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O que é {e
a ntes de tudo, quero avisar para não se preocu-

parem que vocês não lerão aqui nada parecido 
com “quadrinhistas do mundo todo, uni-vos”. 
Definir o que é exatamente o Quarto Mundo 
é difícil inclusive pra nós, tanto que se torna 
mais fácil defini-lo pelo que ele não é: 

 não é uma editora, 
 não é uma cooperativa, 

 não é um selo de quadrinhos, 
 não é uma distribuidora.

Esse manifesto se propõe então a definir quais as 
idéias por trás do Quarto Mundo, tanto para o público 
leitor quanto para os quadrinhistas que integram o cole-
tivo, ou que possam se interessar por integrá-lo.

Pois bem, o Quarto Mundo é uma tentativa, um 
tanto quanto megalomaníaca, de viabilizar o surgimento 
de um mercado de quadrinhos nacional forte, estável, 
e acima de tudo, contínuo. Como a produção de qua-
drinhos brasileira hoje em dia é essencialmente feita de 
forma INDEPENDENTE, nada mais óbvio então do que 
juntar forças entre esses diversos produtores indepen-
dentes pra viabilizar a criação desse mercado.

merCadO de quadrInHOS
Em qualquer mercado de quadrinhos no mundo 

(e não só o de quadrinhos, mas qualquer mercado 

cultural) existe uma sinergia entre o chamado merca-
do alternativo-underground e o mercado principal- 
mainstream. Um se alimenta do outro da seguinte ma-
neira: no mercado alternativo é onde em geral aconte-
cem as experimentações, e, por conseguinte, as evo-
luções da técnica e da linguagem artística. O mercado  
mainstream por sua vez populariza essas inovações ar-
tísticas, renovando o mercado como um todo, elevando 
ele para um outro nível de qualidade até se estabilizar e 
se acomodar, provocando desta maneira uma nova sé-
rie de experimentações no mercado alternativo. Assim 
sendo, o mercado alternativo de hoje tende a se trans-
formar no mercado mainstream de amanhã que por sua 
vez forçará a criação de um novo mercado alternativo. 
Esse ciclo é extremamente benéfico e vitalizante para 
o mercado como um todo, pois é justamente o que o 
mantém sempre forte e contínuo.

No Brasil, no entanto, temos um caso suigeneris. 
Não podemos dizer que temos de fato um mercado de 
quadrinhos nacional, pois justamente não temos esse ci-
clo de desenvolvimento entre o mercado alternativo e 
o mainstream. O resultado disso é que os poucos títu-
los mainstream publicados que obtiveram sucesso não 
prosseguiram em suas ações, pois não existia um merca-
do alternativo forte que pudesse alimentá-los, seja com 
inovações técnicas e artísticas, ou principalmente, com 
novos quadrinhistas que dariam prosseguimento a esse 
trabalho. Assim, o ciclo é quebrado, e sempre que uma 
nova investida é dada por alguém no mercado mainstre-
am, a roda precisa ser inventada de novo, pois se perdeu 
o que se havia feito.

A conclusão a que podemos chegar com o que foi 
exposto até agora é que antes de pensar num merca-
do de quadrinhos nacional mainstream que seja forte 
e estável, é preciso construir um mercado alternativo 
que servirá como base de sustentação a esse mercado  
mainstream. E é aqui que entra o Quarto Mundo, pois 
como já foi dito, a nossa produção atual de quadrinhos é 
essencialmente independente, então o nosso coletivo se 
propõe a dar base de sustentação a essa produção para 

que futuramente algumas dessas 
revistas em quadrinhos (e os qua-

drinhistas que as editam) possam, 
por sua vez, servir de base de sus-

tentação para um possível mercado 
mainstream.

Para cumprir esse objetivo, o Quar-
to Mundo está apoiado em três pilares 

teóricos e práticos.

 Os três pilares:  
1º a Cauda LOnGa

O primeiro deles refere-se ao pró-
prio funcionamento do mercado cul-

tural hoje em dia, que está apoiado na 
teoria econômica da Cauda Longa. O termo 

Cauda Longa foi criado em 2004 por Chris An-



nãO é}
derson, editor-chefe da revista Wired, e 
se popularizou através de um livro que 
ele escreveu intitulado The Long Tail. Em 
seu livro, Anderson analisa as alterações 
no mercado econômico, sobretudo na 
indústria cultural, em que ocorre um fe-
nômeno de migração da cultura de massa 
para a cultura de nichos devido à conver-
gência digital e da Internet, o que implica 
em um novo padrão de comportamento 
por parte dos consumidores. 

O primeiro ramo da indústria cultural a 
sentir o impacto da Cauda Longa foi o da música, mas 
ela já está afetando em maior ou menor grau outros 
segmentos, como os quadrinhos. Dentro do escopo 
dessa nova economia, fenômenos de venda como os 
X-Men do Jim Lee ou a Chiclete com Banana (para citar-
mos um exemplo nacional) dificilmente voltarão a acon-
tecer. Cada vez mais deixaremos de ter esses grandes 
“hits” de vendas assim como teremos uma queda nas 
tiragens, ao mesmo tempo em que haverá um cresci-
mento no número de títulos. Dentro da Cauda Longa, o 
custo de manutenção de um produto muito procurado 
é igual ao custo de manutenção de um produto procu-
rado apenas por um número mínimo de consumidores, 
então nichos que antes eram ignorados pelas editoras 
passam agora a ter grande valor econômico.

Então o que mais interessa para o Quarto Mundo 
na Cauda Longa é que em um mercado de nicho, como 
é o caso dos quadrinhos independentes, o que impor-
ta não é a quantidade, mas a variedade. Ou seja, mais 
vale termos 100 revistas com tiragem de mil exemplares 
do que uma única revista com tiragem de 100 mil. O 
lucro que você obtém vendendo um exemplar de cada 
uma dessas 100 revistas é o mesmo que você teria ven-
dendo 100 exemplares de uma única revista, mas as 
chances de você vender um exemplar de cada uma são  
maiores do que você vender 100 de uma, principalmente 
porque você pode vender diferentes revistas para uma 
única pessoa, mas não pode vender a mesma revista 
várias vezes para essa mesma pessoa (a não ser que ela 
tenha um sério problema de memória). Sem contar que 
com uma ampla variedade de títulos, as chances de o 
leitor se interessar por pelo menos um deles são bem 
maiores. Enfim, como as tiragens de nossas revistas são 
pequenas não há como ganharmos na economia de es-
cala, mas através do coletivo e aplicando o modelo da 
Cauda Longa podemos potencializar os nossos ganhos 
com a economia de escopo.

E aí que está à importância das trocas de revistas 
promovidas pelos integrantes do Quarto Mundo entre 
si. Não apenas pelo fato de essas trocas viabilizarem a 
distribuição de nossas revistas por diversas regiões do 
país, mas também porque você terá uma opção maior de 
títulos para oferecer aos leitores de sua própria região. É 
como se cada quadrinhista fosse uma editora com um 
amplo e variado catálogo de títulos. Como as trocas são 

feitas por valores iguais, o dinheiro que você vendeu da 
revista de outro quadrinhista fica para você. Assim, ga-
nha você, que obtém um lucro maior pra reinvestir em 
sua própria revista. Ganha o quadrinhista que teve a re-
vista vendida por você, que ganhará um novo leitor de 
seu título e que eventualmente poderá difundir sua re-
vista para outros possíveis leitores. E ganha o leitor, que 
descobriu uma opção a mais de leitura fora do universo 
das livrarias e bancas de jornal. 

Os três pilares:   
2º LeI de SturGeOn

O segundo pilar no qual o Quarto Mundo está 
assentado é o que se convencionou chamar de Lei de 
Sturgeon. Theodore Sturgeon foi um autor de ficção 
científica que em resposta a um crítico literário que 
falou que a maioria das coisas que eram produzidas 
de sci-fi eram medíocres, disse que ele estava certo, 
90% da produção em sci-fi é de fato medíocre, mas 
isso porque 90% do que é produzido em toda litera-
tura também é.

Essa lei dos 90% de produção medíocre para os 
10% de produção genial, apesar de se tratar de um 
pensamento hiperbólico, pode ser aplicada a qualquer 
mercado cultural, o que inclui os quadrinhos. Em ge-
ral, o que chega ao Brasil é apenas a nata da produção 
mundial, então não percebemos a quantidade de títulos 
medíocres que todo e qualquer mercado de quadrinhos 
possui, seja o norte-americano, o europeu, o japonês, 
etc. E não seria diferente com um possível mercado de 
quadrinhos brasileiro.

O problema é que o leitor brasileiro também só per-
cebe a nata da produção mundial, e quando olha para 
as tentativas de produções brasileiras querem que essas 
produções já tenham logo de cara a genialidade que 
encontram nessas produções mundiais. Mas essas pro-
duções só chegaram a essa genialidade porque foram 
forçadas a superar os 90% de seu próprio mercado. É 
quase que um darwinismo aplicado aos quadrinhos.

Sendo assim, para termos uma boa quantidade de 
títulos brasileiros nos 10%, será preciso antes que tenha-
mos uma quantidade maior ainda de títulos nos 90%. 
Por isso que quanto mais quadrinhistas se aventurarem 
a publicar de forma independente, melhor. Quanto mais 
gente publicando tivermos, mais acirrada será a “com-

Por Cadu Simões(*)
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petição” entre eles, forçando o nível de 
qualidade de todo mundo a aumentar se 
quiser não ser deixado pra trás. Não de-
vemos ser ingênuos, muitas das revistas 
publicadas atualmente não conseguirão 
sobreviver (o que não impede seus edito-
res de tentarem de novo, com outras pro-
postas e abordagens), mas as que sobreviverem, 
terão um nível de qualidade tão alto, que serão capazes 
de disputar frente a frente com os títulos gringos, quiçá, 
no próprio mercado deles.

Mas para que isso aconteça é preciso antes de 
tudo que a revista encontre seu leitor. Muitas revistas 
em quadrinhos morrem prematuramente não porque 
são tecnicamente ou artisticamente ruins, mas porque 
não conseguem chegar ao mínimo de leitores que po-
deriam atingir para sobreviverem. Uma das atuações do  
Quarto Mundo é justamente em não deixar que uma 
revista em quadrinhos independente morra por “infanti-
cídio”. É preciso fazer como que ela encontre o seu públi-
co mínimo para poder ter tempo de crescer, amadurecer 
e assim se tornar competitiva se quiser futuramente atin-
gir o seu potencial máximo de leitores. 

De nada adianta, por exemplo, tentar vender uma 
revista em quadrinhos de humor junkie para um pú-
blico de super-heróis, assim como será inútil tentar 
vender uma revista de super-heróis para um público 
que curte humor junkie. Uma revista em quadrinhos 
só ganhará maturidade se tiver o feedback de seu pró-
prio público leitor. A atuação do Quarto Mundo se 
dá então em ajudar a encontrar os modos e os canais 
de venda corretos para cada tipo de revista, onde ela 
possa encontrar o seu devido público leitor. Assim sen-
do, se uma revista conseguir chegar aos seus leitores 
corretos, e mesmo assim não tiver uma boa aceitação, 
saberemos de fato que é porque tal revista não pos-
suiu qualidades técnicas e artísticas suficientes para 
sobreviver dentro de sua própria proposta editorial, 
e não porque foi morta prematuramente sem sequer 
atingir seus potenciais leitores.

Os três pilares:   
3º COLaBOraÇãO COLetIVa

Por fim, o terceiro e último pilar do Quarto Mun-
do refere-se à própria organização do coletivo com 
base em um modelo em que não existem hierarquias 
e nem mesmo um comando central, estimulando deste 
modo uma colaboração livre e aberta entre seus inte-
grantes. Esse modelo de organização baseado na cola-
boração mútua é chamada na nova economia de peer  
production, ou simplesmente peering. As primeiras apli-
cações de peering se deram no campo da tecnologia, 
em especial, na de softwares de código-aberto, como 
é o caso do sistema operacional Linux, mas hoje em dia 
esse tipo de organização já se espalhou para outros se-

tores da economia. E a tendência é que 
cada vez mais se abandone às organi-
zações hierárquicas e se passe a adotar 
uma organização horizontal.

Então dentro desse modelo de or-
ganização, cada quadrinhistas no Quar-

to Mundo é como se fosse uma célula de 
um organismo maior, que é o próprio coleti-

vo. Como uma célula, cada um sabe a sua função para 
manter esse organismo vivo. Algumas células podem ter 
maiores atribuições do que outras, mas não há relação 
de superioridade ou inferioridade entre elas.

Uma organização desse tipo só funciona quando 
há uma forte relação de confiança entre seus membros. 
Todo quadrinhistas que está no Quarto Mundo, o está 
porque foi convidado por alguém que confia nele. O 
Quarto Mundo só funciona por causa dessa rede de 
confiança, que não pode ser quebrada de forma alguma, 
senão toda a organização poderá ruir.

A metáfora da falange é talvez o melhor modo pra 
explicar a dinâmica do Quarto Mundo. Na falange, o 
escudo de um soldado não é utilizado para proteger a 
si mesmo, mas sim para proteger ao homem que está 
lutando ao seu lado, que por sua vez usará o seu escudo 
pra proteger o próximo, e assim por diante. Você só é 
capaz de proteger o homem ao seu lado, porque tem 
plena confiança de que um outro homem também o 
está protegendo. Essa confiança nunca pode ser que-
brada se a falange quiser manter-se de pé e lutando. E 
assim deve ser também no Quarto Mundo.

COnCLuIndO
Então para concluir, é com base nesses três pila-

res apresentados que o Quarto Mundo se propõe a 
ajudar os quadrinhistas independentes a publicarem, 
distribuírem, divulgarem e venderem as suas revistas. 
Para assim quem sabe um dia possamos ter de fato 
um mercado de quadrinhos nacional grande e forte, 
e não apenas uma “quitanda”. Se vamos conseguir 
atingir esse objetivo, não sabemos. Mas ninguém po-
derá dizer que ficamos de braços cruzados e nem ao 
menos tentamos.

Cadu Simões é historiador, mora numa cidade cha-
mada Osasco localizada no “farwest” de São Pau-
lo, e por um puro sarcasmo do destino, também 
é quadrinhista. 
Criador  do Homem-Grilo, que já é sucesso em di-
versos países do mundo, como Albânia, Bangladesh, 
Camboja, Gâmbia, Liechtenstein e Ilhas Tokelau. 
Edita junto com o coletivo Sócio Ltda a revista em 
quadrinhos Garagem Hermética e atualmente está 
escrevendo a HQ Nova Hélade. Cadu ainda espera 
encontrar algum dia a questão fundamental sobre a 
vida, o universo e tudo mais.
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quartO mundO Se deStaCa 
nO 24º PrêmIO anGeLO aGOStInI

a 
entrega do Angelo Agostini 
sempre foi um espaço amigá-
vel para os fanzineiros e auto-

res independentes. Primeiro por-
que todo evento de quadrinhos é 
uma excelente oportunidade para 
encontrar os colegas, fazer conta-
tos e vender revistas. Segundo por-
que Worney Almeida de Souza 
que mantém a Associação de 
Quadrinhistas e Caricaturistas 
do Estado de São Paulo (AQC-
ESP) tem uma afinidade muito 
grande com os independentes.

Para quem não sabe,  além de 
organizar a premiação todos os 
anos, mantendo uma categoria ex-
clusiva para fanzines e fazendo ques-
tão de incluir os independentes na 
lista de lançamentos concorrentes à 
melhor publicação do ano, Worney 
distribui quadrinhos independentes 
em vários pontos de venda.  Como 
um dos maiores complicadores para 
os artistas é fazer com que a revista 
efetivamente atinja um grande pú-
blico leitor, o trabalho de Worney 
é mais do que relevante. Tanto que 
muitos dos integrantes do Quarto 
Mundo enviam suas publicações 
para que ele leve nas diversas ban-
cas e lojas onde conseguiu criar um 
espaço de venda.

Dessa forma, os artistas do 
Quarto Mundo não poderiam es-
tar mais felizes com os resultados 
dessa 24ª Edição do Prêmio, onde 
foram premiados em diversas cate-
gorias. Vale lembrar que a alegria 
não é só pelo prêmio em si, mas, 
por ele ser um prova que os auto-
res estão conseguindo se destacar, 
mostrar seu trabalho e se fazer 
lembrar pelas pessoas que votam.

Um dos grandes destaques des-

sa edição é a premiação do Laudo 
Ferreira Júnior como melhor dese-
nhista de 2007. Apesar de ser mais 
conhecido por seu trabalho com 
quadrinhos eróticos, principalmente 
com a personagem Tianinha, publi-
cada na revista Total, Laudo tem um 
portifólio bem diversificado. Um de 
seus grandes projetos em 2007 foi 
o excelente Histórias do Clube da 
Esquina, produzindo semanalmen-
te uma HQ para o site do Museu do 
Clube da Esquina. Como não pode-
ria deixar de ser, ele também esteve 
em um dos títulos do QM, o Café 
Espacial, fazendo uma arte muito 
bem trabalhada na história Sob o 
Peso de Nossas Asas.

Aliás, falando no Café Espacial, 
o editor dessa revista mix, Sérgio 
Chaves, também está comemoran-
do mais um prêmio do seu Fanzine 
sobre quadrinhos, o Justiça Eterna 
(JEZ). A revista traz várias matérias 
sobre quadrinhos, entrevistas e é 
cuidadosamente editada por Cha-
ves, que soube aproveitar bem essa 

experiência para criar o Café Espa-
cial, que publica quadrinhos, con-
tos, ensaios entre outras coisas.

Outro ganhador que também 
integra o QM é a revista Menino 
Caranguejo, vencedora na Cate-
goria Melhor Lançamento 2007. 
Na verdade, ela foi lançada em 
2006. Contudo, o Menino Caran-
guejo é um projeto bem interes-
sante, principalmente por ter uma 
temática ecológica e uma arte que 
atrai os leitores mais jovens.

Esses Prêmios, assim como 
muitas outras formas de reconhe-
cimento, reafirmam que os autores 
independentes estão no caminho 
certo. Estão produzindo, estão 
aprendendo, melhorando e con-
quistando seu espaço, indepen-
dente de qualquer dificuldade que 
o mercado imponha. 

Zé Oliboni reza para Santo 
Angelo Agostini sempre que vai 
escrever para o Pop Balões  
(http://www.popbaloes.com)

Por Zé Oliboni(*)

Justiça EtErna, bi-campEão E a hq Ecológica do mEnino caranguEJo
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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 # 01 e 02 • Editor: André Caliman  
17 x 25,5cm, 32 páginas, p/b, R$ 3,00  
www.avenidahq.com

Café Espacial # 01 • Editor: Sérgio Chaves  
14 x 21 cm, 48 páginas, R$ 4,00  
justicaeterna@gmail.com

Casa das Máquinas #1 • Editor: Jerônimo Souza  
18 x 26,8cm, 52 páginas, R$ 6,00  
http://diggitistudio.blogspot.com

Depois da Meia-Noite # 1 • 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. - Se não morrer ninguém não é notícia • 
Editor: Leonardo Santana - 25 x 17 cm, 28 páginas cor 
R$ 6,00 (com frete) – www.leonardosantana.com.br

Garagem Hermética #01, 02 e 03 • Editora: Roberta 
Bronzato 15 x 23 cm, 56 páginas, p/b, R$ 3,00 
http://sociosltda.blogspot.com

Homem-Grilo #42 • Editor: Cadu Simões 
17 x 25,5cm, 32 páginas p/b, R$ 3,00 
http://homemgrilo.com

Justiça Eterna • 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 # 01 • Editor: Chicolam 
17 x 25 cm, 36 páginas em papel reciclado, R$ 6,00  
www.meninocaranguejo.com

Nanquim Descartável # 01 • Editor: Daniel Esteves 
17 x 26 cm, 32 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 # 01, 02, 03, 04 • Editor: Leonardo Melo 
17 x 25,5 cm, 32 páginas, R$ 3,00 
Quadrinhópole # 5 – 17 x 25,5 cm, 120 páginas, R$ 6,00 
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 #01• Editor: Will 
15 x 21 cm, capa colorida, 24 páginas P/B, R$ 3,00 
sideralman@e-ideias.com.br

Subterrâneo (fanzine)• Editor: Marcos Venceslau 
A6, distribuição gratuita 
http://subterraneo.zine.zip.net 
Subterrâneo Especial #01, 02 e 03 • Editores: Marcos 
Vesceslau e Will – 15 x 21 cm, 24 páginas, p/b, R$ 2,00 
http://subterraneo.zine.zip.net

Tempestade Cerebral • Editor: Alexandre Mir 
14,8 x 21 cm, 32 páginas, R$ 3,50 
multipowers@ig.com.br

Totem # 1 • Editor: Jaum  
21 x 30 cm, 20 páginas P/B, R$ 3,50 
http://revistatotem.blogspot.com

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

Zine Royale # 01, 02 • Editor: Jozz 
10 x 14 cm, 36 páginas, R$ 3,00 
www.zineroyale.wordpress.com

quadrInHOS IndePendenteS

Conheça essas e outras publicações independentes 
acessando o blog do Quarto Mundo...

http://4mundo.com
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Divirta-se com as tiras nesta e na página a seguir.  
Para conhecer mais acesse... http://4mundo.com
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