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RESUMO 

 

Esse estudo tem por direcionamento o exame da série de tiras em quadrinhos 

Hagar, o Horrível criada em 1973 pelo desenhista estadunidense Dik Browne, sendo 

analisado o universo de 200 tiras componentes do primeiro ano da publicação pelo 

jornal Folha de São Paulo, destacando-se algumas sequências que melhor se 

ajustavam às temáticas exploradas. Aprofundamos como esse quadrinho, através de 

seus múltiplos recursos e forma de linguagem, desenvolveu uma concepção de 

mundo ao desconstruir ideias e discursos, valorizando outras manifestações 

humanas e grupos sociais pouco evidentes na conturbada década de 1970 nos 

Estados Unidos. Trabalhamos também algumas categorias de análise, como o 

humor, a arte, o cotidiano, os quadrinhos, a cultura, entre outros, que em seu 

conjunto contribuem para um melhor entendimento sobre as potencialidades de 

Hagar, personagem embebido numa significativa crítica aos eventos e ideias 

daquela conjuntura, ao construir um universo rico de possibilidades e de reflexão de 

mundo. 

  

Palavras-chave: Dik Browne; Estados Unidos; Hagar, o Horrível; Humor; 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study intends to examine the series of comic strips Hagar, the Horrible 

created in 1973 by American designer Dik Browne, being analyzed the universe of 

200 strips components from the first year of publication by the newspaper Folha de 

São Paulo, highlighting some sequences which best fit to the subjects explored. We 

deepened how this comic through its multiple features and form of language, 

developed a conception of the world by deconstructing ideas and discourses, valuing 

other human manifestations and social groups not very evident in the troubled 1970s 

in the United States. We also work some categories of analysis, such as humor, art, 

daily life, comics, culture, among others, in their ensemble contribute to a better 

understanding about the potential of Hagar, character embedded in a meaningful 

critique of the events and ideas of that conjuncture, to build a rich universe of 

possibilities and reflection of the world. 

 

Key-words: Dik Browne; United States; Hagar, the Horrible; Humor; 1973. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo dessa dissertação, desenvolvido no programa de História 

Social da PUC-SP, centra-se na série de tiras em quadrinhos Hagar, o Horrível, 

do desenhista estadunidense Dik Browne. Meu interesse em desenvolver essa 

pesquisa foi impulsionado por diversas possibilidades que esse quadrinho 

possui, entre elas o humor, característica presente na maioria dos quadrinhos1, 

possibilitando perceber uma das muitas alternativas de leituras de mundo, e 

não apenas o humor pelo humor, seu uso sem a possibilidade de criticidade ou 

reflexão. Conforme o recorte temporal abrangido por estudo, são estudadas 

tiras do Hagar editadas pelo jornal Folha de São Paulo entre maio de 1973 e 

maio de 1974. Em relação ao original, publicado nos Estados Unidos, o “atraso” 

nos lançamentos no Brasil girava entre dois ou três meses, considerado quase 

“simultâneo”, pensando na questão do envio dos originais e na tradução entre 

Estados Unidos e Brasil, numa época que recursos de comunicação possuíam 

graus de desenvolvimento diferentes dos atuais. 

 O objetivo central desse estudo é a leitura de mundo que Dik Browne 

construiu em Hagar, sendo sua proposta melhor compreendida na conjuntura 

estadunidense daquela época. Para o estudo das tiras foram eleitos temas-

chave, ou seja, temas que se repetiram mais frequentemente, demonstrando 

como o autor atentou-se especificamente mais a alguns pontos temáticos ou 

discussões. A análise destas tiras possibilitou outras formas de compreensão, 

além de um entendimento inicial limitado, mostrando-se diverso, em que o 

humor proporcionou formas de interpretação desvinculadas da ideia de uma 

tira como reflexo de seu tempo ou de outra sociedade, conectada a uma visão 

de mundo, que, aliás, não pode ser separado do universo em que foi 

produzido. 

 Uma categoria importante a esse estudo são os quadrinhos, 

considerados tema em aberto e que a história tem começado a explorar melhor 

recentemente, há poucas décadas. Não existe consenso sobre quando 

surgiram ou quem os criou, ressaltando a existência de diversas manifestações 

                                                             
1
 Alguns especialistas usam o termo “tira cômica” (como Paulo Ramos) e nos Estados Unidos 

os quadrinhos são chamados de comics, que numa tradução livre pode ser ligado com 
“cômico”. 
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artísticas semelhantes aos quadrinhos atuais, ampliando ainda mais essa 

discussão2. Esse estudo não se aprofunda nessa discussão, mas demonstra 

como os quadrinhos devem ser entendidos em suas múltiplas manifestações.  

Por volta do século XVIII, na conjuntura de Estados Unidos e Europa, 

com o maior desenvolvimento da indústria tipográfica, da imprensa e das 

cadeias jornalísticas, que nesse ínterim estavam alcançando números cada vez 

maiores de produção, distribuição e de público leitor, os quadrinhos tiveram 

condições mais adequadas para se desenvolverem, sendo os Estados Unidos 

um de seus maiores propulsores (BARBOSA, 2010, p. 10-11).  

Os quadrinhos, enquanto categoria de análise, são entendidos como 

uma instância mais ampla que englobando outras, não de modo hierárquico, 

mas buscando relações e semelhanças. As histórias em quadrinhos, tiras em 

quadrinhos e as charges3 são entendidas como complementares por suas 

semelhanças. Nas tiras em quadrinhos - uma das manifestações que 

originaram as histórias em quadrinhos -, normalmente a preferência é pelos 

formatos retangulares e quadrados, embora existam outros4. Mesmo nessa 

“limitação” de espaço das tiras, se comparado às histórias em quadrinhos, a 

criatividade do desenhista faz diferença. Um recurso muito utilizado, 

principalmente nas tiras, é a simplificação de imagens. Segundo Ramos, 

Por isso, há necessidade de simplificação no uso delas para 

serem reconhecidas de maneira mais rápida pelo leitor. A 

função da imagem seria comunicativa. Comunicar algo, 

recriando uma porção do real. Quanto maior o número de 

detalhes, mais complexa: quanto menos informações visuais, 

por oposição, menos complexas (RAMOS, 2007, p. 34)5. 

                                                             
2
 McCloud mostra que o conceito de quadrinhos pode ser estendido até o século XI com o 

exemplo da Tapeçaria de Bayeux (Bayeux tapesty), ou no século XVI no manuscrito em 
imagem pré-colombiano encontrado pelos invasores espanhóis (MCCLOUD, 1995, p.10-12). 
3
 Termo adotado por Sheila do Nascimento Garcia referente a uma forma de representação 

humorística, caricatural e de caráter potencialmente político, satirizando fatos específicos e 
demonstrando entendimento muito próximo à caricatura (GARCIA, 2005, p. 71). 
4
 Antonio Pietroforte estudou alguns quadrinhos com formas alternativas do desenhista 

brasileiro Luiz Gê, e entre elas destaca-se a história em quadrinhos Os Tubarões Voadores, 
uma mistura de desenhos mais caricaturados e realistas, e histórias quadrinhos em 3D, a partir 
de um manequim chamado Borba Gata (PIETROFORTE, 2009). 
5
 Paulo Ramos aponta alguns tópicos para compreensão mais satisfatória das tiras cômicas (ou 

tiras em quadrinhos) pensando a partir de uma maior diferenciação em relação às histórias em 
quadrinhos (RAMOS, 2007, p. 341): 
● Contextualização da tira, o que inclui o reconhecimento do gênero e a criação de uma série 
de expectativas genéricas (história curta de humor, desfecho inesperado, quem são os 
personagens, qual o eventual tema da tira); 
● Leitura dos quadrinhos presentes, da esquerda para a direita; 
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A simplificação das imagens funciona para facilitar seu entendimento, 

em vista do pouco espaço físico destinado às tiras em quadrinhos, sem que se 

torne regra geral, pois existem casos em que estas são ricas em 

detalhamentos. Segundo Paulo Ramos, as tiras possuem semelhanças com 

outras áreas, como a fotografia. Destacam-se características em comum como 

congelamento de cenas, recorte da realidade, fragmentação de objetos, além 

do agrupamento de personagens, com cenário, tempo e espaço. Os 

quadrinhos constituem-se abertos em sua composição, em constante 

comunicação com outras áreas, se compondo nestas trocas. 

Nos tópicos apresentados a partir da definição dos quadrinhos e em 

outras categorias que possuam particularidades, foram destacadas algumas 

estratégias desenvolvidas nas tiras, como as textuais ou de signos presentes, 

combinadas aos personagens, que se somam quanto à composição das tiras. 

Ao próprio leitor é necessário algum conhecimento prévio, pois a partir disso se 

constrói seu entendimento. No caso de Hagar é igualmente necessário alguma 

noção a respeito da tira, assim como dos personagens, suas histórias e 

linguagem adotadas. Ainda sobre esse raciocínio, destaca-se que o quadrinho, 

fora de sua esfera original de criação e divulgação, como o caso do Brasil, 

pode gerar outros sentidos, carregados de ideias, tensões, críticas e discursos. 

Pode-se salientar, nesse caso, que os quadrinhos expressam valores e 

expectativas num curto espaço físico, permitindo um tipo de leitura, 

normalmente rápida, apresentando, em certa medida, uma complexa educação 

do olhar. 

Entre os teóricos de significativa contribuição destacam-se os estudos 

do filósofo russo Mikhail Bakhtin, ao examinar o humor enquanto expressão de 

                                                                                                                                                                                   
● Leitura individual da(s) vinheta(s); 
● Definição e descrição do(s) objeto(s)-de-discurso presentes nos quadrinhos (visuais e verbais 
ou verbais e visuais); 
● Articulação do(s) objeto(s) com os demais signos presentes: visuais com visuais, visuais com 
verbais, verbais com verbais; a tira pode ocorrer sem signos verbais escritos; estabelece-se 
uma relação entre figura e fundo; 
● Leitura do quadrinho seguinte e retomada coesiva (ou não) do(s) objeto(s)-de-discurso; a 
mudança de vinheta vai gerar cotejo e comparação entre uma informação dada (no quadrinho 
anterior) com outra nova (quadrinho lido) e vai acarretar um fragmento de ação, inferido pelo 
leitor, características que serão o motor da narrativa da tira; 
● Desfecho inesperado provocado por alguma estratégia textual a ser evidenciada (o desfecho 
é articulado numa só vinheta, quando a tira apresenta apenas um quadrinho); 
● Explicação verbal das etapas importantes para a compreensão do texto (a presença deste ou 
daquele tema teórico vai depender do texto analisado. 
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inúmeras críticas a determinados grupos, como os rígidos estratos das classes 

mais privilegiadas da Idade Média. Nos festejos carnavalescos medievais era 

comum a inversão de papéis, como os bufões e os palhaços atuarem como rei. 

A força dessa crítica pode vincular-se à sofisticação do humor, não interpretado 

como inocente ou despolitizado.  

Dik Browne problematizou ideias, desconstruiu discursos e dirigiu sua 

crítica a diversas parcelas da sociedade estadunidense, e não fora de 

cogitação imaginar que também não estivesse driblando algumas imposições. 

Inicialmente os quadrinhos tiveram um tipo de produção mais artesanal, para, 

não muito tempo depois estarem situados dentro da indústria cultural, estando, 

por esta ótica, incluídos no conceito de lucratividade do capitalismo. Contudo, 

ressalta-se as tensões existentes entre as produções artísticas e os interesses 

mercadológicos.  

Cabe diferenciar essas duas esferas, não isoladas em si, possuindo 

propósitos e objetivos que comumente não podem ser iguais, como o objetivo 

do lucro pela indústria cultural, e o da reflexão das artes. Outro ponto 

importante, dentro da ótica da indústria cultural, é o aspecto de reprodução que 

a obra de arte possui. Para Walter Benjamim: 

Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que 

os homens faziam sempre podia ser imitado por outros 

homens. Essa imitação era praticada por discípulos, em seus 

exercícios, pelos mestres, para a difusão das obras, e 

finalmente por terceiros, meramente interessados no lucro 

(BENJAMIM, 1985, p. 166). 

 

 No tocante a reprodutividade da obra de arte, conceito desenvolvido por 

Walter Benjamim, constatamos que os quadrinhos não fogem a esta regra, pois 

quanto maior o público leitor, maior o consumo de quadrinhos, ampliando a 

lucratividade. Para ele, na reprodução da obra de arte, um importante aspecto 

está ausente: o aqui e agora. Os vestígios da obra só podem ser melhor 

compreendidos a partir do local onde se encontra o original, pois na reprodução 

constam todas as modificações a que esteve submetida. No aqui e agora da 

obra de arte entende-se sua autenticidade, sendo a primeira versão 

considerada “autêntica”. Algumas artes, como cinema e quadrinhos, foram 

absorvidos dentro da própria era da reprodutividade. Entretanto, esse aspecto 

não esvazia seu aqui e agora, ressaltando, que, mesmo vinculado à ideia de 
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reprodução, os quadrinhos têm nisso uma parte importante de sua concepção, 

pois a reprodução não esgota totalmente a obra de arte, como o exemplo dos 

quadrinhos. 

Dialogando com Raymond Williams, a cultura pode ser entendida como 

modo de vida e, também, modos de luta em sociedade e entre indivíduos. A 

ação dos sujeitos neste processo ajuda a entender transformações e como 

estas afetam a cultura, em um movimento contínuo. O autor desenvolveu 

extensa experiência no âmbito profissional, acadêmico e de militância, como 

Edward Thompson e Eric Hobsbawn.  

A cultura, entendida como experiência histórica e estudo do processo 

histórico, necessita ser compreendida, assim como outros conceitos, em sua 

especificidade histórica, como um processo ativo, contrário à ideia de algo 

estático, sem necessidade de revisão ou estudo. Mais especificamente, 

Raymond Williams define cultura como artes, sistemas de significados de 

valores apreendidos na esfera política, enquanto modos de vida, ressaltando 

sua complexidade de configurações e de força ativa na sociedade.  

A cultura, pensada a partir destas formulações em Hagar é significativa 

para situar nosso estudo e sujeitos. Se Hagar é um produto histórico, situado 

por uma cultura, pode ser entendido como expressão e interesses de 

determinados grupos? O exame mais detalhado das fontes mostra que, longe 

de “reflexo”, Hagar é um produto ativo, em que sua substância (entendida 

como seu processo histórico) deve ser pautada na conjuntura e em suas 

particularidades. Para o autor: 

O conceito de “cultura”, quando considerado no contexto amplo 

do desenvolvimento histórico, exerce uma forte pressão contra 

os termos limitados de todos os outros conceitos. Essa é 

sempre a sua vantagem; é sempre também uma fonte de 

dificuldades, tanto na definição como na compreensão 

(WILLIAMS, 1979, p. 37). 

 

Como salientado pelo historiador inglês, a cultura recebe “modificações” 

de agentes humanos, proporciona alterações a outras áreas, numa 

circularidade constante. No tocante ao presente estudo, a cultura se faz no 

contato entre “agentes” cujas manifestações culturais podem ser sentidas na 

interação desses grupos. 
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O historiador francês Roger Chartier salienta a diferença entre realidade 

e representação: 

O que leva, antes de mais, a não tratar as ficções como 

simples documentos, reflexos realistas de uma realidade 

histórica, mas a atender a sua especificidade enquanto texto 

situado relativamente a outros textos e cujas regras de 

organização, como a elaboração formal, tem em vista produzir 

mais do que mera descrição. O que leva, em seguida, a 

considerar que os «materiais-documentos» obedecem também 

a processos de construção onde se investem conceitos e 

obsessões dos seus produtores e onde se estabelecem as 

regras de escrita próprias do gênero de que emana o texto 

(CHARTIER, 1990, p. 63). 

 

A representação pode ser considerada nesse caso um processo ativo na 

sociedade, sendo a dualidade entre o que é representado e a representação 

portadora de novos contornos, esta mais próxima da realidade do que o 

representado. A representação de um objeto, de uma pessoa ou de uma 

situação (assim como aquilo que é representado) possui códigos, valores, 

signos e interesses detentores de novos sentidos: o que a representação 

sugere como real faz parte de outro entendimento dessa “realidade”, ganhando 

por extensão outras possibilidades de interpretação. Assim, Dik Browne ao 

construir histórias produziu novas formas de representação de sua época, não 

solidamente vinculadas à realidade, mas ao universo referente aos 

acontecimentos vivenciados tanto numa escala mais doméstica, quanto política 

ou social. 

 Outro estudo importante é do francês Fabrice Erre, sobre a imprensa 

francesa das décadas de 1830-1835, abordando caricaturas numa destacada 

crítica à monarquia francesa. Assim, afirma Fabrice Erre: 

Ela [a imprensa satírica] constrói uma realidade paralela, 

satírica, maluca e inconsistente a primeira vista, mas que pode 

ser entendida como uma projeção: como o princípio do espelho 

distorcido, sendo afirmado que numa foto pode ser revelado 

muito além das aparências imediatas, como algo da “verdade”. 

[...]. Ela foi obrigada a passar por estágios sucessivos, danos 

parciais, misturando fragmentos com a realidade “objetiva” para 

uma linha mais “satírica”, dramatizando com personalidades 

que se tornam personagens, lugares, paisagens e cenas 

diversas. Uma vez que estes componentes são separadamente 

uma projeção do satírico, torna-se possível estabelecer 
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interações entre eles para chegar a se recriar uma vida com 

uma dinâmica (ERRE, 2007). 

 

 Cabe ressaltar que a caricatura, como apresentado na visão desse 

autor, é uma forma de construção portadora de elementos da realidade, como 

o caso da caricatura. Partindo de uma realidade objetiva para uma realidade de 

teor mais satírico, a caricatura construiu sua própria forma de entendimento de 

mundo, propondo outras formas da realidade. 

A escolha pela tira em quadrinhos da série Hagar, pessoalmente, 

ocorreu por uma soma de diversos fatores. Na parte final da graduação, entre 

os diversos temas que selecionava, os quadrinhos eram um dos que melhor 

tinham aceitação nos programas de pós-graduação e, dentro dos muitos 

quadrinhos que pesquisei, Hagar apresentava muitas possibilidades de 

pesquisa, além de ser comum um tipo de associação com os vikings, outro 

tema de meu interesse particular. 

 Até o momento de fechamento desta dissertação foram publicados três 

estudos mais aprofundados sobre a série Hagar: uma tese de doutorado em 

2007 e duas dissertações de mestrado, ambas em 2008, todos da área de 

Letras. Foram também publicados outros estudos como artigos e resenhas, 

que além de Hagar, tratam de outros quadrinhos. Nesse caso serão utilizados 

os que melhor se encaixam na perspectiva deste trabalho. 

 O primeiro estudo é o doutorado de José Ricardo Carvalho da Silva, 

intitulado A Leitura do Gênero Tira de Humor em uma Perspectiva enunciativa, 

sendo investigadas as bases enunciativas que constituem o gênero tiras em 

quadrinhos, tendo o viés dos estudos de Mikhail Bakhtin. Segundo o autor, o 

contexto sociocomunicativo da obra é um dos principais aspectos 

metodológicos a ser averiguado. Sua tese, além de analisar a tira Hagar, 

também discute a série Mafalda do desenhista argentino Quino, quadrinho 

muito conhecido, aludindo à Argentina no período ditatorial na conjuntura da 

Guerra Fria. José Silva pondera também como o humor é trabalhado por esses 

autores a partir de recursos linguísticos, como o jogo argumentativo 

propositalmente falho, que provoca riso ao leitor. Ele enfatiza o modo como os 

discursos dos personagens se estruturam do humor sob uma perspectiva 

enunciativa, e também os vários mecanismos linguísticos utilizados para a 

promoção do chamado efeito risível. 
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 O segundo estudo é uma dissertação de mestrado, intitulado Tiras 

Jornalísticas e Ensino: estratégias de leitura do texto icônico verbal, de Jair 

Alcindo Lobo de Melo, que analisa as marcas linguísticas (do ramo da 

linguística aplicada) oferecidas em texto icônico-verbal. Ele, devido às várias 

características que a tira jornalística apresenta, enquanto gênero discursivo de 

leitura compõe elemento vivo, considerando que no pequeno universo de cinco 

tiras analisadas, denotavam-se vários tipos de sentidos, tanto de intenções do 

autor como também de entendimentos dos leitores, capazes de produzir 

múltiplos significados em suas leituras. Por fim, para Jair Melo histórias em 

quadrinhos são a combinação de dois códigos gráficos: visual e linguístico; 

além de possuírem outros recursos como os paralinguísticos, expressões 

faciais, gestos, posturas e pictogramas no estilo icônico verbal. 

 O terceiro estudo intitula-se (Des)enquadres interativos nos quadrinhos 

de Dik Browne e Zappa: um estudo sobre os (des)alinhamentos de Helga e 

Jandira de Joseane Serra Lazarini Pereira. Segundo a autora, o 

(des)alinhamento de uma situação dentro do universo dos quadrinhos gera o 

(des)enquadre, sintetizado como comportamento contrário ao esperado 

socialmente, o que por extensão é entendido por Joseane Pereira como parte 

da linguagem do humor. 

 Nestes três estudos foram privilegiados aspectos da linguagem, como os 

discursivos, por uma ótica mais técnica, aprofundando vários recursos 

utilizados pelos desenhistas de cada quadrinho, denotando que tanto Dik 

Browne quanto os outros desenhistas possuíam um variado leque de 

conhecimentos em seus quadrinhos. A ideia aqui não é apontar falhas de 

pesquisas, e sim as possibilidades de reflexão e estudo que trouxeram. De um 

modo geral, os três em suas análises não fizeram a separação entre as tiras 

produzidas por Dik Browne, que as desenhou de 1973 até 1988, e Chris 

Browne, que as assumiu em 1989, unificando até certo ponto a arte e as 

histórias desenvolvidas por pai e filho. A conjuntura de criação e produção das 

tiras foi pouco explorada, assim como a trajetória artística de Dik Browne e as 

particularidades de Hagar no Brasil e Estados Unidos6. 

                                                             
6
 Cabe ressaltar que Hagar fez muito sucesso em vários países, como na Escandinávia e em 

países europeus, recebendo vários nomes conforme o local de publicação. 
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 Ao optarem por uma linha de pesquisa alheia aos aspectos da 

conjuntura de Hagar em anos variados, abre-se uma lacuna de valiosas 

informações que, no universo dessa tira fornecem sua base de constituição, 

transposta, por exemplo, em direcionamentos ocasionalmente fugidios a 

proposta mais geral. A ausência do estudo da história do objeto mais 

pormenorizada pode gerar outros sentidos, até certo ponto, desfigurando a 

pesquisa enquanto tal, e mesmo quando submetida a outras áreas, não ser 

dimensionada em toda a potencialidade. 

 No primeiro capítulo dessa dissertação, Hagar chega ao Brasil são 

apresentados alguns pontos mais gerais em Hagar, como a trajetória artística e 

profissional de Dik Browne, a relação entre o syndicate King Features e o jornal 

paulista Folha de São Paulo, algumas particularidades das conjunturas do caso 

brasileiro e estadunidense e características dos principais personagens. 

 No segundo capítulo, Rendam-se ou morrerão: crítica ao discurso 

civilizatório, o tema central gira em torno da sequência de tiras alusivas a 

guerra, sendo subdividido nos tópicos do pouco reconhecimento do inimigo por 

Hagar, a crítica ao ideal civilizatório e a civilidade como forma de discurso de 

hierarquização da sociedade. 

 No terceiro e último capítulo, O que há de novo: o cotidiano, o cotidiano 

se destaca como tema central, sendo discutida a alienação de Hagar em suas 

histórias, a forma como Dik Browne dimensiona o Natal e Ano Novo, Helga e 

Hagar como representantes de gêneros e como o autor produz sua crítica 

sobre relações de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO 1 

 

E HAGAR CHEGA AO BRASIL 

 

Nesse primeiro capítulo discutimos algumas diferenças do ponto de vista 

histórico da publicação de Hagar nos Estados Unidos e no Brasil. Cabe 

ressaltar que, distante da cultura em que foi concebido, nos Estados Unidos, e 

publicado por um veículo da grande mídia brasileira, são trabalhadas algumas 

particularidades de Brasil e Estados Unidos, de acordo com cada conjuntura, 

em situações diversas. 

 

1.1. TRAJETÓRIA ARTÍSTICA DE DIK BROWNE 

 

Dik Browne, o criador da tira Hagar (ou Richard Arthur Allan Browne, seu 

nome original), foi um quadrinhista nascido no bairro do Bronx em Nova Iorque, 

Estados Unidos em 1917, vivendo até 19897 quando morreu vitimado pelo 

câncer. Ele acumulou várias experiências tanto no campo profissional quanto 

artístico, que muito contribuiu em seus trabalhos. Iniciou seus estudos numa 

escola de arte, não concluindo o curso8, atuou também em diversas frentes 

como revisor (do jornal New York American), diagramador, desenhista, 

cartunista, ilustrador, repórter, cartógrafo (na Segunda Guerra Mundial), entre 

outras ocupações, indícios de um artista bem diversificado. Preferiu a via por 

veículos da grande imprensa, contrário a fase inicial de sua carreira, situado 

em trabalhos mais esporádicos e na produção de quadrinhos amadores. 

Tentou se firmar como repórter policial, transferindo-se posteriormente para 

departamentos de arte, área que se destacava melhor.  

A ideia de construção de conhecimento proporcionada pelas muitas 

experiências vividas pelo autor é de significativa importância quanto ao 

                                                             
7
 Disponível no banco de dados da Universidade de Siracusa, Nova Iorque, Estados Unidos, 

em: < http://library.syr.edu/digital/guides/b/browne_d.htm >. Acessado em: 02.04.2013. 
8
 Outros dados importantes do autor: começou a trabalhar na década de 1940 como revisor na 

revista Newsweek, casou com Joan Browne em 1942 e com ela teve três filhos, Bob, Sally e 
Chris (que atualmente assina os desenhos da tira Hagar). Na mesma década foi trabalhar em 
empresas de publicidade como Banana Chiquita, The Birdseye, atualizou o rótulo da sopa 
Campbell Soup Kids, e também criou seu primeiro quadrinho chamado Ginny Jeep, baseado 
no Corpo de Exército de Mulheres (WAC), distribuído entre soldados na Segunda Guerra 
Mundial, quando atuou como cartógrafo. 

http://library.syr.edu/digital/guides/b/browne_d.htm
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entendimento de Hagar, contrário, portanto, a imagem de um conhecimento já 

estabelecido. 

 Outro ponto importante, a inclinação de Dik Browne para o humor, 

constitui detalhe de grande importância no universo dos quadrinhos, cabendo 

destacar os sentidos que a arte ganha quanto a isso. Segundo o próprio Dik 

Browne numa entrevista concedida em 1983 por telefone: 

[...] Veja, eu não poderia nunca permanecer como um repórter, 

sendo que escrever não era meu forte. A tudo isso se somava 

a Depressão naquela época, e os dias eram difíceis, por isso 

era preciso ter uma reserva. E isso surgiu ao trabalhar com 

arte. No próprio departamento de arte do jornal, tudo se abriu 

para mim. De repente, a Newsweek foi à primeira chance. 

Depois, outras oportunidades surgiram [...]9. 

 

A procura por uma área que lhe oferecesse estabilidade financeira 

pesou na opção pela mudança profissional. Entretanto, Dik Browne ainda 

tentou se firmar por algum tempo na carreira jornalística, sem alcançar o 

sucesso desejado. Na década de 1950, produziu duas obras de significativa 

importância. Uma de suas primeiras experiências quanto ao gênero história em 

quadrinhos foi intitulada The Tracy Twins, chamando a atenção de um editor do 

syndicate King Features, Sylvan Beck, onde Dik Browne ingressou 

posteriormente. 

 

                                                             
9
 Essa entrevista foi traduzida por Maria Nicolau e o original está disponível em:  

<http://jeffoverturf.blogspot.com/2010/06/tuesday-comics-dik-browne-and-blog-that.html>. 
Acessado em: 28.04.2013. 

http://jeffoverturf.blogspot.com/2010/06/tuesday-comics-dik-browne-and-blog-that.html
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Figura 1: The Tracy Twins
10

. 

Fonte: http://allthingsger.blogspot.com/2011/10/kids-stuff-tuesday-comic-strip-day.html.  

 

 

                                                             
10

 Primeiro quadro [velho]: Estudando os Grandes Lagos? Nunca me esqueci de quando eu 
era um moço na base de treinamento de lá. 
Primeiro quadro [crianças]: Um moço? O que é um moço? 
Segundo quadro [fala do velho]: Um moço é o mesmo que um estagiário no navio. Yessir, eu 
era uma figura bem cotada como marinheiro. 
Segundo quadro [marinheiros]: Ele acha isso sério ou é mais um ato de alguém de 
Vaudeville (gênero de entretenimento)? 
Terceiro quadro [fala do velho]: Eu nunca vou esquecer-me da primeira vez que fiquei 
controlando as velas... 
Terceiro quadro [tripulação]: O vento está forte. Vamos abaixar a vela antes que aconteça 
algum acidente. 
Terceiro quadro [tripulação]: Recife à frente! 
Terceiro quadro [tripulação]: Marinheiro Tracy, jogue a âncora à frente! 

http://allthingsger.blogspot.com/2011/10/kids-stuff-tuesday-comic-strip-day.html
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Depreendemos dessa história em quadrinhos como Dik Browne 

transitava de um estilo a outro, como no caso mais caricaturado de Li e Lu e 

Hagar para uma linha mais precisa de The Tracy Twins, além do formato dessa 

história em quadrinhos que possibilitava ao autor outro modo de trabalhar sua 

arte. O traço mais detalhado em The Tracy Twins sugere que Dik Browne 

dominava satisfatoriamente a técnica de desenhar, e a opção por usar um 

determinado tipo de linha indica uma escolha na qual desenvolveria melhor sua 

capacidade. 

Outro trabalho, também anterior a Hagar, foi produzido na década de 

1950 em parceria com outro famoso autor, Mort Walker (criador da tira Recruta 

Zero).  

 

Figura 2: Mort Walker (esquerda) e Dik Browne (direita) em 1956. 

Fonte: http://www.graphiqbrasil.com/cartunistas/mortwalker.html 

 

Notamos em Li e Lu11 algumas ideias de criticidade que Dik Browne foi 

incorporando na parceria com Mort Walker. Temas como “emprego” e 

“economia” tornaram-se bastante fortes se comparados, por exemplo, ao The 

Tracy Twins. 

 

                                                             
11

 No Brasil, essa série teve o nome traduzido para A Turma do Zezé, Zezé e Cia e Li e Lu no 
Jornal Folha de São Paulo e, atualmente é produzido pelo filho de Dik, Chance Browne e por 
mais dois filhos de Mort Walker, numa parceria iniciada por seus pais na década de 1950. 
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Figura 3: Li e Lu. 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo. 28.02.1976. 

 

 

Figura 4: Li e Lu. 

Fonte: FSP. 29.02.1976. 

 
Nas tiras acima, evidencia-se de maneira mais explícita a crítica ao 

cotidiano de Dik Browne, com assuntos que poderiam envolver aspectos 

profissionais e financeiros, satirizado nas cenas domésticas desenvolvidas nas 

tiras acima. Na primeira, o filho respondendo ao pai que “estaria melhor se 

tivesse cinco dólares” e na segunda, o aniversário do jarro com anúncio de 

empregos, numa sutil referência ao desinteresse do marido em arranjar 

emprego e, mais especificamente Dik Browne, numa época em que não estava 

totalmente firmado como desenhista profissional. Cabe ressaltar as muitas 

possibilidades dessas tiras e os vários temas abordados, contribuindo 

significativamente quanto às futuras produções de Dik Browne.  

A parceria com Mort Walker em Li e Lu, em que estava inserido pela 

primeira vez atrelado num syndicate, pode ser considerada um momento de 

ascensão na carreira de Dik Browne, pois aos poucos foi ganhando terreno 

para sua mais famosa criação. Um relato de Mort Walker da década de 1980 

aponta ideias significativas a respeito desse estudo: 

Trabalhar com Dik sempre foi um prazer. Nunca parecia 

trabalho. Ele é um sujeito descontraído sempre pronto para 
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brincadeiras. [...]. Tinha um talento que ia muito além do que 

estava sendo usado em “Hi e Lois”. Precisava ser explorado. 

[...]. É claro que o coroamento da sua realização veio quando 

criou “Hagar, o Horrível”. “Hagar” lhe deu as oportunidades 

artísticas que as cenas domésticas de “Hi e Lois” nunca 

proporcionaram. Em “Hagar” ele podia usar sua caneta para 

atacar castelos, navios em alto mar, monstros, costumes 

medievais e cidades antigas. Ele tinha encontrado por fim o 

seu ambiente (BROWNE, 2009, p. 6-7). 

 

Nesse relato, o humor está em realce não apenas em seus quadrinhos, 

mas também no convívio com as pessoas, como explicitado por seu parceiro 

de trabalho. Essa característica, componente da personalidade de Browne, 

pode ser entendida como manifestação pessoal, e não somente um ingrediente 

adicionado aos quadrinhos. Outro ponto desse texto, a “limitação”, que Mort 

Walker aponta existir em Li e Lu e a “liberdade” conseguida em Hagar, torna-se 

mais compreensível quando aponta os próprios limites da parceria com Mort 

Walker, em que Dik Browne estava mais vinculado à parte artística e menos à 

parte de criação e de propostas de temas abordados, assim como a forma que 

adquiriam.  

Em depoimento posterior, Mort Walker afirma que Dik Browne não fazia 

o desenho como realmente pretendia e, diante disso, tornava-se necessário 

optar pelas gravuras que melhor se encaixariam em Li e Lu.12 Hagar pode ser 

considerado um trabalho “individual” de Dik Browne, embora se ressalte a 

influência de pessoas próximas a ele, como familiares, na construção dos 

personagens, além do fato de Hagar pertencer ao syndicate e ser um produto 

dentro da lógica capitalista, visando lucratividade e, segundo essa linha de 

raciocínio, devendo agradar o maior número possível de leitores. Chris Browne, 

                                                             
12

 Segundo Mort Walker, “ele desenhou algumas de minhas ideias, mas não gostei” e “então 
escolhi o estilo de traço de que eu mais gostava e ele passou a desenhar as tirinhas assim”. 
BERCITO, Diogo. Pelotão do Riso. In: Folha de São Paulo. Ilustrada. 03.04.2012. Em outro 
texto também percebemos algumas diferenças entre os dois: “É engraçado saber que nem 
tudo foram flores nesse relacionamento prolongado entre dois artistas talentosos. Walker era 
fissurado no trabalho enquanto Browne, boa praça de carteirinha, passava o dia inteiro 
enrolando, tirando uma soneca ou tomando um cafezinho para, depois, varar a noite 
desenhando. E as diferenças não paravam por aí, pois Mort Walker vivia fazendo piadinhas do 
parceiro, nem sempre bem humorado. Apesar disso, durante 30 anos eles compartilharam um 
estúdio, jogaram golfe, tênis de mesa, fizeram churrascos de fim de semana e beberam muito. 
Mesmo depois que Browne estourou com o sucesso de Hagar, o Horrível, continuaram fazendo 
Hi and Lois. Isso até passarem o bastão para os filhos, agora também cartunistas”. LATINO, 
Mário. Um dia com Mort Walker. Disponível em: 
http://www.graphiqbrasil.com/cartunistas/mortwalker.html. Acessado em: 28.04.2013. 

http://www.graphiqbrasil.com/cartunistas/mortwalker.html
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em uma entrevista de 200713, afirmou que desde os 15 anos (equivalente aos 

primeiros anos de Hagar por seu pai) ajudou a desenhar tiras de Hagar e Hi e 

Lois, contribuindo com vários dados biográficos dos personagens, 

compreendendo esse complexo processo de criação. Cabe ainda, ressaltar a 

inspiração vinda de sua família e do círculo de amigos ou conhecidos no 

processo de constituição dos personagens. Junto de seu outro irmão, Chance 

Browne, Chris afirmou que o pai criou as tiras impressas no primeiro mês de 

Hagar em poucos dias, no porão de casa quando estava com uma perna 

quebrada (HAGAR, 2009, p. 8). 

No final de 1972, Dik Browne, no porão, criou os personagens da série 

Hagar, o Horrível, numa época que já acumulava intensa experiência artística e 

profissional. Além dos prêmios proporcionados pelo sucesso da tira14, 

destacamos a melhoria na condição financeira, diferente de suas produções 

anteriores, pouco rentáveis. A análise de sua experiência artística e profissional 

indica alguns elementos incorporados aos quadrinhos, não no sentido de 

considerar a arte reflexo da realidade, tal qual como acontece em certa 

abordagem realista, mas numa ideia de como o artista enxerga a conjuntura e 

demonstra isso na arte, através da incorporação de diversos assuntos vividos 

no cotidiano.  

Nos quadrinhos é muito comum a associação entre autor e obra, como 

se o próprio personagem pudesse ser entendido enquanto uma versão do 

autor. Essa é, obviamente, uma ideia visão em relação a autor e obra, pois nos 

quadrinhos, os artistas, longe de se mostrarem, incorporam em seus desenhos 

valores, ideias, pretensões. Um ponto interessante a ser ressaltado é o de 

Mikhail Bakhtin ao citar Dostoievski, enfatizando a capacidade demonstrada 

por ele de construir personagens e pontos de vista tão diversos, inclusive 

opostos aos seus próprios. 

A influência dos meios de comunicação, segundo Jesús Martín-Barbero 

transformam a sociedade em mercado, além de serem espaço-chave e 

centralização de múltiplas redes de poder e de produção cultural, diferente da 

ideia generalizada de que a tecnologia é o mediador único entre as pessoas e 

                                                             
13

 Entrevista a Jay Kirschenmann em 4.11.2007. Disponível em:  
< https://sites.google.com/site/writeshootdraw/chrisbrowne >. Acessado em: 28.04.2013. 
14

 Cartunista do ano [Prêmio Reuben] em 1962 com Li e Lu, em 1973 com Hagar e melhor 
quadrinhista por seis vezes (1959/1960/1972/1977/1984/1986). 

https://sites.google.com/site/writeshootdraw/chrisbrowne
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o mundo (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 20). Esse conceito alude, inclusive, 

contra outra ideia muito disseminada: a “passividade”, que as pessoas comuns 

estão submetidas aos meios de comunicação. Importa mencionar que, embora 

a tecnologia não modifique o cidadão comum, pode impor, através dos já 

citados meios de comunicação, informações somatórias à sua formação 

cultural. Outro tema que o autor problematiza, pensando nas muitas 

transformações dos Estados Unidos nos pós-década de 1950, ao lado das 

muitas mudanças ocorridas naquele período, é o gênero. 

Para Raymond Williams (1979, p. 98), o artista vislumbra num reflexo do 

“mundo inanimado” ou das “meras aparências”, o imperceptível, obtendo 

assim, a parte mais interessante da arte. O entendimento desse autor abre 

possibilidades ao romper com o espectro dualista entre autor e obra, pois o 

mundo visto pela mente do autor se torna mais interessante que o autor 

refletido como sua obra. Captar o não perceptível, como ressaltado por 

Raymond Williams, denota à obra de arte maior possibilidade de estudo, 

sugerindo como o artista interpreta o mundo. A obra deve ser considerada 

reflexão para além da vida do autor, no sentido mais amplo de como aparece. 

Assim: 

De vários ângulos, dentro de uma perspectiva social, a figura 

do autor se torna problemática. Ver a individuação como um 

processo social é fixar limites ao isolamento, mas também 

talvez a autonomia do autor individual. Ver a forma na história 

literária, “o que fez este autor a esta forma?”, é frequentemente 

invertida, tornando-se “o que fez esta forma a este autor?” 

(WILLIAMS, 1979, p. 60). 

 

 A questão formulada por Raymond Williams, quando a forma repercute 

no autor pode ser entendida como reflexão da relação entre autor e obra, 

sendo tradicionalmente apontado o primeiro como possibilitador das 

transformações ao segundo. A arte, como o caso de Hagar, configura-se soma 

de experiências que os autores, como Dik Browne, acarreta, não apenas na 

direção única do autor proporcionando mudanças a obra. 

Dik Browne, numa entrevista da década de 1980, afirma: 

Um grande historiador certa vez disse que a história é como 

um impetuoso rio de sangue traçando a sua rota através dos 

séculos. Mas, nas margens, famílias fazem coisas corriqueiras 

– criam filhos, pagam contas, fazem amor, jogam dados, 
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enfim... É algo parecido que sinto em relação ao Hagar, o 

Horrível. Ele é um viking e Deus sabe que ele é um bárbaro, 

mas é também um homem caseiro, um marido amoroso e um 

pai devotado. [...]. 

Eu me pergunto por que ele é chamado “O Horrível”. Quando 

nos encontramos pela primeira vez, doze anos atrás, no porão 

da minha casa em Wilton, eu não esperava tanto de Hagar. Eu 

ainda estou surpreendido com seu sucesso. Deve ter por aí 

muito mais vikings do que eu suspeitava. Recebo montes de 

correspondências de mulheres que tem um Hagar como pai, 

marido ou namorado... a elas eu envio o meu profundo respeito 

e minhas condolências (BROWNE, 2009, [nº 3] p. 5-6). 

 

 Com seu humor característico, Dik Browne explica a receptividade de 

Hagar junto aos leitores por tratar de assuntos ligados ao cotidiano das 

pessoas e as chamadas “minorias” e, menos aos “grandes” temas, o que 

demonstra sua proposta de atuação política. Por meio do cotidiano são 

abordados vários temas, situados à margem pelo discurso hegemônico, 

realizando assim uma crítica contundente daquela conjuntura, trazendo para o 

debate outros temas do período, ou, um novo tratamento aos assuntos como 

guerra, paz, igualdade de direitos, emancipação, feminismo, entre outros. 

Podem ser percebidas várias possibilidades, compreendendo Hagar num leque 

maior do que aparenta ser, não possuindo uma identidade única. 

 

1.2. OS PERSONAGENS 

 

Os personagens em Hagar têm suas histórias centralizadas 

principalmente em Hagar (que inclusive é o nome a tira), sua esposa Helga e 

seus filhos Hamlet e Honi, além de outros personagens que aparecem 

comumente, como Eddie Sortudo, o cachorro Snert de Hagar e a pata Kvack, 

de Helga; além de outros secundários, como o médico Dr. Zook, o namorado 

trovador Lute de Honi, Max Malvado, o exército de Hagar, os cobradores de 

impostos, os dragões, a mãe de Helga, os amigos de bar, e também o 

“religioso” e “historiador” Irmão Olavo.  

Um ponto a ser levantado envolve algumas das características dos 

personagens, auxiliando tanto na identificação quanto na diferenciação. Nesse 

ínterim, Hagar possui atributos que o personaliza como “saqueador”, “pai 

atrapalhado”, “beberrão” e “guloso”; Helga como a “dona-do-lar”; Hamlet como 
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o “intelectual”; Honi a “adolescente”; irmão Olavo, o “religioso” etc. Mas essas 

particularidades funcionam como um primeiro identificador, pois Helga é mais 

que uma simples dona-do-lar, possuindo papel de destaque no centro da 

família e uma forte postura crítica se comparada à posição mais conservadora 

de Hagar. Honi é uma adolescente rebelde, e seu comportamento situa-se em 

oposição aos padrões estabelecidos, aos comportamentos desejados e 

considerados adequados a uma garota. Hamlet, na relação mais próxima com 

Hagar, estabelece confrontos, pois ao filho é atribuído um conhecimento 

científico e moderno, enquanto o pai tem suas ideias vinculadas a um passado 

conservador e à ignorância, numa dualidade conflitiva. 

Outra parte importante no conjunto dessa obra é seu enredo15, 

identificado como o elo entre os quadros da tira, não narrado pela linguagem 

escrita. Em algumas tiras a ligação está expressa por cenas de maior 

proximidade, e às vezes menor, e o leitor é assim chamado a decifrar esse 

intervalo, ou silêncio, eloquente e muito significativo, não somente nos 

quadrinhos, mas em outras áreas, como o cinema. No enredo acontecem todas 

as tramas e ações do desenvolvimento das histórias, servindo de suporte, 

como por exemplo, nos discursos entre os personagens difusores de ideias 

mais conservadoras em relação a outros, mais atualizadas. O sentido 

conservador denota referência às ideias mais antigas, algo desatualizado, em 

oposição a novas ideias em destaque. 

 

 

Figura 5: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 13.06.1973. 

                                                             
15

 Por enredo entendemos “o conjunto dos fatos de uma história. Os fatos narrados têm que ter 
uma organização lógica. Cada fato detém uma motivação, uma causa, e sua ocorrência 
desencadeia novos fatos ou conseqüências. Toda a história tem começo, meio e fim, mas o 
principal é o seu elemento estruturador: o conflito, que é qualquer componente da história 
(personagem, acontecimentos, ambientes, idéias, emoções) que se opõe a outro, criando uma 
tensão que organiza os fatos da história e prende a atenção do leitor” (MELO, 2008, p. 64). 
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Figura 6: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 26.07.1973. 

 

Dik Browne, ao criar Hagar, provavelmente se inspirou nos antigos 

estereótipos visuais dos vikings, como o da peça O Anel de Nibelungo de 

Richard Wagner16, em que os vikings são representados de vestimenta rústica 

e capacete com chifres de boi, numa imagem de “bestialização” ligada aos 

escandinavos, invasores de vários territórios europeus entre os séculos VIII e 

XI. De um modo geral, ao construir uma temporalidade na qual o presente é 

problematizado em sua relação dinâmica com o passado, Dik Browne se utiliza 

de alguns signos do passado, busca elementos de reflexão no sentido de 

transformação histórica. Assim, com o tipo de vestimenta e de casas, é 

possível estabelecer conexões com a Idade Média Europeia, não no sentido de 

reprodução desse passado e sim de estratégia crítica à outra época (no caso, o 

presente). Dik Browne construiu seu universo ficcional para se referir a outro, 

ou seja, a conjuntura estadunidense das décadas de 1960 e 1970. 

Hagar lidera seu atrapalhado exército em busca de riquezas, 

normalmente sempre voltando de mãos vazias, além de enfrentar a ira de sua 

esposa, Helga, sendo contrariado por ela e por seus filhos. Hagar foi criado, 

segundo Dik Browne, em brincadeiras cotidianas que tinha com os próprios 

filhos17, influenciado pelas lendas nórdicas ouvidas de sua tia sueca e, da 

                                                             
16

 Segundo Johnni Langer, “o romantismo oitocentista, apesar de glorificar seus feitos, criou do 
mesmo modo uma concepção fantasiosa, cujo maior resultado foi à popularização de 
estereótipos que até hoje proliferam nos meios de comunicação, de uma transformação de 
bárbaros destruidores da ordem civilizacional a gloriosos heróis perdidos nas brumas do 
tempo” (LANGER, 2009, p. 36). 
17

 Segundo Dik Browne: ”Meus três filhos me acordavam e eu costumava fingir que estava 
furioso e saía correndo atrás deles. O mais novo sempre fugia aterrorizado, gritando: corram, 
corram, aí vem Hagar, o terrível” (MELO, 2008, p. 79). Relativo a essas situações, é 
interessante observar que outros desenhistas criaram seus personagens baseados em 
situações do ambiente doméstico e do próprio convívio familiar, como o caso do desenhista 
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própria representação que fazia de estereótipos de pessoas próximas a ele, 

como seus familiares, esposa, filhos, médico da família, etc. A figura de Hagar 

pode ser comparada à desconstrução da figura do pai tradicional, conservador, 

indiferente às outras opiniões, respaldado pela família e agora vivenciando uma 

situação de crise, perdendo seus atributos e também a eficiência de seu papel 

tradicional.  

Dik Browne, portanto, conseguiu captar essas novas sensibilidades da 

agitada década de 1960 e 1970 nos Estados Unidos, ainda não compreendidas 

enquanto dominantes nem plenamente reconhecidas, mas como significativa 

força transformadora. Na figura 5, Hagar se queixa do filho Hamlet, que se 

porta com bons modos, como expresso no ato de ler um livro de “poemas” de 

amor, enquanto Hagar, numa bravata, é o inverso de Hamlet, ou seja, o “terror 

do norte”. O entendimento desta tira recai em uma sutil referência a figura de 

Hagar, antes um personagem que imprimia medo, devido sua posição 

autoritária, mas que contrário a isso, tem um filho com características muito 

opostas: Hamlet tem ideias ligadas a “sensibilidade”, “erudição” e “doçura”. 

Outra proposta que o autor quis trabalhar, possivelmente, foi como estas duas 

gerações evidenciam características modeladas conforme determinadas 

conjunturas: Hagar ostenta uma visão menos sintonizada com as novas 

demandas e Hamlet, mais afinado, sendo que o próprio Hagar pouco 

reconhece isto. Esteticamente, Hamlet apresenta traços mais delicados que 

seu pai, detentor de traços mais grosseiros. A perspectiva de colocar Hamlet 

com um nível de erudição muito diferente de Hagar manifesta, provavelmente, 

duas formas distintas de posição frente à sociedade, uma mais sintonizada a 

ideias atualizadas socialmente, e a outra mais enraizada em valores 

conservadores tradicionais. 

 Helga é a esposa de Hagar, mãe de Honi e Hamlet. Seu visual se 

assemelha aos figurinos usados na representação das Valquírias, como na 

peça O Anel de Nibelungo. 

 

                                                                                                                                                                                   
brasileiro Mauricio de Souza, que teve experiência parecida com seus filhos ao criar o 
quadrinho Turma da Mônica.  
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Figura 7: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 14.06.1973. 

 

Na dualidade dos papéis do casal, ela apresenta uma posição menos 

submissa do papel social que as mulheres tinham até então, pois como 

percebemos na tira acima, Helga fala em tom mais alto (“Limpe os pés!”) a 

Hagar e seu amigo ao entrarem na casa, muito diferente do tom carinhoso dele 

(“Olá doçura!”). Os diálogos e as ações de Helga em Hagar são uma forma de 

Dik Browne contestar, infringir e descontruir a posição submissa que as 

mulheres sofriam até então e, nisso ele serve de contraponto, pois se Helga é a 

desconstrução do papel da mulher submissa, Hagar é o homem que, cada vez 

mais, perde sua autoridade. Percebe-se um interesse por parte de Helga em 

manter a higiene e, nas relações afetivas, em muitos momentos Helga manda 

Hagar fazer funções que “seriam” dela, satirizando-o.  

No estudo desenvolvido por Joseane Pereira sobre Helga e a 

personagem Jandira18, há algumas semelhanças: 

As mulheres são autoritárias e controladoras das atitudes dos 

maridos, os quais aceitam todas as suas determinações sem 

mostrarem indignação, chegando até a serem, às vezes, 

agredidos fisicamente. No entanto, algumas vezes, eles tentam 

fugir da rotina imposta por elas para desfrutarem de pequenos 

prazeres, como jogar sinuca, beber com os amigos ou, até 

mesmo, "espiar" as mulheres atraentes, porém quase sempre 

são interrompidos pelas esposas (PEREIRA, 2008, p. 48). 

 

 Pereira, ao analisar as personagens Helga e Jandira, a primeira original 

dos Estados Unidos e a segunda do Brasil (mostrada na tira como a esposa de 

um mecânico), percebeu várias semelhanças entre elas e suas respectivas 

tiras em quadrinhos. A autora analisou enquadres e (des)enquadres de Helga e 

                                                             
18

 Do quadrinho Gervásio e Jandira, do desenhista brasileiro Gilberto Zappa. 
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Jandira a partir de um método de análise verbal e não verbal na ideia de 

linguagem de determinadas sociedades, como a brasileira e a estadunidense. 

Mesmo nas diferenças desses dois quadrinhos e das duas personagens 

publicadas inicialmente na mesma década, Joseane Pereira identificou 

particularidades, como nos temas tratados pelos dois autores, recebendo cada 

um seus devidos pontos de vista. 

 Hamlet, filho de Hagar e Helga, teve seu nome inspirado na famosa 

peça de teatro do século XVI de William Shakespeare, indicando posição mais 

“intelectualizada” em Hagar, pois é o único em contato com livros, possuindo 

reflexões mais complexas, algo incompreensível para seu pai. Uma das 

possibilidades quanto a Hamlet, é que foi criado como estratégia por Dik 

Browne para demonstrar sensibilidade aos papéis que crianças e adolescentes 

estavam começando a conquistar. Na tira a seguir, compreende-se algumas 

das ideias apresentadas. 

 

 

 

Figura 8: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 08.03.1974. 

 

Na tira, Hamlet pergunta a seu pai se pretendia navegar pelo mundo 

“quadrado” e Hagar confirma sua intenção, deixando Hamlet surpreso. O 

quadrado pode ser entendido como visão de mundo igualmente quadrada, 

indicativo de alguém preso a concepções desatualizadas, superadas, limitadas 

e que, mesmo assim, conseguia seguir com seu modelo (no dizer de Hagar, 

“só precisa cuidar com as arestas!”). Essa concepção de compreensão de 

mundo, quadrada, é questionada pelas novas movimentações e propostas em 

surgimento naquela época, superando possibilidades limitadoras e se abrindo a 

outras. 
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Honi, a irmã mais velha de Hamlet, teve seu visual provavelmente 

inspirado nas personagens Valquírias, da conhecida peça de teatro de Richard 

Wagner. Nas tiras coloridas, ela apresenta cabelos loiros e uma bonita 

armadura, que segundo Chris Browne, “no fim das contas acaba mais 

afastando seus pretendentes e não os aproximando”.  

Um de seus pretendentes é Lute, o Trovador, personagem de aspecto 

hippie inspirado num dos filhos de Dik Browne, Chance19 (que na época tinha 

cabelos longos, pernas magérrimas e tocava violão enquanto seu pai 

desenhava Hagar), uma forma de quebra com formalidades e de um 

“namorado ideal”. É interessante observar como Dik Browne, com Lute, 

estabelece um paralelo ao movimento hippie, na conjuntura dos movimentos 

contraculturais críticos à política e ao sistema econômico vigente. Browne 

problematiza algumas das muitas transformações suscitadas pelos movimentos 

feministas e de mulheres, como a resistência às cobranças envolvendo 

casamento, formação familiar e maior estabilidade, inclusive econômica e, 

como estavam forçando seu caminho no universo masculino em busca de uma 

melhor colocação social. Honi, assim como Helga, é uma força contestadora da 

posição ocupada pela figura da mulher, na qual o discurso da insubmissão 

abria espaço para outras manifestações. 

 

 

Figura 9: Hagar, o Horrível.  

Fonte: FSP. 07.03.1974. 

 

Primeiro quadro [Honi]: Cante algo para mim. 

Primeiro quadro [Lute]: Agora não. 

Segundo quadro [Honi]: Algo bem romântico... 

Segundo quadro [Lute]: Já disse que não! 

                                                             
19

 Atualmente, ele junto a dois filhos de Mort Walker fazem Li e Lu, numa parceria iniciada por 
seus pais há mais de 50 anos. 
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Terceiro quadro [Lute]: Oh, minha musa doce... Gentil e suave... Delicada e meiga... 

  

 

Figura 10: Hagar, o Horrível.  

Fonte: FSP. 06.10.1973. 

 

 Os recursos visuais da Figura 9 e 10 indicam uma cena aparentemente 

romântica, ressaltando que Honi, não contente com a negativa de Lute, lhe 

força a cantar. A tira sugere que Honi, embora aparentemente delicada e bela, 

se comporta oposto a isso, pois usa uma espada para exigir que Lute cante 

uma música romântica. Honi desmancha a ideia de que as mulheres fortes e 

combatentes são avessas ao romantismo, e ao mesmo tempo rejeita a imagem 

da fragilidade. 

Eddie Sortudo (Lucky Eddie) é o par de Hagar em seus frustrados 

saques e excursões. As duplas seguem uma tradição bastante conhecida em 

áreas como a literatura: Dom Quixote e Sancho Pança no romance espanhol 

Dom Quixote de la Mancha. A dualidade das características do par permanece 

em Dik Browne, como o gordo (Hagar) e o magro (Sortudo), ou jovem e magro, 

grande e pequeno, inteligente e burro, corajoso e medroso, líder e seguidor, 

ressaltando também que as duplas podem ser entendidas como uma imagem 

bicorporal, como dualidade de mundo. Seu sobrenome, “Sortudo”, é inversão 

de uma de suas qualidades, pois mesmo sendo chamado de “sortudo” nas 

tiras, é dotado de muito azar, além de possuir pouca inteligência e raciocínio, 

principalmente em momentos extremamente necessários. 
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Figura 11: Hagar, o Horrível.  

Fonte: FSP. 31.01.1974. 

 

Seu visual, dotado de olhos arregalados, narigão, falta do queixo 

(inspirado no comediante Charlie Callas), um elmo tipo funil e uma peça de 

roupa única semelhante a uma batina é uma interessante referência para 

melhor entendê-lo. Segundo Dik Browne: “na verdade, eu não posso dizer que 

o inventei, ele simplesmente criou a si mesmo”. Depreende-se nesse 

argumento a ideia de “separação” entre autor e obra, diferente do comumente 

difundida entre essas duas partes. 

Além dos personagens “humanos”, os animais aparecem 

frequentemente em Hagar, destacando-se a caracterização de Snert, o 

cachorro que Hagar não compreende e Kvack, a pata vigilante de suas ações, 

evitando que faça algo merecedor da desaprovação de Helga. Os dois 

personagens animais, Kvack e Snert, podem ser entendidos como 

complemento de Helga e Hagar, pertencentes também ao grupo de intimidade 

do casal. Outro personagem bastante presente é o dragão, embora não 

caracterizado na forma de um elemento específico, mas variável em formas e 

tamanhos, representando tanto a ideia de um animal “perigoso” como 

“doméstico”20. 

                                                             
20

 Segundo Langer, o dragão é “um animal fabuloso, monstro simbólico existente em quase 
todas as culturas e períodos da história, e por isso mesmo um tema complexo para seguir uma 
tipologia [...]. Após uma análise iconográfica em diversas manifestações mitológicas do 
Ocidente e do Oriente, concluímos que o dragão se apresenta genericamente com formas 
reptilianas ou ofídicas, com um ou mais chifres, duas ou mais patas, hábitos terrestres e 
aquáticos. Eventualmente ocorrem asas, sendo essa uma variação típica do Ocidente medieval 
cristão” (LANGER, 2009, p. 111). 
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A primeira aparição de Hagar, o Horrível ocorreu no dia 03.05.1973 no 

jornal Folha de São Paulo21, no caderno Ilustrada. Hagar é visto derrubando a 

porta do quarto, numa possível ligação à brutalidade ou violência, assim como 

a alcunha “Horrível” também sugere a ideia de uma estreia “avassaladora”. 

 

 

Figura 12: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 03.05.1973
22

. 

 

Nesse período, próximo a metade do ano de 1973, Hagar gozava de 

muito sucesso, tanto que sua primeira tira foi originalmente distribuída em mais 

de 100 jornais nos Estados Unidos e na Escandinávia, além de vários outros 

países, como o caso do Brasil. No dia seguinte, a Folha de São Paulo 

publicava uma pequena “biografia” do autor: 

 

                                                             
21

 A Folha de São Paulo foi organizada a partir da década de 1960, numa união de três jornais 
– Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite – criados na década de 1920 e vinculados 
ao setor agrário paulista. 
22

 Essa tira da estreia de Hagar no Brasil foi publicada na íntegra no dia 13 de julho de 1973, 
sem as adaptações usadas em sua primeira versão. 
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Figura 13: Dik Browne
23

. 

Fonte: FSP. 04.05.1973. 

 

No texto acima, algumas informações básicas de Dik Browne, 

procurando familiarizar a figura do autor com sua obra mais conhecida. 

Hagar, o Horrível estreou efetivamente numa terça-feira, no dia oito de 

maio de 1973. Comparando a publicação original de alguns jornais nos Estados 

Unidos, as tiras tinham um atraso médio de dois a três meses, e a sequência 

era também muito próxima a original. Nesse montante de tiras poucas 

deixaram de ser editadas pela Folha de São Paulo, sendo excluídas 

principalmente as que ocupavam um espaço maior, já que o espaço físico de 

cada tira era rigorosamente observado24. 

Analisando os desenhos das primeiras tiras observamos leve mudança 

nos traços dos personagens: Hagar possuía inicialmente um visual mais brutal, 

tendo sido suavizado em pouco tempo. O que pode ter acentuado essa 

mudança foi uma melhor aceitação dos personagens por parte dos leitores, a 

partir do amadurecimento do aspecto gráfico. Jair Melo, em sua dissertação 

sobre Hagar, apresenta algumas características mais técnicas na produção dos 

quadrinhos, como o artifício escrito e funcional: 

                                                             
23

 “Hagar, o Horrível vem aí. Antes, o seu criador. Dik Browne é o criador de Hagar. Com quase 
2 metros de altura, não se incomoda de que o confundam com a sua criação. Um dos mais 
famosos cartunistas norte-americanos, ganhou o prêmio da Sociedade Nacional dos 
Cartunistas dos Estados Unidos duas vezes consecutivas. Com sua mulher Joan, Browne mora 
em Wilton, Connecticut, e tem três filhos”. 
24

 Exemplo prático disso é a primeira tira de Hagar nos Estados Unidos, não publicada pela 
Folha de São Paulo, possivelmente por causa do tamanho, equivalente ao triplo do formato 
mais comum. 
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Os quadrinhos são dispostos de forma seqüencial e 

reproduzem a conversação dos personagens interagindo face a 

face. As tiras classificam-se como tiras fechadas com 

narrativas curtas e podem variar entre tiras-piada e tiras-

episódio, já que traços das personagens são freqüentemente 

explorados. Os recursos lingüísticos utilizados são 

predominantemente da linguagem escrita recriada pelo autor e 

que se caracteriza por sentenças longas e formais com 

respeito às regras gramaticais. Há, esporadicamente, a 

presença de interjeições e onomatopéias. Os mecanismos de 

conexão são bastante utilizados nas tiras em virtude do 

emprego de falas longas, próprias da linguagem escrita 

(MELO, 2008, p. 83). 

 

 Entender esse mecanismo da linguagem ajuda compreensão da tira e o 

uso que Dik Browne fez desses recursos para deixar seu recado sobre o 

mundo que vivenciou, utilizando-se de estereótipos conhecidos e difundidos 

por outras culturas. Dik Browne possuía, como já salientado, experiência em 

histórias em quadrinhos - exemplificando com The Tracy Twins, que apresenta 

um traço mais adulto e de maior duração nas histórias, das propagandas -, no 

ramo de rótulo para alimentos, e também o facilitador da linguagem empregada 

nas tiras em quadrinhos, como em Hagar e Li e Lu, consideradas um tipo de 

leitura mais rápida e normalmente de visual mais caricaturado. 

 

1.3. JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO 

 

O interesse em estudar o jornal paulista Folha de São Paulo deu-se por 

alguns fatores, como o fato de este jornal ser um dos primeiros a publicar 

Hagar no Brasil e também por ser um dos que, fora dos Estados Unidos, 

começaram a editá-lo, num processo de expansão para outros países. 

Destacamos nesse ínterim o interesse do jornal em divulgar no território 

nacional esse quadrinho. 

A imprensa não é produzida com a finalidade de ser objeto de estudo de 

historiadores e cientistas sociais, pois como advertem Heloisa de Faria Cruz e 

Maria do Rosário da Cunha Peixoto, o uso dela é uma operação de escolha e 

seleção feita pelo historiador, sendo submetida a um tratamento metodológico 

e teórico, a partir dos procedimentos que a pesquisa histórica exige: 
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Trata-se de entender a Imprensa como linguagem constitutiva 

do social, que detém uma historicidade e peculiaridades 

próprias, e requer ser trabalhada e compreendida como tal, 

desvendando, a cada momento, as relações 

imprensa/sociedade, e os movimentos de constituição e 

instituição do social que esta relação propõe (CRUZ; 

PEIXOTO, 2007, p. 258). 

 

A relação construída entre este veículo da imprensa e a sociedade 

paulista deve ser entendida como construção histórica e não como mero 

reflexo do momento, isolado da conjuntura ou, atendendo somente a interesses 

de setores dirigentes deste periódico. A imprensa necessita ser analisada como 

forma de negociação das tensões entendidas no social, privilegiando 

determinados assuntos e desvalorizando outros, quando não os excluindo.  

Nessa linha de pensamento, a Folha de São Paulo deve ser 

compreendida como um dos veículos da imprensa atuantes naquela conjuntura 

em parceria com o próprio regime, posicionando-se frente aos vários eventos, 

não como mera fonte de informações, reflexo da realidade ou neutra aos 

acontecimentos, pois como destacado, as notícias informadas na Folha de São 

Paulo não são aleatórias, antes disso, seguem interesses do grupo da 

chamada “grande imprensa”, compreendida como toda uma base de produção 

e distribuição significativa, ligada também a grandes conglomerados 

empresariais. 

Nesse viés, a Folha de São Paulo mostrou-se, naquela conjuntura, 

alinhada aos interesses do regime militar, mesmo ao publicar quadrinhos como 

Hagar, contestadores de políticas governamentais como a estadunidense.  

Entre os teóricos da imprensa nacional é significativo o trabalho do 

jornalista Juarez Bahia sobre os periódicos nacionais, chamado História, 

Jornalismo e Técnica, publicado originalmente em 1964, destacando 

principalmente os jornais da grande imprensa. Em sua análise, são realçadas 

as transformações técnicas, os processos de produção e as formas 

organizacionais dos grupos jornalísticos, ficando em segundo plano aspectos 

como a relação entre público leitor e jornais, assim como também a articulação 

dos jornais com os diversos grupos sociais entre as muitas conjunturas 

estudadas. É destacada a fase financeira e tecnológica (BAHIA, 2009, p. 391) 

vivenciada pela Folha de São Paulo e sua liderança entre os periódicos 
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brasileiros, salientando melhorias quanto ao projeto gráfico, a expansão pelo 

interior paulista25 e a liderança de vendas da Folha de São Paulo entre os 

jornais paulistas.   

Ainda que esses dados sejam simples para averiguar o posicionamento 

da Folha de São Paulo na conjuntura paulista, é possível visualizar seu 

processo de consolidação entre os jornais brasileiros. Essa expansão deve ser 

apreendida como idealização do Grupo Folha numa época em que seus 

concorrentes diretos passavam por dificuldades - como no plano financeiro -, 

ainda que a própria Folha de São Paulo na década de 1970 também não 

estava isenta dessas dificuldades. 

Destacamos também outro estudo, realizado por Carlos Guilherme Mota 

e Maria Helena Capelato, chamado História da Folha de São Paulo, do começo 

da década de 1980, sobre os 60 anos da Folha de São Paulo: 

A “Folha” foi entendida, nesse estudo, como um jornal de 

“classe média”, bastante típico, seja em seus eventuais 

jacobinismo, fiscalismo em relação ao Estado, reformismo, 

antipopulismo e democratismo. Como regra geral, suas 

flutuações acompanham as alterações das chamadas “classes 

médias” urbanas de São Paulo, da ironia de Juca Pato nos 

anos 20 as atuais incertezas dos setores intermediários da 

população, que veem seus salários corroídos pela inflação 

galopante dos últimos anos (MOTA; CAPELATO, 1981). 

 

Sobre o estudo destes dois especialistas, ressaltamos o patrocínio do 

próprio Grupo Folha na produção do livro e, também os poucos estudos da 

época sobre essa temática, período ditatorial em fase de abertura para a 

democracia brasileira. O estudo se pautou em uma análise minuciosa da 

composição da Folha de São Paulo e seu processo de produção, restando 

pouco espaço para apreciação, nos mesmos moldes, da relação deste jornal 

com outros estratos da sociedade que não o governo, além de se limitar, 

principalmente, na análise dos primeiros cadernos. 

Algumas destas características, como o “fiscalismo” em relação ao 

Estado, devem ser abrangidas por um viés mais ameno a determinados temas 

e não abarcando todos os setores do Brasil, como os populares nos quais a 

                                                             
25

 É nessa época também que a Folha passa a ser distribuída numa escala maior em cidades 
do interior paulista como Campinas, Piracicaba, Ourinhos, Cruzeiro e em cidades de outros 
estados, como Curitiba (MOTA; CAPELATO, 1981, p. 199). 
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Ditadura Civil Militar preferia não investir, ao contrário de outros setores da 

sociedade brasileira, como a própria classe média, ao qual esse jornal dizia ser 

direcionado. Mas, como destacado por Carlos Mota na introdução de sua obra, 

seu estudo deve ser considerado preliminar, exploratório e tão somente 

indicativo, numa quase explícita limitação a que estava submetido. 

Para o período abrangido por nosso estudo, maio de 1973 a maio de 

1974, é significativo ressaltar duas características da Folha de São Paulo: sua 

inclinação aos setores industriais da metrópole paulista (vinculada desde sua 

criação, na década de 1920, aos setores latifundiários) e também, assim como 

outros meios de comunicação. O controle baseava-se em determinadas 

famílias (família Frias) a frente – ainda nos dias atuais -, das decisões desse 

jornal. Essa ideia não deve ser apreendida no sentido mais tradicional, e sim 

nos direcionamentos que esses grupos atribuem a determinados meios de 

comunicação no Brasil, como o caso da Folha de São Paulo, diferentemente, 

contudo, de um conceito de controle total ou absoluto. Longe disso, os grupos 

familiares conferem aos jornais tensões, propostas, discursos e pretensões, 

entre outras ponderações que se possa apontar. 

Nos anos de 1973 e 1974 a Folha de São Paulo chegava às bancas 

variando em número de cadernos conforme os dias da semana, chegando a 

dez aos domingos, dia de sua maior vendagem. Frente a grande multiplicidade 

de cadernos, alguns fixos e outros rotativos, nesse estudo construímos a 

seguinte divisão: 

 No conjunto que compõe o Primeiro, Segundo, Terceiro Caderno, 

Exterior e Economia aparecem privilegiadas as notícias sobre eventos de 

âmbito nacional e internacional, sendo observado um espaço menor para 

anúncios. Por serem esses os primeiros cadernos na disposição do jornal, 

constituíam, por extensão os mais lidos e os que mais recebiam atenção no 

conjunto do jornal. 

 Nos cadernos Ilustrada, Local/Educação/Interior, Caderno de Domingo 

e Vida Social apontam em destaque as notícias de âmbito local da metrópole 

de São Paulo, entretenimento (como exposições, moda, eventos, festas), além 

de educação, saúde e padrões de comportamento, sendo reservado maior 

espaço para anúncios. 
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 No caderno Folha Feminina, reservado ao público feminino, a 

evidência voltava-se a temáticas como moda, cozinha, gravidez, festas e 

padrões de comportamento, entre outras, que, em seu conjunto indicam como 

a Folha de São Paulo idealizava a mulher na época, valorizando aspectos 

como beleza e comportamento, excluindo, por exemplo, lutas políticas das 

quais o gênero feminino participava. 

 Na Folhinha (intitulado “um jornal a serviço da criança”), no caderno 

Quadrinhos (publicado aos domingos) e em uma parte da Ilustrada destacam-

se os quadrinhos direcionados ao público infantil. Na Folhinha, por exemplo, 

existem partes de forte apelo didático, em referência a matérias de história do 

Brasil, como “descobrimento”, “independência” e as “bandeiras” paulistas, além 

da apresentação de “grandes” personagens da história brasileira, avultando-se 

também passatempos e testes por uma ótica da história mais tradicional. No 

Caderno de Quadrinhos foram publicadas histórias em quadrinhos do grupo 

Disney, Turma da Mônica, Asterix, Pinduca, entre outros. 

 No caderno de Esportes, as principais notícias envolviam futebol, e em 

menor quantidade hipismo, automobilismo, vôlei, natação e tabelas com 

resultados esportivos. 

 No exame da primeira página do periódico notamos, por parte do 

editorial da Folha de São Paulo, um cuidado maior para que as notícias fossem 

apresentadas de forma menos pontual, cuja abordagem mais geral e 

informativa denotava aparente ideia de neutralidade. Provavelmente, isso se 

deve a própria conjuntura de repressão do regime militar, que impunha forte 

censura, no caso de notícias que pudessem ser consideradas prejudiciais aos 

interesses dos grupos dominantes.26 Algumas notícias receberam maior 

atenção também que outras, existindo a predominância de três grandes 

grupos, sistematizados para este estudo: o primeiro aborda temas políticos na 

esfera nacional, o segundo a economia e o terceiro centra-se em notícias 

                                                             
26

 Segundo Carlos Mota, no período de 1973 a 1975 os responsáveis pela Folha de São Paulo 
foram chamados muitas vezes pela Polícia Federal, constantemente avisados do que poderia 
ser publicado ou não (MOTA; CAPELATO, 1981, p. 207). Outro ponto importante é o chamado 
caso Diaféria, quando o jornalista Lourenço Carlos Diaféria foi preso por causa do texto “Herói. 
Morto. Nós” (Folha de São Paulo, 01.09.1977), considerado ofensivo ao Regime Militar, 
publicado na semana de comemorações da Pátria. A publicação deste texto trouxe várias 
complicações para a Folha de São Paulo, como a ameaça de paralisação do jornal e em forma 
de protesto, foi deixada em branco por algum tempo a coluna onde Lourenço Diaféria escrevia 
suas crônicas, por causa de sua prisão. 
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internacionais, ainda que sejam mais relacionadas a determinados países, 

como Estados Unidos, União Soviética, América Latina (principalmente 

Argentina, Chile e Uruguai) e Europa (principalmente França e Inglaterra). 

Percebemos, portanto, algumas diferenças entre o conjunto de 

chamadas do Primeiro Caderno da Folha de São Paulo, denotando alguma 

“neutralidade” e as reportagens internas deste jornal, com posição 

politicamente definida. Como já salientado, embora as notícias selecionadas do 

Primeiro Caderno apresentem esta distinção em relação ao conteúdo do jornal, 

não afirmamos que estas fossem entendidas como diferenciadas ou contrárias 

ao seu projeto editorial, pois havia um equilíbrio entre a proposta mais geral 

deste periódico e os interesses políticos vigentes.   

É importante também, mais minuciosamente, observar o projeto editorial 

da Folha de São Paulo, normalmente expresso nos artigos da seção Painel, 

como relativo à sucessão presidencial: 

A indicação do eminente chefe militar à ARENA toma a forma 

da garantia da continuidade revolucionária. O general Geisel 

teve atuação de destaque nos três governos instalados no País 

a partir de 1964 [...]. Sua escolha só mereceu aplausos e há de 

ser motivo de satisfação para todos os brasileiros. “Ele nada 

pleiteia e só aceitará a presidência como missão a cumprir”, 

dizia há menos de três meses ao redator dessa coluna o 

general Golbery do Couto e Silva [...]. Mas, eleito, saberá 

dignificá-lo para levar adiante a realização do ideal 

revolucionário de 1964, a que tem servido sem desfalecimento 

nestes nove anos27. 

 

Observa-se nesse discurso, alinhamento com a Ditadura Civil Militar, 

vista com “mérito” a indicação de Geisel à sucessão presidencial de Médici, 

ligada a ideia de continuidade da política do chamado “ideal revolucionário” de 

1964.  

O título (Folha de São Paulo) e subtítulo (um jornal a serviço do Brasil) 

indicam algumas das pretensões deste jornal: antes três folhas periódicas e 

cada uma de público específico (que hora se aproximava, hora de distanciava), 

depois unificadas por um único título abrangendo a metrópole paulistana (Folha 

de São Paulo), recebendo posteriormente um subtítulo de caráter nacional, 

demonstrativo do período de expansão deste jornal, rumo a cidades do interior 
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 Méritos autênticos. In: Folha de São Paulo. Painel. 19.06.1973. 
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paulista e outros estados vizinhos de São Paulo. A Folha de São Paulo 

também se posicionava na continuação do Regime Militar, como pode ser 

observado no texto O discurso de Médici: 

Escolhido em pleito livre e democrático, sob clima de absoluta 

tranquilidade, pelo sufrágio da imensa maioria dos 

representantes do povo brasileiro, para guardião supremo dos 

ideais da Revolução de março, o novo chefe do governo possui 

todas as condições para desincumbir-se, cabalmente, da 

missão que, em boa hora, debaixo do consenso geral da 

Nação, lhe foi atribuída28. 

 

O uso de expressões como “pleito livre e democrático”, “imensa maioria 

dos representantes do povo” e “consenso geral”, indica a preocupação da 

Folha de São Paulo, num discurso paralelo à escolha do sucessor de Geisel, 

alinhando-se aos interesses políticos da Ditadura Civil Militar e a alguns setores 

mais conservadores da sociedade, como a chamada grande imprensa.  

Partindo desse entendimento, Hagar não deve ser analisado como um 

quadrinho fora do projeto e das concepções da Folha de São Paulo, pois 

mesmo situado em uma linha mais conservadora, esse jornal exprimia opiniões 

de diversos teores, como o próprio Hagar, integrante de uma linha crítica e 

também sofisticada, não tão explícita como editoriais ou notícias. A unidade do 

projeto editorial da Folha de São Paulo com Hagar demonstra também os 

diferentes níveis de opinião existentes, que por um lado acabavam 

denunciando as tensões no complexo projeto de sua composição. 

No caderno onde foi publicado Hagar, a Folha Ilustrada, um dos poucos 

publicados com maior regularidade, foram reservados temas ligados à ideia de 

“artes” e “exposições”, sendo poucas as notícias existentes dentro da Primeira 

Página presentes também na Ilustrada. O editorial era assinado pelo jornalista 

Tavares de Miranda, que trazia as novidades da semana, como casamentos, 

festas, temas variados, exposições e entrevistas de artistas nacionais e 

estrangeiros. Pela separação existente na Folha de São Paulo, entre os 

cadernos de economia, política, anúncios ou esporte, na Ilustrada era onde os 

quadrinhos tinham seu espaço regular. 

Junto de Hagar também eram publicadas as tiras em quadrinhos 

nacionais O Pato (da desenhista Ciça), Leopoldo (de Pitliuk), Cebolinha, Bidu e 
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 O discurso de Médici. In: Folha de São Paulo. Painel. 16.03.1974. 
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Raposão (ambos de Maurício de Souza29) e os quadrinhos estrangeiros 

licenciados pelo King Features Prof. Tantan (de Bill Yates), Pafuncio (de Bill 

Kavanagh e Hall Camp) e Dick o Artilheiro (dos argentinos Jose Luiz Salinas e 

Alfredo Grassi).  

Essas tiras possuem vários estilos, observando-se um tipo mais 

caricaturado, como em Hagar e Turma da Mônica, em que algumas 

características como nariz, mãos e olhos são exageradas; e outros de aspecto 

mais realístico, como em Dik o Artilheiro, com uma busca por fisionomias que 

remetam a uma forma mais humanizada. Paulo Ramos (2010, p. 122-123) 

afirma que os quadrinhos, nessa linha de análise, podem ser separados em 

dois tipos: os desenhados por um modelo mais caricato, sendo mais comum 

nas tiras em quadrinhos; e o mais realista, como nas histórias em quadrinhos 

de super-heróis, destacando-se nesse último uma linha que se vale de modelos 

humanos de referência, até como forma de linguagem de histórias de caráter 

menos cômico. 

De um modo geral, nesses quadrinhos foram observadas variedades 

quanto aos temas, os quais esse estudo não aprofundará. Entretanto, entre 

eles destacam-se referências a “greve”, “política” e “economia”, como o caso 

de Dick, o Artilheiro que mostra as situações vividas por um jogador de futebol. 

Em outra tira, Prof. Tantan, as histórias se passam no dia a dia de um 

atrapalhado professor e inventor, em Leopoldo são mostrados os conturbados 

diálogos entre pai e filho e, na tira O Pato, a autora optou por caracterizar os 

personagens como “animais”, evitando assim a repressão, caso tivesse 

desenhado os personagens como “humanos”30 ou com referência aos militares. 

Cabe ressaltar que nesses quadrinhos a variedade de temas e os modos de 

abordagem indicam uma forma de interpretar a realidade ao qual estavam 

inseridos, e na maioria deles, partilham o modo crítico de apresentar o mundo. 
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 Os quadrinhos de Mauricio de Souza estrearam na Folha de São Paulo em 1969. 
30

 “Minha infância se passou entre sítios, fazendas e quintais. Tínhamos galinheiro no quintal 
da minha casa. E, que eu me lembre, vários formigueiros. Na fazenda do meu avô havia um 
lago, e no lago, patos e gansos. São bichos simpáticos e engraçados. Além disso, na época, 
era mais arriscado fazer humor através de personagens humanos... Na verdade, durante a 
ditadura, as autoridades do momento certamente não estavam dispostas a se verem ironizadas 
na figura de um pato, uma galinha ou uma formiga, mesmo que de quépi...”. LUNA, Pedro de. 
Entrevista com Ciça. Disponível em: http://www.jblog.com.br/quadrinhos.php. Acessado em: 
07.06.2012. 

http://www.jblog.com.br/quadrinhos.php
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Ao situar Hagar no caderno Ilustrada a Folha de São Paulo conferiu a 

essa tira outro direcionamento, menos politizado, distante da visão de deixar de 

discutir política. Nesse caderno predominou a ideia de se despolitizar a cultura, 

como ao situar o próprio Hagar num caderno de assuntos corriqueiros, que 

nem por isso deixam de tratar de cultura. Situado num setor da Folha de São 

Paulo que almejava desvincular o aspecto político, Hagar pode ter sua 

proposta mais geral distorcida, perdendo assim seu aspecto mais crítico. 

 

1.4. SYNDICATES 

 

Iniciamos mencionando a posição dos syndicates frente ao universo dos 

quadrinhos estadunidenses e, mais especialmente a relação existente com a 

Folha de São Paulo desde a década de 1920, ainda na época das antigas 

Folhas, período da criação dos syndicates. São necessárias algumas 

informações que transpõem o recorte temporal deste estudo para um melhor 

entendimento da relação entre Folha de São Paulo e King Features. Podemos 

apontar, por exemplo, o estudo de Heloisa de Faria Cruz (2000, p. 165) sobre 

os periódicos paulistas do início do século passado. A ilustração, por volta da 

década de 1920 já havia se firmado na linguagem do entretenimento, 

principalmente aos domingos, em que a fotografia estava tão presente como a 

charge e a caricatura. 

O King Features pode ser considerado um dos maiores syndicates dos 

Estados Unidos e também do mundo, ponderando seu poder de atuação em 

campos como formação de opinião, assim como na distribuição de produtos e o 

alcance em diversos países (CYRNE, 1970, p. 48). Este e outros syndicates 

(NICOLAU, 2007) surgidos na década de 1910, foram responsáveis pela 

normatização, padronização, direitos e distribuição das tiras em quadrinhos nos 

Estados Unidos e no mundo ocidental (SILVA, 2007). Além de deterem os 

direitos e a distribuição das tiras em quadrinhos, eram responsáveis por um 

código de ética: 

[...] as histórias não devem ofender nenhum leitor; não devem 

conter palavrões explícitos, que poderão ser substituídos por 

sinais convencionais; não devem conter sugestões de 

imoralidade; devem evitar controvérsias quanto à religião, raça 

ou política; devem evitar cenas de violência com mulheres, 
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crianças e animais; não devem incentivar o crime, que será 

sempre punido (FURLAN, 1984, p. 27). 

 

O código de ética mencionado acima significa também uma forma de 

censura, ideia de moralização e perspectiva conservadora, atuando também 

como uma cartilha indicativa do que pode ou não ser trabalhado nos 

quadrinhos. Ressalta-se que no caso de Hagar existiam formas de driblar tais 

imposições, criticando, por exemplo, ideias tradicionalmente aceitas e 

difundidas na sociedade. 

Apesar da rigidez dessas imposições, alguns artistas não as seguiam 

integralmente, como o caso de Dik Browne. Uma forma alternativa para 

entender melhor os syndicates pode ser a “agência”, uma empresa de 

distribuição que atua em diferentes frentes, como nos aspectos mercadológicos 

e proteção dos direitos autorais, além de desenhos e brinquedos (VIANA; 

REBLIN, 2011, p. 99). Não existem no Brasil empresas similares ao syndicate 

estadunidense e sua forma em muito pouco lembra os sindicatos brasileiros. O 

termo sindicato, inclusive denota algo muito diferente do entendimento de 

syndicate, pois é comum se associar uma entidade que defenda os interesses 

dos trabalhadores frente a empresas e governos. 

Segundo consta no livro A Guerra dos Gibis de Gonçalo Junior, nessa 

mesma década o representante do King Features no Brasil, Arroxelas Galvão, 

através de Adolfo Aizen (fundador da editora EBAL) publicaria, no Brasil, por 

um preço reduzido e com pouca defasagem em relação aos que eram feitos 

nos Estados Unidos, vários sucessos das tiras em quadrinhos como Mandrake, 

Flash Gordon, Príncipe Valente, Tarzan, etc. (JUNIOR, 2004, p. 30). Na década 

de 1940, esse autor ressaltou que o milionário do grupo Hearst, William 

Randolph Hearst, tinha mais lucro com os quadrinhos de seu syndicate que 

com os chamados Features, ou seja, artigos, fotos, reportagens ou caça-

palavras.  

Uma parte dos rendimentos originava-se do incentivo do governo 

estadunidense na propaganda pós-aliados da Segunda Guerra Mundial 

(JUNIOR, 2004, p. 116), explicitando que os quadrinhos consolidavam formas 

de investimento de propaganda a outros produtos. A relação entre os 

syndicates e o mercado apresentava-se estreita, dado que a penetração tanto 

nos Estados Unidos quanto nos mercados externos a esse país ocorreu pelas 
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diversas vantagens em comparação aos quadrinhos nacionais. O próprio termo 

syndicate já denota um tipo de composição, que como tal, não existe em outros 

países da América, sendo o modelo mais próximo ao syndicate o existente na 

Argentina. 

Embora os syndicates impusessem muitas obrigações, não estavam 

imunes a resistências.31 Mort Walker, parceiro artístico de Dik Browne recebeu 

cartas de movimentos feministas por causa da insinuante e sensual secretária 

miss Buxley, mas o King Features as censurou, desencadeando um grande 

movimento na imprensa e nos correios (MOYA, 2003, p. 81, 82). Apesar 

dessas resistências, a organização dos syndicates pode ser considerada peça-

chave do sucesso dos quadrinhos estadunidenses em várias partes do mundo 

ocidental, e também no Brasil.  

Esse sucesso sugere uma relação, por exemplo, com o baixo custo aos 

editores brasileiros comparado aos quadrinhos nacionais e, também, a 

propaganda e o investimento que essas tiras recebiam, sendo os syndicates 

um centro estrangeiro, expressivos em sentimentos e valores de outras 

culturas. Nesse ínterim, os quadrinhos extrapolam suas fronteiras originais: 

Além das fronteiras e ideologias, aquém dos ódios e das 

diferenças e dos dialetos. Omitem-se com este passaporte as 

nacionalidades, e os personagens passam a constituir ponte 

supranacional por meio da qual se comunicam os seres 

humanos. E entre tanto entusiasmo e doçura, escondem-nos 

sua marca de fábrica registrada (DORFMAN, MATTERLART, 

2010, p. 14). 

 

Embora o estudo de Dorfman e Matterlart siga uma ideia mais radical, no 

sentido de um maior tradicionalismo acerca do imperialismo no Chile no 

começo da década de 197032, ressalta-se como eram vistos alguns aspectos da 

cultura estadunidense na América Latina, como o caso chileno. Essa 

resistência parcial de algumas sociedades quanto ao “imperialismo” 

estadunidense demanda ser pensada pela própria conjuntura e seu processo 

histórico, pois no limiar desta década os Estados Unidos inseriram ou apoiaram 

ditaduras em países como o Brasil, Argentina e Chile. Faz-se pertinente 
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 Em 1946 vários desenhistas criaram o National Cartoonists Society, onde puderam lutar por 
direitos e contra as imposições dos syndicates, assim como o movimento underground 
contestava o modelo de organização destes. 
32

 Uma ideia muito difundida na época indicava que os quadrinhos da Disney agiam como 
instrumento de dominação na América Latina. 



48 
 

analisar estes eventos com os devidos cuidados, pensando nas especificidades 

da década de 1970, e assim como outros elementos, os quadrinhos eram 

entendidos como subversivos. 

O King Features em 1985 deixou um extenso relato sobre Dik Browne e 

sua obra, a ser compreendido com alguns cuidados: 

Era uma vez, num bagunçado estúdio na lavanderia de uma 

casa modesta no tranqüilo subúrbio de Wilton, Connecticut 

[Estados Unidos], um cartunista batalhador e decidido que 

olhava fixamente para uma folha de papel em branco. Ele havia 

começado a sofrer de distúrbios oculares – um problema que 

compreensivelmente seria da maior preocupação para um 

cartunista. Outros problemas médicos surgiram no horizonte. 

Ele tinha uma família para sustentar e estava preocupado com 

a sua segurança econômica. Era hora de armazenar castanhas 

para o longo e frio inverno. Ganhava bem, mas não estava 

preparado para um desastre médico nem para uma 

aposentadoria precoce. Tinha 56 anos e a única coisa que 

havia feito com sucesso eram cartuns. Então decidiu mergulhar 

de cabeça no áspero e inculto mundo das agências [leia-se 

syndicates] de histórias em quadrinhos e criar o seu próprio 

personagem. Foi um desafio de proporções heróicas. [...]. 

O cartunista levou a sua idéia [Hagar] para a maior agência de 

imprensa do mundo, King Features, rezando para que eles a 

comprassem. Depois da enrolação habitual, eles decidiram 

lançar “Hagar o Horrível”, esperando que conseguissem vendê-

lo. Mais de duzentos editores contrataram o novo quadrinho 

antes de sua estréia, esperando que seus leitores se 

divertissem com ele. Os leitores reagiram entusiascamente (é 

essa palavra mesmo?), e a tira disparou para o sucesso. 

“Hagar o Horrível” ganhou a reputação de ser a obra de 

crescimento mais rápido da história dos quadrinhos e rendeu 

uma fortuna ao seu criador. [...]. Ele ganhou o suficiente para 

pagar as contas do médico e para proporcionar a mulher e aos 

filhos o que sempre desejou. A família se mudou para um lugar 

mais confortável na Flórida e desde então vivem muito felizes. 

[...]. Quem teve o privilégio de conhecer Dik Browne 

concordaria que ele conseguiu apenas aquilo que merece 

(BROWNE, 2010 [nº 3], p. 7-9). 

 

É importante observar no texto acima como o syndicate reconheceu o 

trabalho do artista situado dentro de seu campo enquanto uma empresa. Nota-

se também algumas das práticas e formas de atuação do syndicate, 

enfatizando a qualidade artística de Dik Browne numa ótica do individualismo, 

contrária à ideia do coletivo enquanto configuração de construção da arte. 
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Em outras áreas, como nos desenhos animados, as formas de crítica 

também repercutiam. Numa cena de Fritz the Cat (DORFMAN; MATTERLART, 

2010, p. 10) de Robert Crumb (do qual Dik Browne é fã declarado) a força 

aérea estadunidense bombardeia uma sublevação no bairro do Harlem. Nesse 

ínterim destacam-se outros quadrinhos e artistas: 

Na década de 70 surgem os Quadrinhos underground sendo 

vendidos em head shops e de mão em mão. Crumb, os Freak 

Brothers de Gilbert Shelton, S. Clay Wilson, Victor Moscoso, 

Bill Griffin estão entre os mais conhecidos. Do outro lado do 

oceano, alguns desenhistas franceses -- Moebius, Phillipe 

Druillet, Jean Pierre Dionnet, e Bernard Farkas --, reunidos sob 

a efígie Les humanóides associées, criam em 1974 uma revista 

histórica, Métal Hurlant, que chega aos EUA em 1977 como 

Heavy Metal. Fantasia, ficção científica, viagens psicodélicas, 

rock'n roll, corpos nus, novas diagramações e literatura são 

parte do confuso mix que fez o sucesso da revista. Da Itália 

vêm grandes quadrinhos, como Ken Parker, de Berardi e 

Milazzo, Corto Maltese, de Hugo Pratt, e O Clic, de Milo 

Manara (JARCEM, 2007, p. 8). 

 
 Embora nem todos os quadrinhos compartilhassem o mesmo grau de 

criticidade, devemos salientar que em vários acionavam-se formas de 

contestação às políticas, às ideias vigentes e aos valores do capitalismo, como 

o próprio movimento contracultural. No estudo desenvolvido por Gonçalo 

Junior, os syndicates: 

[...] constituíam, então, poderosos fornecedores de comics para 

jornais e revistas de todo o mundo, em especial da América 

Latina, onde a guerra não atrapalhou a distribuição. As 

agências diziam em seus folhetos promocionais que os leitores 

compravam jornal por duas razões: primeiro, para ler as 

notícias da primeira página; segundo, por causa dos 

quadrinhos (JUNIOR, 2004, p. 116). 

 
 Os syndicates atuaram intensamente na disseminação das histórias em 

quadrinhos no mundo ocidental, por diversos motivos, por exemplo o quesito 

financeiro, mais atraentes aos editores que os quadrinhos produzidos em cada 

país, como o caso do Brasil. 

No universo das histórias em quadrinhos observam-se algumas rupturas 

da década de 1970 em relação ao período anterior. Rodrigo Nathaniel Arco e 

Flecha destacou-se como herói estadunidenses da editora Marvel, fundada em 

meados da década de 1960, com trabalhos publicados e obtenção de sucesso 
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quase simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. Nesse ínterim, Hulk e 

Homem-Aranha eram associados por universitários a alguns líderes agitadores, 

como Che Guevara e Bob Dylan. Cabe ressaltar que estes dois personagens 

nos comics estadunidenses conseguiram seus poderes devido aos efeitos de 

bombas atômicas, um tema muito difundido na época da Guerra Fria. Também, 

essa editora criava personagens de forte laço afetivo com seus leitores.  

O Homem-Aranha era um jovem pobre universitário com todo tipo de 

problemas (como conseguir pagar seu aluguel), além das dificuldades em 

relacionamentos amorosos (ARCO E FLEXA, 2007, p. 84; VIANA; REBLIN, 

2011, p. 17). Mesmo ressaltando diferenças entre tiras em quadrinhos e 

histórias em quadrinhos e as conjunturas em que foram produzidos, devem ser 

entendidos não somente como mero reflexo da sociedade, mas carregados de 

sentimentos, discursos e desejos das manifestações humanas, ao qual Hagar é 

uma importante referência. 

 Parte considerável das tiras em quadrinhos, dos quadrinhos 

underground e também das histórias em quadrinhos partilhavam dos 

movimentos e dificuldades da sociedade estadunidense, embora como 

enfatizado, não em extrema sintonia com o que acontecia na sociedade, mas 

incorporando temas e os dimensionando conforme suas propostas. Dik Browne 

congregou algumas ideias do movimento underground e ele mesmo afirmou 

que Robert Crumb, um dos mais expoentes quadrinhistas desse movimento, foi 

uma grande influência: 

Veja, eu devo a Crumb a maior influência. Acho que ele é um 

maluco e Freud o teria idolatrado (risos). Mas há uma dívida, 

assim como Chris a tem, pela mesma razão. Os undergrounds 

estavam mais interessados em técnicas do que no impacto. 

Separavam as duas coisas, e eles colocavam certa qualidade 

“primária” nas tiras e os cartunistas ficavam perdidos de 

alguma maneira. Todo mundo (nas tiras), ficou muito “liso”, 

sabe o que eu quero dizer? [...] eles estavam mais 

preocupados com a reprodução e tudo mais – como eu poderia 

descrever isso? Como algo que tinha um pouco de 

humanidade. E foi o que eu fiz com o Hagar. Mas aprendi a 

colocar algo mais em tudo. Você não deve seguir um padrão. 

Tem que ter um toque do humano no desenho [...]. 

 
O movimento underground produziu críticas às grandes editoras e aos 

syndicates. Situando-se com algum grau de afinidade em relação aos vários 
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movimentos contestadores, como o underground, Dik Browne produziu 

diversas formas de críticas, especialmente com as tiras Li e Lu e Hagar. 

Octavio Paz escreve numa conjuntura muito próxima sobre o ano de 

1968, período de muitos protestos em diferentes partes do mundo, como 

Praga, Chicago, Paris, Tóquio, Belgrado, Roma, México, Santiago e outras 

cidades, num movimento além fronteiras e que os governos atribuíram à ideia 

de conspiração vinda do exterior (PAZ, 1984, p. 200). Essa análise do 

pensador mexicano demonstra uma das dimensões da situação, ainda que 

esses eventos - de protestos e reivindicação - devam ser compreendidos em 

suas especificidades. 

 Os vários acontecimentos das décadas de 1960 e 1970, como o 

movimento hippie, a revolta estudantil de 1968, a Primavera de Praga, a 

derrota estadunidense no Vietnã e o movimento contracultural - também nos 

Estados Unidos -, sugerem uma atmosfera rica quanto a alternativas ao poder 

vigente na época, e a própria ideia de contracultura é um exemplo disso. Como 

afirma Gilberto Velho (ALMEIDA; NAVES, 2007, p. 204) a contracultura se 

constituiu no tempo e sua força maior deu-se nas décadas de 1960 e 1970. 

Antes disso, no pensamento contracultural existiam paridades com 

outros movimentos, ganhando importantes adendos. Cabe situar Hagar dentro 

desse universo de crítica às políticas governamentais e às muitas ideias 

difundidas na sociedade, com lideranças e formas de governo problematizadas 

(MARQUES, 2011, p. 106). Dik Browne selecionou determinados temas que, 

por muitos vieses, cabiam dentro de sua cuidadosa visão de mundo, como a 

própria guerra, à qual fazia severas críticas. 
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CAPÍTULO 2 

 

RENDAM-SE OU MORRERÃO: CRÍTICA AO ESPÍRITO CIVILIZATÓRIO  

 

 Um dos temas bastante trabalhado de forma crítica por Dik Browne é a 

guerra. Sua crítica em Hagar, bastante aprofundada, teve por direcionamento o 

discurso civilizatório dos Estados Unidos a outros países e suas práticas - 

como as invasões - intervenções e ideias apontando uma ideia de mundo 

dividido entre “civilizados” e “não civilizados”. 

 

2.1. GUERRA 

 

 A guerra é um tema muito forte em Hagar, redimensionada criticamente 

em que o autor incorporava eventos como a Guerra do Vietnã, a Guerra Fria e 

as Ditaduras, considerados pontos presentes em várias parcelas da sociedade. 

 Nesse período aconteciam muitas formas de contestação à política 

estadunidense, destacando-se a participação de diversos atores do ramo 

artístico e acadêmico, como o cantor inglês John Lennon frente à política de 

invasão dos Estados Unidos ao Vietnã. No ramo acadêmico avultaram-se os 

historiadores Eric Hobsbawn, Raymond Williams e Edward Thompson 

juntamente a outros na formação da chamada Nova Esquerda, contra o 

posicionamento da direita inglesa e do reducionismo que a esquerda promovia.  

Edward Thompson, inclusive, seguia um viés ligado ao pacifismo na 

conturbada conjuntura da Guerra Fria, deixando sua vida acadêmica à parte 

para atuar nos movimentos pacifistas, em que o perigo nuclear era cada vez 

mais eminente, como no provável confronto entre as duas potências da época, 

Estados Unidos e União Soviética. 

 No universo de mais de 200 tiras analisadas, a guerra aparece mais 

nitidamente em um quarto delas, embora o tema perpasse um número bem 

maior. Isso pode ser melhor verificado a seguir. 
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Figura 14: Hagar, o Horrível.  

Fonte: FSP. 16.06.1973. 

 

Morador do castelo: Não, aqui é o nº 35... Esse castelo fica lá embaixo... 

 
Nesta sequência de tiras, Dik Browne desconstruiu a ideia 

tradicionalmente aceita da importância da guerra. Como apontado na Figura 

14, o conceito de enfrentamento dos grupos humanos fica esvaziado, pois 

Hagar e seu grupo, embora belicamente em melhores condições que o inimigo, 

são enganados, gerando confusão e falta de ação, e por vezes, sua derrota. 

Outro ponto explorado pelo autor é a banalização da guerra, numa 

crítica pertinente aos efeitos acarretados às pessoas comuns. Nesse caso, o 

autor dirige sua crítica a várias guerras e intervenções que os Estados Unidos 

promoveram a outras nações. Pode-se ponderar, por exemplo, que naquela 

conjuntura essas intervenções se realizavam com certa frequência. Para efeito 

de informação, Dik Browne participou como geógrafo da Segunda Guerra 

Mundial adquirindo experiência ao trabalhar no tema, mesmo que entre essa 

guerra e outras posteriores – como no Vietnã e a Guerra Fria -, várias 

diferenças, pretensões faziam-nas distintas. 

 

 

Figura 15: Hagar, o Horrível.
 
 

Fonte: FSP. 03.07.1973. 
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Hagar: Cuidado! Isso pode ser um truque! 

Castelo [mensagem]: “Bem vindos vikings!”. 

 

O autor promove outra possibilidade de reflexão à guerra, no fato de o 

exército de Hagar ser visto comumente bem armado, inclusive muito mais que 

os outros. No exemplo apresentado na figura 15, à diferença entre os dois 

esquadrões é gritante, aludindo a uma ideia de exagero e causando estranheza 

aos outros exércitos.  

Por outro lado Hagar e seu grupo são recebidos com flores, fato gerador 

de estranheza, possivelmente como uma forma do “inimigo” desconcertar o 

invasor, ou talvez como demonstração de que a motivação da guerra está 

apenas no interesse da grande potência, ou em ambos os casos. Pode 

denotar, ainda, a dificuldade das grandes potências em entender e atender os 

apelos de paz. 

 

 

Figura 16: Hagar, o Horrível.  

Fonte: FSP. 14.08.1973. 

 

Eddie Sortudo: Ei, psg... Hagar, veja! 

 

Na figura 16, os cidadãos comuns encontram-se protegidos por muros e 

portões, mesmo destrancados, e vivem suas vidas alheios aos acontecimentos 

externos. A banalização da guerra impede ou dificulta o olhar crítico, a 

percepção de seus impactos e efeitos destrutivos. Considerado assunto de 

autoridades e de governos, e não de todos. Essa atitude de não 

questionamento legitima ao um só tempo as ações bélicas e os seus propósitos 

civilizatórios.  
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A banalização da guerra ocorreu principalmente no território 

estadunidense, pois a intervenção em outros países tornava-se “natural” e 

legitimada por várias parcelas da sociedade estadunidense. A crítica a esse 

processo civilizatório surgiu, no caso do Vietnã, por exemplo, inicialmente no 

exterior para depois ganhar força nos Estados Unidos. As denúncias no campo 

da cultura (ou da contracultura) se estenderam a diferentes linguagens e 

expressões artísticas, como música, artes plásticas e cinema. Expressaram-se 

igualmente em atos políticos como, por exemplo, a recusa dos jovens em ir 

para a guerra. 

Dik Browne critica a falta ou o pouco reconhecimento do outro. 

Exemplificado no fato do castelo, uma metáfora de conquista, estar sempre 

pronto a ser invadido, dentro dessa lógica, cabendo ressaltar que a maioria das 

ações se passa nos seus arredores.  

Ainda na figura 16, como outra proposta de reflexão, no calor da batalha 

Eddie Sortudo abre o portão de acesso ao interior do castelo e nele encontram-

se pessoas alheias ao combate, indiferentes ao caos total da guerra. Isso serve 

de crítica à indiferença das pessoas comuns à guerra e indicando a pouca 

consciência de suas responsabilidades na condução da política de estado. 

Hagar como guerreiro decide sobre como, quando e porque fazer a 

guerra. Faz parte de seu destino, ou de sua predestinação. Prescinde da 

necessidade de consultar os demais. Ao criar um personagem que é um 

guerreiro, Dik Browne define em sua parte o seu perfil: sua personalidade e seu 

papel na trama. Isso não significa que ele compartilhe de suas motivações, de 

suas convicções e de seus métodos.  

Não há em Dik Browne a preocupação em relacionar cada tira a um 

acontecimento específico, dentro ou fora dos Estados Unidos, no passado. Não 

há críticas específicas a Guerra do Vietnã: há críticas ao espírito bélico das 

autoridades estadunidenses (e de parcela de sua população) e à crença de que 

eles possuem o direito de dizer aos outros povos como devem ser no que 

devem acreditar, etc. A guerra do Vietnã, e mais recentemente a Guerra do 

Iraque, se enquadram nessa ideologia e ao criticá-la, Dik Browne esta 

criticando tais guerras. Pode-se pensar em outras ações intervencionistas 

realizadas pelos Estados Unidos. A crítica se estende a todas elas, como o 
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bloqueio a Cuba e o apoio às ditaduras latinas americanas e por extensão, as 

suas intervenções futuras. 

 

 

Figura 17: Hagar, o Horrível.  

Fonte: FSP. 30.10.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Rendam-se ou morrerão de fome! 

Terceiro quadro [Hagar]: Engraçadinho! 

 

 Na ilustração 17, Hagar recebe uma torta no rosto numa irônica resposta 

da ameaça de fome ao inimigo. Hagar é ridicularizado pelo oponente, 

produzindo o riso ambivalente que satiriza, ridiculariza o poder e produz 

reflexão. Outro ponto a destacar, em relação à fome, é de uma prática 

comumente utilizada na guerra, como forma de derrotar o opositor. 

A problemática levantada por Dik Browne situa-se em seu presente, não 

se limitando unicamente a reprisar o que viu ou experienciou, e sim como um 

dos atuantes no momento em que tais críticas poderiam ser associadas aos 

diversos eventos conjunturais de então. Deve-se ressaltar a importância do 

papel da linguagem em Hagar, utilizada por Dik Browne para transmitir sua 

mensagem. Segundo Raymond Williams, 

a linguagem deve ser vista então como um tipo persistente de 

criação e recriação: uma presença dinâmica e um processo 

regenerativo constante. Mas essa ênfase também pode 

movimentar-se em direções diferentes. Pode associar-se 

razoavelmente com a ênfase sobre o todo, a prática 

indissolúvel, na qual a “presença dinâmica” é o “processo 

regenerativo constante” seriam formas necessárias da 

“produção e reprodução da vida real” concebida de modo 

semelhante (WILLIAMS, 1979, p. 19). 

 

A linguagem deve ser entendida como um processo dinâmico, móvel, 

em constante criação e com vários significados, mutáveis conforme o tempo. 
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Como Raymond Williams aponta, a linguagem acontece em direções 

diferentes, gerando significados múltiplos, considerada um processo também 

ativo dentro das sociedades, capaz inclusive de facilitar o acesso a 

determinados assuntos. Língua e linguagem ao mesmo tempo que expressam 

aspectos ideológicos e sistemas de valores estratificados da sociedade abrem 

espaço para a produção do novo, e seu caráter a um só tempo constituído pelo 

social e contundente ao social é capaz de produzir novos sentidos, provocar 

reflexão e crítica sobre a realidade dada. 

Entender o aparelho linguístico em Hagar significa maior facilidade de 

compreendê-lo, confirmando-o como um dos meios de comunicação ativo, não 

somente no campo conceitual. O tema guerra, nesse entendimento pode ser 

melhor abarcado quando o esquema de linguagem adotado por Dik Browne se 

refere às guerras daquela conjuntura, não como reflexo ou descrição da 

realidade, mas a partir de como o artista imagina o ocorrido, aludindo de modo 

provavelmente menos explícito aos muitos movimentos sociais que criticavam 

a guerra.  

Outro mecanismo adotado por Dik Browne, em comparação mais direta, 

é o tipo de enquadramento, neste caso mais próximo ao modelo teatral, em 

que os personagens entram e saem de cena como se estivessem atuando 

numa peça, diferente do esquema cinematográfico de cenários grandiosos e 

mudanças de plano de expressão realista. É interessante apresentar, nessa 

linha de pensamento, o que o historiador Ernst Gombrich chama de arsenal do 

caricaturista: os recursos do tópico e do permanente, a alusão da passagem e 

a caracterização duradoura, as chamadas metáforas naturais e universais, 

além da capacidade do desenhista inflar mitos e desmontar ideias 

(GOMBRICH, 1999, p. 130). 

A própria caracterização dos personagens, constituídos como 

“guerreiros” diz muito sobre as intenções do autor, pois Hagar é um líder que 

não consulta ninguém, tenta resolver seus problemas sozinho, e em muitos 

momentos, o sentido de guerra para ele é confuso, tema não aberto para 

discussão. O fato de Dik Browne criar um personagem afeito a guerras, 

participante e incentivador, não indica a simpatia do autor com tais políticas e 

visões. Neste caso, ocorre o oposto: ao usar sua tira para falar de guerra Dik 

Browne a crítica, oferecendo outras possibilidades de compreensão e 
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questionamento, redefinindo quem são civilizados e não civilizados. Institui-se 

também uma inversão, pois os europeus, tradicionalmente apontados como 

“civilizados”, em Hagar são considerados “bárbaros”. Em outras situações a 

civilização de que são portadores não interessa aqueles que consideram 

bárbaros, como é o caso de Hagar na tira 18. 

 

 

Figura 18: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 18.07.1973. 

 

Na tira acima Hagar assume uma atitude de desprezo pelo presente que 

o irmão Olavo vem lhe trazer, colocando a civilização como um objeto que 

pode ser descartado, como um entulho. Assim, o autor procura mais uma vez 

desconstruir a ideia de divisão de mundo entre civilizados e não civilizados, 

ainda muito presente nos anos 70. No mundo real, a missão civilizatória 

assumida pelos Estados Unidos conta com o apoio de políticos, conservadores, 

parte da Igreja, militares e setores empresariais. Na ficção, o irmão Olavo é um 

personagem religioso, e como tal tem um papel ativo nesse processo. 

O pouco, ou a falta total de reconhecimento do inimigo é um dos 

assuntos abordados por Dik Browne constantemente, dentro do tema geral da 

guerra. A pouca informação do personagem Hagar sobre o inimigo auxilia o 

autor no esboço de algumas problematizações, como observado a seguir: 
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Figura 19: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 16.10.1973. 

 

Eddie Sortudo: Esqueça este... Só lhe trará problemas com a lei... 

 

Uma ideia explorada refere-se ao anacronismo que, como mostrado na 

tira 19, é só aparente, pois as várias placas de advertência para não invadirem 

o castelo causa estranhamento ao leitor, reforçadas ainda pela fala de Eddie 

Sortudo (“Esqueça este... só lhe trará problemas com a lei...”). Os 

anacronismos em Dik Browne devem ser entendidos como elementos de 

humor, nunca como incoerência ou ignorância a respeito do período medieval 

ou da história dos vikings.  

Situações semelhantes a essa jamais aconteceriam no período 

medieval, pois aludem a relações enfrentadas pelos “modernos” invasores, 

como as leis internacionais que dificultam ou facilitam ações bélicas. No âmbito 

da política interna americana, a exclusão e a repressão de determinados 

grupos era legitimado por leis, não se reconhecendo esses grupos como 

portadores dos mesmos direitos de outros (os brancos). 

 

 

Figura 20: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 18.10.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Rendam-se ou morrerão! 

Primeiro quadro [Porta]: Nunca! 

Terceiro quadro [Hagar]: Neste caso tem um quarto para alugar por esta noite? 
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Figura 21: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 14.12.1973. 

 

Primeiro quadro [Sortudo]: Acho que é tarde para pedir desculpas... 

 

Nas tiras 19, 20 e 21 o inimigo também é pouco reconhecido, uma vez 

que a atitude dos invasores é normalmente frustrada. Como destacado na 

figura 20, ao não conseguir que o inimigo se renda o personagem central, 

Hagar, tenta disfarçar o medo da derrota diante da resistência. O humor 

desenvolve-se na metáfora do recuo do exército e seu ímpeto de conquistas 

por motivos considerados banais, ou seja, por causas fora de ordem entre 

aqueles que pudessem ocasionar o recuo do exército. É significativo salientar 

que naquela conjuntura as flores denotavam a ideia de humanização do inimigo 

(SANTORO, 2007, p. 223), dentro dos atributos que o jardim possui, 

intimidando-o. Hagar desconsidera a possibilidade de igualdade entre homens 

e mulheres no jogo político e nas ações bélicas. 

 

 

Figura 22: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 12.01.1974. 

 

Primeiro quadro [Rei]: Vocês nos saquearam mês passado! 

Segundo quadro [Hagar]: Veja nos registros! 

Segundo quadro [Eddie Sortudo]: É mesmo... 
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Terceiro quadro [Hagar]: Sou um viking... não um contador! 

 

 

 

Figura 23: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 20.07.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Rendam-se ou morrem! 

Segundo quadro [Mulher]: Pare de gritar e saiam do jardim senão vai esquentar! 

Terceiro quadro [Hagar]: Quando o homem da casa voltar nós voltamos também! 

 

Hagar é um guerreiro do mundo ficcional que compartilha com os 

generais do mundo real a arrogância e o desrespeito aos direitos dos inimigos 

de guerra. Nessas circunstâncias todos podem vir a ser inimigos dependendo 

das razões do poder hegemônico. 

Na construção artística de Dik Browne, Hagar, representante do poder 

hegemônico é um grande trapalhão. Rir dos poderosos ou satirizá-los é uma 

forma de desconstruir seus discursos autolegitimadores, de despir a falácia de 

seus propósitos e apontar na direção do reconhecimento dos povos 

ameaçados ou invadidos. Trazer à tona indícios de resistência desses povos à 

ação do agressor ou ressaltar seu caráter pacífico tem importante significado 

político.  

 
 

 

Figura 24: Hagar o Horrível. 
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Fonte: FSP. 11.08.1973. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Esta aldeia é muito pacífica. 

Primeiro quadro [Hagar]: Claro... 

Segundo quadro [Hagar]: Quem seria louco de começar uma briga nessa vizinhança? 

 

Causa estranheza ao leitor, como demonstrado na tira anterior, entender 

que a paz na aldeia é patrocinada por grupos fortemente armados, numa 

alusão da violência como recurso à paz. Naquela conjuntura a paz era pautada 

nos acordos que as duas potências da época, Estados Unidos e União 

Soviética produziam na conhecida política da Paz Armada. 

Essa ideia encontra fundamento na afirmação do historiador inglês Eric 

Hobsbawn no conhecido livro A Era dos Extremos, que se refere ao século XX 

(mais especificamente o período de 1914 até 1991) como uma era de extrema 

violência, pois em sua análise as duas guerras mundiais e os diversos conflitos 

espalhados nos cinco continentes foram os mais violentos da experiência 

humana na Terra33, sendo os Estados Unidos um dos países mais envolvidos. 

A crítica ao outro faz-se melhor compreendida pela ideia de alteridade, 

pois é a partir do outro que se pode reconhecer a si mesmo, e nesse caso, Dik 

Browne explorou as situações alusivas à incapacidade de Hagar sobre a 

intolerância com quem é diferente: Hagar não compreende nem respeita o 

inimigo em sua diversidade e direito. 

Destaca-se também a arte, e nesse caso sua potencialidade, na 

capacidade de misturar várias temporalidades sem o compromisso de estar 

“certa” ou “errada”. O fato de trabalhar com temporalidades distintas, 

aproximando tempos e juntando ideias compreendidas como diferentes, ou 

propondo algo divergente do todo, desobriga de apresentar a realidade tal qual. 

Afirma Jorge Coli: 

Uma das características de sua concepção [das artes] é que 

tenta instaurar uma história das formas independente da 

história. Nada de sociologia, de psicologia, de relação entre 

arte e história. As formas possuem suas leis próprias de 

transformação no tempo, que só podem ser encontradas na 

                                                             
33

 Um exemplo que ajuda a explicar esse grau de violência é uma estimativa de 187 milhões de 
pessoas mortas envolvidas com a guerra, equivalente a um décimo da população de 1900. O 
período entreguerras é chamado por ele de Era da catástrofe, e o período que se inicia no fim 
da Segunda Guerra Mundial e início da década de 1970, de Era de ouro (HOBSBAWN, 1995). 
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busca da própria forma. O tempo da história da arte é assim 

autônomo, e possui leis específicas (COLI, 1981, p. 59). 

 

Segundo Jorge Coli, a arte não deve ser sentida e vivida em 

comparação direta ou inquebrantável com a história, pois possui forma própria, 

leis específicas e liberdade em relação à conjuntura de sua criação. Essa 

flexibilização da arte em relação à realidade reforça algumas especificidades, 

podendo-se afirmar que transcende o tempo e o espaço e mais 

especificamente, a sua própria cultura. Entender Hagar como um estudo do 

passado e tentar encaixá-lo nisso, imaginando-se uma rigorosa investigação 

científica sobre os vikings implica perder várias de suas propriedades mais 

significativas, como a forma de apresentação do passado pela mente do artista, 

e também como reflexão sobre a realidade, gerando significados fora de suas 

propostas.  

Segundo Canclini (2011, p. 348) as artes se desenvolvem nas fronteiras 

com outros tipos de artes, como canções intercambiadas entre vários povos, 

numa constante e enriquecedora forma de construção quanto ao seu aspecto. 

Nesse ínterim, as artes estão em consistente concepção e não devem ser 

entendidas unicamente em sua singularidade. 

Algumas motivações da guerra em Hagar são mais perceptíveis, como 

os botins (a procura por tesouros alheios, denotando motivação econômica), a 

conquista (a afirmação de domínios) e a glória (a fama adquirida ao se 

conquistar tesouros e derrotar inimigos, mesmo com a batalha teoricamente 

ganha e comumente apresentada como “difícil”). Na maioria de seus saques, 

Hagar é sempre “derrotado”, pois não consegue reconhecer seus inimigos. 

Sempre surpreendido pelas circunstâncias do momento, o personagem denota 

pouca capacidade estratégica. Devido a sua arrogância, mesmo quando recua, 

nunca admite a derrota. 

 

2.2. BRINCANDO COM ESTEREÓTIPOS: FRANÇA E INGLATERRA 

 

Segundo Paulo Ramos, nos quadrinhos são utilizados estereótipos para 

facilitar a identificação de personagens e temáticas, sendo que os estereótipos 

são também construções das mentes autorais. Adiciona-se a essa ideia que o 
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desenho humorístico de forma geral trabalha com estereótipos, mesmo quando 

o propósito é desconstruí-los. Assim, afirma Paulo Ramos: 

O relevante, a nosso ver, é que o produtor da história tem 

estereótipos em mente na hora de compor um personagem. Os 

rótulos são utilizados para facilitar o processo de identificação 

da figura representada, de modo a tornar mais acessível à 

narrativa para o leitor, isso diz muito ao leitor no 

acompanhamento da história. Personagens cômicos tendem a 

possuir falhas de comportamento e um aspecto visual mais 

caricato, recurso muito utilizado nas tiras cômicas (RAMOS, 

2007, p. 205). 

 

 O uso de imagens, para Jesús Martín-Barbero, desde a Idade Média é 

familiar às classes populares, sendo consideradas “o livro dos pobres”, dado 

que os textos escritos eram de difícil decodificação (MARTÍN-BARBERO, 2009, 

p. 158; GOMBRICH, 1999, p. 130). 

 A identificação de estereótipos usados pelo autor requer alguns 

cuidados: primeiro estabelecer a diferença entre a criação de estereótipos não 

só para facilitar o processo de identificação da figura representada, mas 

também para possibilitar as frequentes desconstruções desse mesmo 

personagem. Permitir também ao autor brincar com as possíveis nuances e 

ambiguidades do personagem ou das situações por ele criadas. 

Na Antiguidade, os gregos e posteriormente os romanos denominavam-

se de bárbaros aos povos que consideravam estranhos ou inferiores. Não há, 

metodologicamente, preocupação em relacionar cada tira com os 

acontecimentos daquela conjuntura. 

A sequência de tiras adiante se refere mais explicitamente a dois países 

europeus: França e Inglaterra. 

 

França 
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Figura 25: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 05.09.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Conseguimos! Conseguimos! Ludibriamos os espertos franceses! 

Segundo quadro [Hagar]: Puxa... Que modo sujo de livrar-se dos gatinhos... 

 

 

Figura 26: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 19.12.1973. 

 

A França é apresentada, assim como a Inglaterra, com determinadas 

características. A primeira, e possivelmente a mais explorada é o estereótipo 

de país civilizado, detentor de “cultura” e requinte, com qualidades intelectuais 

(“Os espertos franceses”) embasados no fato de lá terem surgido vários 

pensadores de renome internacional, como políticos, filósofos e historiadores. 

Do mesmo modo que os ingleses, os franceses foram responsáveis pelo 

discurso que separava os povos entre civilizados e não civilizados, em sua 

expansão por outros territórios (SAID, 2007), e Dik Browne em Hagar busca a 

imagem da França como um lugar desenvolvido, diferente da Inglaterra. Existe, 

inclusive neste caso qualidades invertidas. De um modo geral, Dik Browne ao 

expor algumas características pouco difundidas dos países europeus 

desconstrói a ideia de “supremacia cultural” europeia, notadamente França e a 

Inglaterra. 

Inglaterra 
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Figura 27: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 02.11.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: É a sua primeira visita a Inglaterra? 

Primeiro quadro [Soldado]: Sim... que tal o país? 

Segundo quadro [Hagar]: Bem... se você gostar do tempo adorará a comida. 

 

 

Figura 28: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 06.02.1974. 

 

Primeiro quadro [Velho]: Que tal Londres? 

Primeiro quadro [Hagar]: Horrível... Só vi o fog! 

Segundo quadro [Velho]: Pelo menos não voltou de mãos vazias! 

 

O estereótipo construído por Dik Browne sobre esses dois países segue 

um modelo tradicionalmente difundido pelas sociedades ao atribuírem 

determinadas características a certo país. No caso da Inglaterra, Dik Browne 

empregou algumas características, como pode ser observado nas figuras 27 e 

28, em que o clima inglês é representado normalmente como desagradável, 

também a comida (“Bem... se você gostar do tempo, adorará a comida”) e o 

fog34. Nesse ínterim a Inglaterra é apresentada como um país deprimente. 

 

 

                                                             
34

 Tipo de nevoeiro ocasionado pelo intenso uso da queima de combustíveis fósseis, muito 
comum e famoso em Londres. 
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Figura 29: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 13.08.1973. 

 

Primeiro quadro [Honi]: Pobre pai... É tão sensível... Ele fica sempre tão deprimido após cada 

ataque dos ingleses. 

Segundo quadro [Helga]: Acha que ele está deprimido? Devia ver os ingleses! 

 

 

Figura 30: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 10.05.1974. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Você viajou e não voltou carregado de cerveja inglesa? 

Segundo quadro [Helga]: Bem! Orgulho-me de você! 

Terceiro quadro [Hagar]: Eu também... Trouxe um mestre cervejeiro! 

 

 Se o clima e a péssima comida deixaram deprimidos o conquistador 

(Hagar), a cerveja foi reconhecida por sua qualidade. A expropriação da cultura 

gastronômica se expressa no fato extremo de trazer acorrentado, contra sua 

vontade, um mestre cervejeiro. Dizer em “casa” que deixam os ingleses ainda 

mais deprimidos do que ele, é um ato de fanfarronice de Hagar: colocar os 

agredidos em situação de inferioridade ou de derrota. Nesse caso não há 

alusão ao famoso bom humor inglês, como pode ver observado nas figuras 29 

e 30. 

Outra questão pauta-se no fato de que durante a Idade Média os vikings 

saqueavam constantemente as Ilhas Britânicas (assim como outras partes da 

Europa) e nisso Dik Browne adiciona sua crítica, pois esta estratégia de 

invasões a Inglaterra recai sobre a ideia de um país constantemente invadido. 

O anacronismo é mais uma vez aparente, pois este país é também, na 

conjuntura de 1970, um país à parte da política mundial, sem o mesmo vigor de 

séculos anteriores, que entre as duas guerras mundiais perdeu espaço no 
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cenário mundial. A reflexão demonstra mudança de posição da Inglaterra no 

cenário mundial, antes um país “civilizador” e agora como qualquer outro.  

  

2.3. A CIVILIDADE 

 

 O termo civilidade, mais específico do que cultura e civilização, envolve 

formas de conduta (o comportamento à mesa, por exemplo), e também de boa 

convivência, modos de constituição de pertencimento a grupos ou classe. Esse 

ponto é explorado na sequência abaixo Dik Browne brinca com os diferentes 

sentidos da palavra bárbaro. 

 

 

Figura 31: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 03.08.1973. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Tem de comer como um bárbaro? 

Segundo quadro [Hagar]: Não ouviu? Tire os cotovelos da mesa! 

 

 

Figura 32: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 10.11.1973. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Quer dizer ao seu filho que é importante lavar as mãos antes de 

comer? 

Segundo quadro [Hagar]: Para segurar melhor os alimentos? 
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Figura 33: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 07.12.1973. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Você é um bárbaro completo! 

Segundo quadro [Hagar]: Obrigado! 

Terceiro quadro [Helga]: Eu sempre esqueço. 

 

Dik Browne atribui vários significados ao termo bárbaro, o que lhe 

permite brincar com a palavra e criar variedades de situações. A palavra 

bárbaro é atribuído o significado de não ter civilidade, não comportar-se 

adequadamente a mesa (figura 31) e não seguir os preceitos de higiene (figura 

32). Novamente, na figura 31 o jogo de autoridade entre Hagar e Helga indica 

já uma quebra de autoridade do chefe de família. Ao ser repreendido pela 

esposa, Hagar tenta salvar sua autoridade paterna e de chefe de família 

gritando com o filho. 

O uso da palavra bárbaro por Helga (Figura 33) se refere à falta de 

civilidade do marido, isto é, seu comportamento é contrário às regras de 

distinção vigentes na sociedade contemporânea, adotando-se nisso um duplo 

sentido. No primeiro, alude ao uso corriqueiro da palavra indicando ausência de 

bons modos, e no segundo aponta para uma prática usual de resistência das 

classes populares e dos oprimidos de assumir, como Helga, de forma 

teatralizada, a condição de bárbaros e incivilizados, dando visibilidade ao 

preconceito de que é alvo. É uma forma de rir do opressor ao rir de si mesmo, 

entendido como uma prática usual de resistência. 
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Figura 34: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 06.04.1974. 

 

Na tira 34, originalmente publicada nos Estados Unidos na véspera de 

Natal (24.12.1973), aparece Hagar e seu exército se alimentando 

“barbaramente”, como depreendemos pelos símbolos plásticos da tira.  

O banquete dos personagens, numa possível referência aos banquetes 

da época natalina, não é interrompido nem quando lança-se um pote com 

nabos acertando o rosto de Hagar diretamente. Dik Browne explorou algumas 

possibilidades, como a ideia dos “iguais”, ou seja, se nas tiras anteriores foi 

problematizada a ideia do bárbaro, como aquele que não sabe se portar 

educadamente à mesa, agora essa ideia apresenta-se de outra forma, em que 

Hagar e seu grupo se comportam todos igualmente. Deste modo, a situação 

gera reflexões, pois o sentido de bárbaro perde razão na igualdade, tornando-

se um discurso vazio.  

A polidez das classes dominantes atua como forma de diferenciação 

social. Quem esta no poder, frequentemente, utiliza-se da polidez para 

distanciar-se daqueles (indivíduos, grupos ou classes sociais) que considera 

hierarquicamente inferiores. Seus padrões de comportamento são inseparáveis 

de certos rituais: gestos, modos de vestir, de falar apropriados as diferentes 

circunstancias e lugares. À mesa, é exigida a observância de rígida etiqueta, 

como o uso apropriado de louça, de copos, talheres, escolha de ignorâncias de 

acordo com o tipo de refeição. Nessas sequências Dik Browne possibilita o 

questionamento de tais valores, associados a uma ideologia de classe e a 

suposta superioridade europeia e não a internalização de uma condição de 

inferioridade por parte de Helga e Hagar. 

No estudo produzido por Maria Pires a respeito dos quadrinhos do 

desenhista brasileiro Henfil, afirma-se que a forma cômica: 
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É um humor que apresentava uma profunda preocupação em 

ser identificado como político e engajado, com um teor 

intensamente corrosivo e cuja força agressiva se destaca, 

sobretudo, quando o contextualizamos no interior do debate 

político e moral do período em estudo (PIRES, 2010, p. 18). 

 

Longe de um tipo de humor inoperante em reflexões pertinentes, os 

quadrinhos de Henfil podem ser compreendidos como instrumento crítico do 

período ditatorial que o Brasil passava. O estudo produzido pela autora possui 

paralelo com a análise desenvolvida nessa dissertação, pois embora distintos 

espacialmente, esses quadrinhos apresentam muitas semelhanças, como as 

críticas por uma via mais sofisticada a determinados grupos e estratos da 

sociedade pelo humor, destacando-se nos dois a inserção de propostas de 

reflexão e sugestões de futuro, normalmente apontado para sociedades mais 

igualitárias do ponto de vista humanístico. Maria Pires explorou como foram 

abordados alguns temas em Henfil, como a seca do nordeste que a Ditadura 

Civil Militar enfatizava menos em comparação a outras áreas. 

Francisca Pires ainda problematiza o chamado “vazio cultural” com a 

promulgação do AI-5 naquela conjuntura, sendo ressaltado que, artistas de 

diversas áreas ao invés de se renderem exploravam outras (e novas) formas 

de arte, valendo-se nesse caso da capacidade de fazer fluir seu trabalho, 

considerado por alguns como um dos mais criativos períodos inventivos do 

Brasil. Para Francisca Pires: 

Dessa forma, o humor desmontou discursos, destronou 

instituições e seus representantes, ao mesmo tempo em que 

buscou reconciliar e reintegrar seus leitores através da 

suspensão do medo e do mito, adquirindo um caráter 

regenerador (PIRES, 2010, p. 51). 

 

A partir do grupo do Alto da Caatinga compreendemos as referências 

aos problemas regionais vividos nas várias contradições nacionais que Henfil 

brilhantemente explora. Outro ponto importante a essa temática é o episódio de 

censura dos quadrinhos influenciado pelos estudos do teuto-estadunidense 

Fredric Wertham e de outros, como Gerson Legman, que serviu de base para a 

imposição de um selo35 de uma crescente mobilização anticomics nos Estados 

Unidos. No Brasil, ao longo das décadas de 1940 e início de 1950 ocorreram 

                                                             
35

 Código Comum, em 1948 nos Estados Unidos, também chamado de Comics Code Authority. 
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várias investidas aos quadrinhos, como as tentativas de implantação da Lei 

Federal de Censura (1944/1948/1950), que por extensão resultou no Código de 

Ética dos quadrinhos produzidos no Brasil a partir de 1961 (JUNIOR, 2004, p. 

343). Essas leis demonstram como os quadrinhos foram alvo de intensas 

investidas contra sua produção e difusão, além da perseguição aos quadrinhos 

estrangeiros publicados no Brasil. Trabalhar ou ler quadrinhos era considerado 

ato pouco recomendado naquele momento, mesmo existindo discursos em prol 

dos quadrinhos, como o do sociólogo Gilberto Freire. 

 

 

Figura 35: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 17.01.1974. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Parem de reclamar! Avante! 

Segundo quadro [Hagar]: Se conseguirmos, entraremos na história!!! 

 

Pode-se imaginar também o papel que os grandes feitos ocupam na 

historiografia mais tradicional em que costumeiramente destacam-se os 

acontecimentos “dignos de nota”, realizados por “grandes” personagens como 

acontece na tira, pois só com grandes eventos (como metaforicamente mover 

castelos) pode-se entrar na história. O autor destaca na tira acima a ideia de 

vulnerabilidade do castelo, que em Hagar existe para serem conquistados  

Outra possibilidade, partindo dessa linha de raciocínio, é o fato dos 

chamados grandes feitos não poderem ser considerados como tal, pensando-

se que a vulnerabilidade do castelo indica que ele pode ser puxado, pois se 

encontra sem proteção ou solidez. O castelo em Hagar pode ser representado 

com um personagem à parte, pois ele é sempre visto como algo a ser 

alcançado, considerando que é sempre um dos focos dos saques. 
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Até aqui, debatemos alguns temas ligados à guerra que forneceram a 

base para este capítulo, e como Dik Browne pôde construir suas 

problematizações e pretensões, pela ótica de quem estava ligado a uma 

movimentada conjuntura, registrando sua visão desse mundo, e através de sua 

arte quis apresentar um universo alternativo, mais igualitário e menos rígido ou 

padronizado. Muitas dessas práticas são também abordadas no próximo 

capítulo: o cotidiano. 
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CAPÍTULO 3 

 

O QUE HÁ DE NOVO: O COTIDIANO  

 

 Um dos temas mais valorizados por Dik Browne em Hagar é o cotidiano, 

entendido neste caso não apenas na esfera de um bairro ou das cenas 

familiares, mas num âmbito ampliado, político e social. No universo das tiras 

analisadas para este estudo, que equivalem ao primeiro ano de publicação de 

Hagar, o tema faz-se presente sempre. 

 O cotidiano para Agnes Heller atrela-se à história: constitui área repleta 

de tensões, espaço de transformações sociais que afetam as pessoas comuns, 

que pouco percebem tais mudanças. O cotidiano em Hagar pode ser 

compreendido a partir desta ótica, em que as mudanças da sociedade nos 

anos de 1960 e 1970 são problematizados de forma crítica e bem humorada. O 

cotidiano também serve de estratégia para o autor abordar temas como guerra 

e paz, relações familiares e de gênero, poder e contrapoder, questões éticas e 

políticas, entre outros assuntos.  

Na análise crítica realizada neste estudo de Hagar, Dik Browne optou 

por não referenciar explicitamente pessoas ou eventos: em sua tira as ideias 

mais criticadas estavam em circulação naquela conjuntura, assim como 

valores, formas de comportamento, relações sociais, decisões políticas, etc., 

conferindo a Hagar maior sutileza na problematização destes temas. Por outro 

lado, as tiras indicam maior flexibilidade e aceitação em periódicos, ao passo 

que a divulgação de uma série de tiras “vikings” seria menos comprometedora 

que uma referente a governos específicos. 

 

 

Figura 36: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 30.03.1974. 
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Na Figura 36, semelhante a cena de uma batalha, Hagar e os outros 

personagens estão literalmente lutando para fazer as compras de Natal. Essa 

tira, rica em detalhes, foi publicada uma semana antes do Natal (18.12.1973) e 

Dik Browne quis com ela, provavelmente, criticar o consumo desenfreado que a 

maioria das pessoas assume quando chega esta data, numa alusão às 

batalhas. 

 

 

Figura 37: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 13.04.1974. 

(Originalmente publicada em 31 de Dezembro) 

 

 

 

Figura 38: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 17.04.1974. 

(Originalmente publicada em 1º de Janeiro) 

 

Amiga: Ótima festa... quer uma ajuda na limpeza? 

Helga: Oh, não... vou deixar tudo como está até amanhã de manhã! 

 

 A tira 37, originalmente publicada nos Estados Unidos no último dia de 

1973 (31.12.1973) induz a outras referências, como alguns fatos políticos a 

exemplo do escândalo político do governo de Richard Nixon e a Guerra do 
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Vietnã, dois assuntos muito evidentes naquele ano. Na sequência, a tira do dia 

posterior (01.01.1974) mostra Helga limpando a bagunça do dia precedente. 

Rica em possibilidades de interpretação, o autor trabalhou com o conturbado 

ano de 1973, em que ocorreram vários tipos de eventos políticos, guerras, 

invasões e problemas econômicos (como a crise do petróleo). As falas de fim 

de ano realimentam os desejos de que o novo ano traga dias melhores e novas 

perspectivas. 

 

3.1. HAGAR: FANFARRÃO E ALIENADO 

 

Problematizando o cotidiano, Dik Browne crítica várias parcelas da 

sociedade, assim como os próprios movimentos políticos. Um subtema 

escolhido a partir do tema cotidiano para este capítulo é Hagar enquanto 

fanfarrão, com pouca sintonia aos acontecimentos de sua época, normalmente 

surpreendido pelos acontecimentos de sua aldeia, sempre o último a conhecer 

as novidades. Na sequência abaixo, o autor explora esta temática: 

 

 

Figura 39: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 07.09.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Que lista de compra é essa? Cerveja inglesa... Melões persas... 

Pato polar... Côcos... 

Segundo quadro [Hagar]: Para conseguir tudo isso, terei de ficar fora mais de um ano! 

Segundo quadro [Helga]: Não se esqueça dos côcos... 

 

A partir da “lista de compras” apresentada por Helga, o autor traça uma 

interessante cartografia de guerra, invasões e saques: trata-se de mercadorias 

de diferentes países e continentes. Sem faltar à alusão as tão propaladas 

consumistas femininas. 
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Figura 40: Hagar o Horrível. 

Fonte: FSP. 23.06.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? 

Primeiro quadro [Helga]: Bom, deixa ver... O Império Romano caiu... a idade das trevas 

começou em junho... O rei Clóvis converteu os francos... Os hunos saquearam a nossa aldeia 

e o teu velho cachorro teve filhotes. 

Segundo quadro [Hagar]: Oba! Filhotes! 

 

 

Figura 41: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 09.10.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Olá! O que há de novo? 

Primeiro quadro [Helga]: Adivinhe! 

Segundo quadro [Hagar]: Foi ao cabeleireiro? Não... está de vestido novo? Não... 

Terceiro quadro [Hagar]: Desisto... o que há de novo? 

 

Na figura 41, após longa ausência do ambiente familiar, Hagar não 

consegue reconhecer o seu próprio lugar destruído, inclusive insistindo com 

Helga repetidas vezes sobre o que tinha acontecido. Hagar depreende pouca 

ou nenhuma importância aos acontecimentos, por mais importantes ou graves 

que fossem, mesmo aqueles que provavelmente afetariam a vida política em 

vários aspectos ou dimensões. Aparece como um personagem alienado, 
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desatento às mudanças e pouco capaz de reavaliar a situação e suas metas, 

estando indiferente às alterações conjunturais e catástrofes. Neste caso, talvez 

exista uma analogia quanto a preocupações políticas no campo internacional, 

vivenciadas no doméstico, sendo que nessa cena, do cotidiano destes dois 

personagens alude a políticas globais como o perigo nuclear, tema abordado 

mais explicitamente no capítulo anterior. 

 

3.2. DIFERENÇAS ENTRE OS GÊNEROS 

 

No cotidiano dos personagens, Dik Browne trabalhou novas formas de 

organização e existência dos gêneros, demonstrando como as relações entre 

homens e mulheres se modificavam, significando, nesse caso, que as 

mulheres, junto de outros grupos conquistavam espaços antes do universo 

masculino, forçando-os a assumirem diferentes formas de convivência e 

arranjo. Dik Browne, portanto, propõe uma maior aproximação entre esses 

grupos no tocante à igualdade entre os papéis, desenhando personagens que, 

em seus discursos e ações estão em concordância com as transformações 

conjunturais estadunidenses, presentes também em outros países. 

Na sequência abaixo, Dik Browne problematiza e desconstrói varias 

ideias sobre os gêneros masculino e feminino. 

 

 

Figura 42: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 18.06.1973. 
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Figura 43: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 06.11.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Nada de lágrimas! O dever me chama! O mar me espera! E também 

o inimigo... 

Segundo quadro [Hagar]: Adeus! 

Terceiro quadro [Hagar]: Adeus! 

Terceiro quadro [Helga, Honi, Hamlet]: tchau. 

 

Na Figura 42 Hagar após longa bravata não é reconhecido como uma 

figura importante, sendo atribuído a ele levar o lixo para fora de casa e na 

figura seguinte (43) mais uma vez não é reconhecido por seus familiares como 

importante, recebendo um simples tchau após seu discurso eloqüente. Nessas 

tiras Hagar não é entendido por Helga nem por seus filhos como uma figura 

“gloriosa”, digna de atenção. Dik Browne não alude diretamente aos 

acontecimentos históricos e aos personagens neles identificados. 

 

 

Figura 44: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 25.10.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Já não consigo nem levantar este halter! 

Primeiro quadro [Helga]: Comece por algo mais leve! 

Segundo quadro [Hagar]: O que? 

Segundo quadro [Helga]: As roupas no chão! 
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Na tira acima, Hagar é alvo de zombaria de Helga, numa alusão às 

alterações comportamentais de gênero, demonstrando o quanto perdeu espaço 

em referência a sua esposa. A alusão às roupas caídas ao chão identifica uma 

típica reclamação das mulheres aos homens, decorrente de recusa das 

mulheres em desempenhar todas as funções domésticas, exigindo dos maridos 

sua parte nos trabalhos do lar. 

 

 

Figura 45: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 05.07.1973. 

 

A crítica em relação aos papéis de gênero marca a tira, especialmente o 

modo como Dik Browne coloca Helga em alusão as mulheres, naquela 

conjuntura destacando-se na busca por direitos e melhores condições de vida, 

ressaltando a importância de ocupar posições tradicionalmente atribuídas aos 

homens. Na figura 45, no diálogo dos personagens, subentende-se que Hagar 

está sob o jugo de Helga, postando-se sentado, imóvel e chateado, intimidado 

pela presença dela. 

 

 

Figura 46: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 11.07.1973. 
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Primeiro quadro [Hamlet]: Os 7 pecados capitais são: avareza, luxúria, ira, gula, inveja, 

preguiça e orgulho! 

Primeiro quadro [Hagar]: Eu não tenho orgulho! 

Terceiro quadro [Helga]: Bem... 6 em 7 até que não está tão mal! 

 

Na figura 46 Hagar afirma para Hamlet que dos sete pecados capitais o 

orgulho está alheio às suas características, sendo a referência a estes pecados 

desprovida de conotação religiosa. Extraímos desta tira, com base em ideias 

levantadas do personagem principal, que o orgulho é talvez o único, em 

alguma, instância ligado à noção de virtude ou qualidade, algo desejável ou útil 

- como solidariedade, generosidade, respeito e educação -, sendo essas novas 

configurações seguidas pelas famílias, em que Hagar não consegue se situar 

(“Bem... 6 em 7 até que não está tão mal!”). 

 

 

Figura 47: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 30.11.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Acha mesmo que vai funcionar? 

Primeiro quadro [Helga]: Tenho certeza! 

Segundo quadro [Helga]: A fórmula mágica o protegerá de flechas e pedras, trará boa sorte e 

evitará a calvície! 

Terceiro quadro [Helga]: As coisas que tenho que inventar para ele tomar banho! 

 

Na figura 47 Helga inventa uma história para fazer Hagar tomar banho, 

prometendo-lhe algumas coisas. Ele é mais uma vez enganado ao acreditar 

numa história qualquer, dado que isso jamais deveria ser aceito por um 

guerreiro. Helga age em algumas circunstâncias como uma mãe lançando mão 

de artimanhas para que o filho tome banho, infantilizando Hagar. 

No que se refere às relações de gênero, interessa ressaltar a atuação de 

dois personagens do desenhista brasileiro Henfil estudados por Francisca 
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Pires. Para ela existe um tipo de relação, de caráter sadomasoquista, entre a 

personagem Graúna, que normalmente sente prazer em apanhar e o 

personagem Zeferino, que constantemente a golpeia. A autora adverte que a 

intenção de Henfil nesse caso não foi a ideia de dominação dos homens pelas 

mulheres, e sim aludir a uma estrutura de luta de classes, além de uma ideia 

de solidificação da hierarquia de forças entre estes dois personagens (PIRES, 

2010, p. 180).  

Seu estudo também valoriza que o prazer desencadeado por 

determinadas ações são uma forma de fuga da dura realidade vivida pelos 

personagens, como a rigorosa seca, numa nítida alusão a rigidez da Ditadura 

Civil Militar. Mesmo com os devidos cuidados necessários na comparação 

entre os quadrinhos de Dik Browne e Henfil, é interessante observar que o 

gênero feminino ganha por estes dois artistas novas formas de reflexão, uma 

inquietação frente às novas demandas - dos grupos feministas por exemplo -, 

cuidadosamente incorporadas aos seus quadrinhos. A própria posição entre os 

gêneros masculino e feminino é constantemente problematizada e 

desconstruída pelos dois, destacando a mobilização dos grupos femininos por 

maiores igualdades sociais, não restrita às fronteiras de determinados países, 

sendo um tema presente e atual na época em países como Brasil e Estados 

Unidos. 

Johnni Langer, especialista em estudos vikings, analisa o espaço 

habitado por Hagar e a relação com o universo medieval. 

Apesar da mulher escandinava ter um grande poder dentro da 

esfera doméstica, a relação entre Helga e seu marido Hägar 

não corresponde às fontes medievais: é antes um reflexo da 

sociedade norte-americana pós anos 1950 e a crescente 

visibilidade da mulher nos novos papéis sociais. Ao analisar as 

séries quadrinísticas (esta palavra está correta?) de Hägar, o 

professor deve estar atento em fazer os seus alunos 

perceberem como os vikings (e a própria Idade Média) servem 

de contraponto aos valores modernos, onde o cômico é uma 

ferramenta poderosa para criticar, refletir, repensar ou imaginar 

o passado e o presente (LANGER, 2010). 

 

Johnni Langer adverte para os cuidados na utilização de Hagar em sala 

de aula como forma de apreensão do passado, e salienta o olhar para as 

potencialidades do humor na reflexão histórica e nos usos de referências 
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históricas para problematizar os valores da sociedade contemporânea. Assim, 

Hagar não deve ser visto como um estudo do passado viking, mas no uso das 

“referências” vikings como estratégia para produzir sua crítica. O estereótipo 

viking empregado por Dik Browne possui conteúdo sobre o passado, como o 

fato de não ser um estudo do passado escandinavo. 

O humor, como já salientado, tem em Mikhail Bakhtin um importante 

referencial metodológico para o estudo de Hagar. Seus escritos iniciam a partir 

da pouca importância do riso entre os estudiosos deste tema. Os festejos 

medievais naquela conjuntura estavam em oposição aos ritos considerados 

sérios, religiosos e feudais e Mikhail Bakhtin nomeia esse mundo do riso como 

um segundo mundo ou segunda vida, gerando uma espécie de dualidade, em 

oposição à “cultura oficial”. Essa segunda vida, de acordo com o filósofo russo, 

também caracteriza uma forma ideal de vida dentro desse contorno efetivo: 

Como tais, encarnavam uma forma especial da vida, ao mesmo 

tempo real e ideal. Situavam-se na fronteira entre a vida e a 

arte (numa esfera intermediária), nem personagens excêntricos 

ou estúpidos nem atores cômicos (BAKHTIN, 2010, p. 7). 

 

O humor em Mikhail Bakhtin ultrapassa formas sérias e oficiais da vida 

regrada para pensar outras alternativas, como o exemplo entre a vida e a arte. 

Como ele mesmo adverte, o riso atinge a todos, desde as camadas mais 

populares até outras instâncias como a política e a igreja. A par desse estudo 

do filósofo russo, o humor configura-se opção ao mundo “oficial”, notando 

outras possibilidades de compreensão das organizações sociais. Bakhtin 

ressalta a forma contestadora destas organizações, pois, nos festejos 

medievais em que os papéis eram trocados - o palhaço e o bufão no lugar das 

autoridades medievais -, a sátira se dimensionava sobre várias formas, como a 

própria crítica ao mundo “oficial”, sério e que diferente do “segundo mundo”, o 

do riso, as pessoas estavam socialmente iguais. Por esta linha de raciocínio, o 

humor e a sátira podem ser pensados metodologicamente como meio de o 

mundo cômico não oficial, existir e expressar vontades e desejos, não 

possíveis no mundo oficial.  

Em Hagar o humor de Dik Browne é muito significativo, compreendido 

no sentido mais político do termo como uma poderosa ferramenta de crítica a 

diversas situações daquela conjuntura. Quando ocorre a inversão de papéis, 
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em que Dik Browne coloca Hagar como um personagem não 

reconhecidamente importante ou nobre, ao sofrer as transformações de sua 

época, o autor produz a própria reflexão pela via bakhtiniana, sendo o humor 

contraposição à seriedade do chamado mundo oficial.  

Nos estudos de Mikhail Bakhtin sobre a cultura popular da Idade Média, 

a força contestadora e de resistência se expressava, mesmo considerando as 

muitas dificuldades que camponeses, artesãos, camadas pobres e 

trabalhadores de um modo geral estavam submetidos. A sociedade era dividida 

por uma rígida estratificação social e governada pelo poder autoritário. Para o 

autor as pessoas comuns não eram submissas ou passivas, sendo 

desconstruída essa ideia, pois através dos festejos medievais (a paródia, o 

escárnio, os deslocamentos de sentido, a inversão de papéis, os palavrões) 

tomavam consciência de sua realidade, criticavam o poder tradicional e 

criavam ou sugeriam perspectivas de um futuro melhor, ao passo que poderiam 

ser mais igualitárias e justas. 

Nesse contexto, o carnaval constituía importante momento de 

resistência, embora não o único, em que o chamado segundo mundo ou 

segunda vida (entendido como o mundo da resistência, da contestação e da 

cultura popular) existia sendo feito pelo primeiro (considerado o mundo oficial, 

da seriedade e da ordem medieval). 

Entre os temas tratados por Dik Browne em Hagar, a relação entre os 

gêneros destaca-se sobremaneira. As personagens do gênero feminino, Helga 

e Honi, são as representantes do gênero em Hagar, e Dik Browne propôs com 

elas um canal em que pudesse expressar sua luta, questionamentos e 

reinvindicações. Isso fica mais explícito na sequência abaixo: 

 

 

Figura 48: Hagar, o Horrível. 
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Fonte: FSP. 10.07.1973. 

 

Primeiro quadro [Honi]: “Nunca me leva a lugar algum... sou escrava dessa casa... que tipo 

de marido é você?”. 

 Segundo quadro [Hagar]: “Está louca? Sou o seu pai não seu marido!”. 

Terceiro quadro [Honi]: “Eu sei! Mamãe disse que podia treinar com você. Ele não gostou 

mãe!”. 

 

Dik Browne, inspirado em situações corriqueiras, expressa algumas das 

novas posições no âmbito político e social desempenhado pelas mulheres na 

conjuntura estadunidense. Ao criar estas situações o autor quis expressá-las 

de maneira que causasse estranheza ao leitor e consequentemente 

provocasse reflexão. Pensando na ideia de classes sexistas, causa estranheza 

o fato de a filha assumir a fala da mãe ao marido, como mostrado na figura 48. 

Entretanto, a fala de Helga e Honi pode ser considerada a mesma, pois as 

reclamações estão na mesma esfera, numa ideia preconcebida e generalizada 

das mulheres sobre os homens serem iguais, e também de unidade da queixa. 

Independente de mãe ou filha, as queixas podem ser sintetizadas por ambas.  

Outra dimensão deste quesito recai sobre os papéis atribuídos, como o 

ser esposa, marido ou filho, e as configurações seguidas por esses padrões em 

algumas sociedades específicas, pois mudanças põem em xeque poderes 

estabelecidos. 

 

 

Figura 49: Hagar, o Horrível. 

Fonte. FSP. 25.07.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Vá ver o que sua filha e o namorado estão fazendo! 

Primeiro quadro [Helga]: Pare de se preocupar! 

Segundo quadro [Helga]: Só estão de mãos dadas! 
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É muito comum a atribuição de determinados estereótipos aos gêneros e 

Dik Browne desconstrói esta ideia, pois Honi está tirando (figura 49) um “braço 

de ferro” com seu pretendente (e vencendo-o). No trocadilho da frase de Helga 

“estão de mãos dadas” indica que os dois estão comportados, ao não 

avançarem na intimidade. Mas existe também outra inversão de valores: Honi 

prefere os jogos de força ao namoro, tanto que está no comando da situação, 

numa alusão à mulher no controle, diferente da ideia do “sexo frágil”. A 

fragilidade de Honi nesse exemplo é apenas aparente, mesmo que seu visual 

indique uma mulher de feição magra e bonita, sua força não é ilusória, 

advertindo não ser necessário a masculinidade para demonstrar força.  

 

 

Figura 50: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 21.12.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: O problema é que as mulheres não conhecem mais o seu lugar. 

Segundo quadro [Helga]: Esta mulher conhece! 

 

Na figura 50, Hagar, nervoso, reclama que “as mulheres não conhecem 

mais o seu lugar” e Helga o expulsa da cadeira, respondendo: “esta mulher 

conhece!”. A temática desta tira segue a ideia geral da “nova” posição que a 

mulher aos poucos conquistava, que antes só caberia aos homens, como 

Hagar sentado em sua cadeira e que Helga o assume. Nesta troca de lugares a 

mulher melhor assimila, como firmemente Helga responde a ele. 
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Figura 51: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 27.08.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Isso!... diga-lhe!. 

Primeiro quadro [Helga]: Honi, querida... homens não gostam de mulheres fortes e 

independentes.... 

Segundo quadro [Helga]: Gostam de mulheres gentis e submissas ou algo parecido! 

 

A ideia de submissão e gentileza é contrariada com a atitude de Helga 

que, ao afirmar ironicamente que os homens gostam de mulheres gentis e 

submissas, faz uma atitude inversa ao impedir que Hagar expresse qualquer 

outra opinião, inclusive contrária a sua. 

Assim como a mulher tinha seu papel redefinido pelas mudanças 

daquela sociedade, ao homem também cabia mudanças. Dik Browne usa 

Hagar como uma figura símbolo - pelo olhar e incorporação dos 

acontecimentos de sua época - a mudança de posições vigente. 

 

 

Figura 52: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 29.01.1974. 

 

Assim como o papel da mulher mudava, o papel do homem também 

ganhava novos significados, como se nota na redefinição dos gêneros 

masculino e feminino em Hagar. Tradicionalmente a sociedade atribuía aos 
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homens o papel de grupo no controle de instâncias políticas, econômicas ou 

comportamentais, e agora teriam que se adaptar as novas demandas. 

 Na figura 52 Hagar é surpreendido por Helga sobre quem manda em 

casa, sendo sua fala firme e forte bruscamente interrompida quando as 

cenouras lhe atingem (“Olá querida. Não ouvi você entrando...”), indicando 

reconhecer a autoridade de Helga, inclusive ao não se afirmar “chefe de casa”. 

 

 

Figura 53: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 15.11.1973. 

 

Primeiro quadro [Soldado]: É bom ficar em casa. 

Primeiro quadro [Soldado]: É... É bom mesmo! 

Primeiro quadro [Hagar]: Estamos em paz, finalmente. 

Segundo quadro [Soldado]: Ei... Vocês ouviram aquele boato de guerra? 

Segundo quadro [Soldado]: Não! É mesmo? 

Segundo quadro [Hagar]: Onde? Quando? 

 

Na figura 53 os três personagens (entre eles Hagar) estão cuidando dos 

afazeres do lar, como pode ser observado nos detalhes do segundo quadro da 

tira, causando o efeito de humor, pois estão mais interessados no boato de 

guerra que nos afazeres domésticos, inclusive por que estão conversando 

“escondidos”. Uma das ideias trabalhadas nessa tira por Dik Browne refere-se 

aos estereótipos de gênero, sendo que os três personagens desempenham 

funções tradicionalmente atribuídas às mulheres, como cuidar de crianças ou 

lavar roupas. A desconstrução da figura do homem tradicional, que antes ia à 

guerra, é redefinido por Dik Browne pela via do humor, agora homem que cuida 

dos afazeres domésticos. 
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Figura 54: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 03.10.1973. 

 

Helga: Quer parar com isso e me trazer a roupa lavada? 

 

Na figura 54, pois Helga, brava, manda Hagar parar de brincar e 

terminar sua tarefa. Mais uma vez Hagar assume funções antes atribuídas ao 

gênero feminino, achando uma brecha para suas brincadeiras “masculinas”. 

Nas figuras 53 e 54 o autor também proporcionou a reflexão de algumas das 

próprias atribuições que ajudaram a definir esses papéis. 

 

 

Figura 55: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 20.11.1973. 

 

Eddie Sortudo: Vai comprar uma? 

Hagar: Eu, hem? Helga não me deixa nem ter um cãozinho! 

 

 Na figura 55, seguindo uma linha próxima das anteriores, Hagar prefere 

não comprar uma escrava, pois tem receio (ou mesmo medo) do que Helga 

pudesse achar, como observado em sua fala (“Eu hem? Helga não me deixa 

nem ter um cãozinho!”). Essa tira desdobra-se em muitas possibilidades de 

interpretação, como na ideia da mensagem de Hagar, pois sabe do “perigo” de 

se comprar uma escrava e sofrer as consequências, numa metáfora a sua 
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posição em casa, não como um guerreiro a fazer o que bem entende sem 

sofrer as consequências. O autor explora essa temática quando duas culturas 

entram em contato com outra de valores diversos, entretanto, Dik Browne não 

propôs um estudo pormenorizado do encontro dos povos do oriente com o 

ocidente, nem da cultura viking com o oriente, e sim uma forma de crítica a 

ideias difundidas entre culturas diferentes.  

A escravidão, por exemplo, não se limitou apenas ao oriente, espalhou-

se por várias partes do mundo e inclusive nos Estados Unidos, sendo um dos 

assuntos centrais em eventos decisivos da constituição desse país, como a 

Guerra da Secessão (AMEUR, 2010). Não pensamos aqui numa hierarquia 

quanto às culturas e Dik Browne tampouco quis tratar disso em Hagar, pois seu 

foco nessa sequência pretendeu mostrar como o homem comum estava 

acompanhando tais mudanças. Neste caso, Hagar é a forma como o autor 

observou o passado e o presente a partir de temas que lhe eram pertinentes, 

como alguns movimentos sociais, produzindo também propostas de futuro, pois 

nesse tira nota-se a efetivação de mudanças na sociedade.  

Essa pretensão de futuro, expressada em Hagar segue uma linha, que a 

nosso ver, privilegia uma maior preocupação com grupos pouca atendidos, 

tradicionalmente denominados “minorias” e estas podem, pela lógica dessa tira, 

serem entendidas como grupos sociais à parte das decisões e de poder, 

estando mais subordinados a outras funções, como guerrear ou cuidar dos 

afazeres de casa.  

Ao colocar personagens que representassem esses grupos, o autor traz 

à tona sua luta, desconstruindo ideias atribuídas a eles e propondo outras 

formas de entendimento, em sintonia com as propostas de mudança da 

sociedade, e não ao contrário. Afinal Dik Browne não era a favor nem da 

política expansionista e civilizatória a outros países, nem dos grupos 

tradicionais instalados no poder, pois em Hagar as críticas os atingem. 

Nessa outra sequência, Browne trabalhou os gêneros de modo a 

diferenciá-los através de características já bastante difundidas: 
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Figura 56: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 19.07.1973. 

 

Helga: Você é o anfitrião? Misture os homens com as mulheres! 

 

Na figura 56 o autor mostra os homens como um grupo arruaceiro e 

beberrão, muito longe do conceito de civilidade (como saber se portar em 

festas ou à mesa) sendo as mulheres o oposto disso, mostradas comportadas 

e educadas. Aqui o quadrinhista apontou como critério de diferenciação entre 

os gêneros o comportamento: eles são arruaceiros e se confraternizam por 

agirem do mesmo jeito e elas tem em comum o fato de se portarem 

educadamente na festa. O humor acontece na fala de Helga, causando 

estranheza ao leitor esses dois grupos se juntarem (“Você é o anfitrião? 

Misture os homens com as mulheres”), que implica na subversão da ordem 

estabelecida e na criação de novos padrões de comportamento e convivência 

tanto para os homens quanto para as mulheres. 

 

 

Figura 57: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 17.05.1974. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Veja se os hóspedes não querem um aperitivo! 

Segundo quadro [Hagar]: Aceitam um aperitivo? 
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O mesmo tipo de reflexão apresenta-se na figura 57, pois mais uma vez 

os homens são mostrados como beberrões e arruaceiros, diferentes das 

mulheres. Algumas observações podem ser levantadas, como o modo dos 

homens se entregam com mais facilidade aos prazeres, que em épocas 

anteriores serviu de pretexto para justificar a inferioridade feminina. 

 

 

Figura 58: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 13.11.1973. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Oh, os ingleses adoram Hagar! Estão sempre dando a ele presentes 

maravilhosos! 

Segundo quadro [Hagar]: Não diga nada. Ela pensa que eu sou importador. 

 

Na figura 58 Hagar é obrigado a mentir sobre sua “função”; de 

saqueador ele fala para Helga que é “importador”, ou seja, não expõe 

abertamente sua “função”, indício de que além de ser um homem perdendo 

autoridade, é também um guerreiro que tem de se esconder, enquanto tal. A 

ideia dos gêneros, neste caso, remete a ideia do gênero masculino cada vez 

mais subordinado ao gênero feminino. Ao esconder de Helga sua real condição 

de saqueador, fazendo-se passar por importador, Hagar procura se valorizar 

aos olhos de sua esposa. E, de fato, Helga se refere a ele com orgulho ao 

valorizar os presentes recebidos pelos ingleses. 

O autor direciona também sua crítica para vários lados, e além dos 

homens, avulta-se uma sequência em que as mulheres são alvo de posições 

potencializadas nos quadrinhos: 
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Figura 59: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 28.10.1973. 

 

Primeiro quadro [Honi]: Você só se interessa pela minha [aparência] não por minhas ideias! 

Segundo quadro [Lute]: E quais são elas? 

Terceiro quadro [Honi]: Bem... Acho que sou muito atraente, tenho belos olhos e... 

 

A crítica dos personagens valorizava a mulher acerca de um 

entendimento de grupo posicionado politicamente na reivindicação de 

mudanças, como maior igualdade social e direitos. Dik Browne também 

trabalha a ideia de um grupo que às vezes age sem atender seus próprios 

interesses. Na figura 59, por exemplo, Honi reclama a Lute que ele só mostra 

apreço pela sua aparência, e na fala seguinte confirma o que aparentemente 

tentava negar.  

A crítica do autor pode ser entendida pelo atributo tradicionalmente dado 

às mulheres em oposição à inteligência - a beleza - e nesse caso, uma das 

lutas femininas enquanto grupo situado politicamente é conseguir novas 

posições na sociedade, não propriamente pela beleza, e sim pelas ideias. A 

situação dessa tira alude também às dificuldades vivenciadas pelas mulheres, 

como a unidade de interesses, quando alguns nada ou pouco serviam a causa. 

 

 

Figura 60: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 18.08.1973. 
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Primeiro quadro [Hagar]: Tem um lar agradável... Filhos adoráveis... Segurança... Que mais 

pode querer? 

Segundo quadro [Helga]: Um vestido... Queijo suíço... Um chapéu novo... Uma banheira... 

Costeletas de porco... 

 

Na figura 60 a situação se repete, pois a tristeza de Helga para Hagar se 

resumiria a coisas materiais e não a melhoria de condições de vida, ou 

questões de teor político-social, como as reinvindicações que grupos feministas 

requeriam. Ele não compreende a ironia de sua mulher. 

 

 

Figura 61: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 24.10.1973. 

 

Primeiro quadro [Helga]: Você nunca arranjará homem se continuar usando armadura! 

Primeiro quadro [Honi]: Já arranjei! 

Segundo quadro [Honi]: Este é o Eric... 

Terceiro quadro [Helga]: Querida... não esqueça o escudo... 

 

Na figura 61, na mesma linha de entendimento, Helga muda de 

comportamento quando Honi apresenta-lhe um bonito pretendente, apesar de 

sua mãe anteriormente não considerar sua armadura ideal para conseguir um 

novo amor. O efeito de humor acontece principalmente no fechamento da tira, 

pois sua última fala (”Querida... não esqueça o escudo...”) é contraditória em 

relação ao discurso inicial. 
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Figura 62: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 28.05.1973. 

 

Primeiro quadro [Mulheres]: Honi está namorando aquele músico? É uma boba... ele a está 

usando. 

Segundo quadro [Mulheres]: Eu acho que ele está usando. 

 

As mulheres são mostradas de diversas formas, nem sempre coerentes: 

muitas vezes apresentam comportamentos comumente considerados 

conservadores, ou por um viés consumista, rabugice, ou em atitudes 

controladoras etc. 

 

3.3. AS RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

 Outro tema que Dik Browne explora por meio de cenas cotidianas 

denominamos aqui de “relações de trabalho”, ou seja, ele alude em Hagar a 

algumas situações a que os trabalhadores estariam submetidos. Deve-se 

ressaltar que nesse caso a intenção do autor não estava voltada para o tema 

da relação entre empregados e patrões nem questões trabalhistas, mas formas 

de reflexão sobre algumas dificuldades e imposições sentidas pelos 

trabalhadores. 
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Figura 63: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 22.09.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Você é como os outros! Saiba que todo trabalho é vital, mesmo 

sendo insignificante! 

Segundo quadro [Hagar]: Ninguém sente mais orgulho em trabalhar! 

 

Na figura 63 destaca-se Hagar, sintetizado como o “patrão” e Eddie 

Sortudo, entendido como o “empregado”. O efeito de humor acontece mais 

especificamente na “função” que Eddie Sortudo exerce, degradante para 

qualquer empregado, mas legitimado pela fala de Hagar: apesar de 

“insignificante” é “vital”. Essa situação da cena vivida no cotidiano dos 

personagens relaciona-se às duras condições de trabalho, e os discursos 

legitimadores dessa circunstância foram tratados por Dik Browne como forma a 

desconstruir tais ideias. A própria condição degradante do serviço, mesmo de 

forma satirizada em Hagar, demonstra até que ponto o trabalhador comum 

estava submetido a difíceis condições de trabalho. 

 

 

Figura 64: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 05.10.1973. 

 

Soldados: Para que temos que remar até a Escócia, afinal? Oh, você sabe... para mudar de 

ambiente. É mesmo? E que tal ele mudar a roupa suja? 

Hagar: Calem-se e remem!! 

 

Nesta figura Eddie Sortudo aciona o discurso atribuído a fala dos 

patrões, como uma das formas de legitimação da exploração do trabalho, 

principalmente quando desperta algum tipo de inconformismo, como 

depreendemos na fala dos outros dois personagens da tira. A incorporação da 

fala de Eddie Sortudo, da “mudança” de ambiente apesar de estarem remando 
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até a Escócia, é abordada por Dik Browne no tocante à dificuldade dos próprios 

empregados em conseguir refletir sobre sua situação, já que a mudança de 

ares compensaria qualquer esforço maior. 

 

 

Figura 65: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 20.10.1973. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Pare de se queixar! Quando chegarmos ao cimo eu o promoverei! 

 

Na tira acima a situação se assemelha a temática da sequência desses 

quadrinhos, pois Eddie Sortudo mais uma vez é apresentado como um 

trabalhador braçal, com a promessa de ser promovido caso prossiga em sua 

árdua tarefa. O humor se dá com o desenrolar da situação, pois mesmo 

mudando de posição o personagem não ganha uma melhor colocação. 

 

 

Figura 66: Hagar, o Horrível. 

Fonte: FSP. 25.06.1974. 

 

Primeiro quadro [Hagar]: Como prêmio por sua lealdade eu o nomeio homem de confiança! 

Segundo quadro [Hagar]: Agora diga-lhes que vou baixar-lhes o salário... 

 

Na figura 66 surge mais uma ideia justifica as formas de exploração de 

trabalho, como o fato de Hagar dar um prêmio a Eddie Sortudo por lealdade, 
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mas contanto que fale com a tripulação, pouco receptivos, da redução de 

salário. 

Cabe ressaltar que o autor teve suas dificuldades antes de se firmar 

profissionalmente, trabalhando em serviços provisórios, e em alguns casos até 

sem remuneração por isso, apenas retorno profissional importante. Nessa 

sequência de tiras a ideia do autor pretendeu problematizar as ideias que 

escamoteavam a exploração de mão de obra. 

As lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, embora 

não sejam tratados de modo explícito, a exploração é apresentada em sua 

natureza conflituosa e estrutural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A socióloga argentina Beatriz Sarlo, apoiada na ideia de Claude 

Lanzmann do filme Shoah36, afirma que os restos materiais quando 

devidamente interrogados podem proporcionar um sentido, trazendo assim 

novas possibilidades de estudo (SARLO, 2005, p. 36). A necessidade de filmar 

Shoah deve-se: 

[...] que sempre se sabe muito pouco, de que o que se sabe 

tem a fragilidade de um discurso que pode ser esquecido e 

que, portanto, é preciso voltar a ele repetidas vezes, porque o 

tempo, as ideologias, a política dos Estados, o cansaço da 

culpa (como afirma Habermas em seu debate com 

historiadores) ou o cansaço produzido pela monotonia do 

horror, corroem esse núcleo de saber que começou a ser 

construído no pós-guerra (SARLO, 2005, p. 40). 

 

A autora adverte que, quando se aceita saber menos, concorda-se por 

extensão com o esquecimento, denunciando valores que o holocausto quis 

destruir, como explorado nesse filme. Esse argumento situa-se com um diálogo 

(ORWELL, 1984, p. 231) da obra de ficção 1984 de George Orwell, aludindo 

que o passado está em dois lugares: nos registros e na memória, e esses 

podem ser controlados manipulando a história. A ficção não deve ser dada 

como real, mas serve como uma das formas para se compreender melhor 

como a história pode ser trabalhada. 

O exame dos quadrinhos de Hagar, o Horrível encaixa-se no exemplo 

apresentado pela socióloga argentina e pelo escritor inglês, pois são 

significativas as possibilidades de contribuição de áreas antes pouco 

exploradas, como os quadrinhos, no tocante a história. 

Hagar deve ser entendido, portanto, como um importante documento em 

seu tempo e de seu tempo, que evidentemente não se limita temporal ou 

espacialmente a sua conjuntura. Ao sugerir um tipo de mundo, em Hagar fica 

evidente, através de um exame mais detalhado as tensões da época, 

demonstrando situações e, conflitos, ou como determinadas camadas da 

sociedade se situavam e inseriam naquela época. 

                                                             
36

 Shoah foi exibido pela primeira vez em 1989 em Buenos Aires durante cinco dias 
consecutivos por um canal de televisão a cabo e sua produção levou cinco anos. Editado em 
1985, a fita tem aproximadamente 10 horas de duração. 
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A sugestão de mundo construída por Dik Browne nesse quadrinho alude 

que suas ideias partem de um indivíduo inserido numa determinada instância, 

representando valores, desejos, pretensões, e possibilidades de camadas da 

sociedade até então não concedidas no mesmo espaço quando comparadas a 

outros grupos. 

As possibilidades que Hagar fornece, através de um exame detalhado, 

um conhecimento de um universo, que em si não é totalmente separado do 

campo cultural, acadêmico, artístico, político, ideológico, entre tantos outros 

que se possa explicitar, apontando o momento atual. Nessa linha de 

argumentação, Hagar é um importante aparato para um conhecimento 

pormenorizado e crítico, através de uma enorme gama de temas e por uma 

linguagem própria. Cabe ressaltar, aqui, os desafios do estudo da imagem, um 

tipo de fonte ou documento com os quais historiadores e historiadoras estão, 

em sua maioria, pouco habituados a trabalhar, apesar de existentes enquanto 

registro. 

Longe de um esgotamento do tema, algo provavelmente impossível de 

ser efetivado, por causa de sua brevidade enquanto objeto de estudo, Hagar 

oferece uma gama de possibilidades, cabendo a essa dissertação explorar 

questões que se encaixem a problemática mais geral, advertindo que, como 

um princípio científico, novas, e outras, interpretações de Hagar são possíveis, 

a partir do que já foi produzido ou da adição que outros estudos possam trazer. 

Assim, o foco dessa pesquisa foi encontrar um elo entre os eventos dos 

Estados Unidos naqueles anos de 1973 e 1974 e as histórias desse quadrinho. 

O resultado disso, enquanto estudo acadêmico foi um universo próprio, crítico, 

e que apontava para uma direção destoante dos meios em que estava (ou 

está) inserido, como o próprio syndicate e os jornais, pois Hagar se encontra 

situado nos moldes complexos de sua existência. 

Cabe levantar, também, sobre o tipo de temporalidade nos quadrinhos 

de Hagar, e não distante exclamar neles o que é entendido como passado. 

Apresenta-se assim um passado em constantes mudanças, eternizado pelos 

traços de Dik Browne numa pertinente e crítica visão de mundo, propondo 

outras possibilidades de entendimento de mundo. Através de sua obra, o autor 

com sua arte produz uma sofisticada forma de reflexão. 
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Acerca de uma infinidade de possibilidades, não é exagero imaginar que 

Hagar, como registro embasado do passado e uma proposta de futuro, talvez 

ainda, como pretensão, ainda não se formou? 
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APÊNDICE 

 

 
 
Primeira tira de Hagar, lançada originalmente em 4 de fevereiro de 1973 nos Estados Unidos. 

Fonte: news.google.com/newspaper. 
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Anúncio da tira Hi & Lois, de Mort Walker e Dik Browne, que estreou em outubro de 1954. 

Fonte: HAGAR, THE HORRIBLE. The Epic Chronicles: dailies 1973 to 1974. 
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Anúncio da tira Hagar, the Horrible, de Dik Browne, com a relação de alguns jornais, que 

estreou em fevereiro de 1973. 

Fonte: HAGAR, THE HORRIBLE. The Epic Chronicles: dailies 1973 to 1974. 
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Jornal estadunidense The Evening de 1º de Agosto de 1958. 
Na coluna da esquerda, a quinta tira de cima para baixo o quadrinho Hi and Lois, autoria de 

Mort Walker e Dik Browne. 
Fonte: news.google.com/newspaper. 
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Jornal estadunidense Tonawanda News de 1º de fevereiro de 1973.  

Na parte de baixo e à esquerda uma chamada do quadrinho de Hagar com uma pequena 

apresentação dos personagens principais do enredo, com estreia prevista para uma segunda-

feira: 5 de fevereiro de 1973. 

Fonte: news.google.com/newspaper. 
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Jornal estadunidense Tonawanda News de 6 de fevereiro de 1973. 

Na parte dedicada às tiras em quadrinhos Hagar faz sua estreia. Destaque para o outro 

quadrinho de Dik Hi e Lois em parceria com Mort Walker, que também tem sua tira Recruta 

Zero nos quadrinhos da parte superior desse jornal. 

Fonte: news.google.com/newspaper. 
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Jornal colombiano El Tiempo de 4 de Agosto de 1974. 

Nele, o formato história em quadrinhos de Hagar o Horrível de Dik Browne. 

Fonte: news.google.com/newspaper. 
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Jornal estadunidense The Hour de 5 de Junho de 1989. 

Destaque para o artigo que relata a morte de Dik Browne. 

Fonte: news.google.com/newspaper. 
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Jornal estadunidense The Hour de 5 de Junho de 1989. 

Detalhe do artigo que relata a morte de Dik Browne. 

Fonte: news.google.com/newspaper. 
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Mort Walker e Dik Browne na década de 1950. 
Fonte: http://blog.dailyink.com/2012/04/25/ask-the-archivist-gets-graphical-and-answers-reader-

email/ 

 
 
 
 

 
 

Esboço do quadrinho Hagar feito por Dik Browne. 
Fonte: www.google.com 
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Logotipo de Banana Chiquita, criação de Dik Browne.  
Fonte: http://www.juggle.com/chiquita-brands-international 

 
 
 

 
 

Trabalho produzido por Dik Browne em 1956 para uma empresa alimentícia estadunidense.  
Fonte: http://lambiek.net/artists/b/browne/browne_franks-ad1956.jpg 

http://www.juggle.com/chiquita-brands-international
http://lambiek.net/artists/b/browne/browne_franks-ad1956.jpg

