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RESUMO
O presente trabalho consiste na proposição de um 
equipamento cultural com enfoque nas Histórias em 
Quadrinhos (HQ’s), nas produções e nos eventos a 
elas relacionados.

Fortaleza conta com vários equipamentos culturais, 
entretanto foi apenas em 2006 que surgiu primeiro 
espaço público destinado aos leitores de quadrinhos 
na cidade, a Gibiteca, localizada no Bairro Benfica, 
trata-se de um anexo da Biblioteca Municipal Dolor 
Barreira. É um equipamento importante, enquanto 
único na cidade voltado a essa mídia e sua produ-
ção cultural, entretanto, está longe de possuir uma 
estrutura adequada às demandas, mesmos às locais, 
decorrentes de um dos mais abrangentes meios de 
comunicação em massa.

O Museu dos Quadrinhos apresenta-se enquanto 
elemento que pretende tanto atender a um público 
existente quanto restabelecer uma dinâmica cultural 
no contexto urbano  onde se pretende implantá-lo, 
o Centro da cidade, partindo da premissa de que a 
edificação não está dissociada de seu entorno.
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O que são os Quadrinhos ?
O renomado quadrinista Will Eisner define os quadrinhos enquanto 
sequência. Já para Vergueiro (2006), os quadrinhos são uma combi-
nação de dois meios de comunicação diferentes: o desenho e o tex-
to. E sua principal unidade narrativa é o próprio quadrinho, também 
denominado de vinheta.  

Juntando ambas as definições chega-se ao que o quadrinista e teóri-
co norte-americano Scott McCloud propõe enquanto definição de 
quadrinhos: imagens pictóricas e outras justapostas em se-
quência deliberada destinadas a transmitir informações e/
ou produzir uma resposta no expectador. Sua definição  se dá 
a partir de uma análise dos elementos que  compõe os quadrinhos; 
ou seja, os desenhos (imagens pictóricas), os textos e onomatopeias 
(imagens de outra natureza); e do modo como esses elementos se 
arrajam, justapostos em um “quadrinho“, que dispostos  em “sequ-
ência deliberada“ formam uma história em quadrinho (HQ).

É interessante observar que nas definições apresentadas o conceito 
de quadrinhos não está vinculado a um material, estilo ou formato, 
como uma revista ou gibi, mas sim a ideia de meio de comunicação 
que, como será visto adiante, vem assumindo  múltiplos formatos ao 
longo de sua existência. E quando se iniciou essa existência? Qual a 
origem das histórias em quadrinhos?

Esta é uma pergunta que tem respostas diversas e que variam con-
forme a compreensão que cada autor tem sobre o que é uma his-
tória em quadrinhos. Assumindo a definição de Scott McCloud po-
de-se fazer uma prospecção histórica e constatar que o uso das 
imagens para narrar histórias é bem mais antigo do que se imagina.

As origens das Histórias em Quadrinhos
As histórias em quadrinhos em seus formatos mais populares de 
revista em quadrinhas e tirinhas tiveram sua difusão como meio de 
comunicação de massa nos Estados Unidos e na Europa  a partir do 
final do Século XIX expandido-se em para outros países. Contudo, 
alguns autores apontam como sendo as origens mais remotas do 
quadrinhos  as inscrições que nossos antepassados deixaram nas 
cavernas, no período pré-histórico (Iannone, R. 1994, p.10). Outros 
buscam essas origens e já consideram como sendo as primeiras his-
tórias em quadrinhos ilustrações encontradas nas pinturas egípcias, 
grega, nos arabescos japoneses, nos manuscritos pré-colombiano e 
noutras obras da  antiga da Antiguidade e da Idade Média.

A especialista em HQs Sônia Luyten (2001) afirma que as histórias 
de quadrinhos estão ligadas a um fenômeno de comunicação em 
massa, em que as condições técnicas da Revolução Industrial, no 
século XIX, foram um fator preponderante da sua disseminação. 
Neste sentido, a industrialização em geral e , mais especificamente 
a mecanização da impressão promoveram um desenvolvimento ex-
traordinário ao livro e ao jornal, subvertendo o sistema de distri-
buição de bens culturais. Segundo Luyten, não apenas o texto, mas 

O Códice Mexicano, tela pintada conta a 
história de um grande herói militar asteca 

que viveu no ano de  1049d.C.

Will Eisner

Scott McCloud
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também a imagem mudam de forma com a industrialização. 

No século passado, as histórias em quadrinhos atingem sua plena forma 
narrativa em imagens sucessivas e o texto passa para dentro dos balões. 
O cinema e o desenho animado nascem simultaneamente e, com as his-
tórias em quadrinhos, renovam a visão de mundo. (LUYTEN.2011.p.90)

Luyten, contudo, não despreza as contribuições históricas do pas-
sado na evolução da linguagem quadrinizada. Neste sentido o co-
nhecimento dessas contribuições é fundamental na compreensão 
da formação do quadrinho contemporâneo. De que modo que para 
entender o quê são os quadrinhos ocidentais hoje se faz necessário 
uma breve retrospectiva que se inicia em meados do século XV 
com um fenômeno muito importante no desenvolvimento tanto da 
palavra escrita  quanto das ilustrações, a imprensa.

A invenção da imprensa, em meados do século XV, foi um fator im-
portante na difusão dos livros e das ilustrações. Nesse período tem-
se início, ainda que de que de modo limitado, a difusão de ilustrações 
bastante populares como as que relatavam As Torturas de Santo 
Erasmo, de 1460 d.C. (MCCLOUD. 2005.p16) e ao longo dos sé-
culos posteriores métodos como a xilogravura, a litogravura e 
a imprensa a vapor contribuíram na difusão das obras gráficas. 
(LUYTEN.2011.p.91)

As técnicas de reprodução gráfica proporcionaram a união do texto com 
a imagem. A ilustração atinge tão depressa a imprensa como o livro. A 
imagem toma certas características que influenciarão a HQ: o desenho 
de humor (a caricatura) e os animais humanizados dos contos de fadas 
foram, sem dúvida, importantes para a formação das atuais histórias em 
quadrinhos. (CAMPOS, M., & LOMBLOGLIA,R. apud LUYTEN.1985.p.10).

Entretanto, a sofisticação da história com imagens atingiu seu apo-
geu nas mãos de William Hogarth com a publicação de O Pro-
gresso de uma Prostituta (de 1731). Uma coleção que quadros 
que contavam uma história rica em detalhes e motivada por fortes 
preocupações sociais. A obra e sua continuação se tornaram tão 
populares que novas leis de direitos autorais foram criadas pra pro-
teger essa nova arte (MCCLOUD. 2005.pp).

As Torturas de Santo Erasmo, 1460 d.C.

O Progresso de uma Prostituta de William 
Hogarth foi um marco na história das ilus-
trações em sequência narrativa, pintado 

em 1731.
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Os Quadrinhos Modernos
Os quadrinhos modernos tiveram sua origem nas ilustrações de 
Rodolphe Topfer, no início do Século XIX. Topfer ilustrava his-
tórias com imagens satíricas, empregando recursos como a carica-
tura e o requadro, além de apresentar a primeira combinação 
interdependente entre as imagens e os textos, sendo por 
estes motivos considerado o pai dos quadrinhos modernos. 
Entretanto, nem o próprio Topfer conseguiu compreender todo o 
potencial de sua invenção, tomando-a como um simples hobby. Goe-
the enfatizou que se no futuro, Topfer tivesse escolhido um assunto 
menos frívolo e se limitasse um pouco, produziria coisas além de 
toda concepção (McCloud,2005,p 17).

Apesar das histórias em quadrinhos modernas terem se originado 
na Europa, foi através das grandes empresas jornalísticas dos EUA, 
do fim do século XIX, que elas adquiriram autonomia, criando uma 
expressão própria (LUYTEN.1985.P.10). Isso se deu principalmente 
devido a concorrência entre dois grandes jornais e seus proprietá-
rios, O New York World e o Morning Journal, de Joseph Pulit-
zer e William Randolph Hearst, respectivamente. 

Pulitzer edita, em 1893, um suplemento dominical no New York 
World, com a história “Down Hogan’s Alley”, desenhada por Ri-
chard Outcault. Em 1896, realizam-se os primeiros testes de 
cor na camisa da personagem principal, que passou então a 
ser conhecida como “ Yellow Kid” (“O garoto amarelo”). 
O Yellow Kid trouxe uma inovação importantíssima que ficou incor-
porada na linguagem dos quadrinhos como um dos seus elementos 
mais característicos, o balão. Além disso, por sua natureza debo-
chada e sensacionalista, deu origem à expressão “imprensa amarela” 
nos EUA (no Brasil, passou a chamar-se “imprensa marrom”). 

Posteriormente, Richard Outcault e seu “Yellow Kid” passaram ao 
Morning Journal, de Hearst. Em contrapartida, Pulitzer vem introdu-
zir, em 1897, “Os Sobrinhos do Capitão”, criada por Rudolph 
Dirks e que, pelo novo tipo de linguagem e de expressão, será cha-
mada de HQ.

Esses fatores impulsionaram aos quadrinhos um desenvolvimento 
no nível de criação das histórias que logo conquistaram grande po-
pularidade. 

Os Sobrinhos do Capitão,  criação de Rudol-
ph Dirks, 1897, inovou com o uso de recur-
sos como onomatopeias e sinais gráficos.
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Os “comics”, como eram chamados, tornaram-se fator capital da venda dos jornais. Para o suplemento dominical, produz-
-se a primeira página colorida e o “Yellow Kid” (“O garoto amarelo”) torna-se a principal atração do jornal New York World. 

(LUYTEN.1985.P.10).

As caricaturas de Rudolph Topfer contavam histórias de humor e presentar a primeira combinação interdependente entre as ima-
gens e os textos, sendo por estes motivos considerado o pai dos quadrinhos modernos
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Os Primeiros Anos

Em seus primeiros anos, por volta de 1900, predominou o quadri-
nhos estilizado com histórias que eram essencialmente humorís-
ticas, daí ficarem conhecidas nos EUA como “comics”, contudo 
logo se estabeleceu uma variedade de temas:  fantasias, histórias 
mitológicas e até ficção científica.

Nesse período, o desenhista Winsor McCay traz para os EUA o 
estilo “art nouveau”, que teve sua expressão máxima nas aventuras 
de “Pequeno Nemo no país dos sonhos”  que inova na utilização 
das cores. Com traços surrealistas, conta a história de um garoto 
sonhador. Os enquadramentos panorâmicos, as perspectivas arqui-
tetônicas e os jogos de cortes e sequências prenunciam o cinema 
de vanguarda. 

1907: Bud Fisher cria a primeira “daily strip” (tira diária), “Mr Mutt”, 
a qual, em 1908, irá incorporar outra personagem: Jeff. Passarão a ser 
conhecidos (até hoje) por “Mutt and Jeff”. Efetivamente, é a partir 
da tira diária que as HQs norte-americanas ampliam o seu campo de 
influência, iniciando um caminho de fenômeno social.

Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-918) e no período 
pós-guerra alguns autores tentam intelectualizar suas histórias, como 
George Herriman, com o poético Krazy Kat (1913) – primeira 
narrativa sobre gatos e ratos, e George McManus, com Pafúncio e 
Marocas (1913),  esta foi a primeira a conhecer fama internacional. 
Gasoline Alley, criação de Frank King, em 1919, inova ao mostrar 
personagens que crescem e envelhecem.

 O quadrinho é influenciado pelo estilo “art déco”, que vai refletir 
um clima de grande efervescência e de grandes adventos tecnológi-
cos. Os cenários das histórias passam a ter uma grande elaboração 
na parte dos mobiliários, das vestimentas, das personagens. Símbolos 
dos novos ricos e do esnobismo. O cinema é outra influência e faz 
com que os comics passem a ter cortes rápidos, angulação variada 
e ação seriada dos episódios. O Gato Félix (1923), de Pat Sulli-
van, e Mickey Mouse (1929), de Walt Disney, migram do de-
senho animado para os quadrinhos.

Os Syndicates
Nesse período também surge o primeiro “Syndicate”(1912), o 
International News Service que, em 1914, deu origem ao King 
Features Syndicate. Alguns anos depois, surgiram o Chicago Tribune 
Daily News Syndicate, o United Press International, além de outros 
de menor porte. 

Os Syndicates foram fundamentais no desenvolvimento dos qua-
drinhos nos EUA e sua hegemonia sobre o mercado ocidental du-
rante o século passado. Funcionando como agências de veiculação 
das histórias, preparando e emitindo milhares de matrizes a serem 
vendidas não só nos EUA como também em outros países, garantido 

O Pequeno Nemo no país dos sonhos, 
criação de Winsor McCay, em 1905.
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ao criador de histórias em quadrinhos certa autonomia ao evitar 
que ele tivesse que se submeter a ser empregado de determinado 
jornal, podendo, mesmo assim, ter seu trabalho divulgado por esse 
órgão. Em contrapartida, eles possuíam os direitos sobre os traba-
lhos dos desenhistas (direitos sobre a venda e a distribuição) e eram 
responsáveis por estabelecer certo “código de ética” com relação 
ao conteúdo das obras.

Anos 30: A década de ouro
A década de 1930 é considerada a “idade de ouro” dos qua-
drinhos com o estabelecimento das histórias de ficção científica, 
policial, de guerra de cavalaria, de faroeste, aventura etc.

É o advento do quadrinho realista. As formas são inspiradas no ne-
oclassicismo. Aparecem os cenários exóticos e bem acabados. O 
grande destaque dessa época é para o desenho em preto e bran-
co. 

O suspense e a ação são os fatores do sucesso. Surgem heróis como 
Tintin (1929), Popeye (1929), Buck Rogers (1929), Dick 
Tracy (1931), Mandrake (1934) e Fantasma (1936). Desta-
cam-se Alex Raymond, com Flash Gordon e Jim das Selvas, am-
bos de 1934, e Hal Foster, com Tarzan (1929), baseado na história 
de Edgar Rice Burroughs, e O Príncipe Valente (1937). 

As revistas em quadrinhos, que surgem em 1934, consolidam-se 
com as histórias de super-heróis, como Super-Homem (1938), 
de Joe Shuster e Jerry Siegel, e Batman (1939), de Bob Kane. Em 
contrapartida surge The Spirit (1940), herói sem superpoderes, 
criado por Will Eisner. A utilização de fusões, cortes, ângulos insó-
litos e o uso de sombras revolucionam a linguagem dos quadrinhos. 

Além das aventuras, outros gêneros também ganham espaço. Sur-
gem protagonistas femininas, como Betty Boop (1931), de Max 
Fleischer, e Jane (1932), de Norman Pett, que introduzem elemen-
tos eróticos nas histórias. Henry (Pinduca, 1932), o menino careca 
e sem boca de Carl Anderson, é precursor dos personagens mirins. 
Al Capp revoluciona com Li’l Abner (Ferdinando, 1934), que satiri-
za o “american way of life”. Deboche e sexo explícito aparecem nas 
dirty comics, revistas clandestinas escritas por autores anônimos.
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Anos 40 e 50
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) provocou uma pro-
funda e duradoura agitação não somente nos “comics” como tam-
bém na vida dos seus criadores. Muitos heróis de quadrinhos se 
encontram logo em luta contra os japoneses ou alemães nos locais 
mais variados.

Nesse período as histórias em quadrinhos enfrentam a crise do 
papel. Ocorre o lançamento do um livro a Sedução dos inocen-
tes, do Dr. Frederic Wertham, que traz sérias críticas às HQs e as 
aponto como fonte de influência para a delinquência juvenil. Este 
livro traz uma áurea de desconfiança e um preconceito quanto à 
leitura dos quadrinhos, que só irá desfazer-se mais tarde. No mesmo 
período, os EUA enfrentavam à rigorosa censura do período 
macarthista (1950-1954) que paralisara a indústria dos comics.

O renascimento das HQ ocorre na Bélgica, com Lucky Luke 
(1946), de Maurice Bevère e René Goscinny, sátira às histórias de 
caubóis, e na França, em 1959, com Asterix, de Goscinny (1926-
1977) e Albert Uderzo (1927-). Nos Estados Unidos surge a tira 
Pogo (1948), em que animais contestam os seres humanos, e a 
revista Mad (1952), com seu humor debochado, como reação a 
política macarthista. 

Nessa época os quadrinhos questionam a sociedade sobre 
aspectos filosóficos e socio-psicológicos. É o chamado quadri-
nho pensante. Charles Schultz cria os “Peanuts” ou “A turma 
do Charlie Brown”, orientando-se pela filosofia existencialista. Nes-
sa fase, surge o movimento artístico “pop-art”, que se inspira nas 
histórias em quadrinhos e na publicidade, consolidando as relações 
entre a HQ e a pintura.

Em 1946 é fundada a National Cartoonists Society com o intui-
to de defender os interesses artísticos dos desenhistas de histórias 
em quadrinhos. Atualmente, envolve também desenhistas de humor, 
de publicidade, de animação e ilustradores de revistas.

Lucky Luke

Asterix e  Obelix

Pogo



 A HISTÓRIA DOS QUADRINHOS I 15

Anos 60
Os anos 60 são marcados socialmente por dois fatos significativos: 
a Guerra do Vietnã e o movimento “hippie”, que trarão mais 
abertamente alguns temas considerados, até então, como tabus: dro-
gas, grupos minoritários, liberdade sexual, consumismo, movimento 
feminista, homossexualismo etc. No campo das HQs, esses fatos 
refletirão a fase do “underground” (no Brasil, conhecida por 
marginal ou “udigrudi”). 

Inúmeros artistas rebelam-se contra as normas impostas pelos 
“Syndicates”, movimento. No entanto, ironicamente, em 1966 foi 
criado o Underground Press Syndicate, que, a seu modo, tam-
bém começou a ditar regras para a distribuição das HQ marginais.

O nome mais significativo das HQs marginais é o de seu iniciador, 
Robert Crumb, criador do porno-gato “Fritz” (1965) e do 
extravagante “Mr. Natural” (1968), cujas personagens atuarão, 
como a tantas outras do movimento, contra o “way of life” norte-a-
mericano.

Ocorre também uma renovação do conceito de super-herói 
com os personagens criados por Stanb Lee e publicados 
pela editora Marvel Comics. Os heróis passam a apresentar 
fraquezas humanas, que os aproximam do leitor. Dessa época temos 
o surgimento do Quarteto Fantástico, em 1961, do Surfista 
Prateado (1961), do Homem-Aranha (1962), Hulk (1962) e 
dos X-Men (1963). 

Paralelamente, como possível reflexo dos movimentos feministas, 
surge nova safra de heroínas femininas, como a intelectual Mafal-
da (1964), do argentino Quino. A compilação das aventuras de 
Barbarella (1962), do francês Jean-Claude Forest, marca o 
começo das graphic novels, álbuns de grande apuro gráfico, que 
abre um filão adulto no mercado. Nessa linha também está a fotó-
grafa Valentina (1965), do italiano Guido Crepax.

A personagem Mafalda, criada originalmente para uma agência de 
publicidade que queria um símbolo para uma campanha de eletro-
domésticos, torna-se a partir de 1964 uma tira diária e consegue 
enorme sucesso com suas indagações sobre o mundo, seus julga-
mentos sobre os homens e a política e suas mensagens às grandes 
potências. Sendo, em pouco tempo, a HQ argentina mais difundida 
no mundo.

O porno-gato Fritz de Robert Crumb um 
marco nos quadrinhos underground, lan-

çado em 1965

O Quarteto Fantástico

Mafalda
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Anos 70 e 80
O inicio desse período é marcado pela queda nos títulos provocada 
pela recessão econômica que tem início em 1973, em função da crise 
do petróleo. Entretanto, algumas criações isoladas se destacam, como 
o viking Hagar, o Horrível (1973), de Dik Browne, o gato Gar-
field (1978), de Jim Davis, e Corto Maltese (1970), de Hugo 
Pratt, que inaugura o romance em quadrinhos. Jean Giraud – que 
cria o western Tenente Blueberry na década de 60 – adota o 
pseudônimo de Moebius, e passa a tratar de temas fantásticos e 
poéticos.

Um fato relevante foi a exposição sobre a obra do desenhista 
Winsor McCay, realizada no Museu de Nova Iorque em 1978. 
Ela simboliza o reconhecimento do valor artístico das histórias em 
quadrinhos , que começam a ser julgadas sob o ponto de vista estético. 
Outros artistas das HQ aparecem em museus, como Burne Hogarth. 

Já em1980 os quadrinhos se expandem e atingem cada vez mais o 
público adulto. As edições tornam-se mais luxuosas e surgem histórias 
mais violentas. 

Nos Estados Unidos destacam-se o judeu sueco Art Spiegelman, 
com Maus (1982), Bill Watterson, com Calvin (1984), e Frank 
Miller, com Cavaleiro das Trevas (1985). 

Os ingleses Neil Gaiman, com Sandman (1985) e Alan Moore 
– autor de Watchmen (1988) e Batman: a Piada Mortal (1989), 
entre outros – revelam-se grandes roteiristas. 

Os quadrinhos japoneses (mangás) tornam-se mais conhecidos no 
mercado ocidental e aparecem como os maiores produtores e con-
sumidores de histórias em quadrinhos, ao lado dos Estados Unidos. 
O Lobo Solitário (1980), de Kazuo Koike, e Akira (1986), de 
Katsushiro Otomo, alcançam grande sucesso. 

Têm destaque os italianos Paolo Serpieri, Gaetano Liberatore, 
Vittorio Giardino e o espanhol Jordi Bernet. Na América Latina 
sobressaem as obras dos argentinos José Muñóz, Carlos Sampayo 
e Carlos Trillo, e do uruguaio Alberto Breccia.

Garfield
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Anos 90
Nesse período ocorre a consolidação do mercado japonês no Oci-
dente, Usagi Yojimbo, criado em 1986 no Japão por Stan Sakai, faz 
sucesso nos Estados Unidos. 

Na Alemanha, os gays ganham espaço com a comédia O Homem 
Ideal (1993), de Ralph König, que se transforma em filme. 

O norte-americano Frank Miller, que já havia conseguido enorme 
sucesso com o Cavaleiro das Trevas (1985), lança a série de álbuns 
Sin City (Cidade do Pecado, 1996), com histórias que tratam de 
sexo e violência, e se consagra como o grande destaque da década.

A violência também é o tema de Balas Perdidas (1998), de David 
Laphan. Cidade de Vidro (1998) do escritor Paul Auster é ilustra-
da por David Mazzucchelli. 

Outros destaques são No Coração da Tempestade (1991), de 
Will Eisner; Wild C.A.T.S., de Jim Lee (1994), Marvels (1995), de 
Kurt Busiek e Alex Ross; e Bone (1996), de Jeff Smith.

Diante desse breve histórico das história em quadrinhos ocidentais 
pode se observar o quanto a sua produção refletiu os contextos 
econômico, social e cultural nos quais estava inserida, tratando dos  
mais diversos temas e dialogando com as demais manifestações ar-
tísticas. Sendo utilizada para atingir os diversos públicos e com di-
versas finalidades, transmitido ideologias ou simplesmente procurar 
divertir seus leitores, as HQs se apresentam como um fenômeno de 
comunicação em massa que atingiu todo o globo. 

Mas como esse fenômeno chegou ao Brasil ? Quais as origens pro-
dução de histórias em quadrinhos nacionais? Isso é uma outra his-
tória.

Bone, de Jeff Smith
Sin City

O Homem Ideal



18 I A HISTÓRIA DOS QUADRINHOS

As HQs no Brasil
O precursor na criação das histórias em quadrinhos brasileiras foi 
o cartunista italiano radicado no Brasil Ângelo Agostini. Ele pro-
duziu a primeira história em quadrinhos do país, as Aventuras de 
Nhô Quim, publicada pela revista Vida Fluminense, do Rio 
de Janeiro, em 1869. ”A história contava, em episódios, as desven-
turas de um homem simples do interior do Brasil. O primeiro capí-
tulo possuía 20 imagens em páginas duplas e chamava-se De Minas 
ao Rio de Janeiro”. (CRUZ, 1998). Agostini produziu nove capítulos 
das aventuras de Nhô Quim e o cartunista Cândido Aragonês de 
Faria deu continuidade ao trabalho publicando mais cinco capítulos 
do personagem. . Em 1883, o Agostini deu início à sua segunda série, 
As Aventuras de Zé Caipora, publicada na Revista llustrada. 

Em 1905 a Editora Malho, motivada pelo sucesso dos suplementos 
dominicais de histórias em quadrinhos que saíam nos jornais na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, decidiu fazer uma revista para crianças, 
O Tico Tico. 

No começo, a maioria do material de suas páginas era franco-ame-
ricano, que foi sendo substituído ao longo do tempo por trabalhos 
de artistas nacionais, quadrinizados ou não. A revista, ainda assim, 
publicava material estrangeiro como As Aventuras do Gato Ma-
luco (de Herriman), As Aventuras do Ratinho Curioso (na 
verdade, Mickey Mouse), As Aventuras do Gato Félix e As 
Aventuras de Chiquita (a francesa Bécassine) (CRUZ, 1998). 
Mas seus principais heróis foram Buster Brown e seu cachorro 
Tige, criados por Richard Outcault e que aqui passaram a chamar-
-se Chiquinho e Jagunço. A revista possuiu uma tiragem inicial de 
27 mil exemplares e foi publicada até o fim dos anos 1950.

Em 1929, surgia a segunda importante manifestação na área de qua-
drinhos no Brasil: a Gazeta Infantil ou Gazetinha, que em seu 
primeiro número trazia na página central uma aventura do Gato 
Félix, de Pat Sullivan. A Gazetinha trouxe ainda para o público 
brasileiro as histórias de “O Sonho de Carlinhos” — (“Little 
Nemo in Slumberland”), de Windsor Macay, famoso pela arte de 
seus desenhos, e as aventuras do Fantasma, criado por Lee Falk. 
(LUYTEN. 1985. p. 42)

O Tico Tico, lançado em 1905.



 A HISTÓRIA DOS QUADRINHOS I 19

Anos 30
Na década de 30, um passo importante na área de quadrinhos foi 
o lançamento do Suplemento Juvenil, idealizado por Adolfo 
Aizen. O encarte foi o primeiro a publicar quadrinhos em gran-
de escala, trazendo para o Brasil famosos heróis de quadrinhos 
como Flash Gordon, Jin das Selvas, Tarzan, Mandrake, en-
tre outros, distribuídos pela King Features Syndicate.  

Para editar seu Suplemento e poder vendê-lo aos jornais (e 
depois o distribuindo de forma independente), Aizen fundou o 
Grande Consórcio de Suplementos Nacionais que tam-
bém publicava, em escala menor, histórias de quadrinistas brasi-
leiros como Carlos A. Thiré, Fernando Dias da Silva e Monteiro 
Filho junto com as séries internacionais.

Diante do sucesso editorial que se tornaram as publicações de 
Aizen, Roberto Marinho resolve lançar, em 12 de junho de 1937, 
o Globo Juvenil. 

As histórias trazidas pela revista não eram ainda conhecidas 
pelo público, mas possuíam qualidade. Eram títulos como Ferdi-
nando, Brucutu, Zé Mulambo, As Aventuras de Patsy e o 
pioneiro Os sobrinhos do Capitão (que antes foi chamado 
de O Capitão e os Meninos). A semelhança com seu mais forte 
concorrente terminava no nome: ao contrário do Suplemento 
Juvenil, 100% do material da revista de Marinho era importado. 
Uma curiosidade era que, no início da publicação, seu editor era 
uma jovem promessa do jornalismo carioca: Nelson Rodrigues 
(CRUZ, 1998).

Em 1939 são Adolfo Aizen lança a revista Mirim, publicando 
vários heróis já vistos em outras revistas, mas com formato ino-
vador, e logo em seguida Roberto Marinho lança a concor-
rente o Gibi, cujo nome acabaria por tornar-se sinônimo de 
histórias em quadrinhos no Brasil. No mesmo ano, Marinho ainda 
de beneficiaria com a cancelamento do contrato entre Adolfo 
a Aizen e a King Features Syndicate, que  transferia seus heróis 
para O Globo Juvenil.

A palavra gibi, que originalmente que dizer 
moleque, foi utilizada por Roberto Marinho 

para nomear sua publicação e se tornou sinô-
nimo de histórias em quadrinhos  no Brasil
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Anos 40 e 50
Nessa época ocorreu o encerramento das publicações do Suple-
mento Juvenil e fim do Grande Consórcio de Suplementos Nacio-
nais criados por Aizen. Entretanto, o jornalista não se deu por venci-
do e, em 1945, fundou a Editora Brasil-América (EBAL). Após 
o lançamento de alguns livros infantis ilustrados, a editora lançou 
sua primeira revista no ano seguinte. Eram as Seleções Coloridas, 
que durou apenas 17 números e trazia histórias dos personagens 
de Walt Disney, incluindo algumas escritas e desenhadas por Carl 
Barks (criador do Tio Patinhas, entre outros personagens Disney, e 
um dos maiores artistas de quadrinhos de todos os tempos), além 
de vários passatempos (CRUZ, 1998). Mas a grande inovação da 
EBAL foram as Edições Maravilhosas, que quadrinizavam obras 
literárias brasileiras.

A EBAL continua lançado várias publicações de conteúdo varia-
do como a revista O Herói, de 1947, que trouxe ao Brasil algu-
mas histórias ainda desconhecidas, como Patrulheiros do Ar, A 
Amazona dos Cabelos de Fogo e Freddy e Nancy no Circo. 
Contudo, seu maior lançamento, ainda no mesmo ano, foi a revista 
Superman. A revista trazia as aventuras do personagem-título e 
de outros heróis, entre eles Batman, Joel Ciclone (o Flash original) 
e Falcão da Noite (nome pelo qual o Gavião Negro foi chamado na 
época), todos da DC Comics e foi publicada ininterruptamente nas 
quatro décadas seguintes (CRUZ, 1998). Em 1948, a EBAL, lança a 
Coleção King, apresentando aventuras de diversos personagens 
como o Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, Rádio Patrulha e muitos 
outros. Publicou também títulos de mistério como Quem Foi?  e 
as aventuras de um super-herói brasileiro, O Judoka, que estrelou 
as edições 7 a 52 da revista de mesmo nome.

Conforme relata Dandara Cruz em paralelo às publicações da EBAL, 
Roberto Marinho continuava com suas publicações sem grandes al-
terações em sua linha editorial, até que, em 1955, fundou a Rio 
Gráfica Editora (RGE). Marinho também adota ideia de realizar 
adaptações de obras literárias, lançando, em 1956, a revista Roman-
ce em Quadrinhos, seguida por outras adaptações de filmes e 
programas de rádio e TV.

Em 1950, um dos futuros grandes empresários do ramo das co-
municações, não apenas no Brasil como da América Latina, resolve 
começar seu empreendimento lançando histórias em quadrinhos. 
Trata-se de Victor Civita, o fundador do Grupo Abril, que declara 
que tudo começou por causa de um pato. No caso, o Pato Donald, 
personagem de Walt Disney, que estrelou a primeira revista lançada 
pelo grupo quando este se chamava apenas Editora Abril e possuía 
meia dúzia de funcionários (CRUZ, 1998).
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Anos 60 e 70
Período de grande agitação cultural no planeta, com o surgimen-
to do movimento hippie, o questionamento de padrões compor-
tamentais e morais já estabelecidos. Esses fatores repercutiram na 
produção dos quadrinhos com o surgimento dos quadrinhos un-
derground. Nesse período o Brasil vivenciou o Golpe Militar de 
1964 e aplicação da censura de fim da liberdade de expressão no 
decorrer dos anos seguintes. Esse contexto desencadeou posturas 
diversas nos grupos editoriais e consequentemente na produção de 
quadrinhos. 

Nesse contexto se observa o declínio das vendas da EBAL, que viria 
a encerrar suas publicações de quadrinhos em 1983; o crescimento 
do Grupo Abril e sua concorrência com a RGE; e o surgimento dos 
quadrinhos underground no país, publicados em baixa tiragem 
e com uma produção quase que artesanal. Contudo, os destaques 
desse período vão o lançamento do semanário que foi um marco na 
crítica social e política do Brasil, O Pasquim, e surgimento dos dois 
mais renomados quadrinistas de histórias infantis do país, Ziraldo 
e Maurício de Souza.

Os quadrinhos underground
Como reflexo do contexto político nacional e influenciados pelos 
movimentos sociais libertários no restante do planeta, os artistas 
brasileiros buscavam reconstruir a identidade nacional, através da 
crítica ao regime político e social vigente e de um retorno às raízes 
culturais. 

Foi o período em que a contracultura estabeleceu-se de vez, não apenas 
no estrangeiro, mas também por aqui: as propostas antropofágicas de 

Oswald de Andrade eram revisitadas e o movimento tropicalista, por elas 
influenciado, era uma das maiores referências culturais daqueles anos. 

(CRUZ, 1998).  

A produção de quadrinhos, como não poderia ser diferente, tam-
bém absorveu essas transformações. Os quadrinhos alternativos 
não alcançaram grandes tiragens, mas sua importância consistiu em 
contraporem-se as concepções e formatos já estabelecidos pelas 
grandes editoras (que importavam e distribuíam as HQs estrangei-
ras); e em funcionarem como importantes elementos de comunica-
ção de idéias com posturas críticas aos valores estabelecidos.

Alguns exemplos dessa produção são revistas como Araruta (Por-
to Alegre), Casa de Tolerância (Curitiba), O Outro (Recife), Ca-
bramacho (Natal), Almanaque de Humordaz e Uai! (Belo 
Horizonte), Livrão de Quadrinhos e Habra Quadabra (São 
Paulo), Risco (Brasília). No meio dessas publicações, duas merecem 
destaque especial, apesar de sua curta vida. A primeira seria a paulis-
ta Balão; a segunda, a carioca O Bicho. 

Com tiragem de apenas mil exemplares, Balão teve nove números 
(mal) impressos e pode ser considerado o marco inaugural da for-
ma de criação e produção marginal. Em suas páginas, histórias de 
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artistas do porte de Laerte, Guf, Luiz Gê e os Irmãos Caruso. 
Já O Bicho, editada pelo desenhista Fortuna e lançada pela edi-
tora Codecri (o que a levou a ter tiragens que chegavam a 15 mil 
exemplares, podendo atingir o público de bancas de jornais), durou 
oito números e trouxe histórias de nomes como Márcio Pitliuk e 
Paulo Caruso, o próprio Fortuna, Guidacci, Nani e Coentro. 
Também teve um cunho “arqueológico” nos quadrinhos brasileiros, 
resgatando criações de Luiz Sá, Millôr Fernandes, Carlos Es-
tevão e Jaguar. Veiculou ainda material estrangeiro de qualidade; 
histórias de nomes como Wolinski, Crumb, Willen, Quino e 
Mary Kay Brown. (CRUZ, 1998).  

O Pasquim
O Pasquim foi criado pelo cartunista Jaguar e os jornalistas Tarso 
de Castro e Sérgio Cabral em 1968. O nome foi uma sugestão 
de Jaguar, inspirado na história de que um monsenhor italiano cha-
mado Pasquino escrevia fofocas e notícias para serem lidas em pra-
ça pública. Nomes como Ziraldo, Millôr Fernandes, Prósperi e 
Fortuna juntaram-se à equipe do Pasquim, cuja primeira edição foi 
lançada em junho de 1969. (CRUZ, 1998).  

A publicação que a princípio tinha cunho comportamental, tratando 
de assuntos como sexo, drogas e feminismo, tornou-se cada vez mais 
politizada conforme aumentava a repressão, sendo o mais influente 
jornal de oposição do regime militar e um fenômeno editorial com 
a marca de 200 mil exemplares vendidos em 1970. 

Jaguar, o único integrante remanescente da equipe editorial origi-
nal, manteve O Pasquim circulando até o dia 11 de novembro de 
1991, quando sairia a última edição, de número 1.072. Ziraldo ten-
tou ressuscitá-lo no ano de 2001, juntamente com seu irmão, Zélio 
Alves Pinto. Batizada de O Pasquim 21, e contando ainda com alguns 
de seus antigos colaboradores, a nova versão durou até meados de 
2004. (CRUZ, 1998).  

Pelas página do Pasquim passaram grandes nomes do humor gráfico 
nacional como Millôr Fernandes, Alcy Linares Deamo, Demo 
(Edgar Peixoto de Moura), Dirceu Alves Ferreira, José Arima-
théa Bastos Duayer, Ernani Diniz Lucas, ou simplesmente 
Nani, Laerte, Paulo e Chico Caruso,  Ivan Lessa e aquele que 
é considerado o maior nome do quadrinho de militância política no 
Brasil, Henrique de Souza Filho ou, como é mais conhecido, Henfil.

É nele (em Henfil) que os quadrinhos brasileiros iriam encontrar seu prin-
cipal módulo produtivo na década de 1970, em charges, cartuns e tiras 
que misturavam militância política, contra o regime militar, e artística, em 
prol de quadrinhos que tivessem identidade nacional. (CRUZ, 1998). 

Henfil
Henrique de Souza Filho estreia como cartunista na revista Alte-
rosa em 1964 e em seguida passa a colaborar também com o 
jornal Diário de Minas, além de ter trabalhos públicos pelo Jornal 
do Sports (RJ) e pelas revistas Realidade, Visão, Placar e O 
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Cruzeiro. Neste ano, tem seus famosos Fradinhos publicados 
pela primeira vez;

Em 1969, muda-se para o Rio e passa a trabalhar nas redações do 
Jornal do Brasil e do Pasquim. E no ano seguinte lança a Fra-
dim pela editora Codecri, que tornou seus personagens conheci-
dos.  Além dos fradinhos Cumprido e Baixim, a revista reuniu a 
Graúna, o Bode Orelana, o nordestino Zeferino e, mais tarde, 
Ubaldo, o paranoico;

Em1972, O Jornal do Brasil passa a publicar a série do cangaceiro 
Zeferino.

Henfil faleceu em 1988 no auge de sua carreira, com seu trabalho 
aparecendo nas principais revistas brasileiras. Sua produção de ca-
racterizou por possuir um humor nacional comprometido com a 
luta dos oprimidos e, em particular, da classe trabalhadora. Suas cria-
ções como o próprio Zeferino, a Graúna, o bode Francisco Orelano, 
visavam romper as amarras não apenas da censura, mas também da 
autocensura, fazendo histórias em quadrinhos como quem, em suas 
próprias palavras, mastigava pedras, criando o suporte para suscitar 
pertinentes questões sobre a vida em nosso país e promovendo 
a manifestação do discurso político de maneira menos camuflada. 
(CRUZ, 1998).  

“De traço simples, Henfil consegue captar todo o momento histórico-polí-
tico vivenciado nacionalmente. Os Fradinhos, Zeferino (e Graúna, além do 
bode Francisco Orelhana), o Preto-que-ri, o provocador Xabu, o paranóico 
Ubaldo e muito mais: o mundo de Henfil agride-nos com seu humor feroz, 
impiedoso, caatingueiro. Um humor sem retoques: autêntico. Um humor 
sem frescuras: mordaz. Um humor sem preciosismos: brasileiro.” 

(CIRNE,M. apud. CRUZ, 1998)

Ziraldo
O mineiro Ziraldo destacou-se por produzir quadrinhos com per-
sonagens que possuíam uma identidade nacional, retratando os cos-
tumes do povo brasileiro por meio de suas temáticas, do enredo 
e da ambientação de suas histórias. Ziraldo Alves Pinto nasceu em 
24 de Outubro de 1932 em Caratinga, iniciou seus trabalhos como 
cartunista com colaborações mensais para a revista Era Uma Vez, 
mas foi no Jornal a Folha de Minas que ele publicou suas primeiras 
tiras de humor, em 1954.

A seguir destacam-se os principais eventos de sua carreira:

1957: Publica seus trabalhos nas revistas A Cigarra e O Cruzei-
ro;

1960: Lança a Turma do Pererê, cuja figura central era o saci, 
elemento representativo do folclore brasileiro. A revista, apesar de 
ter alcançado umas das maiores tiragens da época, foi cancelada em 
1964, logo após o início da ditadura militar no Brasil;

1964: Começa a colaborar com o Jornal do Brasil (onde até hoje 

Os Fradinhos criados em 1964 por 
Henfil. Suas tirinhas possuíam um humor 
autêntico e mordaz, com severas críticas 
ao regime político e aos padrões morais 
vigentes e em defesas das classes mais 

oprimidas
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publica um tira diária) criando personagens antológicos, como Jere-
mias, O Bom, a dominadora, cuidadosa e fervorosa Supermãe. 

1969: Recebeu o “Nobel” Internacional de Humor no 32º Salão 
Internacional de Caricaturas de Bruxelas e também o prê-
mio Merghantealler, principal premiação da imprensa livre da 
América Latina; 

1969: Escreve FLICTS, seu primeiro livro infantil que conta a his-
tória de uma cor que procura seu lugar no mundo;

1973: A Editora Primor reedita e lança três álbuns das melhores 
histórias da Turma do Pererê;

1980: Nesse ano Ziraldo cria seu personagem mais famoso, O 
Menino Maluquinho. Surgido em um livro infantil, que deu 
a Ziraldo o Prêmio Jabuti de melhor autor infantil, as histórias do 
esperto e irrequieto garoto foram adaptadas para o teatro, cinema 
e, logicamente, os quadrinhos, onde ganhou diversos coadjuvantes, 
como Julieta e Bocão (CRUZ, 1998). Tendo suas histórias publicadas 
pela Editora Globo (antiga RGE) até meados da década de 90;

1999: Lança o periódico Bundas, que tem pouca duração. O nome 
Bundas era uma paródia à revista Caras, e seu lema era “Quem mos-
tra a bunda em Caras não mostra a cara em Bundas” e “Bundas, a 
revista que não tem vergonha de mostrar a cara”;

Ao longo de sua carreiro, Ziraldo também produziu cartazes para 
filmes brasileiros como Os Fuzis, Os Cafajestes, Selva Trágica, Os 
Mendigos e teve suas ilustrações publicadas em revistas internacio-
nais como Private Eye da Inglaterra, Plexus da França e Mad, dos 
Estados Unidos. E, desde o ano de 2000 participa da “Oficina do 
Texto”, maior iniciativa de coautoria de livros do Mundo, Criada por 
Samuel Ferrari Lago então diretor do Portal Educacional, onde já 
ilustrou histórias que ganharam textos de alunos de escolas do Bra-
sil todo, totalizando aproximadamente 1 milhão de diferentes obras 
editadas em coautoria com igual número de crianças.

Maurício de Souza
Maurício de Souza pode ser considerado o mais famoso quadrinis-
ta brasileiro, criou diversos personagens, que marcaram época pela 
inventividade de suas histórias, e conseguiu obter sucesso editorial 
no mercado nacional e internacional e desdobrando suas produções 
de quadrinhos em animações para TV, cinema e produtos dos mais 
diversos. Ele nasceu em Santa Isabel (SP), em 27 de Outubro de 
1935, e começou a trabalhar como desenhista produzindo cartazes 
e ilustrações para rádios e jornais de Mogi das Cruzes, onde morava 
na época, por de 1950. Mas o sucesso de sua carreira teve início 
após ser contratado pela Folha de São Paulo.

1954: Maurício é contratado como repórter policial no jornal Folha 
da Manhã;

1959: Cria uma série de tiras em quadrinhos com um cão e seu 
dono, Bidu e Franjinha, e passa a publicá-las no jornal a Folha 
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de São Paulo;

1960: Maurício segue criando diversos personagens como Ce-
bolinha (1960); o homem das cavernas Piteco (1961); sujinho 
Cascão, o caipira Chico Bento, o redondo Astronauta e o 
filosófico dinossauro Horácio (1963); e o fantasma Penadinho 
(1964);

1965: Cria a sua mais famosa personagem, a dentusca Môni-
ca e vários outros como o traquinas Nico Demo (1966) e 
o elefante Jotalhão (1967). Para a distribuição desse material, 
Maurício criou um serviço de redistribuição, contratando profis-
sionais para trabalharem exclusivamente com os seus persona-
gens e passando a dedicar-se à produção apenas de histórias do 
Horácio. Nesse período distribuiu suas tiras para mais de 200 
jornais ao fim de uma década;

1970: Foi lançada, pela Editora Abril, a primeira revista da Mô-
nica, seguida por outros personagens. Ao longo dos 17 anos que 
passou na Abril, Maurício foi pavimentando seu império, e am-
pliou seus estúdios para fundar a Maurício de Sousa Produ-
ções (MSP), licenciando seus personagens para estampar diver-
sos produtos (CRUZ, 1998).

1987: Maurício encerra o contrato com a Abril e passa a publicar 
suas revistas pela Editora Globo (antiga RGE). Na mesma época, 
a MSP produziu alguns longas em animação da Turma da Mônica 
para o cinema;

1993: Cria o Parque da Mônica, em São Paulo (fazendo tam-
bém um gibi homônimo). O parque ainda teve instalações em 
Curitiba e no Rio de Janeiro, mas que acabaram fechando em 
2000 e 2005.

Os diversos personagens de Maurício de Souza continuaram 
sendo publicados não só em revistas como também na em tiras 
de jornal. A MSP ainda produziu vários outros desenhos (desta 
vez para o mercado de home vídeo), licenciou um sem número 
de produtos (bonecos, doces e biscoitos, artigos escolares, ví-
deo games, etc.), levando a Turma da Mônica para diversos países 
como EUA, Itália, Dinamarca, Alemanha, até Japão e Indonésia. E 
vários personagens continuaram sendo criados por Mauricio em 
sua passagem pela Globo, alguns baseados, como os clássicos, 
em seus filhos (como a desenhista Marina, o fanático por me-
teorologia Nimbus e o do contra... Do Contra!), outros numa 
tentativa de apoiar a inclusão social (a deficiente visual Dorinha 
e o cadeirante Luca, apelidado carinhosamente pela turminha de 
Da Roda).  

Recentemente uma série de animação foi exibida pelo canal a 
cabo Cartoon Network, além de novas investidas no cinema (a 
mais recente sendo Uma Aventura no Tempo) e um contrato 
para a publicação de seus gibis com a editora multinacional Panini 
Comics, que já havia tomado os super-heróis da Abril. No carna-
val paulista do ano passado, Mauricio e seus personagens foram 
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homenageados pela escola de samba Unidos da Peruche. 

Na Panini, além dos diversos títulos em bancas, indo do mais sim-
ples ao mais luxuoso, inclusive resgatando materiais clássicos, como 
reedição de revistas originais e coletâneas de tiras, foi lançado o 
mais novo sucesso do estúdio: a Turma da Mônica Jovem, onde 
a carismática turminha ganhou uma nova roupagem, com traço em 
estilo mangá, lembrando os quadrinhos japoneses. . (CRUZ, 1998).

Anos 80 e 90
Esse período é marcado pelo domínio das publicações de quadri-
nhos pelas Editoras Abril e Globo;  a primeira, com inúmeras publi-
cações Disney e diversos títulos dos principais heróis das maiores 
editoras de quadrinhos norte-americanas, Marvel e DC; e a segunda 
com os gibis da recém-adquirida linha de personagens da Turma da 
Mônica. 

As HQs underground ou voltadas para o público adulto produzidas 
no exterior ainda encontravam dificuldade para chegar ao Brasil; 
ou eram editadas em álbuns caros e difíceis de encontrar, ou eram 
publicadas por pequenas editoras de maneira precária, sendo cance-
ladas após uma curta vida nas bancas (...)A produção de HQs nacio-
nais ainda era, também, restrita ao circuito de fanzines ou de revistas 
igualmente mal produzidas. Nossos maiores cartunistas permane-
ciam publicando suas tiras nas páginas de jornais. (CRUZ, 1998).  

Algumas editoras tentaram mudar esse contexto, como a Circo 
Editorial, que em seus seis anos de duração (1989-1995) teve qua-
tro revistas que não só fizeram razoável sucesso para os padrões do 
mercado editorial brasileiro como ajudaram a firmar os nomes de 
alguns de nossos principais cartunistas, além de popularizar vários 
de seus personagens. A primeira delas, Circo, teve oito edições 
(mais um especial) e trazia talentos como Laerte, Angeli, Glauco, 
e os veteranos Luiz Gê e Paulo Caruso. Foi editada por Luiz Gê 
e Toninho Mendes. Geraldão trazia o personagem-título criado por 
Glauco, um porra-louca que sofria de complexo de Édipo. (CRUZ, 
1998).  

Havia também Níquel Náusea, revista de Fernando Gonzales, que 
além de sua criação principal, o rato que dava nome ao gibi, trazia 
ainda histórias do mago Vostradeis e também de outros cartunis-
tas, como Spacca, Newton Foot, Laerte e Fábio Zimbres. E 
a mais conhecida revista da editora, Chiclete com Banana, 
que trazia histórias de Angeli, onde ele apresentava alguns de seus 
personagens que viriam a se tornar clássicos, como Skrotinhos, 
Rê Bordosa e Bob Cuspe. Também eram publicadas histórias de 
outros autores, como Laerte (que estreou seus Piratas do Tietê 
nessa revista) e Glauco. A revista trazia ainda as aventuras de Los 
Três Amigos, uma sátira western produzida em conjunto por An-
geli, Laerte e Glauco. Mais tarde, juntou-se a eles o gaúcho Adão 
Iturrusgarai, criador das tiras da adolescente Aline.

Já a Abril e a Globo refletiram o movimento de amadurecimento 
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ocorrido na indústria norte-americana de quadrinhos. Nomes como 
Frank Miller, e os britânicos Grant Morrison, Neil Gaiman e 
Alan Moore (considerado por muitos o maior roteirista de todos 
os tempos) injetaram sangue novo nos títulos das grandes editoras.

Esse cenário durou até o final dos anos 90, período em que se ob-
serva a derrocada da Editora Abril e se iniciava o sucesso editorial 
dos quadrinhos japoneses (mangás), publicados por editoras como 
a Japan Brazil Communication (JBC) e Editora Conrad.

A produção contemporânea
A produção de quadrinhos contemporânea está passando por uma 
boa fase e pode-se apontar como fatores determinantes desse mo-
mento a evolução das mídias digitais e comunicação virtual, através 
da difusão da internet.

Com o aumento gradual do número de pessoas com acesso a in-
ternet observa-se um fenômeno de comunicação e troca de infor-
mações sem precedentes na história. O desenvolvimento e difusão 
de novas ferramentas e mídias digitais são fatores associados a 
processo que tem afetado positivamente várias áreas da produ-
ção, inclusive da produção de histórias em quadrinhos. Hoje, os 
leitores de quadrinhos têm acesso, em sua maioria gratuito, a 
HQs do mundo inteiro, assim como também os quadrinistas  
encontram nas mídias digitais tanto ferramentas de desenho 
que facilitam a realização de seus trabalhos (desde mesas di-
gitalizadoras a programas de edição de imagem) como meios 
de divulgação e publicação dos mesmos via internet (em blo-
gs, fotologs e rede sociais), sem ter que depender de edito-
ras como há alguns anos.

È crescente o número de quadrinistas blogueiros que mui-
tas vezes começam como um hobbie e acabam ganhan-
do popularidade e tendo seus trabalhos publicados por 
grandes editoras. Como por exemplo o cartunista Will 
Leite que publica diariamente no willtirando.com.br e 
foi convidado para estar entre o seleto grupo que parti-
cipou do MSP50 (publicação especial onde 50 cartunis-
tas desenham suas versões dos personagens de Maurício 
de Sousa). 

Outros fatos importantes que a comunicação virtual tem 
possibilitado são aproximação entre os quadrinistas e os 
leitores, que além postar comentários também contribuem 
com idéias para as tirinhas, muitas vezes a pedido dos pró-
prios quadrinistas; e a aproximação dos quadrinistas entre si, 
possibilitando o surgimento de parcerias blogueiros que não 
necessariamente moram na mesma cidade, como é o caso da 
a autora do blog Os Três Tigres Tristes, Áurea Souto, que 
mora no Ceará e colabora com tirinhas sobre futebol para o 
Futirinhas.com, dos paulistas Rafael Clerici e Eduardo Renan. 
Essa prática também envolve quadrinistas consagrados como La-
erte e Maurício de Souza, ambos publicam constantemente nos 
seu blogs e nas redes sociais e já fizeram parceiras com diversos 
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blogueiros.

Vale ressaltar o fenômeno dos memes gráficos. Memes são concei-
tos, idéias, que rapidamente se propagam na internet , podem ser 
uma frase, um vídeo ou um desenho. E mais particularmente nos 
caso destes últimos têm diversas composições gráficas em forma de 
tirinhas, cujo os autores não precisam necessariamente desenhar os 
personagens, apenas pegar um meme cuja a expressão represente 
as sensações  que ele quer atribuir as personagens e criar suas his-
tórias, pode-se encarar isso como uma grande “democratização” da 
produção de quadrinhos, na medida em que inclui pessoas que antes 
não criavam tirinhas por acharem que “não sabem desenhar” , um 
famoso blog com tirinhas de memes, é o Memetizando.com.

Outros  fatores que estão associados ao contexto atual são as inú-
meras convenções de quadrinhos como a Comiccon, que ocorre em 
vários países e reúne milhares de fãs de quadrinhos; e a produção 
cinematográfica, que com o lançamento de vários filmes de super
-heróis na última década, deu um novo impulso da nas vendas das 
revistas de grandes editoras como DC e Marvel Comics, que vinham 
perdendo mercado para os quadrinhos japoneses, que continuam 
em alta.

Destaca-se também o aumento do número de editoras que publi-
cam quadrinhos, atualmente, de acordo com o quadrinista Daniel 
Brandão, apenas nos Brasil existem dezenove editores. Na livrarias 
também observa o grande número de graphic novels tanto interna-
cionais como nacionais, como é o caso de Daytripper, aclamada 
produção dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, que recebeu o prê-
mio Will Eisner, em 2011. Apesar de terem seus quadrinhos publi-
cados por grandes selos nacionais e internacionais, os dois irmãos 
constantemente publicam suas produção em seu blog trespaezinhos.
com.

A produção cearense
As primeiras publicações de expressão nacional já contavam com 
contribuições de quadrinistas  cearenses como Luís Sá ,que criou os 
famosos personagens Reco-reco, Bolão e Azeitona, publicados 
na revista O Tico-Tico; e do cartunista Sinfrônio, que publica na dé-
cada de 1970 lançou a tirinha Mingau na revista Gibi, atualmente 
ele publica no jornal Diário do Nordeste. Destaca-se ainda o car-
tunista Mino, que além de contribuir para o famoso Pasquim, criou 
um personagem genuinamente cearense, o Capitão Rapadura, vi-
rou revista em 1996 chegando a ter quinze edições, e tirinha diária 
no jornal Diário do Nordeste entre os anos de 1996 e 2006.

Contudo, pode-se afirmar que a produção cearense teve grande 
grande impulsão e desenvolvimento após a criação da Oficina de 
Quadrinhos do Curso de Comunicação Social da UFC, em 
1989, por iniciativa do professor Geraldo Jesuíno. Inicialmente, os 
alunos tinham experiências práticas através de publicações como a 
PIUM e a Carbono 14, mas o professor Jesuíno, que comandava a 
atividade, achou que aquilo não era suficiente e convocou os jovens 
Fernando Lima, Paulo Henrique, Paulo Amoreira, Silas Rodrigues, 

Os Três Tigres Tristes

Memes

Capa de Daytripper.

Reco-reco, Bolão e Azeitona
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Walber Feijó e Weaver Lima para um desafio: produzir em conjunto 
uma adaptação literária de um artista regional, usando técnicas ex-
perimentais, sem grandes recursos de materiais e sem remuneração.

“Mesmo com as dificuldades e dúvidas, esses “caras” levaram a obra até 
o fim. Os encontros ocorriam aos sábados e a obra de Moreira Campos 
foi a eleita para o trabalho. Segundo Jesuíno, não poderia ter feito uma 
escolha melhor, pois “ele era uma figuraça. Um senhor contista”. Ele só 
lamentou que o autor tivesse morrido antes de ver a obra pronta. Assim, 
a empreitada durou 5 anos.”  Fonte: http://gibitecadefortaleza.word-
press.com/tag/geraldo-jesuino/

As aulas e as produções da Oficina continuam até hoje e muitos 
dos seus alunos passaram a colaborar como professores. Pode-se 
afirmar que a maior parte dos quadrinistas de expressão do estado 
teve em sua formação uma passagem pela oficina de quadrinhos 
de modo que a sua história se confunde com a própria história 
dos quadrinhos cearenses. Podemos destacar como oriundo da 
Oficina os quadrinistas como Hemetério, Daniel Brandão, JJ 
Marreiro,Fred Macêdo, Vitor Batista dentre outros. 

Constata-se que a produção local ganha cada vez mais expressão 
e extrapola os limites geográficos, sendo vários os casos de cola-
borações de quadrinistas cearenses para grande produções nacio-
nais  e internacionais, o último MSP50 contou com contribuição de 
seis quadrinistas locais, Denílson Albano, Lederly Mendonça, Daniel 
Brandão, Lene Chaves, Klévisson Viana e JJ Marreiro.  Outro fator 
que vem contribuindo é lançamento da e editais para produção de 
quadrinhos, foi desse modo que Vitor Batista, que até então publica 
suas tirinhas no blogzdovitor.blogspot.com.br e vendia suas fanzines, 
teve sua primeira graphic novel , 7 Dayz, publicada em 2009 e hoje 
já está lançando a terceira. Destaca-se ainda a importância das tiri-
nhas dos jornais, que cada vez mais abrem espaço para quadrinistas 
locais, como por exemplo, Guabiras que há 15 anos publica diaria-
mente no jornal O Povo.

O público cearense de quadrinhos também é muito grande, haja 
vista as multidões de pessoas que eventos relacionados a esse tema 
arrastam todo, como o SANA (Super Amostra Nacional de Animes). 
Destaca-se ainda o número de pessoas que se interessam pela pro-
dução de HQ’s, incentivando o surgimento de cursos nesses sentido, 
como os oferecidos pelo Estúdio Daniel Brandão e pela da Oficina 
de Quadrinhos da UFC, sendo esta a principal referência no estado, 
apenas na seleção deste ano participaram 517 candidatos.

Fica evidente a importância que os quadrinhos têm no Estado do 
Ceará, principalmente em sua capital, assim como a importância da 
maior responsável pelo desenvolvimento produção cearense, a Ofi-
cina de Quadrinho da UFC, que hoje realiza suas atividades na Gibi-
teca Dolor Barreira, o único equipamento público voltado a essa 
mídia e sua produção cultural, mas que ainda não dispõe da estrutu-
ra adequada às demandas locais  decorrentes desse poderoso meios 
de comunicação em massa, que são as histórias em quadrinhos.

.

Capa de 7 Dayz

O Capitão Rapadura





Nasce o Museion na Grécia. Aparece no Egito dos Ptolomeus. 
Reduz sua pretensão enciclopédica. Livra-se da antiga estrutura, 

torna-se compêndio sobre metais, lista de especiarias, livro de 
canções e poemas.

Em meio à violência dos saques, os troféus desfilam a glória e o 
prestígio das vitórias. Coleções, frutos da pilhagem, espalham-se 

pelas ruas e pelas praças.

O colecionador confina os objetos em gabinetes, galerias de 
aparato, pinacotecas. Raridades, símbolos místicos, curiosidades, 
cabeças coroadas sucedem-se, escondidas, em salas reservadas 

de palácios.

Abrem-se os portões. Não mais o privilégio de alguns, mas pa-
trimônio coletivo dos povos. O museu retém o tempo. As musas, 

donas da memória, continuam estrelas-guias de um passeio 
sideral. Nostalgias cósmicas do que foi.

O mundo se redescobre a cada dia. Novas perspectivas inaugu-
ram caminhos. O museu redimensiona-se. Antes passivo, ordena-

-se ativo. Não mais o objeto em si, mas o resumo histórico. 
A interdependência cultural, a rede trançada nos fios que se 

entrecruzam por entre passado, presente e futuro. O museu re-
ajusta sua função didática. Faz coincidir o estético e pedagógico. 
Conceitua-se no contexto histórico e por área geográfica. Cada 

museu responde a algum aspecto do saber humano. Concentra-
-se, especializa-se e torna-se, antagonicamente, mais amplo. O 

método visual é sua linguagem.

Uma nova situação o aguarda: O existir tradicional e a forma 
viva, combinados com o avanço que o progresso humano coloca 

à sua disposição.

(Apresentação de Priscila Freire para o livro o Museu e a Vida)

O MUSEU E
A CIDADE
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Breve Histórico dos Museus
“[O museu é]uma instituição a serviço da sociedade que adquire, 
conserva, comunica e expõe com a finalidade de aumentar o saber, 
salvaguardar e desenvolver o patrimônio, a educação e a cultura, 
bens representativos da natureza e do homem” (GIRAUDY, & BOU-
ILHET, 1997.P.11)

Em sua essência, o museu pressupõe uma coleção de objetos. E, 
desde a Idade da Pedra, os homens adquiriram o hábito de reunir ao 
redor de si objetos agrupados em determinada ordem: “o lugar de 
oração, que nas grutas reunia pinturas rupestres, seixos pintados e 
instrumentos de osso pedra, torna-se também objeto de admiração 
e até mesmo de competição de um sítio para outro” (GIRAUDY, & 
BOUILHET. 1997,p.19). E foi dos santuários dedicados à musas na 
Grécia Antiga que se originou  o termo museu, sendo o primeiro 
mouséion edificado sobre a colina de Hélicon, em Atenas.

De acordo com Lippi, “além dos objetos sagrados os mouséions 
dispunham de biblioteca, jardim botânico e zoológico, observatório 
astronômico, laboratório anatômico, tudo a serviço dos sábios” (LI-
PPI,2008  apud COLOMBO, 2012, p.12). Neste sentido mais do que 
simplesmente expor objetos o mouséion se apresentava como um 
local de reunião de saberes.

Ao longo dos anos os museus alteraram suas características físicas e 
conceituais, variando entre edificações como o grandioso Mouseion 
de Alexandria (sec. III a.C.), que congregava um museu, uma universi-
dade, a célebre biblioteca bem como os jardins zoológicos e botâni-
cos sob à autoridade de um sacerdote; e nada mais que um cômodo 
da Villa reservado às reuniões filosóficas no período romano.

Já na Idade Média, era comum que as pessoas colecionassem obje-
tos, sendo que “a cultura da curiosidade deu origem aos gabinetes 
de curiosidade, que guardavam peças antigas e históricas, curiosida-
des naturais, fósseis, corais, flores, frutos e animais vindos de lugares 
distantes” (ibid., ibidem, p.14).

Durante muitos anos as coleções ficaram encerradas em galerias 
particulares das famílias abastadas e da realeza. Foi a partir da Revo-
lução Francesa, no final do século XVIII, que os museus deixaram de 
ter um caráter privado. 

A Revolução Francesa, ao dar sentido de coisa pública à herança, à me-
mória e ao patrimônio, tornou o patrimônio um direito coletivo, ou um 
instrumento de uso comunitário. A Monarquia e o Clero não eram mais 
os detentores da arte, que passou a ser nacional. (FAY, 2010, p. 74 in 
COLOMBO, 2012, p.15).  

Neste momento além de adquirir novas funções como a de edu-
car  o  indivíduo e estimular  o  senso  estético, os museus tiveram 
grande importância da construção das identidades nacionais e pas-
saram a ser concebidos dentro do “espírito nacional”  de cada país. 
Nasciam imbuídos de uma ambição pedagógica: “formar o cidadão 
através do conhecimento do passado”(JULIÃO, 2006, p.21). Assim 
foram criados diversos museus como o Museu Real dos Países Bai
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xos, 1808, em Amsterdã; o Museu  do Prado, 1819, em Madri; o Altes 
Museum, 1810, em Berlim, entre outros. Nessa mesma época, em 
Washington, o Estado Americano cria uma fundação para os museus 
de ciência e pesquisa, a Smithsonian Instituition. 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), diversos países passa-
ram a se preocupar mais intensamente com a preservação de seus 
bens, temendo o desaparecimento dos mesmos. Paralelamente, o in-
teresse pela diversidade cultural, pela história, pelas origens e pelos 
costumes cresceu assim como o interesse da classe de artistas que, 
no início do  século  XX,  não  buscava  os museus para expor suas 
obras. Esta “deixou de compreendê-los como uma representação 
exclusiva da cultura  burguesa  e  se  abriu  para  a  possibilidade  
de  ocupar sistematicamente esses espaços de cultura” (COLOM-
BO,2012 ,p.16). Houve, portanto um crescimento de investimentos 
em reformas e adaptações de edifícios antigos para o uso de museus, 
contribuindo para transformar as edificações em fortes símbolos de 
preservação arquitetônica aliada a cultura museal. 

 “A partir da segunda metade do século XX a 
sociedade começa a abandonar as referências 
sacralizantes do museu-templo, preferindo-lhe o 
museu-fórum, as confrontações de suas diferenças 
mútuas e inventando, mediante arquitetos inter-
postos, seus novos espaços culturais” (GIRAUDY, 
& BOUILHET, 1997, p.31). Essas transformações 
no modo de encarar os museus associadas ao de-
senvolvimento técnico da construção civil ,princi-
palmente do concreto armado, deram origens ao 
museus modernos, as “máquinas para conservar 
obra de arte”, no dizer de Le Corbusier, inventor, 
ele próprio do museu-caracol de desenvolvimen-
to contínuo. Nesse período é construído o Gug-
genheim de Nova Iorque, de FranK Lloyd Wright. 
Onde Solomon Robert Guggenheima solicitou ao 
arquiteto que o museu não poderia ser de forma alguma compara-
do com qualquer outro museu já existente. Assim, o Guggenheim 
de Nova Iorque apresentou-se como um ícone arquitetônico e ini-
ciou uma prática que se tornaria recorrente nos anos seguintes: a 
contratação de arquitetos renomados para criação de ambientes 
museais cuja expressão arquitetônica chega a disputar com o acervo 
a atenção do visitante, a exemplo de museus como Guggenheim de 
Bilbao, de Frank Gehry; e o Riverside Museum,em Glasgow, de Zaha 
Hadid.

Conforme explica o arquiteto Romeu Duarte Jr., essas transforma-
ções na arquitetura museal apresentam-se também como fruto de 
uma conjuntura histórica onde “a união entre a democratização do 
saber, o desenvolvimento da sociedade do lazer e o turismo cultural 
de massa fez com que se expandisse a comunidade interessada na 
preservação das expressões culturais materiais e imateriais, esses 
mesmos elementos, aliados à expansão tipológica, cronológica e ge-
ográfica dos bens a serem valorizados e à contribuição das mais 
diversas áreas do conhecimento, fez também com que fosse amplia

Guggenheim, Nova Iorque (1959)
fonte: http://www.vitruvius.es/jornal/

charges/1831?page=27
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do o público dos museus, agora ávido pelos inúmeros atrativos que 
estes têm a oferecer” (DUARTE JR., 2011). Neste sentido o visitante 
do museu contemporâneo não se depara apenas com exposições 
artísticas, mas com atividades educativas, lúdicas e de lazer. Muito 
mais que expor uma obra, esses museus desencadeiam experiências. 
O modo como as pessoas se relacionam com eles vai além da con-
templação.

“Em sua relação com as cidades, os novos museus constituem-se em pon-
tos visíveis de uma política pública de cultura comprometida com a pro-
moção e a valorização dos bens culturais na perspectiva da construção 
democrática da cidadania, sendo enxergados como locais consagrados 
aos encontros e às trocas sociais. Por outro lado, como eminentes atrativos, 
têm significado, para muitas cidades, verdadeiros elementos de diferencia-
ção e interesse, pesando sensivelmente na balança dos investimentos e 
aportes financeiros. As agendas lotadas do Museu Guggenheim de Bilbao, 
as extensas fila diárias na porta do Museu da Língua Portuguesa em São 
Paulo e as multidões reunidas na praça do Centro Georges Pompidou, o 
Beaubourg de Paris, deixam entrever toda a complexa trama que envolve 
a indústria do turismo cultural de massa e o desenvolvimento urbano, a 
qual movimenta milhões de dólares todos os anos.” (DUARTE JR., 2011)

Torna-se, portanto, evidente a importância cada vez maior que os 
museus contemporâneos têm para os contextos urbanos nos quais 
estão inseridos, enquanto elementos dinamizadores das atividades 
culturais locais e regionais. De modo que, esses equipamentos além 
de oferecem possibilidades de múltiplas atividades para a popula-
ção local apresentam-se também como catalisadores no desenvol-
vimento das atividades turísticas de suas cidades sede, que passam 
a participar de circuitos nacionais e até mesmos globais do turismo 
cultural. 

Os museus em Fortaleza
Diante da evidente importância dos museus para as cidades con-
temporâneas promoveu-se um levantamento da situação dos mu-
seus na cidade de Fortaleza que procurou avaliar os seguintes as-
pectos: quantos museus a cidade possui; onde se localizam; e como 
se caracterizam. O levantamento foi realizado com base no Guia dos 
Museus Brasileiros, consulta a lista telefônica, pesquisa na internet, 
visitas e leituras de trabalhos acadêmicos.* 

Através desse levantamento pode-se constatar que a cidade pos-
sui uma quantidade considerável de museus (ver demais mapas nos 
ANEXOS) sendo a maioria localizada no Centro da cidade. Uma 
leitura apenas do aspecto quantitativo desses dados sugeriria que, 
por conta da concentração de equipamentos culturais, o Centro se 
caracterizaria como uma região de atividade museal extremamente 
dinâmica. Contudo, através de uma análise qualitativa das condições 
desses equipamentos, percebe-se que boa parte padece com o des-
caso e o abandono e com falta de verba para a sua manutenção dos 
seus espaços. Conforme relatam Nogueira e Tulius especificamente 
sobre a situação  dos museus em Fortaleza: 
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“Como instituições que historicamente afirmam a identidade  da  
localidade,  a  maioria  dos  museus  de Fortaleza observados nessa 
pesquisa ainda se deparam com grandes desafios.  Alguns padecem 
com o descaso e o abandono e com falta de verba para a sua manu-
tenção, e as alternativas encontradas  por  alguns  desses  museus  é  
a  taxa  de  visitação,  ou  a  venda  de  livros,  revistas,  publicações 
cientificas,  souvenires  entre  outros.  Com  a  falta  de  interesse  e  
manutenção  dessas  instituições  ocasiona então  outro  problema,  
a  falta  de  visitantes.  As  visitas  aos  museus  ainda  são  pouco  
valorizadas  pelos habitantes  e  pelos  turistas  e  com  essa  falta  vi-
sitantes  alguns  museus  procuram  alternativas  para atraí-los como 
oficinas, oferecendo palestras, seminários, projetos que refletem so-
bre o valor do Patrimônio Cultural da cidade, a se concretizando 
então a função pedagógica, além de velar e conservar os objetos” 
(NOGUEIRA, & TULIUS, 2009, p.10)

Observa-se que essa condição de abandono se estende aos de-
mais equipamentos culturais do bairro, que quando comparado ao 
restante cidade ainda apresenta a maior quantidade desses equi-
pamentos (ver ANEXO 01). Deste modo a região da cidade que 
apresenta maior potencial enquanto ambiente voltado para o lazer 
e as atividades culturais sofre com a degradação paulatina de seus 
equipamentos culturais. Estes se tornam cada vez menos utilizados 
tanto pela população fortalezense quanto pelos inúmeros turistas 
que visitam a cidade constantemente. Vale ressaltar que Fortaleza 
atualmente encontra-se entre as cidades brasileiras com maior flu-
xo de turistas, contudo isto se dá mais por suas belezas naturais do 
ue pelo seu patrimônio cultural. De modo que “apesar de possuir 
um acervo riquíssimo, que demonstra as diversas manifestações cul-
turais do povo cearense, em especial a fortalezense, os museus de 
Fortaleza não estão sendo aproveitados como atrativos turísticos e 
as agências de viagens em seus cities-tour não exploram os atrativos 
culturais da cidade, fazendo com que os seus clientes contemplem o 
patrimônio cultural de Fortaleza somente à distância” (ibid., ibidem, 
p.02).
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A “decadência” do Centro
As atuais condições do Centro são atribuídas tanto pela população 
em geral como pela imprensa a certo processo “decadência” e “es-
vaziamento” sofrido pelo local. Tal processo não aconteceu apenas a 
Fortaleza, conforme explica o urbanista Flávio Villaça:

“As transformações dos centros principais de nossas metrópoles 
nas décadas de 1950 e 1960 são uma consequência de seu abandono 
pelas camadas de alta renda. Inicialmente, o centro começou a ser 
abandonado como local de compras e serviços (diversões especial-
mente). Depois de emprego.” (VILLAÇA, 2001, p.274)

A partir da década de 1960, inicia-se nas metrópoles brasileiras o 
desenvolvimento de “sub-regiões urbanas” de comércio e serviços 
voltados para as camadas de alta renda:

“(...) para essas sub-regiões transferiram-se lojas, consultórios, ci-
nemas, restaurantes, bancos, profissionais liberais, estabelecimentos 
de diversão, etc. que atendiam àquelas camadas que se localizavam 
no centro principal. (...)A partir de 1970, até mesmo os shopping 
centers passaram a se localizar dentro dessas enormes sub-regiões 
urbanas, e as cidades  começaram a apresentar um esvaziamento 
de seus centros principais (...). Nesse esvaziamento, o Estado teve 
papel de destaque em muitas cidades, com a construção de centros 
administrativos, fóruns, prefeituras, etc. fora dos centros principais 
e na direção e até dentro das áreas residenciais nobres da cidade.”  
(ibid., p.277)

Conforme nos relatam os geógrafos Waltraud Roser e Ulli Vilsmaier:

 “Em Fortaleza esse fenômeno se intensificou, sobretudo a partir 
dos anos1970, quando se criaram os primeiros centros comerciais 
nos bairros da classe alta. A inauguração, em 1974 do primeiro sho-
pping center da cidade no coração do bairro da Aldeota deu o pé 
para a aparição de muitas outras lojas com artigos de luxo (...). A 
isso se acrescente que ao longo da década de 1970 o Palácio do 
Governo, algumas secretarias regionais e municipais, assim como a 
Assembléia Legislativa, a Câmara Municipal e vários outros órgão 
públicos de todos os níveis foram transferidos do centro histórico 
para a Aldeota (...) [esse processo] destruiu o poder simbólico do 
Centro tradicional (...) A ocupação da zona leste e  o deslocamento 
da classe alta para a Aldeota substituiu  com o longo dos anos ao  
centro histórico como lugar de poder, de comércio, de serviços  e 
de recreação para as classes ricas. Em vez disso ele se converte cada 
vez mais em lugar predominante do desenvolvimento das atividades 
comerciais e de serviços relacionados as demandas das classes mais 
baixas de Fortaleza. Esta redefinição da centralidade foi definida por 
José Borzachiello da Silva como uma transformação do centro tra-
dicional no centro da periferia. Com a especialização funcional, as 
ruas e praças do Centro deixam de ser lugares de encontro e se 
transformam progressivamente em lugar de circulação , criando um 
deficit de lugares recreativos.”  (ROSER, & VILSMAIER, 2001, p.3 )

Com a saída das camadas de alta, o Centro passou a ser ocupado 
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com comércio e serviços voltados para as camadas populares, con-
tudo sem contar com os mesmos  investimentos que antes eram 
feitos na sua manutenção e na melhorias em sua infraestrutura e 
equipamentos culturais, de modo que o funcionamento destes aca-
bou por tornar-se um grande desafio.

Neste sentido aquilo que se chama ideologicamente de “decadên-
cia” do centro é tão somente sua tomada pelas camadas populares, 
justamente sua tomada pela maioria da população. Nessas condi-
ções, sendo o centro realmente da maioria, ele é o centro da cidade. 
(VILLAÇA, 2001, p.283)

Fica evidente que o Centro, ao contar com um fluxo diário da maior 
parte da população metropolitana, apresenta-se enquanto um dos 
lugares mais democráticos de Fortaleza. Some-se a isso o enorme 
potencial que o bairro tem de oferecer, aos seus usuários cotidianos 
e aos visitantes, uma série de atrações culturais extremamente ricas 
que de modo algum podem permanecer sendo subutilizadas.

Diante da evidente capacidade transformadora que os museus con-
temporâneos têm exercidos nos sítios urbanos nas últimas décadas, 
especialmente nos centros históricos, é que se propõe a implanta-
ção do Museu dos Quadrinhos no bairro em questão. Acreditando 
que um equipamento cultural de grande expressão arquitetônica 
possa ter contribuição significativa na revalorização e na criação 
de uma dinâmica cultural no entorno de onde será inserido assim 
como na cidade em geral.

Diário do Nordeste - 1983.

“O museólogo, historiador e professor 
aposentado de História da Arte da Uni-

versidade Federal do Ceará (UFC), João 
Alfredo Donas de Sá Pessoa, explica  que 
a valorização de um bairro começa pela 

preservação da sua história”

“Ainda segundo João Alfredo, outro 
fator que pode evitar o esvaziamento no 
Centro da Capital é a existência de bons 

restaurantes e bares. ‘No Centro, você 
não encontra esse cenário. É por isso que 

as pessoas abandonam. Se tivesse vida 
noturna isso não aconteceria. Só o movi-

mento das lojas não é suficiente’”

“Outra situação que colabora para o 
esquecimento do Centro é o fato de 

grande parte da população não conhecer 
o bairro”

“ ... o cearense não tem mais hábito de 
passear no Centro e sim em shoppings. 

“Eu levava cerca de 200 alunos por 
semestre para conhecer o lugar e eles 

ficavam admirados. Muitos nunca tinham 
se quer passado por lá”, ressalta o histo-

riador e museólogo”

Diário do Nordeste 10,03,13
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As duas praças
Apesar de vir sofrendo com a falta de manutenção de seus equipa-
mentos e infra-estrutura, o Centro de Fortaleza se apresenta como 
um ambiente extremamente dinâmico e rico em interações sociais. 
Sendo os locais mais representativos dessas interações as suas pra-
ças, como diria o poeta Castro Alves: “A Praça é do Povo como o 
céu é do condor”.

Apesar de nos últimos anos o comércio informal ter invadindo várias 
praças do Centro (como por exemplo, as praças do Teatro José de 
Alencar; Capistrano de Abreu – da Lagoinha; e Castro Carreira – da 
estação), pode-se destacar duas delas que até o presente momento 
estão imunes a esse processo: a Praça do Ferreira e a Praça General 
Tibúrcio (Praça dos Leões).Tal fato talvez se explique pela importân-
cia histórica e afetiva  da primeira e pela pouco destaque da segundo 
no contexto urbano.

Apesar de estarem separadas apenas por um quarteirão, as duas 
praças no decorrer de suas histórias assumiram características bem 
distintas.

A Praça do Ferreira desde suas origens consagrou-se como local 
de encontro e lazer da sociedade fortalezense, local de encontros e 
de grandes movimentações populares, até hoje permanece como tal 
para uma grande parcela da população. Enquanto a Praça dos Leões, 
que outrora congregava os principais órgãos administrativos do Es-
tado, dentre eles o Palácio do Governo (ou da Luz) e a Assembléia 
Legislativa e também foi palco de importantes eventos tanto de lazer 
como políticos, encontra-se hoje em uma situação de abandono que 
apenas se agrava, servindo como moradia para desabrigados e tendo 
como único evento expressivo a Feira do Livro que ocorre todos os 
anos nos meses de Janeiro e Fevereiro.

Nos últimos anos, a praça continua 
sendo palco de diversos acontecimentos 
importantes para a cidade, sejam eventos 
políticos, festejos de datas comemorativas 
ou movimentos de protestos, ela ainda 
bate forte enquanto “Coração da Cidade” 

2001- Através da Lei Municipal no 8605, 
a Praça do Ferreira declarada Marco His-
tórico e Patrimonial de Fortaleza. 

1991- Na administração de Juraci Maga-
lhães a praça foi novamente reformada, o 
velho poço foi encontrado e foi novamente 
erguida a Coluna da Hora. Foram res-
ponsáveis pelo projeto os arquitetos Faus-
to Nilo e Delberg Ponce de León

1968- José Walter Cavalcante faz a 
demolição completa da praça e constrói 
canteiros centrais altos que dificultavam a 
livre circulação pela praça. Nessa época 
o local teve instalações subterrâneas que 
abrigaram a Galeria Antônio Bandeira

1966- Na gestão de Murilo Borges incia-
-se a reforma que retira o abrigo central e 
a Coluna da Hora, desagradando a maio-
ria da população

1949- O edifício da Intendência Munici-
pal é demolido em seu lugar é construído 
o abrigo central por Acrísio Moreira

1933- O prefeito Raimundo Girão man-
da demolir o coreto e constrói a Coluna 
da Hora

1920- O prefeito Godofredo Maciel re-
tira os quiosques e a caixa d’água que 
ficava no centro da praça e constrói um 
coreto. Neste ano também foi abatido o 
famoso Cajueiro da Mentira, onde todo dia  
1o de Abril se realizava o concurso para 
escolher o melhor mentiroso da cidade

1902- O Coronel Guilherme  Rocha inau-
gura os jardins da praça e cinco quiosques, 
sendo quatro cafés: Café do Comércio, 
Café Elegante, Restaurante Iracema e 
Café Java. Este abrigou o famoso grêmio 
literário conhecido como Padaria Espi-
ritual

1871- Onze anos da morte do boticário, 
a Praça, que atendia pelo nome de Praça 
Municipal, tomou a denominação de Pra-
ça do Ferreira

1842- Por iniciativa do Boticário Ferrei-
ra foi demolido o Beco do Cotovelo para 
construção da Praça Pedro II, que ficou 
conhecida como Feira Nova

Coreto coberto de 1923. Fonte: Arquivo 
Nirez

Nova Coluna da Hora de 1991. Fonte: 
Panoramio

A Coluna da Hora de 1933. Fonte: Arquivo 
Nirez
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Atualmente, no entorno da praça ficam 
o Museu do Ceará, a Academia Cearense 
de Letras e a Igreja do Rosário. Contundo 
ela carece de limpeza e segurança, sendo 
frequentada por moradores de ruas que 
satisfazem suas necessidades fisiológicas 
por lá mesmo, principalmente nas imedia-
ções da estátua e do coreto. A inseguran-
ça também tem afetado o local, apesar 
da presença de dois policiais que fazem 
a ronda diariamente. A praça  conta com 
pouco movimento, situação que só melho-
ra nos meses de Janeiro e Fevereiro em 
função da Feira do Livro

2005- É inaugurada estátua em home-
nagem a escritora Rachel de Queiroz

1991- A praça é tombada pelo Estado

1970- Transferência do Palácio do Go-
verno e da Assembléia para a Aldeota. O 
prédio da Assembléia passaria a abrigar 
oa longo dos anos a Faculdade de Direi-
to, a Biblioteca Pública, o Tribunal Regional 
do Ceará e Academia Cearense de Letras; 
Hoje funciona o Museu do Ceará

1912- Ildefonso Albano, novo intenden-
te municipal, promove ampla reforma da 
praça. Definindo o atual quadrilátero da 
praça, após desapropriação de várias ca-
sas. Foram colocados o Coreto e as famo-
sas estátuas do leões. Foi nessa época 
que surgiu o Palacete Brasil para abrigar a 
sede estadual do Banco do Brasil

1892- Os alunos do Colégio Militar ocu-
pam a praça em protesto que terminou 
por depor o presidente do Estado, José 
Clarindo. Em meio ao bombardeio, um dos 
tiros atinge a estátua que caiu de pé e foi 
recolocada no pedestal no ano seguinte

1888- É erigida a primeira estátua 
da cidade, em homenagem a General 
Tibúrcio, fundida em Paris, e com pedestal 
em mármore esculpido em Fortaleza

1887- Recebe o nome de Praça Gene-
ral Tibúrcio, combatente da Guerra do 
Paraguai que falecera neste ano

1871- Constrói-se o prédio da Assem-
bléia Legislativa

1847- Fortes chuvas causaram a erosão 
do Largo Palácio. Inácio de Vasconcelos, 
Presidente da Província, manda construir a 
muralha de proteção para a Rua de Baixo. 
No local passaram a se instalar circos e 
parques de diversões 

1820- O areal em frente a Igreja do Ro-
sário (1755) passou a ser denominado 
como Largo 16 de Novembro ou Largo do 
Palácio, em comemoração a Instalação do 
Governo Provisório do Estado do Ceará

Estátua de Rachel de Queiroz. 2005. 
Fonte: Skycrapercity

Esculturas do leões, importadas da França 
em 1912. Fontete: Skycrapercity

Estátua de Gal. Tibúrcio, 1888. Fonte: 
Skycrapercity

Foto da década de 30. Vê-se o Palacete 
Brasil (1914) e a Assembléia Legislativa 
(1871).  Fonte: Arquivo Nirez
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O Sítio
Entre as praças do Ferreira e General Tibúrcio fica 
uma quadra cujas edificações atualmente possuem 
os usos mais variados, mas que antes abrigavam 
instituições financeiras (o Banco Frota Gentil fica-
va no prédio que hoje funciona o Café L’escale) e 
casarões de pessoas ilustres. 

Boa parte dessas edificações, que foram original-
mente construídas no estilo art déco, sofreu várias 
reformas para adaptar-se aos novos usos (livra-
rias, lojas, restaurante) de modo que muitas de-
las tornaram-se completamente distintas de sua 
concepção original tanto nas fachadas quanto nas 
suas divisões internas. Verifica-se que  área mais 
afetada por esse processo, encontra-se no centro 
da quadra. 

É nesse trecho que se propõe a implantação do 
presente projeto. Acreditando que, a partir da 
substituição dessas edificações por um equipa-
mento que promova tanto uma interligação 
entre as duas praças como um prolongamento 
entre suas atividades e as atividades do entorno, 
poderá se instaurar um novo sistema que propicie 
uma maior satisfação cultural para inúmeras pes-
soas que por lá transitam diariamente assim como 
as que passariam a transitar em função desse novo 
contexto urbano.

Foto da Praça General Tibúrcio (dos Leões) anti-
gamente. Não foi possível precisar a data, mas 
supõe-se pela estilo da edificações e dos jardins 
que tenha sido tirada no início do século XX
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Praça dos 
Leões

Praça do 
Ferreira

A  implantação

N

Atualmente não existe 
uma  conexão entre 
as duas praça, de 
modo que , mesmo 
muito próximas, elas 
possuem dinâmicas 
totalmente dissociadas

A implantação do novo 
equipamento pretende 
promover uma inte-
ração entre as praças 
através da abertura 
de uma passagem por 
meio da edificação. 
Interligando, deste 
modo seus usos entre 
si com os usos do novo 
equipamento.

De acordo com Plano 
Diretor de Fortaleza, o 
terreno se encontrar em 
um Zona de Ocupação 
Preferêncial 01(ZOP - 01 
) que dentre outras me-
didas, prever a ampliação 
da disponibilidade e recu-
peração de equipamentos 
e espaços públicos e a 
elaboração de planos 
específicos visando a 
dinamização sócio-econô-
mica de áreas históricas 
e áreas que concentam 
atividades de comércio e 
serviço (ver texto comple-
to em ANEXOS)
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FACHADAS DA PRAÇA DOS LEÕESFACHADAS DA R. FLORIANO

A  edificações demolidas

Fotomontagem das fachadas voltadas para a Rua Floriano Peixoto.

Fotomontagem das fachadas voltadas para a Praça dos Leões

Foi realizado um levantamento das larguras das edificações no local. 
Já as medidas de suas alturas foram estimada com base nos regis-
tro fotográficos. Em destaque, estão as edificações que se pretende 
demolir.

Foram escolhidas onze edificações do miolo da quadra para serem 
substituídas pelo equipamento proposto. Os critério para escolha 
foram a posição em relação as duas praças. Optou-se pela demoli-
ção por suas estruturas não serem condizentes com a tipologia da 
edificação proposta.
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FACHADAS DA PRAÇA DOS LEÕESFACHADAS DA R. FLORIANO

Em um momento inicial cogitou-se a possibilidade de se incorporar duas edificações que estão 
voltadas para a Praça dos Leões ao projeto. Contudo, após levantamento da estrutura da edificação 
que parecia menos modificada, constatou-se que mesmo nesta não era possível a identificação de 
sua estrutura original e nem sequer de suas fachadas, que conforme depoimento do proprietário 
da loja, sr. Francisco (seu Tico), tinha sido remontada com sobras de outras reformas. Diante disso 
optou-se pela demolição das mesmas.





“O espaço é o produto duma interação entre o orga-
nismo e o ambiente que o rodeia,em que é impossível 

dissociar a organização do universo percebido e a 
mesma atividade”. 

Victor Consiglieri

.

O MUSEU DOS
QUADRINHOS
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O espaço enquanto ambiente de interação
“ O espaço público e a experiência artística constituem aspectos da vida 
humana cuja dinâmica tanto promove quanto resulta dos modos de arti-
culação entre corpo e seus ambientes de existência. Ambiente entendido 
não propriamente como um lugar, mas como um conjunto de condições 
interativas para o corpo.”.(DULTRA, & JACQUES, 2009, p. 339)

Fabiana Dultra Brito e Paola Berenstein Jacques ao refletirem sobre 
a questão da interação entre o corpo do indivíduo e corpo da cida-
de, fazem uma crítica aos atuais projetos ditos de revitalização ur-
bana que estão sendo realizados no mundo inteiro de acordo com 
uma mesma estratégia genérica, homogeneizadora e consensual de 
transformação dos  os espaços públicos em simples cenários padro-
nizados, destituídos de seus conflitos inerentes e cada vez menos 
apropriados pelos cidadãos.

As autoras destacam como sendo o aspecto crucial dessa configu-
ração contemporânea das cidades o empobrecimento da experiên-
cia urbana dos seus habitantes, cujo espaço de participação civil, de 
produção criativa e vivência afetiva não apenas está cada vez mais 
restrito quanto às suas oportunidades de ocorrência, mas, inclusi-
ve, qualitativamente comprometido quanto às suas possibilidades de 
complexificação.

Problematizando as relações entre o corpo urbano e o corpo do ci-
dadão apresentam o conceito de “corpografia” urbana.  Entendendo 
que a cidade é percebida pelo corpo como conjunto de condições 
interativas, levanta-se a hipótese de que a experiência urbana fica 
inscrita, em diversas escalas de temporalidade, no próprio corpo 
daquele que a experimenta, e dessa forma também o define, mesmo 
que involuntariamente, expressando o corpo a síntese dessa intera-
ção.

Ressaltando que a  cidade não só deixa de ser cenário, mas, mais do 
que isso, ganha corpo a partir do momento em que ela é apropria-
da, vivenciada, praticada, ela se torna “outro” corpo. Defendendo 
que, dessa relação entre o corpo do cidadão e esse “outro corpo 
urbano”, poderá surgir uma outra forma de apreensão urbana e, 
consequentemente,  de  reflexão  e  de  intervenção  na  cidade  
contemporânea.

Levando em consideração essa reflexão e o pensamento de Ventu-
ri  de que o arquiteto, através da organização das partes, cria-lhes 
contextos significativos dentro do todo. É que acredita-se que a in-
serção do Museu dos Quadrinhos naquela “parte”do Centro possa 
contribuir para uma mudança positiva de todo o contexto que o 
envolve.
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Referências de Projeto
“O espaço do nosso século, na sua generalidade, é um espaço fluído aditi-
vo, considerado por alguns teóricos, entre eles Henri Lefebvre, um espaço 
abstrato semelhante à pintura abstrata, quebrado, sem coesão e fragmen-
tado, tendo como características únicas o ideal visual. Para apreciarmos 
(...) torna-se necessário conhecer as definições do conceito geral do espa-
ço - as direções, as superfícies, as linhas e os vazios, propagando-se nas 
diversas perspectivas, ritmos, transferências e sobreposições, que fazem 
perder a forma-base para ficarmos submetidos ao poder da “expressão” 
subjetiva e das transformações.”

(CONSIGLIERI, 2005, p.129) 

As relações entre fragmentação e unidade, o jogo de tensões e a 
fluidez espacial apresentam-se como características da arquitetura 
contemporânea, que tem produzido edificações com um forte ca-
ráter expressivo e dinâmicos jogos de relações espaciais interiores 
e exteriores.

De acordo com o teórico Victor Consiglieri(2005,p. 39), a expressão 
do objeto arquitetônico se situa na síntese das qualidades geomé-
tricas plásticas: configurações de massas, planos direções, texturas, 
traços característicos e estruturais, que transmitem a forma e que 
dependem do contexto onde esteja. Por outro lado, a força dessa 
síntese é tal que , por vezes, após observarmos um edifício, a rete-
mos para o aspecto expressivo do objeto e com dificuldade pode-
mos definir ou lembrar aspectos parcelares ligados a dimensões e 
direções.  Evidencia portanto o caráter dialético entre as relações 
de unidade e fragmentação coexistentes no objeto arquitetônico. Es-
sas relações volumétricas e espaciais que são tão características da 
produção contemporânea apresentam-se enquanto evoluções dos 
estudos de descontinuidades dos espaços geométricos e de qua-
dridimensionalidade iniciados por arquitetos do século XX, ainda 
que de um modo austero e disciplinado.  Destacam-se os trabalhos 
como a Fallingwater House, de Frank Lloyd Wright; a Villa Savoye, de 
Le Corbusier, e o Centro Cultural Wolfsburg, de Alvar Aalto, dentre 
outros.

A concepção corbusiana do promenade trouxe consigo o conceito 
da quadrimensionalidade do espaço arquitetônico, se manifestando 
por meio da criação de espaços fluídos e do percurso. De acordo 
com Le Corbusier , “ o tempo é o caminhar no espaço, é mover-
se num percurso ou num esquema espacial” (CORBUSIER,apud, 
CONSIGLIERI, 2005, p.33). Essa concepção estava em consonância 
com as recentes descobertas da Teoria da Relatividade de Einstein, 
que apresentava o tempo como a quarta dimensão do Universo.

A arquitetura contemporânea nos mostra uma evolução da fluidez 
espacial corbusiana, partindo para uma proposição de múltiplos per-
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cursos e múltiplas temporalidades na experiência espacial. De modo 
que, se as idéias de Corbusier estavam em consonância com a con-
cepção de espaço-tempo de Einstein, o espaço contemporâneo está 
em sintonia com pensamento atual do físico Stephen Hawking, que 
em sua Teoria da Cordas amplia a Teoria da Relatividade, ao defender 
a existência de mais sete dimensões  na composição do Universo.

Essa exposição corrobora o pensamento do teórico e arquiteto Pa-
trik Schumacher (2010), colaborador do estúdio de Zaha Hadid, de 
que “os trabalhos dos protagonistas principais da arquitetura con-
temporânea, muitas vezes considerados como criações individuais 
independentes, são, de fato, baseados em linhagens históricas de pes-
quisa coletiva.”

Com base nesse raciocínio, o presente trabalho faz uma breve aná-
lise de obras de arquitetura das últimas décadas, com o objetivo 
de encontrar recorrências de características espaciais que possam 
servir de referência na elaboração da projeto.

Foram selecionadas obras dos seguintes arquitetos : Alvar Aalto; o 
estúdio BIG; o estúdio Brasil Arquitetura; Zaha Hadid; Álvaro Siza; e 
Christian de Portzamparc. Sendo que dos três últimos foram sele-
cionados  também três obras que específicas de museus por trata-
rem-se do mesmo tema do projeto que será desenvolvido adiante. 
Esta seção tratará apenas da análise morfológica de obras dos arqui-
tetos acima citados, para saber mais informações sobre os mesmos, 
ver ANEXOS.
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Centro Cultural Wolfsburg Centro Cultural Wolfsburg

Centro Cultural Wolfsburg Helsinki Academy

Alvar Aalto
Fragmentação volumétrica, jogo de aberturas, e varia-
ção entre as fachadas são características do Centro 
Cultural de Wolfsburg...

A blocos da edificação circundam um pátio central, 
compondo uma ambiência envolvente em seu interior. 
Também é possível observar os shads na coberturas 
dos blocos, responsáveis pela captação da luz solar.

O uso iluminação, natural ou artificial, enquanto ele-
mento dinamizador do ambiente foi um recurso bas-
tante explorado por Alvar Aalto em várias de suas 
obras, como na biblioteca do Centro Cultural de Wol-
fsburg e da Academia de Helsinque, neta destacam-se 
ainda a fluidez visual entre seus vários mezaninos.

 Centro Cultural Wolfsburg
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BIG

Continuidade física e visual  da rua 
com a edificação e o uso de fe-
nestrações caracterizam o museu 
MECA projetado pelo estúdio  nor-
te - americano BIG

A fluidez espacial interna é valori-
zada pelo uso de passarelas e me-
zaninos e pelo pés direitos genero-
so. Ressalta-se os enquadramentos 
do entorno da edificação.

MECA

 MECA

 MECA
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O uso de aberturas estratégicas, de valorização dos múltiplos percursos, 
da fluidez e da dinamicidade também estão presentes em obras do gru-
pos Brasil Arquitetura.

Brasil Arquitetura

Edifício Praça das Artes

Centro Cultural Tacaruna

Edifício Comercial Brasília
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Álvaro Siza

Pavilhão AnyangPavilhão Anyang

Fragmentação volumétrica, enquadramentos e varia-
ção de  escala caracterizam o Pavilhão Anyang de 
Álvaro Siza...

... a variação de escala também está presente em 
outras obras do arquiteto português, como a Igreja 
Macro de Canaveses (abaixo), criando uma surpresa 
e um caráter ascensional ao visitante...

...outra característica recorrente em sua produção é a 
relação da edificação com o entorno...onde em parte 
da edificação criam-se “intervalos” do espaço interno 
para que o visitante possa ver o entorno...essa relação 
também é valorizada pela capitação de luz zenital.

Igreja Macro de Canaveses Biblioteca de Aviero

Museu de Arte Contemporânea de Serralves
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Fundação Iberê Camargo

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO

O Museu Iberê Camargo se localiza na Av. Padre 
Cacique, n° 2000, em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, Brasil. 
  “No  entendimento  de  Álvaro  Siza  um museu 
de arte deve compreender espaços para abrigar 
qualquer tipo de exposição e não só as relacionadas 
a um acervo específico, superando o tempo para 
pensar nas  possibilidades de arte do futuro”. 

A novidade na realização do projeto para a Funda-
ção Iberê Camargo era que Álvaro  Siza  estava  tra-
balhando  na  solução edificação-lugar.  Para  tanto,  
estudou  o terreno e tomou partido do entorno para 
determinar as diretrizes da edificação. 

Neste sentido, o arquiteto propôs para edificação 
amplos espaços, capazes de se adequar as dife-
rentes tipo de exposição. Eles são interligados por 
passarelas sinuosas que criam percursos envolvente-
mente permeados por sutis aberturas que emoldu-
ram a paisagem do entorno.
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Zaha Hadid

As relações de entre fragmentação e unidade, o jogo 
dinâmicos da linhas de tensão e a fluidez espacial ca-
racterizam as obras da iraniana Zaha Hadid

Observa-se abaixo o uso da distorção e descontinuidade entre malha definida pelas aberturas dos prédios 
vizinhos ao prédio proposto pela arquiteta, que em primeiro momento se apropria da regularidade no eixo 
horizontal da fachadas vizinhas, mas em contraposição decompõe o eixo vertical em diagonais.

CARDIFF BAY OPERA

GUANGZOU OPERA HOUSEGUANGZOU OPERA HOUSE

HOXTON SQUAREHOXTON SQUARE
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Centro de Arte Contemporânea 
Louis & Richard Rosenthal

O Rosenthal   Center  for  Contemporary  Art localiza-
-se  na  cidade  de  Cincinnati,  capital  do  estado  de 
Ohio,  nos  Estados  Unidos.

O  museu  de  arte  moderna  foi  inaugurado  em  
2003, imerso  em  um  contexto  urbano.  A  integra-
ção  com  o  entorno  se  dá  formalmente através  da  
escala  da  edificação e da continuidade da calçada 
para o interior da edificação.

A obra se caracteriza formalmente pela decomposi-
ção volumétrica  e pelo jogo entre aberturas e fecha-
mentos. Em seu interior a arquitetura trabalho com 
a variação de escalas e com o caráter ascensional 
promovido pelo grande pé-direito central.

A fluidez espacial é garantida pelas múltiplas circula-
ções entre os pavimentos e pela continuidade visual.

CARDIFF BAY OPERA
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Christian de Portzamparc

A geometria complexa, as relações com o entrono e 
a criação de espaços dinâmicos caracterizam as edi-
ficações culturais criadas pelo arquiteto Christian de 
Portzamparc

O uso da tela metálica cria textu-
ra e planos de apreensão graduais 
entre exterior e interior da edifi-
cação. 

A relação com o exterior também 
é reforçada com projeções na fa-
chada da edificação, fazendo pra-
ça um grande cinema aberto.

Casart, Marrocos Casart, Marrocos

Casart, Marrocos
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Museu Hergé

A ideia de um museu foi pensada desde 1979, en-
quanto Hergé ainda estava vivo. 
E  o  objetivo  era  tornar  a  sua  obra conhecida 
por todos .O anúncio da sua construção foi dado em 
10  de  Janeiro  de  2001  (no  dia  do nascimento 
do Tintin, em 1929), mas sua construção só teve 
início em 22 de Maio de 2007 (dia do aniversário 
do Hergé).O museu foi construído em dois anos, 
e  custou cerca de 17 milhões de Euros, que foram  
financiados  pela  esposa  do desenhista,  Fanny  
Caldwell.  Como  era um  projeto  muito  comple-
xo  foi necessário muito tempo e reflexão sobre 
o museu. O principal objetivo foi tentar encontrar 
o equilíbrio entre o sonho e a realidade que fazia 
parte do “mundo” de Hergé.

Valendo-se de uma geometria complexa, do uso de 
cores vivas e grandes janelas envidraças,  o  arquite-
to  tenta  evocar  o  universo imaginário de Hergé. 

Criando  percursos  diversos,  através  de passarelas  
suspensas,  e  enquadrando paisagens,  como  em  
uma  HQ  (história em  quadrinhos),  o  arquiteto  
evoca através  da  forma  tridimensional  a bidimen-
sionalidade dos quadrinhos.
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LOIS RICHARD CENTER 

AMBIENTES ÁREA APROXIMADA SOMATÓRIO
1.SUBSOLO 328
1.1.Perfomance Space 220
1.2. Lobby 108
2.PISO 01 432,3
2.1.Lobby 326
2.2.Recepção (Átrio Central) 17,1
2.3.Shopping do museu 89,2
3.PISO 02 571
3.1.Galerias 571
4.PISO 03 347
4.1.Escritórios 347
5.PISO 04 746,9
5.1.Galerias 506
5.2.Escritórios 128
5.3.Sala de Reuniões 77,5
5.1.Terraço 35,4
6.PISO 05 501,2
5.1.Members' Room* 50,2
5.2.Galerias 451
7.PISO 06 1449
7.1.UnMuseum 615
PERFOMANCE SPACE 219
ESPAÇO DE EDUCAÇÃO 615

3267,6
7643

EVENTOS E SERVIÇOS 1210,5

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 2143

ADIMINSTRAÇÃO 552,5

SETOR TÉCNICO

ÁREAS DE APOIO

CIRCULAÇÕES 469,4

ÁREAS NÃO IDENTIFICADAS 3267,6

ÁREA TOTAL ESTIMADA 7643

ÁREA TOTAL  ESTIMADA
Áreas não identificadas

FUNDAÇÃO IBERÊ CAMARGO

EVENTOS E SERVIÇOS 925,16

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 821,42

ADIMINSTRAÇÃO 75,76

SETOR TÉCNICO 527,28

ÁREAS DE APOIO 2329,67

CIRCULAÇÕES 1482,5

ÁREA TOTAL ESTIMADA 6161,79

925,16 821,42

75,76

527,28

2329,67

1482,5
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925,16 821,42
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LOIS RICHARD CENTER 

1210,5

2143

552,5
469,4

MUSEU HERGÉ

AMBIENTES ÁREA APROXIMADA SOMATÓRIO
1.PISO TÉRREO 1676,9
1.1.Átrio Central 573,4
1.2. Administração 148,55
1.3. Livraria 208,9
1.4. Restaurante 178,94
1.5.Sala de Exposições Temporárias 385,56
1.6. Vestiários e WCs 181,55
2.PISO 02 647,19
2.1.Sala de Exposição 04 153,1
2.2.Sala de Exposição 05 215,03
2.3.Sala de Exposição 06 168,4
2.4.Sala de Exposição 07 110,66
3.PISO 03 589,74
3.1.Foyer e Sala de Exposição 01 127,54
3.2.Sala de Exposição 02 134,15
3.3.Sala de Exposição 03 180,05
3.4.Cinema 148
4.CIRCULAÇÕES 500
4.1.Escadas (A= 18m² a 22m²) 258
4.2.Áreas de apoio (área de monta-cargas 

e espaços auxilares)
56

4.3.Rampas e Passarelas 162
4.4.Elevador Principal 14
4.5.Elevadores Secundários 10
5.ÁREA TÉCNICA 1480
5.1.Setor técnico e Subsolo* 1480
ÁREA TOTAL ESTIMADA 4893,83

EVENTOS E SERVIÇOS 1109,24

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 1474,49

ADIMINSTRAÇÃO 148,55

SETOR TÉCNICO

ÁREAS DE APOIO 1717,55

CIRCULAÇÕES 444

ÁREA TOTAL ESTIMADA 4893,83

MUSEU HERGÉ

1109,24

1474,49

148,55

1717,55

444

PROGRAMA DE NECESSIDADES PA-5

EVENTOS E SERVIÇOS 1270

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 1084

ADIMINSTRAÇÃO 474

SETOR TÉCNICO 690

ÁREAS DE APOIO 1334

CIRCULAÇÕES 27,5

ÁREA TOTAL ESTIMADA 4879,5

EVENTOS E 
SERVIÇOS

ÁREAS DE 
EXPOSIÇÃO

ADIMINSTRAÇÃO SETOR TÉCNICO ÁREAS DE APOIO CIRCULAÇÕES

1270

1084

474

690

1334

27,5
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ÁREA TOTAL ESTIMADA 4879,5

EVENTOS E 
SERVIÇOS

ÁREAS DE 
EXPOSIÇÃO

ADIMINSTRAÇÃO SETOR TÉCNICO ÁREAS DE APOIO CIRCULAÇÕES

1270

1084

474

690

1334

27,5

Áreas Fundação Iberê Camargo

Áreas Centro de Arte Contemporânea 
Louis & Richard Rosenthal

Áreas Museu Hergé

Áreas Projeto Arquitetônico 05 
Semestre 2011.2
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PROGRAMA DE NECESSIDADES - ÁREAS ESTIMADAS

AMBIENTES ÁREA ESTIMADA QTE PRODUTO AREA ESTIMADA SETOR
1.ENTRADA 307
1.1.Hall com Balcão de Informações 100 1 100
1.2. Lojas 60 3 180
1.3. Elevador Visitante 9 1 9
1.4. Escada Visitante 18 1 18
2.EVENTOS 2455
2.1.Espaço convenções 450 1 450
2.2.Sala Exposição 200 8 1600
2.3.Cinema/ Auditório 250 1 250
2.4.Sala de Projeção 01 60 2 120
2.5.Sanitários (masc;fem e acessíves) 35 1 35
3.LEITURA (GIBITECA) 477
3.1.Controle/Guarda Volumes 30 1 30
3.2.Acervo (Acesso Livre) 140 1 140
3.3.Acervo (Acesso Controlado) 70 1 70
3.4.Sala de Leitura Individual 100 1 100
3.5.Sala de Leitura Coletiva 14 3 42
3.6.Laboratório de Animação 20 1 20
3.7.Oficina de Quadrinhos 40 1 40
3.8.Sanitários (masc;fem e acessíves) 35 1 35
4.ADIMINSTRAÇÃO 105
4.1.Recepção 20 1 20
4.2.Diretoria geral 20 1 20
4.3.Administração 15 1 15
4.4.Secretaria 15 1 15
4.5.Sanitários (masc;fem e acessíves) 35 1 35
5.ÁREA TÉCNICA 200
5.1.Triagem e Reparos 25 1 25
5.2.Logística 25 1 25
5.3.Reserva técnica 150 1 150
6.ÁREAS DE APOIO 72,5
6.1.1.Carga e Descarga 20 1 20
6.1.2.Hall Acesso Funcionários 10 1 10
6.2.Almoxerifado 20 1 20
6.3.Elevador de Serviço 4,5 1 4,5
6.4. Escada de Segurança 18 1 18
7.INFRAESTRUTURA 2000
7.1.Ar Condicionados 0
7.2.Caixa d'água 0
7.3.Geradores 0
7.4.Cisterna 0
7.5.Casa de Máquinas 0
7.6.Estacionamento* 2000 1 2000

5616,5ÁREA TOTAL ESTIMADA

PROGRAMA DE NECESSIDADES - ÁREAS ESTIMADAS

EVENTOS E SERVIÇOS 1542

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 1600

ADIMINSTRAÇÃO 70

SETOR TÉCNICO 200

ÁREAS DE APOIO 2145

CIRCULAÇÕES 59,5

ÁREA TOTAL ESTIMADA 5616,5

1542 1600

70
200

2145

59,5
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ÁREA TOTAL ESTIMADA 5616,5

1542 1600

70
200

2145

59,5

O Programa de Necessidades
A elaboração do Programa de Necessidades se deu  mediante um 
levantamento da áreas dos Projetos de Referência e do programa 
distribuído na disciplina de Projeto Arquitetônico 05 no Semestre 
2011.2. (ver demais tabelas nos ANEXOS).

 As áreas foram divididas em seis categorias: 

Eventos e Serviços: Espaços para 
eventos e serviços  oferecidos pelo    
equipamento, como as lojas, o cine-
ma e o auditório;

Áreas de Exposição: Salas Expo-
sição;

Administração: Salas da Direto-
ria Geral do Museu; da Administra-
ção e da Secretaria;

Setor Técnico: Reserva Técnica, 
Triagem e Reparos, Logística;

Áreas de Apoio: Área de carga e 
descarga, Sanitários, Almoxarifados; 

Circulações: Corredores, passa-
relas.

Áreas Estimadas
Museu dos Quadrinhos
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A concepção 
Desde os momentos iniciais da concepção do presente projeto 

alguns elementos estiveram presentes induzindo o processo pro-
jetual: o universo lúdico dos quadrinhos, as  qualidades da arqui-

tetura contemporânea, e as potencialidades e condicionantes sítio 
escolhido. 

A busca pela interligação entre as praças, pela va-
riação de escalas e decomposição volumétrica foi 
permanente ao longo desse processo...

...assim como a questão do espaço lúdico, dos pés 
direitos generosos e do estudos constante da cir-
culações...
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Os estudos foram auxiliados também por maque-
tes digitais e físicas, feitas de modo bem simplifi-
cado com papel couchê e massinhas de modelar...
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20 MARÇO 9h

20 MARÇO 12h

20 MARÇO 15h

20 MARÇO 17h

22 JUN 9h

22 JUN 12h

22 JUN 15h

22 JUN 17h

EQUINÓCIO OUTONO SOLSTÍCIO DE INVERNO

21 mar 9h

21 mar 12h

21 mar 15h

21 mar 17h

22 junho 9h

22 junho 12h

22 junho 15h

22 junho 17h

EQUINÓCIO OUTONO SOLSTÍCIO DE INVERNO

Também foi importante na elaboração do projeto um Estudo de In-
solação realizado nas fachadas da edificação a partir de um georrefe-
renciamento com o plugin Google Earth Connexions para o software 
ArchiCAD...
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O mapeamento da sombras 
em datas e horários estraté-
gicos (ver estudo completo 
no ANEXO 01) foi  consi-
derado tanto para  o posi-
cionamento dos ambientes  

no interior da edificação 
como para a concepção da 

fachada.

Gráfico de insolação fachada Sudoeste, voltada para a  Rua Floriano Peixoto

Vista longitudinal do gráfico

Rua Floriano Peixoto Praça dos Leões
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A Estrutura
A estrutura do edifício é composta por perfis laminados metálicos de 
abas paralelas AÇO COR 500 WF da GERDAU.
As seções dos Pilares foram calculadas a partir a partir de suas Áreas 
de Influência (ver em ANEXOS), sendo obtidos valores entre 31cm x 
72cm e 40cm x 57cm, e por conta dos tamanhos padrões dos perfis, 
foi escolhida a seção de 40cm x 70cm. os pilares foram distribuídos em 
distâncias múltiplas de 1,2m. Sendo a maior delas 12 metros, a fim de 
aproveitar o comprimento máximo da vigas metálicas sem que fosse 
necessário as solfas.
As Vigas também são metálicas e seu dimensionamento seguiu os seguin-
tes parâmetros:
Altura: 1/14 do Vão - para as vigas principais;
Altura: 1/18 do Vão - para as vigas secundárias
De modo que conta-se seções de 40cm x 100cm nas vigas principais e 
seções de 30cm x 30cm nas vigas secundárias.
Utiliza-se no projeto lajes do tipo Steel Dec, colaborantes com a estru-
tura. Suas dimensões variam entre 4 m x12m e 2m x 12 m. Possem 
espessuras de 21 cm.
Nas vedações utilizam-se placas de aço polido com tratamento 
anti-corrosão e painéis de vidro insulado. 
As placas são de dois tipos: fechadas e micro perfuradas. E recebem  
em acabamento interno de isolante térmico e acústico (lá de rocha) 
e Jasmonite (placa desenvolvida a base de gesso e resina acrílica)
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VIDRO INSULADO

CHAPA METÁLICA AÇO 3mm

LÃ DE ROCHA

PERFIL  PRÉ-FABRICADO EM AÇO GALVANIZDO
P/ SUSTENÇÃO DOS MONTANTES

CONECTORES

FORRO

ACABAMENTO INTERNO
EM JESMONITE (GESSO + RESINA ACRÍLICA)

PERFIL DE FIXAÇÃO DO VIDRO

VIGA AÇO COR 500WF SEÇÃO 40x100cm

PILAR AÇO COR 500WF SEÇÃO 40x70cm

VIGA AÇO COR 500WF SEÇÃO 30x30cm

 MONTANTES DE SUSTENÇÃO
DAS CHAPAS METÁLICAS

LAJE STEEL DECK 15mm

CONTRAPISO 5mm



66 I O MUSEU DOS QUADRINHOS

O Projeto
A edificação após terminada ficou com Área Útil Total de 9845m2,  
distribuídos em sete pavimentos, sendo três deles subsolo e um ou-
tro piso técnico. 

Procurou-se criar uma distribuição homogênea entre as áreas de 
exposição e as de eventos, que ficaram bastante interligas de modo 
a se complementarem. As áreas de serviço, técnica e administrativa 
ficaram mais resguardadas, possuindo uso e acesso controlados..

A comparação entre os gráfi-
cos das Áreas Estimadas com o 
das Áreas Obtidas nos mostra 
que, apesar de ter ocorrido um 
aumento na área final prevista, 
as proporções entre áreas se 
mantiveram, sendo condizente 
com metodologia utilizada na 
elaboração do programa e di-
mensionamento dos espaços

PAVIMENTO AMBIENTE ÁREA SOMATÓRIO

Subsolo 03 ESTACIONAMENTO 03 1285,59 1285,59
Subsolo 02 ESTACIONAMENTO 02 1170,62 1170,62

BHO ACESS 4,88
BHO ACESS 4,88
BHO FEM. 17,02

BHO MASC. 17,02
COZINHA 15,94

ESTACIONAMENTO  01 542,16
LOGÍSTICA 22,19

RESERVA TÉCNICA 163,32
SALA SEGURANÇA 19,61

TRIAGEM E REPAROS 25,33
VESTIÁRIO FEM. 9,32

VESTIÁRIO MASC. 14,06
ACESSO SERVIÇO 24,58

CORREDOR CENTRAL 479,41
LOJA 01 95,83
LOJA 02 121,78
LOJA 03 71,63
LOJA 04 71,56
LOJA 05 98,14

RECEPÇÃO 123,72
ACESSO CINEMA 94,94

BHO 1,94
BHO ACESS 4,91
BHO FEM. 6,36

BHO MASC. 6,23
BILHETERIA 17,34

CINEMA 232,92
EXPOSIÇÃO 01 150,4
EXPOSIÇÃO 02 495,42

LANCHES 9,53
BHO 3,02

BHO ACESS 4,91
BHO MASC 4,15
BHO MASC 4,28

EXPOSIÇÃO 03 180,12
EXPOSIÇÃO 04 275

SALA PROJEÇÃO 12,75
AUDITÓRIO 211,12
BHO ACESS 4,91
BHO MASC 6,23
BHO MASC 6,36

EXPOSIÇÃO 05 124,99
PRAÇA 691,46

BHO 3,32
EXPOSIÇÃO 06 290,51
EXPOSIÇÃO 07 122,36
SALA TÉCNICA 13,26

ACERVO RESTRITO 83,35
EXPOSIÇÃO 08 163,14

GUARDA VOLUME 40,68
LEITURA E ACERVO LIVRE 381,35
MANUTENÇAO ACERVO 24,16
OFICINA DE ANIMAÇÃO 59,32

OFICINA DE QUADRINHOS 77,27

RECEPÇÃO E MOSTRUÁRIO 113,38

SL LEIT. GRUPO 01 14,26
SL LEIT. GRUPO 02 14,5
SL LEIT. GRUPO 03 14,02
ADIMINISTRAÇÃO 19,21

BAR 20,53
BHO FEM 5,5

BHO MASC 5,5
BHO PPNES 5,97

COPA 10,99
COZINHA 34,82
DEPÓSITO 5,43

DIRETORIA GERAL 19,23
FRIOS 3,94

RECEPÇÃO 66,51
RESTAURANTE 468,22

SALA DE REUNIÕES 38,81
SECRETARIA 19,73
CX D'ÁGUA 34,32

LAJE TÉCNICA 724,46
9845,93

429,45

985,43

724,39

758,78

ÁREA TOTAL

Piso 04

Piso 05

Piso 06

Piso Técnico

855,73

1086,65

1019,99

484,23

ÁREAS POR PAVIMENTO

Subsolo 01

Térreo

Piso1

Piso 02

Piso 03 1045,07

LEITURA E ACERVO LIVRE 381,35
LOJA 01 95,83
LOJA 02 121,78
LOJA 03 71,63
LOJA 04 71,56
LOJA 05 98,14

MANUTENÇAO ACERVO 24,16
OFICINA DE ANIMAÇÃO 59,32

OFICINA DE QUADRINHOS 77,27
PRAÇA 691,46

RECEPÇÃO 123,72
RECEPÇÃO E MOSTRUÁRIO 113,38

RESTAURANTE 468,22
SL LEIT. GRUPO 01 14,26
SL LEIT. GRUPO 02 14,5
SL LEIT. GRUPO 03 14,02

LOGÍSTICA 22,19
RESERVA TÉCNICA 163,32
SALA SEGURANÇA 19,61

TRIAGEM E REPAROS 25,33
9845,93

EVENTOS E SERVIÇOS 3320,02

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 1676,95

ADIMINSTRAÇÃO 174,48

SETOR TÉCNICO 230,45

ÁREAS DE APOIO 3964,62

CIRCULAÇÕES 479,41

ÁREA TOTAL ESTIMADA 9845,93

ÁREA TOTAL 

00 EVENTOS E SERVIÇOS

00 SETOR TÉCNICO

3320,02

230,45

EVENTOS E 
SERVIÇOS

ÁREAS DE 
EXPOSIÇÃO

ADIMINSTRAÇÃO SETOR TÉCNICO ÁREAS DE APOIO CIRCULAÇÕES

3320,02

1676,95

174,48 230,45

3964,62

479,41

Título do Gráfico
EVENTOS E SERVIÇOS ÁREAS DE EXPOSIÇÃO ADIMINSTRAÇÃO SETOR TÉCNICO ÁREAS DE APOIO CIRCULAÇÕES

PROGRAMA DE NECESSIDADES - ÁREAS ESTIMADAS

EVENTOS E SERVIÇOS 1542

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 1600

ADIMINSTRAÇÃO 70

SETOR TÉCNICO 200

ÁREAS DE APOIO 2145

CIRCULAÇÕES 59,5

ÁREA TOTAL ESTIMADA 5616,5

1542 1600

70
200

2145

59,5

Áreas Estimadas

Áreas Obtidas
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Subsolo 03: Estacionamento 

Subsolo 02: Estacionamento 

Subsolo 01: Estacionamento e 
Área técnica

Térreo: Lojas e Hall Central 
(onde podem ocorrer tanto ex-
posições como eventos)

Piso 01: Exposição e Cinema

Piso 02: Exposição

Piso 04: Exposição

Piso 05: Exposição, Gibiteca, Ofi-
cina de Quadrinhos e Oficina de 
Animação

Piso 06: Restaurante e Adminis-
tração

Piso 07: Piso Técnico (Casa de 
Máquinas, Caixa d’Água)

Piso 03: Auditório e Praça (que 
abriga tanto eventos como ex-
posições)

LEITURA E ACERVO LIVRE 381,35
LOJA 01 95,83
LOJA 02 121,78
LOJA 03 71,63
LOJA 04 71,56
LOJA 05 98,14

MANUTENÇAO ACERVO 24,16
OFICINA DE ANIMAÇÃO 59,32

OFICINA DE QUADRINHOS 77,27
PRAÇA 691,46

RECEPÇÃO 123,72
RECEPÇÃO E MOSTRUÁRIO 113,38

RESTAURANTE 468,22
SL LEIT. GRUPO 01 14,26
SL LEIT. GRUPO 02 14,5
SL LEIT. GRUPO 03 14,02

LOGÍSTICA 22,19
RESERVA TÉCNICA 163,32
SALA SEGURANÇA 19,61

TRIAGEM E REPAROS 25,33
9845,93

EVENTOS E SERVIÇOS 3320,02

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 1676,95

ADIMINSTRAÇÃO 174,48

SETOR TÉCNICO 230,45

ÁREAS DE APOIO 3964,62

CIRCULAÇÕES 479,41

ÁREA TOTAL ESTIMADA 9845,93

ÁREA TOTAL 

00 EVENTOS E SERVIÇOS

00 SETOR TÉCNICO

3320,02

230,45

EVENTOS E 
SERVIÇOS

ÁREAS DE 
EXPOSIÇÃO

ADIMINSTRAÇÃO SETOR TÉCNICO ÁREAS DE APOIO CIRCULAÇÕES

3320,02

1676,95

174,48 230,45

3964,62

479,41

Título do Gráfico
EVENTOS E SERVIÇOS ÁREAS DE EXPOSIÇÃO ADIMINSTRAÇÃO SETOR TÉCNICO ÁREAS DE APOIO CIRCULAÇÕES

PROGRAMA DE NECESSIDADES - ÁREAS ESTIMADAS

EVENTOS E SERVIÇOS 1542

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO 1600

ADIMINSTRAÇÃO 70

SETOR TÉCNICO 200

ÁREAS DE APOIO 2145

CIRCULAÇÕES 59,5

ÁREA TOTAL ESTIMADA 5616,5

1542 1600

70
200

2145

59,5

Perspectiva isométrica das tipos de uso 
sobrepostos
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As lojas do térreo além de promoverem a continuidade uso do 
entorno, funcionam como estímulo para  levar os frequentado-

res do Centro a entrar na edificação 

Cinema

O Projeto

Na concepção dos espaços in-
ternos procurou-se incorporar 
as qualidades analisadas nas 
obras de referência...como a 
varição entre as escalas dos 
pés-direitos, o uso de linhas de 
direção nos forros e criação de 
múltiplas percursos entre os di-
versos ambientes da edificação.

Subsolo 01

Térreo
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Sala de Exposição Piso 01

Sala de Exposição Piso 02

Para salas de exposição foram reservadas grandes áreas a fim 
de possibilitar ampla liberdade cenográfica às exposições

Piso 01

Piso 02
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Vista Praça Interna. Com projeção de animação no lado externo da parede do auditório

Vista Auditório

O Projeto

Piso 03

Piso 04
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Restaurante com vista para a Praça dos Leões

Gibiteca

Em ambientes como o Restau-
rante e a Gibiteca foram pro-
postas aberturas voltadas para 
a Praça doe Leões, de modo a 
valorizar o visual do entorno. 
Nas salas de exposição esse 
recurso foi utilizado de forma 
mais controlada, em pontos 
estratégicos próximos às cir-
culações para não disputar a 
atenção com os ambientes de 
exposição.

Piso 06

Piso 05
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O Projeto

Destaca-se também a relação 
com o entorno. Esta ocorre 
tanto pela expressividade da 
forma arquitetônica como pe-
las relações de escala com as 
edificações vizinhas...

O uso de transparências do 
vidro e das texturas da placa 
micro-perfurada criam múlti-
plas camadas de apreensão do 
edifício, revelando apenas em 
parte o que ocorre em seu inte-
rior de modo a instigar a curio-
sidade dos transeuntes. 

A continuidade da rua no térreo 
é outra forma de convidar os 
usuários do Centro a adentrar 
no museu, mesmo que apenas 
para atravessar o quarteirão...

...a transição de pé-direito en-
tre a escala da rua e o grande 
átrio central é uma forma de 
surpreender àqueles que aden-
tram o edifício e estimulá-los a 
visitar os pisos superiores

Vista do museu a partir da  Praça do Ferreira
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Para valorizar ainda mais a 
relação com o entorna propõe-
se o que as atividades do mu-
seu extrapolem suas paredes 
e ocupem ocasionalmente as 
praças com instalações e pro-
jeções exteriores.

Vista do museu  a partir da Praça dos Leões, em destaque a projeção de 
uma animação na fachada  do edifício
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O Projeto

Vista a partir da Praça do Ferreira
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O Projeto

Vista a partir da Praça dos Leões
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Lojas - Térreo

Sala de Exposição - Piso 01



 O MUSEU DOS QUADRINHOS I 77

Sala de Exposição - Piso 03

Sala de Exposição - Piso 01



A produção dos quadrinhos no Brasil é um patrimônio cultural que 
ainda não dispõe de uma estrutura que seja condizente com a sua 
importância. Estando a produção dos quadrinistas cearenses entre 
as mais relevantes no cenário nacional. Diante dessa importância 
cultura das Histórias em Quadrinhos foi que este trabalho propôs 
a criação do Museu dos Quadrinhos. 
Encarando os museus enquanto “locais onde a população pode 
reconhecer as marcas de seu patrimônio, encontrar suas origens 
culturais e partilhar essa experiência cultural com pessoas de 
outros lugares”. (GOMES ,2003), vê-se nesse tipo equipamento a 
potencialidade tanto de se fazer conhecer pelos seus visitantes a 
história dos quadrinhos como de auxiliar a produção local, com 
ateliê destinado à realização da “Oficinas de Quadrinhos”.
Associada a esses fatos está a importância que os museus contem-
porâneos têm tido na requalificação de contextos urbanos. Neste 
sentido, é que se propôs a implantação do equipamento no Centro 
da cidade. Ciente, entretanto, de que os problemas que atingem a 
área exigem diversas ações complementares, como a criação de 
um itinerário cultural, requalificação de passeios e vias, medidas de 
traffic calm, regularização do comércio, incentivo à moradia, dentre 
tantas outras; contudo, sem menosprezar a importância que do 
equipamento cultural proposto e encarando enquanto dever do 
arquiteto concepção de espaços que acima de tudo possibilitem um 
enriquecimento existencial de seus usuários.
Tendo mente que a concepção de um equipamento dessa natureza 
exige um aprofundamento ainda maior nas questões aqui aborda-
das, é que se reconhece que muitas dessas questões, embora per-
tinentes, não puderam ser devidamente contempladas no projeto, 
como: a proposição da cenografia das exposições, uma explanação 
sobre a importância da curadoria nos museus contemporâneos, 
e um maior detalhamento das técnicas empregadas na edificação, 
principalmente nas questões de acústica do auditório, assim como 
de outros ambientes. Contudo, ressalta-se que, mesmo sem terem 
sido devidamente contempladas, a preocupação com esses aspectos 
esteve presente na concepção do projeto.

CONCLUSÕES
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