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A Gazetinha e os suplementos de histórias
em quadrinhos no Brasil

A Gazetinha and the comics newspapers’ supplements in Brazil

Roberto Elísio dos Santos
Waldomiro Vergueiro

Resumo: Os suplementos de histórias em quadrinhos surgiram no final 
do século XIX nos Estados Unidos, quando os jornais impressos se tor-
navam produtos de consumo de massa e a tecnologia de impressão pos-
sibilitava a publicação de ilustrações coloridas, que chamavam a atenção 
do público. No Brasil, este formato editorial teve entre seus primeiros 
títulos A Gazeta Edição Infantil, encartada no jornal paulistano A Ga-
zeta. A partir de um levantamento documental, foi realizado um estudo 
da trajetória desse veículo impresso e das histórias em quadrinhos nele 
publicadas.
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Abstract: Comics’ supplements emerged in the late 19th century in the 
United States, when printed newspapers became mass consumer pro-
ducts and the printing technology enabled the publication of colored 
illustrations, which drew attention of the public. In Brazil, this editorial 
format had among its first titles A Gazeta Edição Infantil, inserted in 
the São Paulo newspaper A Gazeta. From a documentary survey, it was 
conducted a study of the trajectory of this printed vehicle and the comics 
published inside this paper.
Keywords: A Gazetinha; newspapers’ supplements; comics; Brazil.

Introdução

Parte de uma pesquisa mais ampla sobre a produção editorial 
de histórias em quadrinhos no Brasil, o estudo sobre A Gaze-

tinha foi realizado junto ao Observatório de Histórias em Qua-
drinhos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo. Esse trabalho, de nível exploratório e que utilizou a 
técnica de pesquisa documental, foi feito a partir da consulta do 
acervo dessa publicação existente na Biblioteca da ECA-USP, que 
conta com exemplares do suplemento desde seu lançamento, em 
1928, até o início da década de 1940.

O objetivo dessa investigação reside, além da descrição da tra-
jetória do suplemento do jornal A Gazeta, na apresentação do de-
senvolvimento do mercado editorial de histórias em quadrinhos 
no Brasil ao longo dos anos 1930. Esse período reveste-se de im-
portância por marcar a diminuição da influência do modelo eu-
ropeu (principalmente francês), que cedeu lugar, paulatinamente, 
aos padrões norte-americanos de quadrinhos, seja no que concer-
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ne à linguagem desse produto cultural, seja em relação ao conteú-
do (histórias de aventuras) e aos formatos das publicações.

Esse texto trata, em primeiro lugar, do surgimento dos su-
plementos de histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, suas 
características e sua importância como produto cultural e de con-
sumo. Também foi abordada a criação de suplementos infantis 
de histórias em quadrinhos no Brasil. Em seguida, o foco recaiu 
sobre A Gazetinha e as fases que atravessou. Por último, são 
apresentadas e analisadas as histórias em quadrinhos (estadu-
nidenses, europeias e, principalmente, brasileiras), assim como 
os principais artistas brasileiros que trabalharam no periódico. 

Os suplementos de histórias em quadrinhos

Nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o XX, a pu-
blicação de ilustrações, charges, cartuns e narrativas sequenciais 
– denominadas comics ou funnies, por terem conteúdo humorís-
tico – tornou-se fundamental para a popularização dos jornais, 
inicialmente em edições dominicais. Gordon (1998, p. 7) afirma 
haver consenso entre os historiadores de que as tiras de quadri-
nhos se desenvolveram nos suplementos dominicais publicados 
por Joseph Pulitzer (New York World) e William Randolph He-
arst (New York Journal) para incrementar a circulação desses 
jornais. Seguindo a tradição das revistas humorísticas, como 
Puck e Judge, o jornal World criou em 1889 a página ilustrada 
The World’s Funny Side na edição de domingo (GORDON, 1998, 
p. 24). Blackbeard (s.d., p. 1-2), por sua vez, considera que a pri-
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meira influência dos quadrinhos veio dos espetáculos humorísti-
cos do vaudeville. Para esse autor:

Na época da aparição do primeiro suplemento cômico em 
cores da imprensa, no World de Nova York, em 24 de de-
zembro de 1893, ninguém havia contado uma narração 
ilustrada servindo-se de balões de diálogo explicativos e, 
menos ainda, pensado em relacionar esta fórmula com a 
ideia de personagens recorrentes através de sua publica-
ção continuada: se alguém houvesse feito, teria criado a 
primeira série de quadrinhos. 

Em 1895, o jornal nova-iorquino The New York World, recém-
-adquirido pelo empresário William Randolph Hearst, lançou um 
suplemento dominical ilustrado principalmente com painéis colo-
ridos. Intitulados Hogan’s Alley, esses desenhos eram feitos por 
Richard Felton Outcault (que deixou o World junto com outros 
profissionais) e tinham como destaque um garoto chinês, apelida-
do pelo público The Yellow Kid, em cuja camisola amarela eram 
inseridos os textos de sua fala (Figura 1). As confusões do persona-
gem ambientavam-se nos cortiços da cidade, que cresciam com a 
chegada de imigrantes de várias partes do mundo.

O suplemento de quadrinhos encartado na edição dominical 
logo seria um formato adotado por outros jornais dos Estados 
Unidos, no início do século XX, consolidando um espaço novo até 
então para as histórias em quadrinhos, como o The Chicago Sun-
day Tribune (abaixo). Os cartunistas contratados pelos órgãos de 
imprensa começaram a criar personagens e novos estilos gráficos, 
assim como formas narrativas inovadoras – fazendo experiências 
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com o uso da cor e com a organização das vinhetas. Cada página 
dos suplementos podia abrigar uma ou mais histórias diferentes, 
ocupando todo o espaço, metade dele ou até menos.

De acordo com Silva (2010, p. 191), “algumas páginas domi-
nicais ilustradas publicadas nesta época apresentavam formatos 
semelhantes a pôsteres com um conteúdo que retratava faixas 
humildes da população”. Ainda para esse autor:

A veiculação de sequências de tiras e quadros no espaço 
da página mostra uma adequação progressiva a valores 
culturais e espaços editoriais, nos quais o marketing e a 
publicidade estavam presentes como influências, levando 

Fig. 1. Suplementos dominicais do New York Journal (1896) e do Chicago 
Tribune (1906). Fonte: Acervo dos autores
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a uma configuração de tiras de acordo com o formato e a 
coexistência ao lado de anúncios (SILVA, 2010, p. 191).

Sobre a relação entre as histórias em quadrinhos e a publi-
cidade no início do século XX, Gordon (1998, p. 48-51) cons-
tata que Buster Brown, outra criação de Oultcaut, foi o primei-
ro personagem de tiras de quadrinhos a ter sua imagem usada 
para anunciar produtos, a exemplo dos sapatos produzidos pela 
Brown Shoes Company, a partir de 1902. Do ponto de vista gráfi-
co, teve início naquele momento uma intensa relação formal en-
tre os quadrinhos e as peças publicitárias impressas.

Apesar do sucesso junto aos leitores, as primeiras reações ne-
gativas ao formato dos suplementos dominicais nos Estados Uni-
dos começaram já no final do século XIX, quando grupos religio-
sos e conservadores argumentavam ser o domingo um momento 
que deveria ser dedicado totalmente ao recolhimento e à reflexão 
espiritual, e não à leitura de jornais. Já no começo do século XX, 
as críticas se dirigiam ao conteúdo desses veículos impressos, es-
pecialmente às histórias em quadrinhos, voltadas para o humor e 
com estilo caricatural, características que desagradavam educa-
dores, eruditos e moralistas.

O jornal The New York Times, por exemplo, publicou em 
1909 uma notícia sobre o discurso proferido por Percival Chubb, 
da Ethical Culture School, no encontro promovido pela New York 
Public School Kindergarten Association1. Na visão de Chubb, os 
quadrinhos publicados nos suplementos dominicais eram “o 
principal elemento de vulgarização da criança estadunidense” 

1. Comic supplements a menace, he says. The New York Times, 10/06/1909.
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e, consequentemente, deveriam ser banidos. Dois anos depois, 
esse crítico continuava sua cruzada, alertando a sociedade para 
os males das narrativas gráficas sequenciais, que ele considerava 
“ofensivas e perigosas” na sua influência sobre o comportamento 
das crianças2.

Essa postura contrária aos quadrinhos, com o tempo, expan-
diu-se para as revistas de quadrinhos (comic-books), atingindo o 
auge na década de 1950, com a publicação do livro Seduction of 
the innocent, do psicanalista Fredric Wertham (1972), espraian-
do-se para a Europa e chegando também ao Brasil. No entanto, 
a partir da década de 1990, essa percepção mudou radicalmente. 
Faraone (2001), por exemplo, estuda os suplementos de quadri-
nhos infantis brasileiros a partir da perspectiva de temas liga-
dos à cidadania presentes em seus conteúdos, que refletiriam as 
intenções de seus editores, ora com preocupação educativa, ora 
com objetivo de apenas entreter o leitor, como foi o caso de A 
Gazetinha. 

A Gazeta e seu suplemento infantil

Segundo Martins e Luca (2006, p. 37), “o jornalismo que 
marcou a Primeira República foi vibrante e decisivo nos destinos 
do país, muito embora tenha sido nesse mesmo período que a 
compra da opinião da imprensa pelo governo tornou-se rotina”. 
Mas a profissionalização da imprensa foi um fenômeno notável 
naquela época. Contribuíram para isso as inovações tecnológicas 
(linotipo e rotogravura, telégrafo internacional, fotografia, tele-

2. Comic supplements publicy denounced. The New York Times, 07/04/1911.
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fone etc.), a presença de jornalistas nas redações, substituindo 
aos poucos os literatos, os serviços das agências de notícias in-
ternacionais que chegavam ao Brasil, a instalação de agências de 
publicidade, a urbanização, o aumento de imigrantes vindos de 
várias partes do mundo e a diminuição do analfabetismo em fun-
ção do projeto educacional republicano.

Nesse contexto, o número de títulos em circulação aumentou, 
principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Verifica-se, 
também, a ampliação das tiragens e das edições diárias (jornais 
matutinos, vespertinos e noturnos), além da possibilidade de im-
pressão de vários “clichês” ao longo de um mesmo dia, conforme 
fatos relevantes iam acontecendo. Configura-se assim o quadro 
que Barbosa (2011, p. 19) denomina de “fábrica de notícias”. Se a 
imprensa do Império caracterizava-se pela opinião e pela precarie-
dade e efemeridade dos veículos de imprensa, os jornais da Repú-
blica constituem-se de empresas que oferecem informações para 
os leitores, além de caricaturas, charges e histórias em quadrinhos. 

Lançado em maio de 1906 por Adolfo Campos de Araújo, o 
diário paulistano A Gazeta tinha suas páginas ocupadas por mui-
to texto e poucas imagens. Depois de ser vendido algumas vezes 
ao longo da década seguinte, foi adquirido pelo jornalista Cásper 
Líbero, que alterou a diagramação e a padronização gráfica do 
jornal. Em 1930, o jornal começou a participar do Movimento 
Constitucionalista e, em represália, sua sede foi invadida e de-
predada por partidários de Getúlio Vargas. 

A indenização recebida do governo federal possibilitou a cons-
trução de um novo prédio e a importação de equipamentos de 
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impressão da Alemanha3. Com a eclosão da Revolução de 1932, 
quando as elites paulistas e mineiras, alijadas do poder, se insur-
giram contra o governo federal, esse veículo impresso engajou-se 
nessa guerra civil. A morte do proprietário, em 1943, interrompeu 
a trajetória do jornal, que entrou em um período de estagnação 
e decadência. A Fundação Cásper Líbero, entretanto, continuou 
ativa, criando o curso de Jornalismo, seguida da TV Gazeta e de 
outras atividades nas áreas da comunicação e do jornalismo.

3. http://fcl.com.br/fundacao/jornal-a-gazeta/ Site consultado em 24 de agosto 
de 2015.

Fig. 2. Capa do primeiro número do suplemento A 
Gazeta Edição Infantil. Fonte: Acervo da ECA-USP

http://fcl.com.br/fundacao/jornal-a-gazeta/
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Percebendo a necessidade de atender a diferentes segmentos 
do público, Cásper Líbero criou diversos cadernos, inclusive o de 
Esportes – que, em 1947, tornou-se A Gazeta Esportiva – e A Ga-
zeta Edição Infantil, direcionada às crianças. No formato tabloide, 
o título tinha inicialmente 16 páginas em cores (Figura 2), vendi-
do ao preço de 200 réis. Editado até 1950, esse suplemento trazia 
em suas páginas textos, divertimentos e histórias em quadrinhos 
produzidas nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, revelando 
artistas, personagens e histórias importantes no cenário mundial e 
nacional das narrativas gráficas sequenciais. Em seu primeiro nú-
mero, apresentava tiras do Gato Félix (Felix The Cat), criado por 
Pat Sullivan (1887-1933), e do garoto Tampinha (Little Jimmy), de 
James Swinnerton (1875-1974), entre outras histórias em quadri-
nhos feitas na época por artistas estadunidenses.

Histórias em quadrinhos publicadas em A Gazetinha

As primeiras narrativas sequenciais impressas brasileiras sur-
giram nos jornais impressos, ao longo da segunda metade do sécu-
lo XIX, sendo o pioneiro o artista ítalo-brasileiro Angelo Agostini 
(1843-1910). Como o leitor dessas publicações era o homem adul-
to – vivia-se na época em uma sociedade patriarcal –, os quadri-
nhos, embora tivessem cunho humorístico, tratavam de assuntos 
do cotidiano, da política, dos comportamentos coletivos, sendo 
publicados ao lado de textos que tratavam de assuntos políticos e 
econômicos. Não eram, portanto, voltados para o público infantil. 

Mas, com as mudanças ocorridas no final do século XIX, a so-
ciedade brasileira ganhava nova configuração. Como consequên-
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cia, e para atender às necessidades da propaganda comercial que 
surgia na época, os meios de comunicação impressos passaram a 
ser direcionados a públicos segmentados. Assim, foi lançado em 
5 de fevereiro de 1898 o Jornal da Infância, dirigido por José 
Lins de Almeida, tendo entre seus colaboradores o escritor Ma-
chado de Assis (1839-1908). Embora não contivesse quadrinhos, 
contava com ilustrações realizadas por Kalixto (Calisto Cordeiro, 
1877-1957) e Artur Lucas (?-1929). Essa iniciativa, no entanto, foi 
efêmera, totalizando apenas 20 edições. Mais longa foi a trajetó-
ria da revista O Tico-Tico, que circulou de 1905 até a década de 
1960, publicando em suas páginas quadrinhos de autores estran-
geiros e brasileiros (VERGUEIRO; SANTOS, 2005).

Se a referência cultural, na moda e no comportamento, du-
rante as décadas iniciais do século XX, vinha da Europa, a partir 
dos anos 1930, paulatinamente, a influência dos Estados Unidos 
passou a ser predominante na sociedade brasileira. Com o esgo-
tamento da política “café-com-leite” da República Velha (ampa-
rada no modelo agrário-exportador e tendo à frente uma lideran-
ça conservadora das elites paulistas e mineiras, que perdeu seu 
poder a partir da crise econômica de 1929), o país vislumbrou 
na industrialização a principal alternativa de desenvolvimento. 
A vitória do grupo liderado por Getúlio Vargas (1882-1954) na 
Revolução de 1930 guiou a elite nacional, cada vez mais, para 
perto do capitalismo norte-americano. A força da indústria cul-
tural americana (amparada no cinema de Hollywood, na música 
e nos quadrinhos) e as alianças forjadas durante a Segunda Guer-
ra Mundial selaram essa aproximação dos dois países.



IMAGINÁRIO! - ISSN 2237-6933 - N. 11 - Paraíba, dez. 2016               Capa - Expediente - Sumário  114

No âmbito da produção editorial de quadrinhos do Brasil, 
a influência norte-americana foi responsável pelas mudanças 
ocorridas nesse setor a partir do final da década de 1920. De 
acordo com Santos (2010, p. 23), a primeira publicação a seguir 
o padrão dos comics foi o semanário carioca Correio Universal, 
lançado em 1929, que em suas páginas trazia comic-strips de Os 
Sobrinhos do Capitão, Pinduca, de Carl Anderson (1865-1948), 
e Pafúncio e Marocas, de George McManus (1884-1954), entre 
outros personagens, além de material nacional.

Pode-se considerar a Gazeta Infantil, do jornal paulista A Ga-
zeta, como o ponto inicial e o mais importante dos suplementos 
de quadrinhos no Brasil. Inicialmente uma seção do periódico, 
criada em 1928, tornou-se um suplemento semanal a partir de 
12 de setembro do ano seguinte, com o título A Gazeta Edição 
Infantil, tendo passado, até 1950, por três fases. Na primeira, que 
durou até outubro de 1930, além de quadrinhos norte-america-
nos – a exemplo de Gato Félix (chamado inicialmente de Gato 
Estopim), Little Nemo (cujas histórias eram intituladas O sonho 
de Carlinhos), Little Jimmy, Thimble Theater, Polly, entre ou-
tros –, este suplemento também publicou material elaborado por 
artistas brasileiros: a partir da quinta edição, de 3 de outubro de 
1929, aparecia Piolin (Figura 3), personagem baseado no famoso 
palhaço brasileiro, desenhado por Gomez Dias e Nino Borges. 

Este último também foi autor de Bolinha e Bolonha (abaixo), 
personagens surgidos em março de 1930 – depois publicados nas 
páginas de O Tico-Tico, a partir de 1938 –, Jojoca e Rabicó, além 
do caipira Nhô Quim – elaborado para A Gazetinha em 1948 –, 
que não possuía nenhuma relação com a criação de Angelo Agos-
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tini. Nhô Quim foi transformado no símbolo do time de futebol 
XV de Piracicaba, com desenho do criador do primeiro fanzine 
brasileiro, Edson Rontani (1933-1997).

É possível perceber a influência dos comics norte-america-
nos sobre a edição de quadrinhos no Brasil, e não só pelas ti-
ras republicadas por aqui, mas, principalmente, nas mudanças 
introduzidas na linguagem das narrativas gráficas sequenciais: 
o quadrinho de humor com histórias curtas e autocontidas dá 
lugar aos enredos de aventura, serializados em vários capítulos. 
O modelo então vigente, derivado do quadrinho europeu, em que 
as legendas eram colocadas sob as vinhetas, foi substituído pelo 
americano, que emprega os balões de fala para os diálogos e os 

Fig. 3. Histórias em quadrinhos do palhaço Piolin e Bolinha e Bolonha
Fonte: Acervo da ECA-USP
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recordatórios para textos narrativos e as passagens de tempo e 
espaço. A incorporação desses elementos nas páginas de A Gaze-
ta Edição Infantil – que, em agosto de 1939 recebeu o subtítulo 
Edição Juvenil d’A Gazeta – passou pelo concurso realizado em 
maio de 1930, que apresentava uma tira de quadrinhos sem texto 
nos balões, os quais os leitores deveriam preencher para ganhar 
os prêmios oferecidos.

A Gazetinha voltou a circular de setembro de 1933 a março de 
1940, contando, a partir de agosto de 1937, com três edições se-
manais. Essa fase caracteriza-se pela publicação de tiras protago-
nizadas por Betty Boop, Brick Bradford e pelo Fantasma (Figura 
4), que apareceu em dezembro de 1936, apresentado como Uma 
alma do outro mundo. Entre outras comic-strips e adventure-s-
trips estadunidenses, o suplemento paulista introduziu no país 
as do Superman (Figura 4), em 17 de dezembro de 1938. 

Histórias completas produzidas para os comic-books logo 
ganharam as páginas nesse suplemento: uma semana depois de 
Superman, começaram a circular as histórias estreladas pelo má-
gico Zatara. Em abril de 1939, foi lançada a Edição Majestosa da 
Gazetinha, que dava destaque para esses dois personagens, além 
de As aventuras de Marco Polo. Superman foi o astro da história 
completa Herói do Circo, editada no quinto número da Edição 
Majestosa. 

O cinema estadunidense também se fazia presente na seção 
A Gazetinha em Hollywood, que trazia notícias sobre as estrelas 
e as produções cinematográficas, e nos quadrinhos de Rin-Tin-
-Tin e com a atriz infantil Shirley Temple. Outros atores de filmes 
holywoodianos, como Harold Lloyd (chamado de O Caixa d’Ócu-
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los) e o Gordo e o Magro, eram estrelas de narrativas gráficas 
sequenciais realizadas na Inglaterra e editadas no suplemento 
paulistano. As narrativas de terror se faziam presentes com His-
tórias Macabras, serializadas em uma página por edição e com o 
título em vermelho, como se fossem manchas de sangue (acima).

Além do material norte-americano, foram editados trabalhos 
realizados por quadrinhistas nacionais, como a adaptação para 
os quadrinhos dos personagens dos programas humorísticos ra-
diofônicos transmitidos pela Rádio Cultura de São Paulo, conce-
bidos pelo radialista Vital Fernandes da Silva (1903-1996), mais 
conhecido como Nhô Totico, nome do matuto que narrava as his-
tórias dos habitantes da Vila do Arrelia: os alunos da escolinha 
da Dona Olinda (o japonês Soko, o ítalo-brasileiro Mingau, o por-
tuguês Manuel, os garotos Mingote, Minguinho, entre outros) e 
os meninos travessos Chiquinho, Chicote e Chicória, criados para 
a Rádio Record em 1936. Esses personagens obtinham grande 
audiência entre os ouvintes paulistas.

Fig. 4. Quadrinhos estadunidenses de terror e aventura publicados
na Gazetinha. Fonte: Acervo da ECA-USP
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Nessa etapa do suplemento paulistano, merecem destaque os 
trabalhos realizados por Belmonte e Messias de Mello (...-1994). 
O primeiro artista, cujo nome verdadeiro era Benedito Bastos 
Barreto, nasceu em São Paulo em 1896 e faleceu na mesma ci-
dade em 1947. Ele criou, no início dos anos 1920, para o jornal 
Folha da Manhã (atualmente, Folha de S. Paulo), os cartuns com 
o personagem Juca Pato (homem franzino que usava terno preto 
e óculos redondos e, vítima da incompetência dos governos, sem-
pre fazia ou dizia algo que criticava a situação) e ilustrou os livros 
escritos por Monteiro Lobato (1882-1948). A partir de 1933, fez 
para A Gazetinha as histórias protagonizadas por Paulino e Albi-
na (Figura 5) e por Tutu, Titi e Totó, além de assumir a produção 
e ilustração do passatempo Carta Enigmática por um longo perí-
odo. Ao lado de quadrinhos e divertimentos, o periódico impres-
so apresentava temas patrióticos, como textos sobre datas cívicas 
e personalidades da história do país.

Fig. 5. Paulino e Albina, de Belmonte, e a adesão do jornal A Gazeta ao 
movimento constitucionalista de São Paulo em 1932. Fonte: Acervo da ECA-USP
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Já Messias de Mello iniciou sua carreira no jornal A Gazeta, 
em 1932. Para A Gazetinha, desenhou histórias do personagem 
Tutu em 1933 e, no ano seguinte, criou o Pão-duro (Figura 6), 
um malandro que quase sempre se dava mal e que, ao contrá-
rio do nome, não era sovina, apenas criava maneiras insólitas e 
malfadadas para ganhar dinheiro, tendo como cúmplice o amigo 
Gibimba. Ao lado do escritor Armando Brussolo, o artista reali-
zou, de 1936 a 1939, diversas histórias em quadrinhos serializa-
das, como Capitão Blood, Sherlock Holmes, o Homem Electrico 
(Figura 6), O Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros e A 
conquista das esmeraldas, na qual narrou a saga do bandeirante 
Fernão Dias. Também ilustrou O Raio da Morte, Bascomb – o 
Terror de Ferney, À Roda da Lua (baseado no livro de Júlio Ver-
ne), O enigma do espectro de James Hull e Audaz, o Demolidor 
(Figura 6), entre outros trabalhos feitos para esse suplemento. 

Fig. 6. Histórias em quadrinhos de aventura e de humor ilustradas por
Messias de Mello. Fonte: Acervos da ECA-USP e dos autores
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Como ilustrador, criou para o jornal A Gazeta Esportiva diversos 
personagens-símbolo dos times de futebol, como o Santo do São 
Paulo F.C., o Periquito do Palmeiras, a Macaca (Ponte Preta), o 
Menino Travesso (Juventus), o Mosqueteiro (Corinthians) etc. 
Em O Homem Electro e Audaz, o Demolidor há uma nítida se-
melhança com os quadrinhos de aventuras estadunidenses seria-
lizados em páginas dominicais, como Buck Rogers, Flash Gordon 
e Dick Tracy. 

Outra narrativa gráfica sequencial de grande relevância na 
história dos quadrinhos brasileiros foi A Garra Cinzenta (Figura 
7), elaborada por Francisco Armond (roteiro) e Renato de Aze-
vedo Silva (arte), lançada pela Gazetinha em julho de 1937. Uma 
mistura de policial, terror e ficção científica, o enredo era prota-

gonizado pelo gênio criminoso 
Garra Cinzenta, vilão vestido 
com roupa e chapéu pretos e 
com uma máscara de caveira, 
que desafiava a polícia com 
seus delitos. Essa história, 
desenhada com estilo realista 
(como o dos principais artis-
tas que realizaram as adven-
ture-strips, a exemplo de Alex 
Raymond e Harold Foster), 

Fig. 7. A Garra Cinzenta: série em 
quadrinhos influenciada pelos comics 
estadunidenses
Fonte: Acervo da ECA-USP
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chegou a ser publicada no México e na França e foi reeditada na 
década de 1970, no sexto número do Almanaque do Gibi 2a série 
(Nostalgia), de maio de 1977. 

É possível notar nessas histórias de aventura e suspense se-
rializadas elementos da modernidade e da urbanidade nos ob-
jetos e cenários, a exemplo de automóveis, telefones e edifícios, 
em conformidade com os filmes e seriados cinematográficos pro-
duzidos em Hollywood e os comics estadunidenses distribuídos 
pelos syndicates para publicações de vários países, inclusive no 
Brasil (até mesmo os nomes dos personagens eram anglófilos).

A terceira fase estendeu-se de março de 1948 a junho de 1950, 
sob a direção de Jerônimo Monteiro. Escritor e editor de publi-
cações de quadrinhos, responsável pela revista Pato Donald, lan-
çada pela Editora Abril em julho 
de 1950, Monteiro foi também 
roteirista – sendo de sua autoria 
as histórias protagonizadas pelo 
detetive Dick Peter, publicadas 
no jornal paulista Diário da 
Noite, a partir de 1947, desenha-
das por Abílio Correa, Messias 
de Mello e Jayme Cortez (1926-
1987). Nesta fase, o suplemento 
recebeu o título de A Gazeta Ju-
venil, chegando a ter, a partir de 

Fig. 8. Capa de A Gazeta Juvenil publi-
cada em 1949, com o subtítulo “O jornal 

da juventude brasileira”
Fonte: Acervo dos autores
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agosto de 1949, periodicidade quinzenal e 40 páginas por edição 
(Figura 8), apresentando quadrinhos feitos na Itália, ao lado da 
produção nacional em menor escala. No ano seguinte, entretan-
to, sua publicação foi descontinuada.

A Gazetinha voltou a circular mais algumas vezes, mas de for-
ma esporádica. De acordo com Faraoene (2001, p. 30), o suple-
mento voltou a ser publicado em formato tabloide de outubro de 
1991 a outubro de 1993 (Figura 9). Transformou-se, três anos de-
pois, em página dupla do jornal A Gazeta Esportiva. Em junho de 
1997, o suplemento retornou como tabloide encartado no jornal, 
até março de 2000, quando passou a ser editado como uma página 
da edição dominical no tamanho standard. Para essa pesquisadora 

Fig. 9. Capa da edição de A Gazetinha publicada em setembro de 1993 e página 
com a história em quadrinhos do garoto Pestinha, com espaços para o leitor 

acrescentar desenhos e textos próprios. Fonte: Acervo dos autores
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(2001, p. 30-31), é uma forte característica o renascer do jornal 
infantil, pois este veículo impresso depende da direção do jornal, 
responsável por fazer circular ou não um suplemento infantil. 

Considerações finais

A análise efetuada permite compreender a trajetória do suple-
mento infantil de quadrinhos A Gazetinha (como ficou conhecida 
pelo público) em seu contexto histórico. Fruto da crescente influ-
ência dos produtos culturais massivos de origem estadunidense, 
esse periódico impresso também correspondeu à inovação que 
ocorreu na imprensa brasileira nas primeiras décadas do século 
XX, especialmente no que se refere à segmentação do mercado 
editorial e ao desenvolvimento das técnicas de impressão.

Ao lado do Suplemento Juvenil (criado em 1933 pelo editor 
Adolfo Aizen) e de O Globo Juvenil (surgido em 1937, tendo 
como idealizador o jornalista e empresário Roberto Marinho), 
A Gazetinha foi um dos títulos pioneiros neste formato, sendo 
responsável pela disseminação de histórias em quadrinhos, na-
cionais e estrangeiras, no Brasil nas décadas de 1930 e 1940, for-
mando uma geração de leitores da Nona Arte.

Em relação ao conteúdo da publicação, pode-se evidenciar, 
principalmente na sua segunda fase, a importância que teve no 
lançamento de histórias protagonizadas pelos principais perso-
nagens dos comics estadunidenses (sendo exemplos Fantasma 
e Superman). Também é importante ressaltar que esse suple-
mento ajudou a difundir para o público brasileiro a linguagem 
mais moderna dos quadrinhos, como o uso de balões de fala e re-
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cordatórios, assim como de narrativas de aventuras serializadas 
em capítulos. Além disso, é relevante a sua contribuição para a 
produção e difusão do quadrinho nacional, especialmente os re-
alizados por Belmonte e Messias de Mello, artistas que merecem 
maior reconhecimento por seu trabalho. Por todos esses aspec-
tos, A Gazetinha tem direito a ser considerada como um veículo 
impresso de acentuada magnitude para a história e o desenvolvi-
mento dos quadrinhos no país.
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