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difícil precisar exatamente quando tudo come-
çou. Talvez tenha sido em novembro de 2006. 
Na época, Leonardo Melo e André Caliman ti-
nham recém lançado a revista Quadrinhópole 
e encontraram o Cadu Simões, criador do Ho-
mem-Grilo e então editor da revista Garagem 
Hermética, do lado de fora do evento Fest Co-

mix, em São Paulo. Juntos, os três reuniram os dois títulos 
numa pequena mesinha ao lado de um poste, em plena 
calçada, oferecendo ambas as revistas em promoção. Tal-
vez tenha sido aí o começo de uma colaboração dos qua-
drinhos independentes. Eles venderam debaixo de sol e de 
chuva, sem saber que estavam iniciando um movimento.
Meses depois, em fevereiro de 2007, aconteceu o evento 
de entrega do 23º Troféu Ângelo Agostini. Novamente, 
organizaram-se para vender as revistas juntos, mas a mesa 
agora era maior. E qual não foi a surpresa ao verem surgir 
outros artistas independentes, cada um com seu título, que 
iam chegando e deixando ali para vender, aos cuidados de 
Cadu Simões, Leonardo Melo e Will. Percebia-se ali, que 
estava começando um verdadeiro “boom” na produção 
nacional, bastante focada em qualidade, tanto gráfica, 
quanto na produção de roteiros e desenhos de alto nível.

A BAncA dos independentes e o nome oficiAl
O próximo evento, em abril, foi o HQ e Cultura, na Uni-
nove, também em São Paulo, e o aumento de revistas 
independentes foi ainda maior. Logo, veio o evento de 
premiação do 19º Troféu HQMIX e a “banca dos in-
dependentes”, organizada por Edu Mendes e pela co-
missão do prêmio, contava com dezenas de títulos dos 
quatro cantos do Brasil, chegando a parecer uma banca 
de editora, tudo devidamente organizado.

Percebia-se um forte movimento dos quadrinhos 
independentes, mas a coisa ainda não estava comple-
tamente organizada. E ainda existiam os “calcanhares-
de-aquiles” deste movimento, que sempre foram a di-
vulgação e a distribuição, apesar do forte destaque em 
eventos. Foi mais ou menos nessa altura que Leonardo 
Melo, Cadu Simões e Pablo Casado começaram a trocar 
idéias por e-mail sobre como contornar estes problemas. 
Afinal, a produção crescia, mas nada era feito com um 
foco no fortalecimento do mercado. Logo, entraram na 
conversa Hector Lima, Leonardo Santana e outros. O que 

começou com uma simples troca de idéias por e-mail se 
transformou numa lista de discussão, que em pouco tem-
po contava com vinte membros. Era o começo do Quarto 
Mundo, que em pouco tempo já havia sido batizado.

sistemA de trocAs
Para contornar um pouco o problema de distribuição, 

surgiu o sistema de trocas, em que os autores independen-
tes trocavam títulos entre si e cada um vendia em sua cida-
de. Ainda não era o ideal, mas era um começo. A internet 
sempre ajudava na divulgação, mas os autores também 
começaram a trocar propagandas, que eram publicadas 
dentro de seus respectivos títulos. Começou a se discutir 
veementemente formas de resolver os problemas do mer-
cado, formas dos independentes colaborarem entre si.
Em setembro, ocorreu o HQ na BA, nas Faculdade Belas 
Artes de São Paulo, primeiro evento onde o grupo utilizou 
o nome Quarto Mundo, tendo sido este “debut” registrado 
pelo programa Metrópolis da TV Cultura.
Aproximava-se o 5º FIQ - Festival Internacional de Qua-
drinhos - em Belo Horizonte. Já sabíamos da existência de 
uma quantidade razoável de títulos independentes para 
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tornar viável o aluguel de um estande específico para isso. 
O custo foi dividido entre os autores interessados em deixar 
seus títulos para serem vendidos lá. Aproximadamente vinte 
pessoas entraram na divisão do aluguel, barateando o custo 
para todos os envolvidos. O estande do Quarto Mundo foi 
dividido com os independentes de Belo Horizonte, o que dei-
xou o espaço ainda mais atrativo para o público. Foi a gran-
de estréia do grupo, o que chamou a atenção do mercado 
como um todo. Em quase todas as palestras, o esforço do 
Quarto Mundo era citado como exemplo a ser reconhecido 
de uma luta pelo quadrinho nacional. O estande se tornou 
um dos mais visitados durante todo o evento.
Só por aí se percebe a importância de se construir um gru-
po deste porte, onde os membros colaboram juntos em prol 
de todos. Depois do FIQ, em outubro, todos voltaram ainda 
mais animados e logo se tornou uma tradição ter a “Banca 
do Quarto Mundo” em eventos relacionados a quadrinhos. 
Veio a Fest Comix, onde o resultado de vendas indepen-
dentes foi espantoso, e a Maratona Devir, em dezembro 
de 2007, que contou com a presença de vários membros do 
grupo, não apenas vendendo revistas, mas dando palestras, 
ministrando oficinas e discutindo o mercado nacional.
Fundou-se o Blog Oficial do QM, onde se falava um pou-
co mais dos membros que dele faziam parte, os títulos, 
notícias relacionadas e, claro, tratava de publicar alguns 
quadrinhos feitos pelos artistas-membros.
Já em 2008, tivemos o 24º Ângelo Agostini, que embora 
não disponibilizasse um espaço para a tradicional Banca do 
Quarto Mundo - em virtude da reforma no SENAC, onde 
sempre era realizado o evento - teve muitos membros do 
grupo levando o troféu para casa. Foi também nesta oca-
sião que o QM lançou seu primeiro Informativo.

A forçA em eventos e As indicAções Ao HqmiX
Depois, ocorreu a 7ª Feira de Quadrinhos e Fanzines 
da Usp, a 3ª Feira de Quadrinho e Arte de Osasco, a 

Virada Cultural na HQ Mix Livraria , a Feira de Arte 
da Pompéia e, mais recentemente, a participação do 
grupo no evento SESC em Quadrinhos, organizado por 
Eloyr Pacheco em Londrina. Apesar da forte chuva e 
do frio, este último foi um sucesso de público, o que 
mostrou a importância de se levar o QM a cidades onde 
a distribuição não alcança.

Além disso, desde o início do grupo, membros do 
QM tem participado ativamente de diversas atividades 
didáticas como aulas de HQ em escolas particulares, ofi-
cinas de fanzines em diversas Bibliotecas Municipais de 
São Paulo e até em palestra para uma turma do Curso de 
Editoração da Escola de Comunicação de Artes da USP. 
Tudo isso no intuito de promover a divulgação e o en-
tendimento do valor das HQs e fomentando a produção 
independente nos mais diversos locais.
Boa parte das indicações ao HQ Mix deste ano têm al-
gum nome do Quarto Mundo nelas, o que novamente 
ressalta a relevância do coletivo. (ver artigo sobre isso 
na pág. 6).

Sozinhas, talvez tais pessoas jamais conseguissem um 
destaque que lhes valesse a indicação. Mas participando do 
grupo, ganham uma força incomparável.

Hoje, o Quarto Mundo conta com mais de setenta ar-
tistas e tem como saldo de tudo isso um merecido desta-
que. Está sempre presente em eventos e ainda está brigan-
do para encontrar formas de solucionar os duros problemas 
enfrentados pelo mercado. Nasceu daí um esforço coletivo 
na valorização e incentivo do quadrinho nacional. Que este 
esforço não seja em vão, e que todos - membros do QM ou 
não e, principalmente, os leitores - possam desfrutar dos 
resultados dessa luta, que continuará sendo exercida dia 
após dia. Em eventos, na internet ou onde mais o QM possa 
estar presente.

Pois ainda há muito a ser feito, e ainda estamos apenas 
engatinhando...

A trAjetóriA do
Por Leonardo Melo e Edu Mendes
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A Serpente e a Borboleta  
• Editor: Marlon Tenório  
10 x 15cm, 20 páginas, R$ 2,00 
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

Café Espacial # 2  
• Editor: Sérgio Chaves  

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

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

Cambada • Editor: Papito
15x23 cm, 40 páginas, R$ 3,00
www.dalepapito.blogspot.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 # 2  
• 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

Dinossauro do Amazonas  
• Editor: Plínio Filho 
17 x 25,5 cm, 32 páginas, R$ 4,00 
www. dinossaurodoamazonas.com.br

F.D.P.  
• Editor: Leonardo Santana -  

25 x 17 cm, 28 páginas cor, R$ 6,00 (com 
frete) – www.leonardosantana.com.br

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

Graffiti 76% Quadrinhos #17  
• Editor: Fabiano Barroso 21 x 28 cm,  

100 páginas (68 em couché pb, 16  
em jornal pb e 16 em cores), R$ 10,00 

quadrinhos@graffiti76.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

Homem-Grilo #42  
• Editor: Cadu Simões 

17 x 25,5cm, 32 páginas p/b, R$ 3,00 
http://homemgrilo.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
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Conheça essas e outras 
publicações independentes 
acessando o blog...

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

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 Vesceslau e Will  

15 x 21 cm, 24 páginas P/B, R$ 2,00 
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

Tipos # 5 Tequila Shots  
• Editor: Papito

A6, 24 páginas, R$ 3,00
www.dalepapito.blogspot.com

TU  
• Editor: Gil Tókio 
10 x 15cm, 16 páginas, R$ 3,00 
www.giltokio.com – gil@pingado.com

Zine Royale # 3  
• Editor: Jozz 

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

Muertos
Daniel Pereira dos Santos
http://ds.art.br:80/hqs/muertos/

Webcomics 












 Autor(es) ou publicação indicada ao 20º Troféu HQMIX

Projeto Editorial
Coleção 100% Quadrinhos (Graffiti) 

Exposição
Viajando em Quadrinhos pela França e Alemanha, 
Icaraí/RJ (José Aguiar)
 
Web Quadrinhos
Desvio – A. Moraes / Jean Okada: http://www.desvio.
art.br

 Blog sobre Quadrinhos
Mais Quadrinhos - http://maisquadrinhos.blogspot.com
Zine Brasil - http://zinebrasil.googlepages.com
 
Blog / Flog de artista gráfico
Fabiano Gummo - http://fgummo.blogspot.com
 
Site de Autor
André Caliman - http://www.andrecaliman.com
Daniel Gisé - http://www.danielgise.com
Jozz - http://www.jozz.com.br
José Aguiar – http://www.joseaguiar.com.br

http://4mundo.com
Mais indicações quartomundistas ao HQMIX:
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o quArto mundo reconHecido  
pelo 20º troféu HqmiX

Hoje não está tão distante o 
grande desejo de publicar uma 
história em quadrinhos que 

você mesmo criou, com o perso-
nagem, a trama, o visual que você 
idealizou. Certamente o mercado 
brasileiro está longe de ter grandes 
aberturas em suas editoras para a 
produção nacional, contudo a alter-
nativa da publicação independente 
está aos poucos reconfigurando o 
cenário e se mostrando cada vez 
mais relevante. 

O artista não precisa começar do 
nada, descobrindo tudo sozinho, pois 
muitos outros já estão na luta, conhe-
cem os caminhos e fazem questão de 
compartilhar o conhecimento adqui-
rido. Inclusive, essa idéia de “crescer 
juntos”, descobrindo alternativas de 
produção, divulgação e distribuição, 
tem unido vários quadrinhistas brasi-
leiros no Quarto Mundo. 

De um tempo para cá eles têm 
provado que existem brasileiros pro-
duzindo quadrinhos e, mais do que 
isso, que essas HQ`s têm qualidade e 
agradam o público que as descobre. 
É um trabalho lento, árduo e compli-
cado, mas dá resultados. Essa pro-
dução tem chamado atenção do pú-
blico, da crítica especializada e agora 
está se consagrando nas premiações 
de Quadrinhos Nacionais. 

É difícil dimensionar o que 
significa a 20ª Edição do Troféu  
HQMIX para esse grupo que bata-
lhou tanto em 2007. Figurar entre 
os indicados ao HQMix e, possivel-
mente, ganhar um troféu é algo 
muito relevante. É mais do que um 
“Oscar dos Quadrinhos Nacionais”. 
Como a votação é feita entre pro-
fissionais da área, o Troféu é um 
reconhecimento do artista pelos 
seus pares. São pessoas que acom-
panharam o seu trabalho e lhe se-
lecionaram pela qualidade do que 
você realizou naquele ano. 

Assim, quando vemos as cate-
gorias de “Revelações” apontarem 
vários membros do Quarto Mundo 
como roteiristas (A. Moraes, Cadu 
Simões, Chicolam, Fabiano Bar-
roso, Leonardo Melo, Leonar-
do Santana) e desenhistas (Da-
niel Gisé, Gabriel Renner, Jozz,  
Leonardo Pascoal)  fica claro que o 
material que está sendo produzido 
é de qualidade e conseguiu chamar 
a atenção de muita gente.  

É uma alegria maior ainda quando 
vemos um artista como o Laudo  Fer-
reira sendo indicado como Desenhista 
Nacional, pois, além do seu trabalho 
com a Tianinha e o Clube da Esquina, 
ele publica na revista independente 
Café Espacial. Ele é uma prova que 
o mercado independente é uma al-
ternativa válida mesmo para profis-
sionais com vários anos de carreira. 

Também é importante destacar 
Daniel Esteves que no ano passado 
ganhou como Roteirista Revelação e 
esse ano é indicado a Roteirista Nacio-
nal. Inclusive sua indicação foi garanti-
da justamente por uma publicação in-
dependente: a Nanquim Descartável. 

Vale ainda notar que o Quarto 
Mundo foi reconhecido não só pelo 

trabalho de seus membros, mas, tam-
bém, pelo seu trabalho como grupo. 
Após marcar presença em grandes 
eventos como a FIQ-BH, fazer vá-
rios lançamentos durando o ano, 
divulgar o nome do grupo e a cena 
independente, a comissão do Troféu 
reafirmou a importância desse meio 
de produzir quadrinhos criando nesta 
edição quatro categorias exclusivas 
para Publicações Independentes. 
E, como não poderia deixar de ser, 
vários títulos do Quarto Mundo fo-
ram lembrados nessa categoria. 

Nada melhor do que ver um prê-
mio tão tradicional como o HQMIX 
mostrar a flexibilidade necessária 
para acompanhar as mudanças que 
vêm acontecendo no mercado.  No 
final das contas, mais do que um 
punhado de indicações que espe-
ramos que se convertam em alguns 
troféus, fica a alegria de ver os artis-
tas independentes e suas excelentes 
publicações sendo lembrados, reco-
nhecidos e premiados por diversas 
pessoas que adoram quadrinhos.  

Zé Oliboni – Editor do site 
Pop Balões e entusiasta dos 
quadrinhos independentes

Por Zé Oliboni(*)
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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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