e a própria piada não 

teria sentido. Pois em vez de ser vista como uma crítica ela poderia ser entendida 

como uma constatação de que Bibelô e o delegado estariam corretos, e então não 

haveria inversão do script, nem piada. 

 Enfim, podemos entender que as representações das mulheres mostradas na 

revista apontam para a reafirmação de diversos estereótipos de gênero, 

principalmente em relação ao papel da mulher como mero objeto sexual que está 

sempre relacionado ao homem, e a banalização da violência sexual e física. Em 

contraponto, a mesma revista também mostra um papel do humor que critica e 

coloca em questão as violências de gênero. Sendo uma revista totalmente produzida 

por homens, ela espelha tanto a visão machista ainda consolidada como o processo 

de compreensão e aceitação da liberação da mulher, que está ocorrendo no período. 

                                            
150

 Se define feminicídio como os assassinatos ocasionados contra a mulher por razões da condição 
de sexo feminino. Somente no ano de 2015 foi sancionada a lei que definia esse tipo de crime, até 
então os crimes de gênero eram classificados como homicídio comum. 
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A personagem Rê Bordosa, assim como as tirinhas de Bibelô tem papel fundamental 

para colocar os leitores da revista para pensarem sobre a fluidez dos papeis de 

gênero neste momento da história do país. Deste modo, podemos finalizar 

mostrando um espaço, mesmo que pretensamente progressista, é ainda muito 

conservador em relação ao machismo. Mas este lugar de ambiguidade é um bom 

espaço para percebermos um avanço nas representações femininas, mesmo que 

através de olhos masculinos. 
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