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Muita gente diz que é mais difícil prefaciar obras de amigos. 
Discordo. Em tempos de redes (anti)ssociais, em que pessoas se 
engalfinham virtualmente por causa de política, opção de gênero, futebol 
e até DC versus Marvel, recordo-me com bastante carinho do dia em que 
“conheci” Marcus Ramone.

Confesso que não lembrava em detalhes e pedi socorro ao 
próprio. Foi em um debate sobre erros de português nos gibis, em um 
fórum de internet. Falei que sempre fui – e serei – rígido com revisão 
e, papo vai, papo vem, perguntei se Ramone queria fazer reviews para o 
Universo HQ e ajudar na revisão.

Ele topou. Mas estreou com uma matéria sobre o Zé Carioca. 
E o resto é uma história que Ramone vem me ajudando a escrever desde 
então. O cara logo passou a ser editor do site, produziu notícias, matérias 
e resenhas e se tornou meu braço direito, quando o assunto é a revisão.

Mas voltemos ao início. Eu ficava meio constrangido quando ele 
dizia que era meu fã desde a época em que eu assinava matérias na revista 
Sandman, da Globo, no começo da década de 1990. E piorou quando 
Ramone me classificava como seu “mentor”, e que tinha meus textos 
como modelo a seguir nos que ele redigia.

Que responsabilidade! Mas ela foi se diluindo com o tempo, 
pois era nítido que, se naquele tempo Ramone se baseava no meu 
estilo (de sempre pesquisar muito, tentar achar coisas inusitadas sobre 
quadrinhos e buscar um fechamento marcante para suas matérias), o dele 
já se sobressaía. 

Marcus Ramone não é jornalista de formação, mas tem 
obsessão por checar informações. Consegue equilibrar e dividir bem 
pelo texto as dezenas (às vezes, centenas) de dados que apura. Sabe 
como e quando inserir humor nos seus artigos. É hábil com as palavras 
e tem um vocabulário amplo, o que garante que os termos não repitam à 
exaustão – cuidado que tantos escribas parecem ter esquecido ao escrever 
atualmente. E, para fechar o pacote, é uma fábrica de pautas tão inventivas 
quanto prazerosas.

E é isso que você verá nas páginas a seguir. Este livro traz 
algumas das principais matérias que Marcus Ramone fez para o Universo 
HQ, devidamente ampliadas e atualizadas, e também outras inéditas. Em 
todas, um traço comum: a junção de informação e entretenimento, na 
medida certa. Verdadeiros tesouros deste baú de gibis.

Prefácio

Informação e diversão na medida certa
Sidney Gusman, jornalista e editor

BAU DE GIBIS
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A história dos quadrinhos no Brasil é bem mais rica do que se 
imagina ou se escreve. Em quantidade, qualidade e diversidade. E não 
menos em relevância na vida de milhões de pessoas de várias gerações 
que cresceram lendo gibis, a partir da década de 1930, quando essa 
indústria se estabeleceu no país, pela ousadia dos editores Adolfo Aizen 
e Roberto Marinho. 

Uma história que começou, oficialmente, no dia 30 de janeiro 
de 1869, quando Angelo Agostini publicou as páginas seriadas do seu 
herói Nhô Quim, na revista A Vida Fluminense. Em seguida, passou 
pela primeira revista em quadrinhos publicada no Brasil – O Tico-Tico, 
lançada em outubro de 1905 – e não tem data para terminar. 

Ao escrever Baú de Gibis – Memórias dos quadrinhos no Brasil, 
procurei resgatar pedaços dessa longa aventura das HQs nas bancas de 
jornais e revistas brasileiras, em diversas épocas de sua trajetória.

Nas páginas deste livro há registros de fatos e fases marcantes, 
curiosidades de bastidores e detalhes sobre publicações clássicas e 
contemporâneas, personagens nacionais e estrangeiros – famosos ou 
pouco conhecidos. Abre também espaço para outros assuntos ligados aos 
quadrinhos. Tudo isso com o propósito de provocar recordações ou se 
revelar como informação nova para alguns leitores. 

São capítulos independentes entre si, que podem ser lidos em 
qualquer ordem, de forma aleatória ou em sequência, pois cada um 
comporta seu próprio tema. Mas, em determinados momentos, muitos 
desses textos acabam se completando com referências cruzadas.

introdução

preciosas lembranças
Marcus Ramone, autor

BAU DE GIBIS

Parte deste material aqui reunido foi originalmente publicada 
no site Universo HQ, do qual sou um dos editores. Os artigos foram 
reescritos, atualizados e receberam mais informações para entrar 
neste Baú de Gibis. E, ainda, ganharam a companhia de outros textos 
produzidos com exclusividade para o livro.

Virar cada uma das páginas a seguir é como abrir um baú de 
preciosas lembranças da infância, da adolescência e até da vida adulta, 
cujo valor somente um colecionador de quadrinhos consegue mensurar.

Boa viagem no tempo!
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poucos títulos de revistas em quadrinhos já publicados no 
Brasil carregam uma história tão curiosa quanto Heróis 
da TV, que pulou entre editoras e abrigou personagens 
de diferentes universos editoriais em seis fases distintas, 
durante nada menos que 40 anos. Quando estreou, na 
editora O Cruzeiro, em 1962, o gibi trazia quadrinhos 
policiais baseados em séries de televisão dos Estados 
Unidos. Nas seis edições que durou a revista, todas 
publicadas naquele mesmo ano, desfilaram personagens 
como Mike Shayne, Steve Corella e Johnny Jason, dentre 

vários outros que, com o passar do tempo, se tornaram esquecidos pelo 
grande público. 

Em 1970, o título foi novamente utilizado pela editora em 
Almanaque Heróis da TV (em um formato pouco maior que o americano) 
– depois de uma curta fase em quatro edições como Almanaque Super-
Heróis da TV, no mesmo ano –, dessa vez apresentando os personagens 
dos desenhos animados dos estúdios Hanna-Barbera.

hcapítulo  i1h

Heróis
nem sempre

da TV

BAU DE GIBIS
,
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As versões em quadrinhos de séries como Space Ghost, 
Herculoides, Corrida Maluca, Os Apuros de Penélope Charmosa, Mightor, 
Galaxy Trio, Banana Splits e muitas outras que já faziam sucesso entre as 
crianças foram publicadas nas sete edições do gibi, até 1971.

Eram HQs originalmente produzidas pela editora americana 
Gold Key. Alguns personagens foram rebatizados com nomes diferentes 
daqueles com que eram conhecidos nas animações. Dentre eles, Space 
Ghost, Mightor e Os Banana Splits, que, nos quadrinhos, passaram a se 
chamar Fantasma do Espaço, Poderoso Tor e Os Quatro Bananas.

A Editora Abril adquiriu o licenciamento dos personagens 
pouco tempo depois. E, em novembro de 1974, relançou vários deles em 
Diversões Juvenis nº 17 – Super-Heróis da TV 1, como um aperitivo para o 
que viria em poucos meses. A série, criada pelo editor Cláudio de Souza, 
servia de balão de ensaio para a editora. Os títulos que vendessem bem, 
ganhavam revista própria. 

É interessante lembrar que havia uma burocracia imensa para 
se lançar novos títulos no Brasil nas décadas de 1940 a 1960. Precisava-
se obter aprovação do nome junto aos órgãos de registro e diversões 
públicas, o que era feito no Deops (Departamento Estadual de Ordem 
Política e Social). E isso se agravou durante a ditadura militar. Assim, 
era comum que as editoras simplesmente reaproveitassem o que tinham 
registrado em seu nome para relançar revistas.

Não foi o que aconteceu com Heróis da TV. A Abril 
percebeu a força do título e, como a Edições O Cruzeiro não existia 
mais, fez registro em seu nome. Assim, em julho do ano seguinte, 
chegou às bancas o almanaque em formatinho Heróis da TV  
nº 1, com 128 páginas, estreladas por Homem-Pássaro, Os Impossíveis, 
Herculoides,  Sansão e Golias,  Gulliver,  Cavaleiros da Arábia, Scubidu 
(assim grafado Scooby-Doo, como continuaria sendo nos quadrinhos 
da Hanna-Barbera no Brasil durante muito 
tempo), Esquadrilha Abutre, Folias Romanas, O 
Fantasma Medroso, Os Três Mosqueteiros, A Corrida 
Maluca e Os Apuros de Penélope.

Nas primeiras edições, também 
eram as HQs produzidas pela Gold Key que 
compunham o mix da revista. Algumas já haviam 
sido publicadas na fase da editora O Cruzeiro. 
Foi uma época de bastante popularidade da 

1 A primeira série de Diversões 

Juvenis foi publicada pela Editora 

Abril entre 1960 e 1963 e durou 30 

edições. A segunda, de 1973 a 1977, 

estrelava em cada número

um personagem de um universo 

editorial diferente, como Bolinha,

Pica-Pau e Frajola & Piupiu, dentre 

outros, incluindo os da

Hanna-Barbera em Heróis da TV.

Foram publicadas 40 edições.

BAU DE GIBIS
,
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fato de a Rede Globo, do mesmo grupo empresarial, exibir os desenhos. 
A editora paulistana, no entanto, recuperaria a licença de publicação 
alguns anos depois, na década de 1980. 

Nessa época, a partir de 1979, a RGE passou a publicar três 
gibis de super-heróis da Marvel, protagonizados respectivamente por 
Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e Incrível Hulk, além de edições 
especiais. Como alguns personagens menos badalados da “Casa das 
Ideias” não estavam licenciados para a editora, a Abril resolveu entrar 
no jogo e adquiriu os direitos de publicação 
de outros super-heróis da Marvel. Dentre 
eles, Homem de Ferro, Thor e o consagrado 
Capitão América, estrelas das reprises dos 
famosos “desenhos desanimados”2 produzidos 
na década anterior.

Na esteira desse sucesso, Capitão 
América ganhou um título próprio, em 
junho3 de 1979. Um mês depois, o nome 
Heróis da TV foi retomado para colocar 
Homem de Ferro e Thor em suas páginas. 
Todos os gibis em formatinho. Desse modo, 
a nova Heróis da TV – em sua quarta série – 
chegou às bancas, com 132 páginas, também 

2 Os desenhos animados

da Marvel, produzidos em 1966

pelo estúdio Grantay-Lawrence, 

usavam frames retirados 

diretamente das HQs, resultando 

em imagens estáticas, personagens 

com meros movimentos labiais, 

cores berrantes e

muitas onomatopeias.

3 Nesse mesmo mês, a Abril

lançou outro gibi da Marvel,

Terror de Drácula, que durou 11 

edições. Em 2014, a Panini iniciou a 

coleção Marvel Terror – A Tumba 

do Drácula, que compilou essas 

histórias clássicas. A série durou 

quatro volumes.

Hanna-Barbera no Brasil, quando seus 
desenhos migraram para a Rede Globo 
e vários personagens ganharam títulos 
pela Abril – Folias Romanas, Flintstones, 
Corrida Maluca, Os Jetsons e Scubidu, 
dentre outros.  

Como a demanda era grande e a 
produção americana insuficiente, a Abril 
começou a produzir conteúdo original 
para a publicação. Para isso, contou 
com nomes como Ivan Saidenberg, nos 
roteiros, e Rodolfo Zalla nos desenhos. 
Eles criaram aventuras inéditas de 
Bionicão, Família Addams, Vale dos 
Dinossauros, Chispinha, Hong Kong-
Fu, Formiga Atômica, Xampu (Urso do 
Cabelo Duro, nos desenhos animados) 

e de praticamente todos os outros personagens dos 
estúdios da Hanna-Barbera Productions. 

Foram 32 números lançados até janeiro de 1978, quando 
a Abril perdeu para a Rio Gráfica e Editora (RGE) os direitos de 
publicação das criações da HB – a explicação possível para isso foi o 

hcapítulo  i1h HEROIS NEM SEMPRE DA TV
,
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