
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

___________________________________________________________________________ 

1 

 

Jornalismo em Quadrinhos1 

 

Guilherme dos Santos Wunder2 

Marcelo Spalding Perez3 

 

Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), Porto Alegre, RS 

 

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar a história e as características do jornalismo 

em quadrinhos, considerando o jornalismo em quadrinhos como uma nova forma do 

jornalismo. Para isso foi construído um embasamento histórico do movimento do jornalismo 

em quadrinhos, um pequeno recorte da carreira de Joe Sacco, considerado uma referência 

dentro do movimento, e de duas obras premiadas brasileiras de JQ. As obras citadas e 

aprofundadas neste estudo são Palestina: na Faixa de Gaza, de Joe Sacco; Notas de um tempo 

silenciado, de Robson Vilalba; e Meninas em Jogo, de Andrea Dip e Alexandre De Maio. A 

pesquisa conclui que as publicações apresentam preceitos básicos do jornalismo e, 

principalmente, do jornalismo literário, mostrando assim que o jornalismo em quadrinhos 

pode, sim, ser considerado um herdeiro ou uma vertente do jornalismo literário. 
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Introdução 

 

O jornalismo em quadrinhos é um termo e uma prática ainda pouco utilizados, tanto 

no Brasil quanto no mundo, talvez porque as histórias em quadrinhos nunca foram vistas 

como um meio de informação. Popularmente conhecida como HQ, essa arte sempre esteve 

mais ligada à área do entretenimento, com forte presença principalmente nos Estados Unidos 

e Japão, chegando a ser perseguida e proibida nos Estados Unidos entre os anos 1940 e 1950.  

Ainda assim, não faltam exemplos reconhecidos no mercado jornalístico que utilizam 

o jornalismo em quadrinhos para contar suas histórias e reportagens, como o de Joe Sacco, 

premiado com o American Book Awards por sua série em quadrinhos Palestina. A obra de 

Sacco, aliás, é o ponto de partida e a motivadora desse estudo. 

No Brasil, também já há exemplos de sucesso do jornalismo em quadrinhos, 

reconhecidos com prêmios, como Notas de um tempo silenciado, vencedor do Prêmio 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, 

realizado de 15 a 17 de junho de 2017. 

 
2 Jornalista graduado pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). E-mail: guilherme-ws@hotmail.com.  

 
3 Orientador do trabalho. Professor do curso de Jornalismo do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter). 

E-mail: marcelospalding@gmail.com.  

guilherme-ws@hotmail.com
marcelospalding@gmail.com


 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

___________________________________________________________________________ 

2 

 

Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos de 2014; e Meninas em Jogo, vencedor 

do VII Concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, em 2013. 

 O que chama a atenção nas três obras citadas neste artigo é a riqueza de detalhes, os 

diálogos e a construção de todo o ambiente no qual a história se passa, isto tudo através da 

união do texto com a ilustração. Nesse sentido, este artigo trabalha com a hipótese de que o 

jornalismo em quadrinhos é uma vertente do jornalismo literário. 

 

Jornalismo em Quadrinhos 

 

 O jornalismo em quadrinhos (JQ) surgiu do modo como conhecemos hoje em meados 

dos anos 1990, como uma forma diferente de se fazer jornalismo, criando novas 

possibilidades para os profissionais e atraindo um público diferente (OLIVEIRA, 2015). 

Tanto é que esse destaque vem crescendo e, atualmente, já existem jornais e revistas 

trabalhando com essa técnica de construção narrativa.  

 

 

Hoje em dia, jornais como The Guardian, The New York Times, La Nación, 

The Globe and Mail e, no Brasil, o Estado de S. Paulo, a Folha de S. Paulo e 

o Correio Braziliense estão entre os títulos que publicaram reportagens (ou 

mesmo outros gêneros jornalísticos) em quadrinhos, seja em formato físico, 

seja virtual. Revistas, que, por suas características distintas do jornal diário, 

abrem maior espaço para um tipo de abordagem mais artística e autoral, 

costumam apresentar uma relação mais estreita com o JQ. New Yorker, 

Harper’s, The Caravan, e, em âmbito nacional, Fórum, Caros Amigos, 

Bravo, Playboy e Trip situam-se entre as que abriram espaço para 

quadrinhos jornalísticos nos últimos anos. (OLIVEIRA, 2015, p. 16). 
 

 

 O pesquisador ressalta que, apesar desse gênero estar ganhando espaço em tantos 

veículos, a prática desta forma de se produzir jornalismo remonta aos anos 90. Isso porque em 

1996 o jornalista Joe Sacco lançou a obra que seria considerada até hoje como o surgimento 

do jornalismo em quadrinhos: Palestina. Foi Sacco que conseguiu unir a grande reportagem 

com os quadrinhos. 

 Para Fabiano Messias da Silva e Rafael Baldo Guimarães (2003), Sacco conseguiu 

consolidar o jornalismo em quadrinhos com marcas fortes da convergência entre as duas 

mídias: jornalismo e histórias em quadrinhos. Existem três características comuns entre as 

duas narrativas: “a adaptação e apropriação de personagens reais; a ambientação histórica; e a 

narrativa com características jornalísticas e influências do new journalism”. (GUIMARÃES & 

SILVA, 2003, 80). 
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 Segundo os autores, além de conter esses três elementos, o que diferencia as JQs das 

HQs é que, no jornalismo em quadrinhos, o narrador tem uma postura de repórter, seguindo as 

técnicas jornalísticas para contar uma história, mas sem impedir a própria participação nos 

acontecimentos. Já nas histórias em quadrinhos a narrativa contada é a do personagem. 

Os dois pesquisadores conseguem conceituam o jornalismo em quadrinhos, fazendo 

um paralelo de Palestina com O Último dia no Vietnã, de Will Eisner. Essa obra de Eisner é 

considerada uma das precursoras do JQ. Apesar disso, faltam conceitos presentes em obras do 

gênero e que não foram aplicadas pelo autor, como ter sua construção semelhante a um conto, 

a leitura independente e sem continuidade ou ordem cronológica, a falta de ambientação e a 

carência de contextualização dos fatos. Todos esses fatores auxiliam Guimarães e Silva 

(2003) a definirem o jornalismo em quadrinhos 

 

 

como um gênero que une as linguagens do jornalismo e dos quadrinhos 

utilizando ambientação histórica necessária para o entendimento das 

reportagens, caracterização de personagens reais de acordo com a sua 

verossimilhança de comportamento e referência imagética, além da liberdade 

para trabalhar a narrativa usando de recursos dos textos encontrados no new 

journalism, sem se prender essencialmente a uma visão autobiográfica. 

Independente de usar as histórias em quadrinhos como suporte, esse novo 

gênero mantém as mesmas responsabilidades encontradas no jornalismo 

produzido para qualquer outro veículo de comunicação, ou seja, informar, 

opinar, interpretar e entreter. (GUIMARÃES & SILVA, 2003, p. 100). 
 

 

 Mas Oliveira (2015) destaca que essa mídia teve de percorrer um caminho longo até 

conquistar seu espaço e sua credibilidade em um formato onde acabou se encaixando melhor, 

que foi nos livros-reportagens. Foi nesse espaço que os profissionais conseguiram fugir das 

grandes editoras e suas limitações, além de terem encontrado o lugar para trabalhar em 

histórias autorais. Esses benefícios encontrados no formato de livro-reportagem ajudam a 

compreender a escolha dos jornalistas em publicarem suas JQs nos livros. Além disso, essa 

plataforma tem prestígios nas duas mídias. Isso sem abordar outros pontos, como comerciais e 

editoriais. Mas existe um quesito que agrada os jornalistas e quadrinistas: o deadline e a 

efemeridade. 

 

 

Ao publicar uma reportagem em quadrinhos no formato de livro-

reportagem/graphic novel, o jornalista-quadrinista se posiciona em relação a 

como quer que o público perceba sua obra. É uma publicação diferenciada, 

com o valor agregado desse formato, o que sugere maior tempo de produção 

e mais cuidado com a coleta de informações. O autor escapa do esquema de 

produção industrial imposto pelas empresas – tanto aos jornalistas, nos 
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conglomerados de comunicação, quanto aos quadrinistas, nas editoras 

mainstream. Ligando seu quadrinho a formatos que têm tradição de não-

ficção, facilita-se a aceitação do conteúdo jornalístico sendo transmitido; 

ligando sua reportagem a um formato que tem tradição mais autoral e 

subjetiva, facilita-se a aceitação dos quadrinhos como meio válido no qual se 

fazer jornalismo. (OLIVEIRA, 2015, p. 48). 
 

 

 Um dos diferenciais do jornalismo em quadrinhos para as outras mídias impressas, 

segundo Guimarães e Silva (2003), são as imagens. Esse recurso acaba atraindo a atenção do 

leitor sobre temas complexos de uma forma mais interessante em relação a uma reportagem 

feita apenas em texto. Essa é uma técnica que Sacco utiliza nas construções de suas histórias 

para conseguir despertar o interesse do seu leitor sobre questões sociais como as vividas na 

Palestina e na Bósnia. 

 Em abril de 2001, Joe Sacco concedeu uma entrevista ao jornal brasileiro Folha de S. 

Paulo. Na matéria, Sacco salienta as vantagens que ele tem dos outros jornalistas que 

produzem matérias semelhantes às suas: 

 

 

É muito difícil encontrar um amigo meu interessado em saber o que se passa 

no Oriente Médio ou na Bósnia. Mas se eles veem um livro de história em 

quadrinhos, por alguma razão isso parece ser mais acessível a eles. Os 

quadrinhos têm muito apelo em razão das imagens. Assim, você conquista 

atenção do leitor e é capaz de contar a eles histórias difíceis e introduzir a 

informação. (SACCO, 2001). 
 

 

 O jornalista destaca ainda que existe muita pesquisa sobre a história do país e do 

conflito no qual ele está se inserindo: 

 

 

Para dizer a verdade, num livro de quadrinhos de 230 páginas sobre a Bósnia 

há provavelmente muito mais sobre o contexto histórico do que uma 

reportagem média teria. No livro sobre Goražde, tento contar a história da 

cidade, o contexto em que ela se encontra desde a Segunda Guerra. Estudo o 

máximo que posso antes partir. Mas percebo que, nas primeiras duas 

semanas no país, aprendo mais do que havia aprendido lendo livros. 

(SACCO, 2001). 
 

 

Ainda conforme Guimarães e Silva (2003), o desenho auxilia também na fixação e no 

detalhamento dos fatos. Isso porque a reprodução de cenas e a retomada de características do 

ambiente e dos personagens da história funcionam de uma maneira mais eficaz do que o texto 

sozinho. Para os pesquisadores, uma característica simples, como uma cicatriz, pode ser 

esquecida quando citada apenas uma vez no texto: “Com os quadrinhos, mesmo sem a 
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referência escrita sobre tal cicatriz, o leitor observa e fixa o detalhe visual constantemente”. 

(GUIMARÃES & SILVA, 2003, p. 102). 

 Os autores também ressaltam que os quadrinhos facilitam a compreensão de questões 

técnicas, como a localização geográfica e espacial, complementando e apresentando 

informações mais detalhadas e complexas de suas reportagens:  

 

 

Assim como nas narrativas de new journalism, as reportagens de Jornalismo 

em quadrinhos podem oferecer um volume maior de informações e um 

aprofundamento dos fatos relatados, com a vantagem de trabalhar duas 

linguagens distintas e de maneira simultânea. O que o texto não aponta, o 

desenho complementa. Não há uma necessidade de repetir na linguagem 

escrita o que foi representado no desenho. Com isso, a narrativa ganha 

agilidade sem omitir uma construção detalhada das cenas ou informações 

relevantes. (GUIMARÃES & SILVA, 2003, p. 104). 
 

 

 Para Vinicius Pedreira Barbosa da Silva (2012) o diferencial da apuração do 

jornalismo convencional para as reportagens produzidas em quadrinhos está em assumir que a 

matéria é apenas um ponto de vista da realidade, preocupando-se assim com a forma de 

produção da notícia, evitando tender para ficção e focar na esfera do real: “Esse é o primeiro 

passo para garantir a credibilidade e reconhecer o Jornalismo em quadrinhos como prática 

jornalística”. (SILVA, 2012, p. 6). 

 Silva (2012) também destaca outras características presentes no jornalismo em 

quadrinhos, como a elaboração de um roteiro descritivo, indicando ângulos de desenho, 

explicitando o que é para estar presente nos quadros e os elementos da narrativa sequencial. O 

pesquisador também ressalta que não existe a necessidade de o jornalista também saber 

desenhar, como no caso de Sacco. Entretanto, quando isso acontece, a discussão entre o 

jornalista e o ilustrador acaba sendo maior que a do repórter com o fotógrafo: “Muitas das 

vezes o artista pode descrever uma cena na qual o repórter gastaria diversos parágrafos para 

fazê-lo, por isso a troca de ideias é fundamental em uma linguagem ainda em construção”. 

(SILVA, 2012, p. 7). 

 Entretanto, apesar de Sacco ser o expoente do jornalismo em quadrinhos, ao ponto do 

seu trabalho se confundir com o início do movimento, existem outros profissionais que 

trabalharam com a arte sequencial na construção de reportagens. Para Oliveira (2015), quando 

se tem uma compreensão mais abrangente sobre a linguagem dos quadrinhos, é possível 

encontrar manifestações jornalísticas que vieram antes de Sacco.  
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O ilustrador francês Constantin Guys, por exemplo, tem uma série de 

desenhos publicados em jornais ilustrados europeus, em que relata, apenas 

por imagens, cenas das campanhas francesa e inglesa na guerra da Crimeia 

(1853-1856). Temos, assim, uma reportagem através de imagens 

sequenciais. Certamente não é o que entendemos atualmente por quadrinhos 

- mas tampouco eram outros tipos de quadrinhos da época. (OLIVEIRA, 

2015, p. 48). 
 

 

 Dutra (2003 apud OLIVEIRA, 2015) também cita as fotorreportagens como uma 

forma de se trabalhar o jornalismo em quadrinhos. Isso porque, segundo o autor, não existe 

uma definição dos quadrinhos que limite as imagens que compõem sua linguagem a desenhos. 

Dutra diz que essa técnica teve destaque entre as décadas de 1940 e 1960, principalmente nas 

revistas Life, Paris Match e O Cruzeiro. O pesquisador ressalta ainda que tanto na produção 

quanto na seleção das fotos existia a preocupação conceitual e sequencial, como uma 

reportagem em quadrinhos. 

Apesar de todo essa carga presente no jornalismo em quadrinhos, Iuri Barbosa Gomes 

(2009) não vê esse meio como um progresso da grande reportagem, mas sim como uma 

experimentação que não era utilizada para se fazer jornalismo. O pesquisador define que o 

diferencial dessa mídia está na proposta de se fugir das imagens frenéticas presentes nas 

mídias eletrônicas e absorver e contemplar esse novo formato. 

 

 

É uma questão de tempo, de absorção do que se lê e contempla: cria-se uma 

necessidade de tempo para se deslindar os traços, as fotografias e todas as 

entrelinhas ilustradas da reportagem em questão. (...). Somos leitores 

moventes, e o JHQ parece exigir, no formato ao qual se apresenta, um 

retorno ao leitor contemplativo. Não se trata de uma visão romântica da 

leitura, mas sim uma experiência estética de um produto jornalístico que 

sugere uma forma de ler específica – mais tempo para a obnubilação –, uma 

junção de linguagens que cria uma linguagem e um formato próprios – mas 

não estanques. (GOMES, 2009, p. 6). 
 

 

 Como foi possível visualizar até agora, apesar de existirem movimentos semelhantes 

ao jornalismo em quadrinhos, a história de Joe Sacco e do JQ caminham juntas. Então, no 

próximo capítulo, vamos nos deter na história e na obra do jornalista e quadrinista que se 

tornou referência dentro dessa mídia. 

 

Joe Sacco 
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 O jornalista e quadrinista Joe Sacco nasceu em Malta, no ano de 1962, mas passou sua 

infância na Austrália, quando, com onze anos, se mudou junto com sua família para os 

Estados Unidos. Segundo Anna Kelma Gallas e Lucas Lins Viveiros (2009), foi lá que Sacco 

que se formou em jornalismo, na Universidade do Oregon, em 1981.  

 Segundo Dutra (2003 apud OLIVEIRA, 2015), Sacco sempre se interessou por 

histórias em quadrinhos e achava entediante o jornalismo tradicional. Depois de formado, 

voltou a Malta e iniciou sua carreira de quadrinista, produzindo e publicando histórias 

ficcionais e autobiográficas. Em 1986, Sacco voltou aos Estados Unidos e começou a 

trabalhar como jornalista no The Comics Journal. Essa revista era conhecida por ser 

especializada em críticas de quadrinhos da editora Fantagraphics, onde acabou se tornando 

editor.  

Valle (2010 apud OLIVEIRA, 2015) conta que o jornalista acabou saindo do emprego 

para fazer uma viagem pela Europa durante quatro anos. Os registros desse período foram 

publicados na revista Yahoo!, editada pela Fantagraphics.  

 

 

[Sacco] ficou conhecido no círculo underground por seu traço característico, 

temáticas autobiográficas e jornalísticas, em seu conteúdo similares às de 

mestres do new journalism, como Tom Wolfe e Gay Talese, mas igualmente 

reminiscentes a grandes quadrinistas, como Crumb e Spiegelman, pela forte 

autoironia e pelo traço underground. (OLIVEIRA, 2015, p. 49). 
 

 

 Oliveira (2015) conta que, com o reconhecimento adquirido, Sacco partiu para o seu 

projeto mais ambicioso. O jornalista viajou à Palestina com o objetivo de realizar sua primeira 

grande reportagem em quadrinhos. Essa produção retrataria a vida dos palestinos vivendo em 

territórios ocupados, em uma abordagem crua e realista, sempre aplicando técnicas 

jornalísticas de apuração e redação. 

 

 

A história foi lançada inicialmente de modo serializado em nove edições (de 

1992 a 1995), publicadas pela Fantagraphics, e posteriormente em formato 

de livro, primeiro em duas partes, em 1993 e 1996, e em formato único em 

2001, pela mesma editora. Palestina teve pouco destaque quando 

serializado, mas foi bem sucedido comercialmente em sua versão de dois 

tomos. (OLIVEIRA, 2015, p. 50). 
 

 

 Como o sucesso de Palestina foi maior com sua versão de livro, Sacco seguiu 

trabalhando com esse formato. Em 2000, o autor publicou Área de Segurança Goražde direto 

em nesse formato e, segundo Oliveira (2015), o sucesso editorial foi enorme. Foi nesse 
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momento que, conforme o pesquisador, o livro-reportagem foi visto como um fator 

importante para a consagração do gênero de jornalismo em quadrinhos. 

 Oliveira (2015) salienta ainda que os livros-reportagem em quadrinhos de Sacco 

constituem sua qualidade jornalística através da presença de dois pontos de sua produção. Um 

deles é a credibilidade construída por Sacco para com o seu público e o segundo aspecto é a 

credibilidade da editora que publicava suas obras: "Esses aspectos estão ligados a um eixo 

periférico ao da grande mídia, tanto de quadrinhos como de jornalismo". (OLIVEIRA, 2015, 

p. 50). 

Para Gallas e Viveiros (2009), a característica mais marcante de Sacco é a sua 

presença dentro da notícia, no local onde estão acontecendo as guerras e conflitos contados 

pelo jornalista. As suas reportagens são construídas através das histórias de pessoas comuns 

que estão vivenciando aquele momento. Sacco convive, estuda, viaja e colhe depoimentos 

profundos das pessoas, “ao invés somente de reportar o que ‘aparentemente’ está acontecendo 

naqueles locais, como faz um repórter de TV”. (GALLAS & VIVEIROS, 2009, p. 3). 

 

Jornalismo em Quadrinhos no Brasil 

 

 Dentro dos primeiros registros do que já poderia ser considerado jornalismo em 

quadrinhos, o brasileiro Angelo Agostini, o mesmo citado como um dos precursores das 

histórias em quadrinhos, também teve destaque nesse movimento. Segundo Dutra (2003 apud 

OLIVEIRA, 2015), Agostini publicou reportagens em quadrinhos em sua revista, O Cabrião. 

O pesquisador analisa a reportagem em quadrinhos de Agostini e a compara com a versão 

somente em texto, que foi publicada na mesma edição. Depois de realizada essa análise, Dutra 

afirma: 

 

 

Como reportagem, essa história em quadrinhos é muito superior à sua 

contraparte textual, tanto na quantidade de informações quanto em sua 

qualidade e acuidade.  Apesar de sua brevidade (uma página), os 

pressupostos da moderna reportagem em quadrinhos estão colocados. (...) A 

diferença de tom e de objetivos entre as duas matérias parece indicar uma 

certa distinção no uso das duas linguagens, pois enquanto o texto puro, por 

seu poder argumentativo, é utilizado de modo crítico e opinativo, a história 

em quadrinhos, pelo poder descritivo da imagem, pode ser bem utilizada 

com fins informativos. Essa diferenciação no uso   da   imagem   jornalística 

preconiza   a   grande   força   que   o   fotojornalismo   e   a fotorreportagem 

teriam no século seguinte. (DUTRA, 2003 apud OLIVEIRA, 2015, p. 47). 
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 O pesquisador também analisa outra reportagem presente no mesmo volume e conclui 

que o quadrinho era usado para reportar o fato, de forma informativa, enquanto o texto escrito 

traria comentários e opiniões, como em O Cabrião, que era “uma revista humorística, a 

matéria podia satirizar o acontecimento, criticar os envolvidos de forma bem-humorada, mas 

a história em quadrinhos deveria apenas trazer informações”. (DUTRA, 2003 apud 

OLIVEIRA, 2015, p. 48). 

 Segundo Eduardo Luiz Mathias Medeiros e Iuri Barbosa Gomes (2013), a prática do 

jornalismo em quadrinhos começa a tomar força através de entrevistas e reportagens, que 

estão sendo produzidas nesse formato e veiculadas em jornais diários. Um dos exemplos 

citados pelos pesquisadores é a Revista Fórum, que publicou durante todo o ano de 2012 uma 

série de reportagens em quadrinhos. Para os autores, essa iniciativa, em uma publicação 

mensal brasileira, mostra que já se pode “começar a se pensar numa consolidação do JQ 

enquanto gênero jornalístico no Brasil”. (GOMES & MEDEIROS, 2013, p. 6). 

Em reportagem veiculada no Correio Braziliense, o pesquisador Augusto Paim 

destaca que o jornalismo em quadrinhos no Brasil passa por um momento de ascensão. Esse 

fortalecimento se faz presente nos nomes de Robson Vilalba e Alexandre De Maio, dois 

nomes reconhecidos e premiados no país: “Com uma produção constante, ambos têm aberto 

espaço para o quadrinho jornalístico nos veículos em que atuam ou com os quais colaboram”. 

(PAIM, 2016).  

Porém, mesmo com esse reconhecimento adquirido, esse meio ainda encontra 

empecilhos no Brasil, como conta De Maio: 

 

 

Sofri muita resistência, o pessoal não entendia. Achava que perdia a 

veracidade da matéria. Um fato importante para quebrar o preconceito com 

os quadrinhos dentro do jornalismo foi ter ganhado o Prêmio Tim Lopes, em 

2013, com uma matéria sobre exploração sexual infantil. (DE MAIO, 2016). 
 

 

 Segundo a reportagem publicada, Notas de um tempo silenciado, de Robson Vilalba, é 

considerado o primeiro livro de jornalismo em quadrinhos brasileiro. A obra, vencedora do 

prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos de 2014, tinha como tema a 

repressão na ditadura militar. 

 É sobre esta obra e a publicação Meninas em Jogo, de Alexandre De Maio, que nos 

concentraremos a partir deste estudo de caso, além da obra inaugural de Joe Sacco. 
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Discussão da Pesquisa 

 

Nas três publicações aqui analisadas, conceitos do jornalismo literário permeiam as 

obras. Um desses conceitos é a descrição de cenas. As HQs de Joe Sacco, Robson Vilalba e 

Alexandre De Maio retratam bem como essa característica do new journalism é importante e 

bem aproveitada dentro do jornalismo em quadrinhos, pois acaba sendo fortalecida com a 

ilustração, com os desenhos enriquecendo o trabalho de detalhamento do ambiente no qual o 

trabalho do jornalista está se passando.  

Além disso, a arte das histórias em quadrinhos funciona de forma análoga a uma 

fotografia, complementando o que é visto no texto de revistas e jornais. Porém, como são 

utilizadas técnicas de jornalismo literário, essas imagens também oferecem informações 

adicionais e que auxiliam na compreensão de cada realidade vista no decorrer das 

reportagens. 

Outro conceito importante do jornalismo literário que aparece nas três obras é o 

jornalismo gonzo. Esta vertente se caracteriza pelo envolvimento criado entre a história e o 

comunicador, que se insere na história como um personagem da reportagem. Isso faz com que 

o profissional consiga dar o seu ponto de vista sobre o que está se vendo. Para isso, muitas 

vezes o jornalista acaba construindo suas reportagens em primeira pessoa. 

O jornalismo gonzo se faz presente nas obras analisadas de duas formas. A primeira 

delas é através da própria representação do jornalista nas publicações. Tanto Joe Sacco quanto 

Alexandre De Maio se retratam em suas obras, mostrando que estão inseridos dentro daquela 

realidade. Isso só não acontece em Notas de um tempo silenciado porque Vilalba não 

presenciou aqueles fatos e sua obra funciona como um apanhado histórico do golpe militar de 

1964. 

Entretanto Vilalba, assim como os outros autores, utiliza uma técnica das histórias em 

quadrinhos para se inserir na história: as legendas. Este espaço, que é considerado por 

pesquisadores como “a voz do narrador externo ao texto” (VERGUEIRO apud FONSECA, 

2015), se diferencia dos balões de fala por não estar ligado diretamente a algum personagem 

da história. A legenda acaba funcionando mais para aumentar a carga de informação da 

reportagem, no caso do jornalismo em quadrinhos. 

A legenda é muito utilizada pelos três autores e, em sua grande maioria, acaba 

aparecendo em primeira pessoa. Essa é mais uma característica do jornalismo gonzo e as três 

obras deste estudo acabam sendo contempladas por esta vertente do jornalismo literário. O 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

___________________________________________________________________________ 

11 

 

espaço da legenda é utilizado pelos autores para auxiliar na narração e no desenvolvimento da 

história, contextualizando lugares e apresentando dados que introduzam o que está sendo visto 

pelo leitor. 

Tanto Joe Sacco quanto De Maio utilizam muito este espaço da legenda para 

apresentar dados e números que deem uma força maior para a história que ambos estão 

contando. No capítulo em que esse conceito foi trabalhado, é possível perceber que o espaço 

da legenda consegue agregar informações importantes e que complementam as histórias que 

estão sendo contadas. Porém é possível perceber que o texto, que também aparece nos 

diálogos (balões de fala) e nas onomatopeias, acaba sendo utilizado de forma excessiva. 

Talvez seja pelo formato pouco usual e as pautas mais complexas, mas é notório que os três 

profissionais seguem dependentes do texto escrito.  

O balão de fala é outro recurso característico dos quadrinhos muito utilizado nas obras 

do jornalismo em quadrinhos. Isso porque a construção de diálogos é citada por Tom Wolfe 

(2005) como um dos pontos primordiais do new journalism. Apesar de ter bastante conteúdo 

nas legendas, as reportagens acabam se desenvolvendo em entrevistas e diálogos. Essa técnica 

é mais perceptível em Meninas em Jogo, que trabalha bem este conceito, através dos balões 

de fala. De Maio utiliza diferentes estilos de balão para desenvolver a reportagem, como o 

balão de pensamento, o tecnológico e o tradicional. Ao lado de Andrea Dip, eles ouviram 

mais de 20 fontes e, através destes diálogos, desenvolveram sua história. 

Joe Sacco também constrói sua reportagem com base em diálogos com pessoas que 

estão vivendo naquela realidade e não podem sair dali. Durante o período em que esteve na 

Palestina, o jornalista se inseriu naquele universo e se envolveu com a comunidade na qual 

estava. Com isso, as entrevistas e os diálogos tinham como objetivo, além de contar aquela 

história, de envolver o leitor ao ponto de conseguir fazer com que o mesmo faça um exercício 

de imersão naquele mundo. 

Porém uma das opções de balão, que é a de pensamento, foi encontrado em apenas 

uma ocasião, na obra Meninas em Jogo. Nas demais HQs, este recurso não foi utilizado. Um 

dos motivos para que isso possa ter acontecido, é que, no jornalismo, o pensamento acaba 

ficando subjetivo e o compromisso da profissão com a verdade impossibilita que este conceito 

seja utilizado com frequência. Os dois estilos de balões de fala mais utilizados nas obras são o 

tradicional e o tecnológico. O último é utilizado para reproduzir o diálogo de uma ligação 

telefônica ou o som reproduzido pelos rádios. 
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Como é possível perceber, os conceitos do jornalismo literário e das histórias em 

quadrinhos acabam se entrelaçando e se transformando em um gênero híbrido: o jornalismo 

em quadrinhos. Os balões de fala são utilizados na construção de diálogos, os desenhos 

auxiliam nas descrições das cenas e a presença do jornalista, seja através do balão de fala 

como também das legendas, acabam se coincidindo com o conceito de jornalismo gonzo.  

Porém, não é possível analisar apenas as técnicas, pois também é necessário avaliar o 

formato destas publicações. A perenidade e durabilidade de uma obra são fatores importantes 

para que ela possa se tornar um livro-reportagem. Segundo Eduardo Belo (2013), para que 

esse formato seja produzido é necessário que se abra espaço para abordagens e pontos de 

vistas diferentes, criativos e aprofundados. Para o autor, isso acontece porque o livro pede que 

exista um maior nível de detalhamento, profundidade e contextualização, atributos que 

acabam não tendo espaço nos veículos tradicionais, como jornais e revistas.  

As pautas trabalhadas pelos autores são fortes e não têm um prazo de validade. Joe 

Sacco retrata a situação dos palestinos, Robson Vilalba relembra o que aconteceu durante o 

golpe militar de 1964 e Alexandre De Maio e Andrea Dip trabalham a prostituição infantil e o 

abuso de menores. São pautas importantes e que até hoje são debatidas, não perdendo a sua 

perenidade com o tempo. 

 

Considerações Finais 
 

Neste artigo foi estudado o jornalismo em quadrinhos e suas características a partir dos 

autores. É possível perceber que o gênero do jornalismo em quadrinhos acaba funcionando 

como algo híbrido, com características do jornalismo literário, como a falta de lead, a 

construção de uma narrativa com técnicas literárias para atrair os leitores e a perenidade da 

obra. Porém, esses fundamentos do jornalismo literário acabam sendo aplicados também no 

jornalismo em quadrinhos, que serve como o formato utilizado para produzir essas grandes 

reportagens. 

Outro fato que deve ser considerado é que o jornalismo em quadrinhos é utilizado, em 

grande maioria das vezes, para a produção de reportagens mais extensas e que fogem um 

pouco dos preceitos básicos do jornalismo tradicional. Devido a isso, boa parte das obras 

produzidas no formato do jornalismo em quadrinhos acaba sendo publicada como um livro-

reportagem, outro conceito presente dentro do jornalismo literário. 
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Tendo esse material levantado e alguns questionamentos apresentados, este artigo 

tentou apresentar um parâmetro histórico do jornalismo em quadrinhos, com referências 

internacionais e brasileiras.  

Como citado na introdução, as três obras analisadas foram Palestina: na Faixa de 

Gaza, Notas de um tempo silenciado e Meninas em Jogo. A primeira HQ, de autoria de Joe 

Sacco, foi escolhida por ser referência mundial quando se fala em jornalismo em quadrinhos. 

O autor foi um dos pioneiros em colocar esta técnica em prática e é reconhecido com prêmios, 

como o American Book Awards, pela sua obra. Já as outras duas HQs foram selecionadas por 

apresentar o Brasil como um país onde o jornalismo em quadrinhos está começando a ser 

praticado e está sendo reconhecido por isso. Afinal, Notas de um tempo silenciado foi 

vencedor do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, em 2014, que é um 

prêmio jornalístico. Já Meninas em Jogo foi vencedora do VII Concurso Tim Lopes de 

Jornalismo Investigativo. 

Essas três obras podem ser consideradas referências do jornalismo em quadrinhos, 

com a primeira sendo referência mundial, enquanto as duas últimas são grandes exemplos no 

Brasil. E, no decorrer deste artigo, foi possível concluir que é possível produzir, sim, 

jornalismo através das histórias em quadrinhos, tanto sozinho como também em uma parceria 

de jornalista e ilustrador. Isto porque as três obras acabam mantendo o preceito básico do 

jornalismo, que é o compromisso com a verdade. Entretanto, os jornalistas que trabalham com 

o jornalismo em quadrinhos, acabam utilizando conceitos do jornalismo literário para 

construir suas reportagens, porém com os recursos presentes nas histórias em quadrinhos, 

como os balões, construção de cenas e profundidade de cenas, histórias e personagens. 

Vale ressaltar que por ser um estudo sobre algo tão recente e pouco estudado, 

principalmente no Brasil, foi possível perceber a falta de conteúdo acerca do assunto, ainda 

mais quando se busca conceitos próprios do jornalismo em quadrinhos. É necessário, assim, 

que sejam feitas novas pesquisas sobre o tema no Brasil. 
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