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RESUMO 

 

A expressão “Jornalismo em Quadrinhos” não é novidade. Porém, o gênero vem 

ganhando força atualmente, com um número grande de reportagens em quadrinhos sendo 

premiadas em eventos jornalísticos. Partindo da hipótese de que é uma forma do 

jornalismo se recolocar sem perder a credibilidade de apuração e reportagem, buscou-se 

neste trabalho analisar a narrativa jornalística da reportagem Meninas em jogo, sobretudo 

apontando para o potencial deste suporte para as reportagens que, muitas vezes, precisam 

desse filtro para mostrar a violência ou mesmo para contar uma história em que os 

personagens devem ter a sua identidade protegida. A HQ, escrita pela jornalista Andrea 

Dip, da Agência pública, venceu  o prêmio Tim Lopes de Jornalismo Investigativo em 

2014. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo; reportagem em quadrinhos; narrativa; análise 

crítica. 

 

 

1 A LINGUAGEM DOS QUADRINHOS E A NARRATIVA HÍBRIDA 

Histórias em quadrinhos sempre estiveram presentes nos jornais, em forma de 

charges e tiras. Porém, na década de 1990, a expressão “Jornalismo em Quadrinhos”(JQ) 

ficou conhecida com a reportagem Palestina (Imagem 2), do jornalista maltês Joe Sacco. 

A obra tratava sobre conflitos na Bósnia e na Faixa de Gaza. As matérias, que juntavam 

texto jornalístico com imagens e desenhos, como nas HQs, chegaram a ser publicadas na 

Folha de S.Paulo. 

Apesar de ser precursor da nomenclatura JQ, Sacco não foi o primeiro a usar a 

técnica. Joyce Brabner, em 1988, produziu um livro-reportagem em quadrinhos chamado 

Brought to Light. Entretanto, como a expressão Jornalismo em Quadrinhos ainda não era 

usada, a obra foi classificada como graphic docudrama (DUTRA, 2003). 

                                                 
1 Trabalho apresentado na GT 1 – Jornalismo do XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 3 a 5 de junho de 2019. 
2 Mestranda do PPGCOM / UFJF. Bolsista da Pró-Reitoria de Pesquisa em Pós-Graduação da UFJF e integrante do 

grupo de pesquisa Narrativas Mídiáticas e Dialogias, orientado pela Profa.Dra. Cláudia Thomé e pelo Prof. Dr.Marco 

Áurélio Reis. E-mail: laura.sanabio@gmail.com. 
3 Jornalista, mestre Comunicação e Cultura e doutora em Ciência da Literatura, professora da Facom/UFJF e do 

PPGCOM/UFJF, líder do grupo de pesquisa Narrativas Midiáticas e Dialogias 
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Em 1992, o sueco Art Spiegelman recebeu o prêmio Pulitzer por sua obra Maus. 

O livro, em formato de quadrinhos, falava, em um relato autobiográfico, sobre os 

sobreviventes do Holocausto na Suécia. Sete anos depois, na Alemanha, foi fundado o 

grupo Monogatari, que publicou duas importantes reportagens: Alltagsspionage, lançada 

em 2001, sobre Berlim e Operation Läckerli, em 2004, sobre Basileia, na Suíça. Um dos 

integrantes do grupo, Jens Harder, continuou trabalhando com jornalismo em quadrinhos 

e publicou o livro reportagem Cargo, com colegas alemães e israelenses.  

No Brasil, em 2007, o movimento estudantil da Bahia foi retratado em uma 

reportagem em quadrinhos de 30 páginas pelo jornal baiano A Tarde (Imagem 3). Em 

2010, o portal Globo.com lançou um JQ na sessão de esportes, falando sobre o 

tricampeonato da seleção masculina de vôlei, que aconteceu na Itália. 

Karina Dacol, em reportagem publicada na revista online da Cásper Líbero4, 

afirma, ainda no título, que “o quadrinho mostra e o jornalismo conta”. Essa diferença 

está relacionada ao grau de intervenção do narrador. Quanto mais ele conta (telling), mais 

ele intervém. Do mesmo modo, ao mostrar (showing) ele se isenta mais, pelo menos esse 

é o pressuposto. Ainda na mesma matéria, Dacol fala sobre como os repórteres de 

quadrinho deveriam se inspirar na obra e, principalmente, na linguagem de Joe Sacco. Ele 

não foi o primeiro a escrever uma reportagem em quadrinhos, mas redigiu o que foi 

considerado o marco para o chamado “Jornalismo em Quadrinhos” (JQ). Na reportagem 

Palestina- Uma nação ocupada (2010), Sacco contou com detalhes os conflitos que 

presenciou nos momentos de guerra entre Palestina e Israel. Em uma entrevista divulgada 

pelo jornal Estado de São Paulo, Sacco é questionado sobre como fez para evitar certa 

morbidez que seria possível ao retratar os massacres.  

Bem, não queria esfregar tudo na cara dos leitores. A coisa boa do desenho é 

que serve como filtro. Não sei quanto a você, mas se eu visse um filme com 

aquelas imagens... É de deixar doente. Mesmo fotografias, seria difícil ver um 

livro com fotografias de situações como aquelas. Com desenho, não se pode 

dizer que seja agradável, mas é possível olhar. Além disso, até onde sei, não 

há fotos daqueles massacres. Com o desenho, com acesso a fotografias de 

como eram as pessoas ou os campos de refugiados, você pode até certo ponto 

recriar isso. (COZER, Estadão, 2010). 

                                                 
4 Disponível em: <https://casperlibero.edu.br/revista-arruaca/historias-que-estao-gibi/>. Acesso em: 20 

maio 2017. 
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Para analisarmos as linguagens quadrinísticas precisamos, antes de tudo, levar em 

conta as tradições dos quadrinhos, o contrato entre leitor e o escritor e o contexto de sua 

produção. O professor Nadilson da Silva (2001), em seu artigo “Elementos para a análise 

das Histórias em Quadrinhos”, cita algumas das principais características linguísticas do 

gênero:  

Sobretudo, o que dá a marca da linguagem dos quadrinhos são os balões, o 

espaço onde a fala ou pensamentos dos personagens são inseridos. O uso dos 

balões delimita a diferença entre quadrinhos e qualquer outra forma de 

narrativa. Ao lado disso, algumas ferramentas lingüísticas são criadas para 

superar limitações específicas tais como a falta de som (Acevedo, 1990, p. 

132); por exemplo, como o tamanho das letras e tipos de balões que indicam a 

intensidade da voz. Isto permite que os leitores possam ‘escutar’ sem que 

nenhum som seja emitido. (SILVA, 2001, p.2). 

 

Nadilson também explica que alguns conceitos utilizados no estudo dos 

quadrinhos são provenientes da narrativa cinematográfica. A principal diferença entre um 

e outro é que no cinema as imagens se movimentam, enquanto as imagens do papel são 

estáticas. Os quadrinhos são classificados, nesse estudo, como bidimensionais, com falas 

e imagens, enquanto no cinema é acrescentada mais uma dimensão, o som. Para suprir 

essa necessidade de movimento, os desenhistas investem nos enquadramentos das 

histórias em quadrinhos e por isso, dividem as sequências em quadros e vinhetas. 

Seguindo essa trilha de aproximação entre gêneros, percebe-se ainda que o 

jornalismo em quadrinhos se aproxima, em alguns momentos, da linguagem do 

telejornalismo, na medida em que ambos se propõem a fazer um jornalismo com texto e 

imagens. A cada imagem corresponde um texto, sem descrição, mas de forma 

complementar, gerando uma narrativa que se ancora na memória discursiva de um público 

da atualidade acostumado às informações nas múltiplas telas. 

 

2 A AGÊNCIA PÚBLICA OS QUADRINHOS INVESTIGATIVOS 

A Agência Pública, fundada em 2011 por repórteres mulheres, é a primeira 

agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil, hospedada na internet, 

contando com doações de fundações privadas e financiamento coletivo para realizar suas 

reportagens. Entretanto, fica em destaque, no próprio site, que todas as pautas e todos os 

projetos são próprios e que “nenhum financiador pode interferir nas investigações ou ter 

acesso ao conteúdo produzido antes da publicação no nosso site”5.  

                                                 
5 Disponível em: https://apublica.org/transparencia/  

https://apublica.org/transparencia/
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A ideia tomou forma através de reportagens investigativas de interesse público, 

“incluindo todos os níveis de governo e as casas legislativas; os impactos sociais e 

ambientais de empresas, suas práticas de corrupção e de antitransparência; o Poder 

Judiciário, sua eficácia, transparência e equidade; e a violência contra populações 

vulneráveis na cidade e no campo”6.  

As matérias já foram publicadas em mais de 700 veículos de comunicação, 

contribuindo para a promoção de debates democráticos e para o acesso à informação. O 

site da Agência Pública7 conta com o acervo das reportagens multimídia, entrevistas 

realizadas com especialistas e personalidades públicas, vídeos, documentários, curtas, e 

projetos com levantamento de dados estatísticos, além de alguns quadros especiais. 

A HQ Meninas em Jogo foi a primeira reportagem em quadrinhos realizada pela 

Agência Pública em 2014. Depois disso, foram lançadas mais oito no site da Pública. Em 

junho de 2014, foi publicada A história de Jaílson, um operário da Copa8. No ano 

seguinte, foi ao ar a HQ Os pesadelos de Guantánamo9 feita pela revista americana 

Symbolia, que denunciava a violência contra militares mulheres nas prisões de Cuba. A 

Symbolia publicou mais três HQs: Compartimento 1310, sobre o desamparo de sem-tetos 

nos Estados Unidos; A história de Meera,11 conta a história de uma jovem nepalesa que 

caiu numa rede de tráfico de pessoas; Sequestrado na Síria12, que fala sobre um fotógrafo 

francês que ficou detido na Síria.  

Todas essas reportagens em quadrinhos, assim como Meninas em Jogo, foram 

publicadas no site da Agência Pública.  A série estudada no presente artigo foi lançada 

no dia 12 de maio de 2014, exatamente um mês antes do início dos jogos da Copa do 

Mundo. Dividida em cinco capítulos, a reportagem foi bastante difundida na web, com 

versão imprensa limitadíssima, como prêmio de crowdfunding13. A pesquisa e a matéria 

puderam ser feitas com o apoio do VII Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, 

no qual venceram na categoria "Violência sexual contra crianças e adolescentes no 

contexto da Copa do Mundo de 2014".  

                                                 
6 Disponível em: https://apublica.org/quem-somos/  
7 Disponível em: http://apublica.org. 
8 Disponível em: https://apublica.org/2014/07/a-historia-de-jailson-um-operario-da-copa/ 
9Disponível em: https://apublica.org/2015/07/os-pesadelos-de-guantanamo/ 
10 Disponível em: https://apublica.org/2015/09/compartimento-13/ 
11 Disponível em: https://apublica.org/2015/04/a-historia-de-meera/ 
12 Disponível em: https://apublica.org/2015/04/sequestrado-na-siria/ 
13 Forma de financiamento coletivo realizado por plataformas da internet 

https://apublica.org/quem-somos/
http://apublica.org/
https://apublica.org/2014/07/a-historia-de-jailson-um-operario-da-copa/
https://apublica.org/2015/07/os-pesadelos-de-guantanamo/
https://apublica.org/2015/09/compartimento-13/
https://apublica.org/2015/04/a-historia-de-meera/
https://apublica.org/2015/04/sequestrado-na-siria/
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Em entrevista ao Portal da Imprensa14, em 22 de maio de 2014, o quadrinista e a 

jornalista contaram que, durante a apuração da reportagem, já conversavam sobre as cenas 

e os personagens que entrariam na matéria.  Foram duas viagens de apenas dez dias ao 

Ceará para apurar os fatos. Por ser o primeiro trabalho dos dois envolvendo violência 

sexual contra crianças e adolescentes, eles foram orientados por profissionais 

especializados e contaram com apoio da própria Agência Pública e da ANDI, órgão 

organizador do Concurso Tim Lopes.  

Sobre o porquê de terem escolhidos os quadrinhos, De Maio disse que  

"A linguagem dos quadrinhos potencializa o poder de uma matéria investigativa, além de 

ter recursos visuais oportunos para essa pauta, como esconder a identidade das pessoas".  

Andrea, na entrevista, reiterou o pensamento do colega de trabalho e disse que aproxima 

a pauta do leitor: "É como se ele participasse de todo o processo de apuração, das 

conversas e da caminhada com os repórteres", afirma.  

Os profissionais contaram que não sofreram qualquer tipo de ameaça durante a 

realização dos trabalhos, mas que encontraram dificuldades para achar dados oficiais e 

para lidar com a desorganização de algumas instituições governamentais. 

 

3 MENINAS EM JOGO 

O presente trabalho apresenta uma análise do HQ Meninas em Jogo, a partir do 

percurso metodológico de Motta (2013), com foco nos aspectos que mostram o potencial 

deste suporte para as reportagens jornalísticas, ou seja, em que momentos o HQ viabiliza 

e se apresenta como uma alternativa para a narrativa jornalística que, no caso estudado, é 

sobre violência contra jovens.  

Luiz Gonzaga Motta, em seu livro Análise Crítica da Narrativa, fala do texto 

como uma obra aberta em construção de sentido. Motta (2013, p.12) afirma que a 

narrativa é um dispositivo argumentativo que tem a intenção de seduzir o leitor com 

intencionalidades implícitas e que, “por outro, ela é uma composição mais heterogênea 

que homogênea, revelando no processo de sua configuração correlações de poder e 

disputas pela cocriação e interpretação do sentido público dos eventos”.  A narrativa, 

potencializada pela linguagem, será usada, aqui, como forma de entender e “criar” uma 

                                                 
14  Disponível em: 

http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/65849/primeira+reportagem+em+hq+da+agencia+publi

ca+revela+bastidores+do+turismo+sexual+no+ce 
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realidade. Como Motta (2013, p.58) afirma sobre as narrativas, “precisamos estudá-las 

para melhor contá-las”. 

O primeiro passo seria identificar as partes componentes da estória. Estabelecer 

quais os principais conflitos, quais são os planos básicos de cada episódio, quais os pontos 

de virada e as conexões entre cada parte, os personagens principais e como se organiza o 

enredo. Os pontos de virada, segundo Motta (2010, p.143), acontecem quando “uma ação 

parcial abre uma bifurcação no percurso de uma personagem ou no transcurso da intriga: 

virtualidade (possíveis narrativos), atualização (realização ou não) e acabamento 

(alternativa que predominou)”. As transgressões e as rupturas também são muito 

importantes para a análise narrativa, principalmente no que tange os momentos de maior 

tensão, classificados como pontos de ataque.  

A denúncia sobre abusos sexuais de crianças e adolescente no Ceará, feita em 

março de 2013, veio a público em uma entrevista, publicada pela própria Agência Pública. 

Para dar continuidade ao que seria a reportagem, Andrea buscou ajuda com Alexandre Di 

Maio e eles, juntos, conquistaram a bolsa do Prêmio Tim Lopes de Jornalismo 

Investigativo. A matéria visava apresentar o que acontecia durante os jogos e que não era 

tão veiculado na grande mídia.  

Durante três meses, Dip e Di Maio percorreram algumas cidades do Ceará em 

busca da teia de exploração sexual de crianças e adolescentes, que possivelmente se 

agravaria com a chegada da competição mundial. Durante a matéria, eles mostram que o 

problema é muito mais profundo do que apenas uma situação que ocorreria durante os 

jogos da Copa. A realidade econômica do Ceará não era favorável, era a pior seca dos 

últimos 50 anos (fato mencionado logo no primeiro quadrinho) e a realidade da 

exploração sexual se estende há anos. Andrea, durante a reportagem, mostra dados e 

histórias sobre o assunto abordado.  

Na análise narrativa, Motta (2013) reforça a importância de se analisar a 

frequência das palavras-chave.  As palavras “violência” e “exploração” aparecem 

frequentemente e estabelecem conexões entre as partes dos conflitos com os pontos de 

ataque, que são as ações que modificam a estória. Os verbos, adjetivos e o vocabulário 

utilizados durante toda a reportagem também exercem um papel importante na narrativa. 

Por exemplo, na página 11, ao falar sobre o procedimento padrão para fazer uma 

denúncia, Andrea afirma: “Teoricamente, o fluxo de uma denúncia de exploração sexual 

deveria ser este-baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente”. Na mesma página, a 
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repórter mostra o passo a passo de como fazer as denúncias, porém, ao longo da 

reportagem, ela mostra que, na realidade, não acontece daquela forma, justificando o uso 

da palavra “teoricamente” logo no início de sua frase. 

A frequente utilização de flashbacks, principalmente quando se trata dos 

depoimentos dos personagens, é uma importante ferramenta na construção dos planos 

básicos de cada episódio e na organização do enredo. Por exemplo, ao contar a história 

de Mariana (que teve seu nome trocado), Andrea, na página 19, opta por deixar a menina 

reconstituir a cena que teve em diálogo com a avó, contando sobre os abusos que sofria: 

“ Vó, ele queria fazer coisa comigo, pegar nas minhas partes”. Na fala seguinte, ela volta 

ao momento em que a garota estava conversando com a repórter, quando completa: “ela 

achou que era minha mentira, disse que eu estava inventando”. Ao retomar e desenhar a 

história da menina, a repórter aproxima o leitor do ocorrido. Essa aproximação poderia 

ser feita em um jornal televisivo, por exemplo, com uma simulação ou reconstituição de 

um crime. 

Na análise da HQ Meninas em Jogo foi possível detectar ainda que os personagens 

não aparecem com frequência em quadros diferentes, com exceção da repórter, esta sim 

onipresente. Em cada situação são mostrados novos personagens, cada um escolhido por 

um motivo diferente. Dentre eles, podemos encontrar delegados, funcionários de órgãos 

oficiais, como Conselho Tutelar, juízes, e ainda as meninas que se prostituem, donos de 

casas noturnas e de casas de prostituição e membros da comunidade. Os personagens, na 

maioria das vezes, são identificados pelo nome, sobrenome e profissão, além da imagem 

desenhada, que a autora diz ser fiel à fisionomia da pessoa, com exceção das meninas 

entrevistadas em abrigos, que têm o rosto e o nome trocados, para terem suas identidades 

preservadas. Essa medida foi tomada para proteger as vítimas, menores de idade. A 

repórter sempre deixa escrito nos quadrinhos quando ocorre alguma mudança de nome 

ou do rosto desenhado, geralmente identificando com um asterisco e com a explicação da 

troca.  

No jornalismo em quadrinhos, essa proteção vai além da troca de nomes. É 

possível representar as vítimas e os menores de idade com outras imagens, sem perder a 

humanização do que está sendo contato, uma vez que há uma figura ali representada, 

mesmo que não com os mesmos traços físicos do que as fontes da reportagem. O 

quadrinho informa o que aconteceu nessas imagens também, mesmo que trocadas, mas 
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que carregam elementos importantes, como expressões faciais de tristeza, de espanto, de 

dor, e sobretudo quando mostra que as vítimas eram crianças. 

Dentro do enredo, Andrea é narradora personagem. Isso fica evidente na narração 

em primeira pessoa e na relação íntima que a autora estabelece com outros elementos da 

narrativa. Através de caracterizações e até mesmo de desenhos, é possível observar traços 

de subjetividade e de emoção na narração, situação que não ocorreria com um narrador 

que não presenciou os fatos. Na página 18 da HQ, ao mostrar o diálogo entre uma jovem 

e a repórter, a conversa toda da jornalista é registrada, e não somente as perguntas, como 

se daria em um jornal tradicional. A garota diz: “Suas tatuagens são lindas! Muito chique, 

parece da capricho”. E Andrea responde: “Puxa, muito obrigada! Quantos anos você tem, 

Mariana?”. 

Ao falar da escolha das fontes e das restrições que ela mesma se impôs, Andrea 

exerce um papel muito importante na narração, que o de explicar para o leitor o porquê 

de algumas decisões terem sido tomadas. Em uma matéria sobre exploração sexual de 

crianças e adolescentes, era esperado que aparecesse pelo menos algum depoimento no 

local onde isso tudo era mais recorrente, ou seja, a rua. Ela explica o motivo de não tê-lo 

feito e mostra a entrevista em outro lugar. 

O bastidor entra nos quadrinhos como mais uma marca de aproximação com o 

chamado jornalismo midiatizado (PICCININ E SOSTER, 2012), que apresenta entre suas 

características a autorreferencialidade, a correferencialidade, a descentralização, a 

atorização e a dialogia. (PICCININ E SOSTER, 2012, p. 121). A atorização e a dialogia 

estão presentes no jornalismo em quadrinhos do HQ Meninas em Jogo. A atorização 

acontece no jornalismo  quando o jornalista “deixa o lugar de referência e se coloca como 

protagonista do acontecimento” (SOSTER, 2013). 

Temos a impressão de que Andrea exerce, ainda, o papel de narradora onipresente, 

principalmente quando ocorrem os flashbacks. A reconstrução de cada cena é feita como 

se ela e o quadrinista estivessem lá na hora que ocorreu o fato, dando veracidade aos 

desenhos. Essa sensação de onipresença é característica importante também no 

telejornalismo, em que o repórter aparece no local do fato que está sendo noticiado.  

O direito de fala conquistado quando a jornalista se mostra personagem, segundo 

Motta (2013), deve ser analisado como uma estratégia narrativa do jornalismo. O autor 

defende que é preciso levar em conta pelo menos três diferentes vozes que são sobrepostas 

na comunicação jornalística. A primeira diz respeito ao veículo de comunicação, que 
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possui interesses comerciais e ideológicos. A segunda se refere aos jornalistas, 

englobando, editores, repórteres, apresentadores e ilustradores, que tecem a história e 

negociam com as fontes e com o jornal. O fato de a matéria ser ou não assinada pelo 

jornalista que a escreve pode ser analisado como um discurso de poder. E a terceira é 

relacionada ao personagem. O jornalista-personagem, que antes era fonte, passa a 

hierarquizar os fatos e se posicionar pessoalmente em relação aos personagens e às suas 

características. Segundo Motta, a interferência não é linear, mas ocorre de cima para baixo 

e “no decorrer do processo de enunciação de cada assunto reportado, esses três narradores 

levam a cabo uma negociação simbólica e política com os outros narradores pelo poder 

de voz” (MOTTA, 2013, p.109). Nesse âmbito, nos interessa analisar a evolução do 

conflito, forças políticas, econômicas, religiosas ou psicológicas.   

A vítimas são bem caracterizadas. A meninas que sofrem com a exploração sexual 

são desenhadas com certo sofrimento no rosto e deixam a dor transparecer, 

principalmente, nas falas. Elas, na maioria das vezes, começaram a sofrer abusos desde 

muito pequenas e não obtiveram o apoio necessário na época. Muitas vezes essa ausência 

de suporte é caracterizada como vilã na trama.  

Policiais que fingem não ver uma situação e órgãos oficiais negligentes também 

são mostrados como vilões. Porém, os vilões principais, que são os exploradores, não 

foram entrevistados e não são nomeados durante a reportagem. Essa identificação de 

abusadores só acontece duas vezes durante toda a matéria: quando a autora mostra um 

homem estrangeiro falando na boate, quando um dos entrevistados fala sobre o zelador 

de uma escola que foi flagrado abusando de uma aluna e aponta para o abusador, que não 

tem sua imagem desenhada nos quadrinhos. 

Um dos principais recursos utilizados para a construção do real é o uso das 

imagens, colocando rosto em todos os personagens. Isso não seria possível, por exemplo, 

se a reportagem fosse feita para TV, pois haveria a necessidade de preservar a face das 

vítimas.  

Essa prova de fidelidade se mostra muito presente nos desenhos, como fica 

evidente na própria representação da imagem da Andrea Dip. Como dito na análise 

anterior, ela foi desenhada com todas as suas tatuagens e com traços que permitem ao 

leitor reconhecê-la, caso a tenha visto antes. Dar rostos às pessoas aproxima o leitor da 

situação e causa maior empatia ao ler a história. Na última página, o desenhista Alexandre 

Di Maio nos mostra algo além dos números. Dizer que 165 crianças e adolescentes sofrem 
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abuso sexual por dia no Brasil é um dado chocante. Porém, ele se torna ainda mais pesado 

se observarmos 165 crianças e adolescentes desenhados em uma página, todas com rostos 

diferentes, algumas sorrindo, outras conversando. A imagem tem o potencial de gerar 

ainda mais impacto, pela empatia que pode causar no leitor, ao ver que são rostos de 

crianças ainda, em um relato de tanta violência. 

Andrea não abre mão da parte jornalística que mostra dados estatísticos, citando 

frequentemente órgãos institucionais de conhecimento público, como Ministério Público, 

e a legislação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente além de outras instituições 

que têm pesquisas afins ao objeto de pesquisa da autora. A própria citação das fontes, 

como na página 23 da HQ, mostra um compromisso com a verdade. Dar nome aos locais 

e às pessoas entrevistadas também é uma estratégia válida para mostrar que se tratam de 

pessoas reais, que vivem em lugares que existem, e que tudo o que foi mostrado é uma 

realidade que acontece perto de nós. 

A referência temporal insere o leitor no ritmo da narradora. Mostrando a data, ela 

dá um tom mais preciso em suas falas e situa os espectadores no tempo e no espaço, como 

faz na página 25 da HQ. Andrea registra seu esforço de reportagem quando mostra a cena 

em que tenta falar com Carol, responsável pela delegacia, mas não consegue. Ela, então, 

mostra quantas vezes e quando tentou falar com ela, mostrando nos balões “Em casa, 

terça”, “redação da Agência Pública, quarta”, “redação da Agência Pública, sexta”. Há, 

portanto, um registro não apenas do fato noticiado, mas de toda a produção da reportagem 

e das dificuldades encontradas em obter informações e depoimentos na pauta sobre a 

violência. 

Além das constantes atualizações sobre o local onde foi dada uma entrevista ou 

sobre onde uma determinada cena aconteceu, um fato chama a atenção.  Na página 16 da 

HQ, Andrea mostra o entorno do estádio Castelão, em Fortaleza, com cenas desenhadas 

a partir de imagens do Google Maps, uma ferramenta bastante conhecida pelos leitores. 

Ao fazer uma checagem no Google Maps, podemos observar que os quadrinhos foram 

bem fieis ao mostrado na plataforma., como podemos ver nas imagens 1 e 2 a seguir: 
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Imagem 1: entorno do estádio Castelão nos quadrinhos 

 

Fonte: apublica.org 

 

Imagem 2: fotos do entorno do estádio Castelão pelo Google Maps 

 

Fonte: Google maps, acessado em https://goo.gl/ydPjSU  

 

A simulação da lógica narrativa telejornalística, misturada a traços de quadrinhos 

e cinema, também é uma estratégia utilizada pela autora para mostrar a complexidade do 

tema abordado. O problema é mostrado em dois diferentes níveis: o da violência em si e 

o da cobertura jornalística.  

Na cobertura jornalística, Andrea se mostra engajada a fazer uma reportagem 

grande para ter maior repercussão. Isso fica evidente pela primeira vez ainda nos 

primeiros quadrinhos. A jornalista já havia feito uma matéria sobre o tema em março de 

2013 e poderia não ter seguido em frente nas investigações, já que o assunto já tinha sido 

https://goo.gl/ydPjSU
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tratado em seu trabalho anterior. Porém, ela diz que “A gente publicou a entrevista, mas 

essa história do tráfico de meninas para a Copa não sai da minha cabeça”. Andrea reafirma 

essa vontade de mostrar de forma mais aprofundada a história depois de viver uma 

situação em que uma menor de idade estava com um homem no restaurante, eles 

procuram ajuda, e as pessoas dizem não poder ajudar (página 11). Ela não desiste da 

história e diz: “mas não era o fim. Era só o começo”. 

No que diz respeito à violência em si, grande parte do problema se mostra reflexo 

da realidade pobre da maioria das meninas nessa situação e a pobreza do próprio 

município, que não conta com políticas públicas voltadas para a conscientização das 

pessoas. O Estado falho, o crime organizado e sustentado por estrangeiros, pessoas que 

querem ajudar, mas que não podem passar por cima de todas essas questões. Fica a moral 

da história de que a complexidade da situação foge ao controle do cidadão comum, mas 

que existem, sim, pessoas e organizações que lutam para que a realidade mude e para que 

as crianças e os adolescentes possam ter uma vida normal, longe dessa triste realidade. 

 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mistura de diferentes gêneros não é novidade, principalmente se considerarmos 

o entrelaçamento entre literatura e jornalismo. Mas em Meninas em Jogo isso se faz de 

forma diferenciada. A reportagem em quadrinho se apropria tanto do jornalismo 

tradicional, com lead e sublead, quanto de outras características narrativa, como o 

narrador personagem. Além disso, ainda soma a imagem dos quadrinhos, formando um 

produto singular que pode gerar interesse maior por parte do público. Neste trabalho, além 

das características de mídia e literatura, agrega-se um elemento importante, que é a 

narrativa na web.  

O acesso gratuito e irrestrito à plataforma onde foi publicada a reportagem facilita 

sua disseminação. Entretanto, ainda não são todos os veículos de comunicação que usam 

esse artifício. A Agência Pública é uma organização de jornalismo independente que não 

tem jornal fixo e a maioria das reportagens nem chega a ser impressa, o que pode dificultar 

o acesso dos leitores a essas produções. A dificuldade de veiculação das reportagens em 

HQ em grandes jornais se deve, em grande parte, ao alto custo de impressão. Por isso, a 

sua publicação em sites da internet é uma boa ideia para manter sua circulação. 

Na pesquisa foi possível detectar estratégias narrativas que buscam garantir a 

credibilidade das obras apresentadas em formato de quadrinhos, seja no efeito de real, ou 
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nos registros precisos de tempo e de espaço. O fato de Meninas em Jogo ter ganhado um 

prêmio de jornalismo investigativo reforça essa tese. A estética quadrinista, que poderia 

gerar dúvida sobre a separação entre jornalismo-realidade e quadrinho-ficção, mostra-se 

um complemento enriquecedor para a construção jornalística em si.   

A credibilidade jornalística é confirmada, no exemplo dessa reportagem, não só 

pela credibilidade da jornalista que a escreveu, mas principalmente pelos dados utilizados 

e comprovados durante a matéria. O papel da Agência Pública também é fundamental, 

pois é uma instituição reconhecida pelos trabalhos de jornalismo investigativo, o que gera 

confiança por parte do leitor.  

Ainda que de maneira tímida, as matérias jornalísticas em HQ vêm ganhando 

espaço no Brasil e no mundo. Na própria Agência Pública foram publicadas oito 

reportagens em quadrinhos nos últimos quatro anos. 

Esse aumento pode ser resultado de um material mais atrativo se comparado ao 

modelo tradicional, podendo gerar maior identificação dos leitores com relação aos 

entrevistados e uma maior empatia quando se trata da história de cada um dos 

personagens. O fato de mostrarem, mesmo que através de desenhos, rostos e cenas pode 

contribuir bastante para o entendimento e para o interesse do leitor. 

A leitura completa dos quadrinhos precisa da junção de dois códigos: o linguístico 

e o imagético. Durante a própria reportagem podemos reparar no uso de gírias e de 

expressões tais quais usadas pelas próximas vítimas e nem mesmo as personagens de 

órgãos oficiais possui uma linguagem rebuscada. Por vezes, em entrevistas televisivas, 

policiais e delegados, por exemplo, usam palavras que não são utilizadas cotidianamente 

e que não são de domínio do público.  

Um outro aspecto que diferencia a reportagem em quadrinhos dos demais modos 

de comunicação é o poder que o leitor tem de dar o seu próprio ritmo à leitura. Ao 

contrário da televisão, os leitores podem controlar a velocidade da leitura e podem até 

mesmo ler em outra ordem, antecipando ou adiando uma cena, sem separar imagem de 

texto, pois, nos quadrinhos, os elementos são interdependentes. E, diferente do jornal 

diário, o público conta com uma série de imagens que não estão disponíveis nos veículos 

tradicionais.  

Sobretudo na área investigativa, a reportagem em quadrinho vem se tornando um 

potencial suporte para o jornalismo, principalmente por causa do dever de proteger a 

vítima. No caso do objeto estudado, por exemplo, todos os rostos das vítimas, se 
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analisarmos eticamente, devem ser cobertos em uma entrevista para TV e não podem ser 

divulgadas fotos nos jornais tradicionais. No entanto, na narrativa, é importante dar rosto 

às pessoas e mostrar os lugares. É essa representação do real que separa uma reportagem 

em quadrinhos e uma história em quadrinhos.  

Conclui-se, então, que há uma necessidade de discutir as novas formas de mostrar 

o cotidiano no jornalismo, sem perder os valores-notícia e as regras básicas que dão 

credibilidade aos textos. Nesses tempos de incerteza do jornalismo, a busca por diferentes 

meios e a reconstrução dos modelos é, sim, uma alternativa bastante válida. 
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