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Por Leonardo Melo e Edu Mendes
Editores

utubro de 2007, o Quarto Mundo 
faz sua estréia em grande estilo no 5º 
FIQ - Festival Internacional de Qua-
drinhos de Belo Horizonte - MG. 
Outubro de 2008, hoje. O Quarto 
Mundo comemora seu primeiro 
ano de existência. Um ano marcado 

por vários acontecimentos, sempre batalhando 
para que os autores nacionais conquistem 
seu espaço no mercado. O que se passou 
nesse primeiro ano de vida do coletivo? 
Será que há algo para se comemorar? 
Sim, há muito o que se comemorar. Nossa luta 
finalmente começou a gerar frutos, e isso só 
foi possível graças à união dos quadrinhistas de 
todo o Brasil. Uma retrospectiva de toda essa história já foi 
feita em nossa edição anterior, onde falamos sobre a traje-
tória do Quarto Mundo até o HQMIX 2008. Não faz nem 
três meses que isto aconteceu, mas já temos muitas outras 
novidades a acrescentar naquela história que vocês leram.

A primeira diz respeito ao próprio HQMIX, premiação em 
que integrantes do grupo conquistaram oito troféus (dese-
nhista revelação, roteirista revelação, publicação independen-
te de autor, publicação independente de grupo, publicação 
independente especial, publicação independente de bolso, 
site de autor, tese de graduação) e onde o grupo foi laureado 
com um prêmio pelas atividades que vem desenvolvendo. 
Praticamente não houve um evento de quadrinhos, so-
bretudo em São Paulo, desde julho de 2007, em que 
o Quarto Mundo não esteve presente, seja vendendo 
quadrinhos, seja divulgando o trabalho de todo mundo, 
ou mesmo dando palestras, entrevistas, oficinas e afins. 
Vocês viram. Vocês estavam lá. E basicamente foi isso 
que nos rendeu o Prêmio HQMIX de Contribuição 
do Ano ao Quadrinho Nacional.

O Prêmio veio em boa hora, pois renovou o ânimo e 
o nosso compromisso de continuar lutando. Foi um reco-
nhecimento pelo nosso esforço, um presente de um ano de 

existência e a certe-
za de que não devemos 
parar. Jamais! No entanto, 
o que o Quarto Mundo fez neste 
primeiro ano de vida ainda é muito 
pouco perto do seu potencial. 

 
 a orGaNiZação Do Grupo

Tendo em vista a necessidade de uma atuação mais forte 
em várias áreas do mercado, o coletivo começou a se 
organizar e dividir tarefas entre seus membros. A grande 
maioria ainda é formada por apoiadores ou entusiastas 
do movimento, mas alguns já estão fazendo parte dos 
“Núcleos de Atuação” e trabalhando neles. Cada qual 
tem uma linha de trabalho específica, com suas metas in-
dividuais, embora todos trabalhem juntos com o mesmo 
objetivo. A seguir falaremos um pouco mais sobre cada 
uma dessas linhas de trabalho.

CoNselHo aDmiNistratiVo: São, na maioria, os coorde-
nadores dos outros núcleos, além de cuidarem dos trâmites 
administrativos e orientarem os membros de cada núcleo 
na execução de suas tarefas. O grupo atua em questões 
que envolvem todas as atividades e membros do coletivo.
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Revistas que nunca conseguiriam ser aceitas por uma distribuidora pela baixa tiragem chegarão com 
velocidade aos clientes nas lojas.

Integrantes do grupo coordenarão a chegada e saída de títulos de forma centralizada, liberando o vendedor 
do trabalho de fazer os acertos individuais com cada editor.

O Quarto Mundo, na intenção de valorizar autores e vendedores, garante 50% do valor de capa para 
os autores e 30% para os pontos de venda e reserva apenas 20% para cobrir os custos de distribuição, 
porcentagem esta que pode até mesmo ser diminuída ou anulada, dependendo do critério adotado pelo 
distribuidor.

Através de displays colocados junto às suas publicações, o grupo sinalizará e endossará os títulos participantes 
do coletivo.

Através do envio conjunto de publicações os autores terão gastos menores com envio de seus títulos para 
outros estados que antes se faziam em pequenos pacotes para cada ponto de venda.

O representante do grupo em cada região gerenciará a logística da distribuição enviando um número 
específico de revistas para cada ponto em função de seus relatórios de venda.

Os pontos de venda passarão a fazer parte da rede Quarto Mundo e serão promovidos no Informativo e 
no blog do grupo.

O autor acompanha as vendas de suas revistas em planilhas de controle disponibilizadas a todos os membros. 
Assim ele sabe quanto vendeu em cada comic shop ou evento.

O acerto é feito bimestralmente, assim o autor não precisa se preocupar em fazer conferências ou ficar 
cobrando donos de loja ou distribuidoras.

Todos divulgam o trabalho de todos, fortalecendo assim a propaganda pelo quadrinho nacional.

 NÚCleo Distribuição: Agora o Quarto Mundo tem 
o seu próprio esquema de distribuição, fugindo do car-
tel formado pelas poucas distribuidoras que existem. A 
idéia é que cada cidade tenha o seu membro-distribui-
dor. Ele receberá material do grupo e deixará em con-
signação diretamente nas bancas e comic shops de sua 
cidade. Na ilustração estão representados os estados 
onde existem distribuidores, até o momento de fecha-
mento desta edição.

 
NÚCleo DiVulGação: O grupo cria novas estratégias para 

divulgar os quadrinhos nacionais. Algumas propostas deste 
núcleo incluem levar o grupo a canais de TV, rádio e mídia 
impressa, além de ser responsável por criar e divulgar os re-
leases sobre os lançamentos de cada um dos membros.

NÚCleo eVeNtos: Este Núcleo já tem um planeja-
mento a respeito de como o Quarto Mundo irá atuar 
em vários eventos programados para acontecer até o 
FIQ 2009. Isso inclui a organização da banca do Quarto 
Mundo e várias outras atividades correlatas.

NuCleo site: Com planos de tradução para outras 
línguas, o que irá divulgar o quadrinho nacional para 

fora do Brasil e logo deverá ter visitas suficientes para 
que ele mantenha-se sozinho, sem a necessidade dos 
membros dividirem seu domínio e hospedagem. O blog 
é a principal ferramenta de divulgação do Quarto Mun-
do na internet, valendo-se do que a própria internet dis-
ponibiliza para tanto. É a tática de guerrilha no mundo 
virtual.

 
NÚCleo iNFormatiVo: A publicação-símbolo do cole-

tivo segue em veicular novidades, checklists e trabalhos 
dos artistas do grupo. A intenção é ter um número novo 
a cada evento representativo de quadrinhos que aconte-
ça em qualquer ponto do país e que seja acessível para 
o Quarto Mundo.

As engrenagens começam a rodar, a máquina quar-
tomundista entra em funcionamento. Esse foi o fruto 
principal deste primeiro ano, e esperamos que as engre-
nagens não parem mais de rodar daqui em diante, pro-
curando trazer conquistas aos quadrinhistas brasileiros a 
cada ano que passar.

É este o papel do Quarto Mundo, é a missão com a 
qual nos comprometemos. Por isso, longa vida ao Quar-
to Mundo e a todos os autores independentes!

que mostram como o sistema de distribuição do Quarto Mundo é 
interessante para os pontos de venda e autores independentes:
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A Serpente e a Borboleta  
• Editor: Marlon Tenório  
10 x 15cm, 20 páginas, R$ ,00 
www.marlontenorio.com –  
vendas@marlontenorio.com

Algumas Histórias 
• Editor: Daniel Esteves 
A5, 24 páginas, R$ 2,00 

www.hqemfoco.com.br –  
hqemfoco@hqemfoco.com.br

Avenida # 3  
• Editor: André Caliman  
17 x 25,5cm, 32 páginas, p/b, R$ 3,00  
www.avenidahq.com

BIRAzine
• Editor: Bira Dantas 14 x 21cm,   

32 páginas, colorido, R$ 5,00
www.fotolog.net/biradantas

Café Espacial # 2  
• Editor: Sérgio Chaves  

14 x 21 cm, 60 páginas,  
R$ 6,00 (frete incluso) 

http://cafeespacial.com –  
cafeespacial@gmail.com

Conseqüências  
• Editor: Caio Majado

15X23 cm, 16 páginas, capa colorida,   
miolo P/B, R$ 2,00 

www.caiomajado.blogspot.com 
www.abra.com.br

Depois da Meia-Noite # 3
• Editor: Estúdio Banda Desenhada 

15 x 21 cm, capa colorida 24 páginas P/B  
R$ 3,50 quadroimaginario@gmail.com

Defensores da Pátria # 1  
• Editor: Alex Mir 

17 x 26cm, 28 páginas, R$ 4,00 
http://fotolog.terra.com.br/

defensoresdapatria

Garagem Hermética #04  
• Editora: Roberta Bronzato  
15 x 23 cm, 36 páginas, p/b, R$ 4,00 
http://sociosltda.blogspot.com

Hangar # 02  
• Editor: Jerônimo de Souza 18,5 x 26,5 cm
52 páginas, capa e contracapa em cores, miolo 
P/B, R$ 6,00 diggite.studio@gmail.com

Justiça Eterna # 27 
• Editor: Sergio Chaves 

21 x 15 cm, 14 páginas P/B, R$ 2,00 
justicaeterna@gmail.com

La Bouche du Monde #10  
• Editor: Eduardo Pinto Barbier - A4, 
100 paginas, miolo P/b e colorido,  
língua francesa, R$ 20,00 –  
www.labouchedumonde.blogspot.com 
bocaprod@hotmail.com

Na Bodega – Colóquio Ilustrado  
• Editor: Gil Tókio 

14 x 21cm, 48 páginas, R$ 7,00 
www.giltokio.com – gil@pingado.com

Menino Caranguejo # 02  
• Editor: Chicolam 

17 x 25 cm, 36 páginas em  
papel reciclado, R$ 6,00  

www.meninocaranguejo.com

Nanquim Descartável # 2  
• Editor: Daniel Esteves 

17 x 26 cm, 36 páginas, R$ 4,00 
www.hqemfoco.com.br –  

hqemfoco@hqemfoco.com.br

Piratas  
• Editor: Marcos Venceslau 
9,5 x 13,5 cm, 16 páginas + encarte, R$ 1,00 
marcosvenceslau@click21.com.br

Quadrinhópole # 7  
• Editor: Leonardo Melo 

17 x 25,5 cm, 32 páginas, R$ 3,00 
www.quadrinhopole.com

Santo do Pau Oco  
• Editor: Gil Tókio 
14 x 21cm, 16 páginas, R$ 3,00 
www.giltokio.com – gil@pingado.com
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Conheça essas e outras 
publicações independentes 
acessando o blog...

http://4mundo.com

Toka di Rato
Matheus Moura

Prévias da revista Camiño di Rato, 
notícias, resenhas e entrevistas.
http://tokadirato.blogspot.com/

Sideralman # 1  
• Editor: Will 
15 x 21 cm, capa colorida, miolo P/B,  
24 páginas P/B, R$ 4,50 (frete Incluso) 
sideralman@e-ideias.com.br
www.e-ideias.com.br/sideralman.htm

Subterrâneo Especial # 4  
• Editores: Marcos Venceslau e Will  

15 x 21 cm, 24 páginas P/B, R$ 3,00 
subterraneo.zine@gmail.com

http://fotolog.terra.com.br/subterraneo

Tempestade Cerebral # 3  
• Editor: Alex Mir, duas capas, 16 x 25 cm,  
40 páginas, R$ 4,00 
multipowers@ig.com.br

Zine Royale # 3  
• Editor: Jozz 

10 x 14 cm, 36 páginas, R$ 3,00 
www.zineroyale.wordpress.com

Blogs/Fotologs

Muertos
Daniel Pereira dos Santos
http://ds.art.br

Territorianos
Cadu Simões/Will
http://homemgrilo.com

Nova Hélade
Cadu Simões/Angelo Ron

http://novahelade.homemgrilo.com

Viajante Jaum
Jaum Felipe

http://www.viajantejaum.
blogspot.com

Webcomics 



os iNDepeDeNtes No rumo Certo
Por Matheus Moura

entre as décadas de 1980 e 
1990 houve uma proliferação 
de HQ nacionais encabeçadas 
pela Chiclete com Banana, 
Balão, Bundas e poste-

riormente ANIMAL, PORRADA! 
HQ, Metal Pesado etc. Esse foi um 
momento de grande satisfação para 
os autores nacionais, pois se podia 
expandir a produção para além dos 
fanzines e lutar por uma posição no 
mercado mainstream. Essas publica-
ções já se foram, deixaram de existir 
devido a incapacidade de absorção 
e reconhecimento do próprio mer-
cado. O cenário de HQs brasileiras 
voltou-se então para a produção in-
dependente: os zines. Com a expan-
são tecnológica e o barateamento 
do sistema digital alguns produtores 
passaram a editar suas HQs de forma 
on-line, outros no entanto aproveita-
ram os baixos custos gráficos e hoje 
publicam suas revistas.

Com o crescente número de títu-
los aparecendo pelo país, naturalmen-
te o Quarto Mundo se formou, como 
o leitor pôde conferir nos Informativos 
anteriores. Em um ano de coletivo 
houve algumas mudanças no cenário 
de HQs nacionais. Vários autores fo-
ram absorvidos pelo grupo, que cresce 
a cada dia de forma nunca antes vista 
no país. Praticamente todo mês são 
anunciados lançamentos com o selo 
Quarto Mundo. Nos dois principais 
prêmios brasileiros dedicados aos qua-
drinhos (Ângelo Agostini e HQMIX), 
participantes do coletivo são agracia-
dos e vários outros são indicados nas 
mais diversas categorias. Isso demons-
tra a força de um grupo que a cada dia 
luta por sua consolidação, tendo como 
meta final a formação de um mercado 
sólido de quadrinhos tupiniquins.

O próprio mainstream, o qual é 
formado pelas grandes editoras, já vol-
tou a ver com bons olhos a produção 
nacional, mesmo esta sendo domina-
da basicamente por adaptações literá-
rias, e lançamentos esparsos de álbuns 
autorais. “Vemos as grandes editoras 
ensaiando um investimento em adap-
tações em quadrinhos para incluir as 
obras na lista do governo que distribui 
obras às escolas dos ensinos funda-
mental e médio. O que é bom para 
os autores também, que tem nessa 
produção uma oportunidade de criar. 
Um outro aspecto é uma tendência 
(...) que é a de álbuns nacionais com 
histórias mais longas. Já tivemos bons 
lançamentos e há outros muito pro-
missores, anunciados por um grupo de 
editoras.” Comenta o jornalista Paulo 
Ramos, do Blog dos Quadrinhos.

Apesar desse crescimento existe 
um outro lado, como explica o jorna-
lista e pesquisador autor do livro A 
Guerra dos Gibis, Gonçalo Júnior, 
“o Quarto Mundo não está fazendo 
feio. Pelo contrário. É preciso que to-
dos esses talentos que estão envolvi-
dos nesse projeto botem uma coisa 
na cabeça: vocês estão na ponta, 
buscando fazer coisas novas, inteli-
gentes, interessantes, criativas e ori-
ginais. Esqueçam o mercado, ele não 
existe. Não queiram se contentar com 
adaptações literárias, como querem 
os donos de editoras. Ofereçam a eles 
um pouco de inteligência por meio 

de pressão, com prêmios etc. Um dia, 
eles cedem.” E isso já vem sendo fei-
to, como dito acima. Mas essa pres-
são ainda está longe de incomodar 
as grandes editoras, sendo que até 
o fechamento desta edição elas nem 
se dignaram a se manifestarem com 
relação ao que lhes foi inquirido. Isso 
não atrapalha os propósitos do grupo, 
pois “esses caras, em sua maioria, são 
comerciantes de livros, querem faturar 
no atacado. Não têm qualquer sensibi-
lidade para lidar com uma arte como 
os quadrinhos”, reforça Gonçalo.

Essa falta de tato das editoras 
justifica a iniciativa do coletivo, como 
observa Paulo Ramos: “Esse grito de 
independência é uma resposta tardia 
à falta de interesse editorial em traba-
lhos nacionais, ora por falta de visão 
empresarial, ora por falta de público, 
ora por falta de trabalhos de qualida-
de. O tom independente permite um 
desejável experimentalismo e aperfei-
çoamento de rumos, como se fosse um 
longo texto sendo aprimorado mês a 
mês.”. Por outro lado Daniel Esteves, 
roteirista e editor da revista indepen-
dente Nanquim Descartável, acredi-
ta que “a produção independente não 
deve ser encarada hoje em dia apenas 
como uma reação, como uma única 
opção. Ela passa a ser mais uma op-
ção, que não necessariamente leva, a 
longo prazo, aos álbuns.” 

É justamente por estar na vanguar-
da das HQs brasileiras que o coletivo 
atrai cada vez mais quadrinhistas. Sua 
rede de distribuição atual consegue 
tocar os mais variados pontos do país  

firmando-se com uma das principais 
conquistas do ano. “É um passo de 
organização. Tanto o leitor/consumidor 
quanto o quadrinhista/produtor criam 
referenciais, pontos estratégicos onde 
podem conseguir novos materiais e 
saber como andam as vendas de deter-
minado número”, atesta Marlon Te-
nório, editor da revista independente 
A Serpente e a Borboleta. Essa or-
ganização faz parte de uma maior pro-
fissionalização do grupo que visa aca-
bar com o mito da falta de qualidade e 
seriedade dos quadrinhistas brasileiros. 
Várias dessas ações podem ser vistas no 
editorial desta edição do Informativo.

Com um ano de coletivo algumas 
coisas mudaram perante o mercado. O 
nome Quarto Mundo já  passa a ser 
uma marca, a marca de um grupo fo-
mentador dos quadrinhos brasileiros. 
A mídia especializada e os leitores re-
conhecem isso. Para o futuro “no caso 
dos autores independentes, deve-se 
questionar por quanto tempo o grupo 
vai manter a produção nesses moldes. 
Caso se firme e cresça, como vem 
ocorrendo, pode ser uma alternativa 
real de leitura de produções nacionais. 
Os autores têm boas e reais condições 
de firmarem a produção nacional 
como nunca ocorreu na história do 
país. Mas, para isso, eles têm de ofere-
cer produções de qualidade, bem de-
senhadas e, o que é mais difícil, muito 
bem escritas.”, analisa Paulo Ramos. 

A principal dificuldade, hoje, dos 
quadrinhos é a formação de novos 
leitores. Tendo uma base sólida deles, 
as HQs brasileiras voltam a andar. Por 
isso “se o problema é formar público, 
vejo que uma revista (de qualidade, ló-
gico) por uma média de R$ 5,00 tem 
muito mais chances de atrair um novo 
leitor do que um álbum de R$ 30,00”, 
acredita Daniel. É por isso que o gru-
po se dedica a eventos que habitual-
mente não são próprios do meio das 
HQs, como lembra Gonçalo ao dizer 
que “um dos méritos dessa garotada 
é manter o gás, continuar na ativa e 
tentar estabelecer um espaço próprio, 
com eventos, lançamentos, iniciativas 
que mostrem que essas pessoas não 
estão a fim de brincar de fazer qua-
drinhos”·
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Divirta-se com as tiras nesta e na página a seguir.  
Para conhecer mais acesse... http://4mundo.com

O Informativo não se responsabiliza pelas idéias e conteúdo das tiras pulbicadas, eles são de total responsabilidade dos seus autores.
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