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Ei, você aí!

Sabe o são histórias em 
quadrinhos? Aff! Que 

pergunta...



Óbvio, né?!
São histórias feitas 
em quadros.

O que talvez você não saiba é quando elas surgiram 
e como ficaram tão populares. Vamos conferir 
melhor essa história.



A ideia de usar desenhos 
sequenciais para contar uma 

história não é nova. Na 
verdade, vem desde a pré-

história.



Podemos dizer que a PRIMEIRA HISTÓRIA EM QUADRINHOS foi criada pelo 
artista norteamericano Richard Outcault, em 1895.

Yellow Kid (Menino Amarelo) foi a primeira história em quadrinhos a fazer 
sucesso nos Estados Unidos. A história trazia personagens fixos, balõezinhos de texto
e ação fragmentada em quadros.

A tirinha fazia tanto sucesso que os jornais chegavam a brigar para ter o Yellow
Kid em suas páginas.



Mickey Mouse, símbolo do império de Walt Disney, fez sua estreia 
num desenho animado de 1928. Só dois anos depois, em 1930, que ele 
virou tira de jornal. Com o sucesso inicial, o ratinho logo ganharia uma 

revista mensal, a Mickey Mouse Magazine.



Até aí, tudo bem. Mas... e os famosos 
super-heróis norteamericanos?



Próximo à entrada na 2ª Guerra, o
governo dos Estados Unidos usou os meios de
comunicação de massa para unificar a
população, despertar o nacionalismo e, claro,
fazer com que os inimigos parecessem
“monstros”.

As histórias em quadrinhos surgiram,
então, como forte meio de espalhar todas
essas ideias, justamente por terem valor de
compra bem acessível, cerca de 10 centavos
de dólar no período de Guerra.

Eram necessários, portanto,
personagens que representassem o
sentimento de patriotismo e de força
estadunidense em relação ao mundo. Assim
surgem o e...



...a .

As suas aventuras buscavam mostrar
que as mulheres possuíam potencial para
lutar por direitos iguais, resolver suas vidas
e, acima de tudo, mostrar que elas eram
capazes de se cuidar sozinhas.

Trajada com um uniforme com as
cores da bandeira estadunidense, ela
combatia o crime de forma astuta,
inteligente e sem precisar do uso de
violência, tentando deixar implícito no
imaginário da população a sensação de que o
país também agia dessa maneira em suas
relações diplomáticas.



Alguns 
formatos 

de
HQs



Tirinha – É caracterizada por uma série de poucos quadrinhos. É publicada regularmente
(normalmente diariamente ou semanalmente), em jornais, revistas e mais recentemente nas
páginas da Internet. Estrutura-se em enunciados curtos e traz um conteúdo em que predomina
a crítica a modos de comportamento, valores, sentimentos.



Comics – É o nome que se dá as já conhecidas histórias em quadrinhos norteamericanas. O termo em inglês
quer dizer “cômico”. Isso se explica pelo fato de que, originalmente, as histórias em quadrinhos eram, em sua
maioria, comédias. O nome pegou e hoje representa a forma como são chamados os quadrinhos
norteamericanos e seu estilo característico de desenho, ou seja, desenhos mais realistas, cheios de detalhes,
em geral muito coloridos.
As maiores editoras das comics americanas são as famosas e a .



Mangá – É o nome dado às histórias em quadrinhos japonesas. A palavra mangá é a junção de dois
vocábulos: man = involuntário e gá = imagem.
Os mangás são diferentes das comics não só por serem de origem japonesa, mas também em
muitos outros detalhes. Um dos mais notáveis é a ordem da leitura, que em um mangá é de trás
para frente, da direita para a esquerda.
Além disso, como os próprios japoneses costumam dizer, um mangá tem início, meio e fim.



Graphic novels (romances gráficos) – São histórias completas com início, meio e fim. Por 
serem histórias fechadas, são mais longas, com maior desenvolvimento. Não são periódicos, 
porém, como os filmes, podem adquirir uma sequência ou continuação, mas não são séries de 
banca. Seu formato e sua impressão também ganham mais destaque.  



Alguns quadrinistas brasileiros

Mauricio de Sousa

Carlos Ruas

Marcelo D’Salete
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