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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como se articulam os discursos associados ao feminismo 

e ao feminino através da construção da personagem Rê Bordosa presente na revista Chiclete com Banana 

de Arnaldo Angeli. A revista Chiclete com Banana foi lançada em 1985 pela Circo Editorial, nela havia 

um universo de distintos personagens que são apresentadas como uma representação da juventude urbana 

na década de 1980. Na revista eram abordados temas como o cotidiano urbano, rock, sexo, política, 

drogas, violências, entre outros assuntos.  A personagem Rê Bordosa figurou nas páginas da revista entre 

os anos de 1985 e 1987 e era apresentada como uma mulher libertina, alcoólatra e viciada em sexo, que 

toda noite, depois do porre diário e da falta de memória do dia seguinte, se encontrava em sua banheira 

tendo algum conflito existencial, se tornando a personagem mais popular da revista.  

 

Palavras-chave: feminismo, feminino, Rê Bordosa.  
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze how the discourses associated with feminism and feminine are articulated by 

considering the building of the character Rê Bordosa in the magazine Chiclete com Banana by Arnaldo 

Angeli. The magazine Chiclete com Banana was launched in 1985 by Circo Editorial, in it there was 

different universe of characters that are presented as a representation of urban youth in the 1980s. In the 

magazine were addressed topics such as the urban everyday life, rock, sex, politics, drugs, violence, 

among other issues. The character Rê Bordosa figured in the pages of the magazine between the years 

1985 to 1987 and was presented as a libertine woman, alcoholic and sex addict that every night after the 

daily drunkenness and the next day lack of memory, was in her bathtub living some existential conflict, 

becoming the most popular character of the magazine. 

Keywords: Feminism, feminine, Rê Bordosa 
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INTRODUÇÃO 

 

No ano de 1985 foi lançada no Brasil a revista Chiclete com Banana de Arnaldo 

Angeli que se tornou, então, uma das mais importantes publicações de história em 

quadrinhos da época. A revista se caracterizava por fazer críticas aos costumes da 

juventude do período. Na publicação havia inúmeras personagens que representavam 

vários grupos juvenis urbanos, chamados pelo autor de “tipinhos inúteis”. Entre as 

personagens da revista, que tiveram uma maior repercussão, estava a junkie1 Rê 

Bordosa que se consagrou como a personagem mais popular da revista.  

O presente trabalho busca analisar como os discursos associados ao feminismo 

se articulam através da personagem Rê Bordosa entre os anos de 1985 a 1987, período 

que compreende o momento em que a personagem começou a ser publicada através da 

revista Chiclete com Banana até quando Angeli decidiu parar de desenha-la e acabou 

matando-a em uma das revistas.  

Reconhecendo que a utilização das historias em quadrinhos enquanto fonte de 

pesquisa histórica ainda é escassa, apesar das ilimitadas possibilidades que essa 

linguagem envolve, resolvi utilizá-la para mostrar que é sim uma fonte possível e que 

pode oferecer múltiplas perspectivas de abordagens e de certa maneira é também uma 

tentativa de responder a pergunta que tanto me fizeram no decorrer do curso de 

graduação “E quadrinho é fonte?”. 

As mudanças nos discursos científicos que a passos lentos vêm reconhecendo as 

possibilidades de utilização das histórias em quadrinhos enquanto fontes e objetos de 

análise histórica podem ser confirmadas através da criação do simpósio temático 

“História e Quadrinhos: pesquisa e ensino em História e as interações com a nona arte” 

no XXVI Simpósio Nacional de História, ocorrido no ano de 2011 em São Paulo. 

Simpósio temático que tinha como objetivo discutir as relações entre História e 

linguagem das histórias em quadrinhos, abordando questões pertinentes à pesquisa e o 

ensino de História. Essa iniciativa pode ser entendida como reflexo do crescimento das 

                                                           
1 Termo utilizado pelo autor ao tratar da personagem, geralmente usado para pessoas que transformam o 
consumo de drogas e os demais vícios em estilo de vida. 
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pesquisas que utilizam as HQs, não somente dentro do campo de estudo historiográfico, 

mas em todas as áreas conhecimento. 

Outro ensejo para o estudo da revista Chiclete com Banana é a motivação 

pessoal, pois como colecionadora de revistas em quadrinhos de vários estilos, reconheço 

que elas não devem ser vistas como mero entretenimento. Mesmo diante da dificuldade 

imposta para a realização de uma pesquisa historiográfica utilizando quadrinhos como 

fonte não me fez desistir da pesquisa, justamente por acreditar na riqueza dessa fonte. 

No primeiro capítulo busco expor algumas definições do que são histórias em 

quadrinhos, para que o leitor possa compreender melhor sobre a fonte estudada, 

discutindo também sobre as possibilidades de utilização desse tipo de linguagem 

enquanto fonte de pesquisa. A partir dessa discussão é traçada uma revisão bibliográfica 

da produção historiográfica que utiliza artes gráficas, principalmente, as histórias em 

quadrinhos como fontes ou objeto de análise.  

Nesse mesmo capítulo também procuro fazer um levantamento das histórias em 

quadrinhos brasileiras, desde as primeiras publicações até a década de 1980, contexto 

em que a revista Chiclete com Banana foi produzida e publicada. Compreendendo que 

as histórias em quadrinhos brasileiras têm como característica fundamental, desde sua 

gênese, a utilização do humor com a finalidade de promover a crítica política ou social.  

No segundo capítulo traço um perfil do autor Arnaldo Angeli e de sua obra 

Chiclete com Banana. Identificando alguns aspectos no que diz respeito às 

características de suas personagens principais, assim como das discussões levantadas a 

partir dessas personagens, já que estas são apresentadas como uma representação da 

juventude urbana na década de 1980.  Segundo Roger Chartier as representações podem 

ser entendidas enquanto instrumento político de atuação na realidade. Dessa maneira, 

mesmo com seu caráter subjetivo tem suas implicações objetivas. Assim, as 

representações são vinculadas ao processo de produção de sentidos, sentidos esses 

produzidos também pelos sujeitos que se apropriam delas.  

Ainda no segundo capítulo analiso a personagem Rê Bordosa tentando perceber 

quais representações ligadas ao feminino se fazem presentes na trajetória da 

personagem e em que medida seus comportamentos e falas se aproximam e se 
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distanciam dos discursos empreendidos pelas feministas com relação à posição ocupada 

pela mulher na década de 1980.  

Para as discussões sobre o feminino foi utilizado o conceito de gênero. Emprego 

a categoria gênero a partir das questões levantadas por Joan Scott2 que afirma “O gênero 

é um elemento constitutivo de relações baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos e o gênero é uma forma primaria de dar significado às relações de poder.” 

Entendendo assim que o processo de produção das identidades relacionadas ao feminino 

e masculino se dá de forma dinâmica, relacional e que as posições são socialmente 

construídas entre mulheres e homens, se utilizando das determinações biológicas na 

tentativa de legitimar as diferenciações construídas entre os sexos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de analise histórica. Educação e Realidade. U.2, n. 2 
(jun1995). Porto Alegre: UFRS. Faculdade de Educação, 1995. p. 86. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 - “E quadrinho é fonte?” 

 

As histórias em quadrinhos são sequências de imagem-texto, por isso também 

chamadas de arte sequencial, que por consequência dos cortes entre os quadros faz com 

que o leitor utilize a sua imaginação para preencher as lacunas, “ouvir” os sons 

representados pelas onomatopeias e dar ritmo à história. Moacy Cirne3 define: 

 

Quadrinhos são uma narrativa gráfico-visual, impulsionada por 

sucessivos cortes [...]. O lugar significante do corte [...] será sempre o 

lugar de um corte espácio-temporal, a ser preenchido pelo imaginário 

do leitor.  

 

 Alguns autores acreditam que a conceituação dos quadrinhos enquanto arte 

sequencial não daria conta de apreender a diversidade de expressões que essa linguagem 

encerra. Nesse sentindo, Scott McCload4 os define como, “imagens pictóricas e outras 

justapostas em seqüência deliberada destinadas a transmitir imagens, informações e/ou a 

produzir uma resposta no espectador”. 

As histórias em quadrinhos como produto cultural de massa5, estão atreladas às 

leis de mercado, e dessa forma ao interesse da geração de lucros, no entanto, apesar de 

ser um produto da indústria cultural não significa que essa se caracterize como algo 

alienante e superficial. As revistas em quadrinhos difundem concepções de fundo 

ideológico e por meio dessa discussão podemos reconhecê-las enquanto ricas fontes 

históricas. De maneira que representam o meio e o tempo em que são produzidas, a 

visão e o lugar social ocupado pelo autor, além disso, deve-se levar em consideração, 

enquanto perspectiva de análise, que esse tipo de narrativa acaba por gerar uma 

                                                           
3  CIRNE, Moacy. Quadrinhos, sedução e paixão. Petrópolis: Vozes, 2000, p.23. 
4 MCCLOUD, Scott; CARVALHO, Hélcio de; PARO, Marisa do Nascimento. Desvendando os 
quadrinhos: história, criação, desenho, animação, roteiro. São Paulo: M. Books, 2005, p.9. 
5  Sobre essa discussão ver: ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
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recepção diferenciada para cada leitor, sendo que o próprio leitor constrói o sentido do 

texto lido. Segundo Roger Chartier6: 

 

Os textos não são depositados nos objetos, manuscritos ou impressos, que os 
suportam como receptáculos, e não se inscrevem no leitor como o fariam em 
cera mole. [...] a ‘aplicação’ do texto ao leitor como uma relação móvel, 
diferenciada, dependente das variações, simultâneas ou separadas, do próprio 
texto, da passagem à impressão que o dá a ler e da modalidade de sua leitura 
(silenciosa ou oral, sacralizada, elementar ou virtuosa, popular ou letrada 
etc.).  

 

A produção acadêmica que se utiliza das histórias em quadrinhos enquanto fonte 

de pesquisa histórica ainda não é tão comum, apesar de ter crescido significativamente 

nos últimos anos. Carlos Cavalcanti7 argumenta que: 

 

A vantagem da utilização das HQ’s como fonte para o historiador está na 
abertura a possibilidades plurais de um desenvolvimento de um tema, 
juntamente com a facilidade com que as obras podem ser situadas 
historicamente por seus lugares de fala, no trabalho de critica interna e 
externa do material.  

 

Nos últimos anos, muitos trabalhos historiográficos foram construídos utilizando 

as histórias em quadrinhos enquanto fontes. Dessa maneira, podemos afirmar que os 

historiadores estão, aos poucos, reconhecendo as diversas possibilidades que essa 

linguagem abarca.  

 

1.2- Os quadrinhos nacionais e a produção historiográfica  

 

Gilberto Maringoni de Oliveira em sua tese Angelo Agostini, ou impressões de 

uma viagem da Corte à Capital Federal (1864-191) 
8 faz uma analise da trajetória do 

                                                           
6 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro, Bertand Brasil, 
1990, p.25-26.  
7 CAVALCANTI, Carlos Manoel de Hollanda. As mil faces do herói: o mito, o cavaleiro e suas razões 
androcêntricas nas HQ’s de aventura. História, imagens e narrativas. Nº 2, abril. 2006. 
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caricaturista Angelo Agostini por meio das obras que satirizavam o Império e os 

primeiros anos de República brasileira. Obras que transitavam desde a caricatura até as 

histórias em quadrinhos, e o tornou percussor desse formato de histórias no Brasil. O 

autor buscou identificar as interferências sofridas pelas artes gráficas em decorrência 

das transformações empresariais e técnicas na atividade de imprensa. Além de examinar 

como se desenvolvia a militância política e a campanha abolicionista na qual Angelo 

Agostini estava envolvido, bem como o que essa campanha significava para uma 

parcela da elite urbana. 

O livro de Alba Lívia Tallon Bozi9 analisa o papel do humor nas sociedades, 

desde as sociedades antigas até as sociedades contemporâneas. Utiliza trabalhos de 

Mikhail Bakhtin para discorrer sobre o riso na Idade Média e o papel que o carnaval, 

que se consolidou nesse período, desempenhava na sociedade. A eliminação temporária 

de valores, de hierarquias e a subversão da ordem eram características das brincadeiras 

feitas no carnaval. Argumenta que já na contemporaneidade o riso passou a ser de 

protesto, de resistência, de sarcasmo, de ironia, humor que conseguia ultrapassar as 

barreiras impostas por regimes altamente repressivos e censores, como a Ditadura 

Militar no Brasil.  

A autora discute a respeito da repressão sofrida pelo humor na imprensa, em que 

publicações como a revista Careta, lançada em 1908, eram constantemente censuradas, 

apesar de conseguir, muitas vezes, burlar essa censura através de charges. Outro 

exemplo utilizado pela autora é do semanário O Pasquim, além de outras publicações da 

imprensa nanica que usavam o humor para satirizar e contestar a realidade social e 

política do país e por isso eram duramente reprimidas.  

A dissertação de Andrea Cristina Queiroz10 discute a imprensa alternativa e a 

utilização da linguagem do humor enquanto crítica às relações sociais e políticas 

durante o período da ditadura militar, através do semanário O Pasquim. A análise da 

crítica social e política pela via do humor também é feita no trabalho de Maria da 

                                                                                                                                                                          
8 OLIVEIRA, Gilberto Maringoni. Angelo Agostini, ou impressões de uma viagem da Corte à Capital 

Federal (1864-1910). Tese (Doutorado – História). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. 
9 BOZI, Alba Lívia Tallon. "Charges: o riso como contestação na imprensa".  Trabalho apresentado no IV 
Encontro Nacional de História da Mïdia, São Luís, 2006. 
10 QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros. Pasquim: O jornal que só diz a verdade quando está sem 
imaginação (1969-1991). Dissertação (Mestrado - História). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
2005. 
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Conceição Pires, intitulado Cultura e Política nos Quadrinhos de Henfil
11, o estudo tem 

como objeto de análise os personagens Fradins, criações do cartunista Henfil, e também 

publicados n’O Pasquim. 

Aline Martins12, em sua dissertação, se propôs a analisar o surgimento da revista 

Chiclete com Banana, discutindo a configuração de um campo de produção de humor 

gráfico, associado à imprensa alternativa. No primeiro momento como frente ampla de 

oposição ao regime militar e posteriormente a aproximação dessa produção à grande 

imprensa já num contexto de redemocratização. Discute também as configurações e 

relações de mercado e as representações sociais da juventude urbana do período através 

dos personagens de Angeli.  

A revista Chiclete com Banana também é utilizada como fonte de pesquisa no 

trabalho de André Luís Cezarreto13, tendo como objetivo de análise o cotidiano da 

juventude urbana na cidade de São Paulo, no período de 1985 a 1990, através das 

personagens da revista. O autor também busca analisar as representações feitas por 

Angeli da cidade de São Paulo, e como essas refletiam na caracterização das 

personagens. 

 Em seu texto A redemocratização brasileira sob a ótica da revista Chiclete com 

Banana (1985-1988) 
14, Carlos André Krakhecke discute como o período de 

redemocratização foi marcado por várias manifestações culturais e como as mudanças e 

expectativas geradas por esse momento repercutiram em diversas áreas artísticas, a 

exemplo dos quadrinhos. O autor analisa também o enfoque da crítica à conjuntura 

política e social no período de redemocratização feita a partir da revista Chiclete com 

Banana.  

                                                           
11 PIRES, Maria da Conceição Francisca. Cultura e Política nos Quadrinhos de Henfil. In: HISTÓRIA, 
SÃO PAULO, v. 25, n. 2 p. 94-114, 2006.  
12 SANTOS, Aline Martins dos. “Udigrudi”: O underground tupiniquim. Chiclete com Banana e o humor 
em tempos de redemocratização brasileira. Dissertação (Mestrado - História). Niterói, Universidade 
Federal Fluminense, 2012. 
13 CEZARETTO, André Luís Sanchez. A vaca vai para o brejo: urbanidade e juventude através da revista 
Chiclete com Banana (1985-1990). Dissertação (Mestrado – História Social). São Paulo, Pontifícia 
Universidade católica de São Paulo, 2010. 
14 KRAKHECKE, Carlos André. A redemocratização brasileira sob a ótica da revista Chiclete com 
Banana (1985-1988). In: IX Encontro Estadual de História - Vestígios do Passado: a história e suas 
fontes, Porto Alegre, 2008.  
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Em sua dissertação Mônica: Imagem e Representação Feminina nas Tiras de 

Maurício de Souza (1963-1976) 
15, Thiago Barbosa percorre o início da carreira de 

Maurício de Souza e de suas personagens analisando suas primeiras tiras cômicas. No 

entanto, seu foco principal de estudo é a personagem Mônica, que apareceu pela 

primeira vez nas tiras do personagem Cebolinha no jornal paulista Folha da Manhã em 

1963, mas que em decorrência de sua crescente popularidade acabou se tornou a 

protagonista das histórias. 

Mônica sempre resolvia seus conflitos com os outros personagens através da 

força, utilizando seu coelho de pelúcia, Sansão, como arma e por isso era 

constantemente criticada por sua agressividade, em vários momentos é aconselhada a 

ser mais feminina. A partir disso, Thiago Barbosa buscou analisar a construção cultural 

dos papéis masculinos e femininos através da personagem Mônica e como ela resiste às 

sucessivas tentativas feitas pelos outras personagens em torna-la mais feminina. 

O trabalho de Aline Santos16, O Universo Feminino nas Histórias em 

Quadrinhos, se propõe a situar a presença feminina no universo das histórias em 

quadrinhos. Contudo, seu enfoque principal é a personagem Rê Bordosa que provinha 

do movimento underground brasileiro e foi criada no período de redemocratização. 

Aline Santos tem como objetivo, entender como se deu as mudanças ocorridas no 

pensamento da sociedade brasileira sobre a questão do feminino, mudanças essas 

decorrentes do movimento feminista, e como esse pensamento pode ter influenciado na 

produção das histórias da personagem Rê Bordosa de Angeli. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 BARBOSA, Thiago Carvalho. BARBOSA, Thiago Carvalho. Dissertação (Mestrado em Educação, 
Arte e História da Cultura). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008. 
 
16 SANTOS, Aline Martins dos. O Universo Feminino nas Histórias em Quadrinhos.In: História, imagens 
e narrativas. Nº 11, outubro/2010.  
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1.3 - As primeiras revistas em quadrinhos brasileiras 

  

As aventuras de Nhô Quim, ou impressões de uma viagem à Corte produzida por 

Angelo Agostini em 1869 e publicada no jornal Vida Fluminense é considerada, por 

alguns autores, como a primeira serie em quadrinhos do Brasil. Ângelo Agostini era 

ítalo-brasileiro, chegou ao Brasil em 1859, residindo em São Paulo trabalhou como 

ilustrador de várias revistas entre elas Diabo Coxo e O Cambrião. Em 1873 fundou a 

Revista Illustrada. Seu trabalho era especificamente ligado ao humor e retratava o 

cotidiano brasileiro do período, características essas presentes em outras publicações da 

época.  

No ano de 1905 a editora O Malho lançou a revista Tico-tico, após essa 

publicação os quadrinhos que eram voltados à crítica social, política e humor, passaram 

a ter uma linguagem voltada para o público infantil, sendo essa revista responsável pelo 

surgimento de grandes expoentes do quadrinho e do humor nacionais.  

Em 1933 o jornalista Adolf Aizen publicou o Suplemento Infantil e no ano 

seguinte o Suplemento Juvenil e foi um dos responsáveis pela entrada dos quadrinhos 

norte-americanos no Brasil, que por serem mais atrativos acabaram enfraquecendo a 

revista Tico-tico que parou suas atividades na década de 1960.  

A disputa pelo mercado das revistas infantis aumentou, provocando o 

surgimento de vários suplementos, como O Gibi lançada pelo grupo Globo em 1930 e O 

Gury lançada por Assis Chateaubriand. É importante salientar que as editoras não 

incentivavam os quadrinhos nacionais, mas sim importavam as histórias e personagens 

dos comics norte-americanos.  

Na década de 1940 e 1950 editoras como a EBAL, Abril, La Selva e Rio 

Gráfica/Globo abriram espaço para publicações nacionais, contudo, não deixando de 

publicar os quadrinhos importados. Quadrinistas e histórias em quadrinhos 

reconhecidos mundialmente, como Ziraldo com Pererê e Maurício de Souza com a 

Turma da Mônica, começaram suas produções nos anos 1950/1960. A Turma da 

Mônica, de Maurício de Souza, foi produzida na década de 1960, era uma revista 

voltada para o público infantil, com histórias feitas para família. A revista Pererê e sua 

turma de Ziraldo foi lançada em 1964 tendo o Saci- Pererê como personagem principal 
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e utilizando o folclore brasileiro em suas histórias, igualmente voltada para o público 

infantil. 

Em 1959 Jaime Cortez e Miguel Penteado que eram da editora La Selva, 

insatisfeitos com as condições de trabalho, criaram uma editora chamada Outubro. 

Editora que contou com a colaboração de vários artistas estrangeiros e acabou se 

especializando em quadrinhos de terror, adaptando também sucessos radiofônicos, 

cinematográficos e televisivos.  

 

1.4 - Udigrudi: O underground brasileiro 

 

Na década de 1970 os quadrinhos brasileiros foram influenciados pelos 

quadrinhos undergrounds norte-americanos que surgiram na década de 1960 dentro das 

universidades. Essa produção norte-americana estava intimamente ligada aos 

movimentos de contracultura, inclusive o movimento hippie, destacando-se nomes 

como Robert Crumb, Gilbert Shelton, entre outros.  

Outra influência para os quadrinhos brasileiros do período foi o semanário O 

Pasquim, que desde o final da década de 1960 utilizava o humor gráfico, através de 

tiras, charges e histórias em quadrinhos17, para criticar a política e os costumes sociais 

brasileiros. Foi fundado em 1969 por um grupo de amigos formado por Jaguar, Carlos 

Prosperi, Claudius, Tarso de Castro e Sérgio Cabral, embora já no primeiro número 

outros integrantes fossem somados ao grupo, como Fortuna, Ziraldo, Henfil, Millôr 

Fernandes, Luiz Carlos Maciel, Paulo Francis, Ivan Lessa, Newton Carlos e Flávio 

Rangel.  

O Pasquim sofreu duras intervenções por parte do regime militar, como censuras 

e prisões de editores e colaboradores. O semanário se caracterizava como alternativo, 

pois se afastava dos princípios de um grande jornal, não tinha regras de edição, as 

                                                           
17 A charge é um texto de humor ligado a um acontecimento ou evento em um período específico, como 
uma notícia. A tira é um texto curto, formado de um ou mais quadros, em que os personagens podem ser 
fixos ou não e comumente apresenta um desfecho narrativo no último quadro. A definição de quadrinho 
pode ser simplificada aqui como narrativa sequencial ilustrada. 
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pautas eram discutidas em bares, demonstrando assim a falta de hierarquia no grupo18, 

não havia classificação e nem delimitação temática, ou seja, todos os membros eram 

livres para fazer o que quisessem com o seu espaço, não havendo obediência a uma 

pauta. Durante toda a história do semanário houveram várias mudanças em relação ao 

grupo de sua fundação, além de contar com inúmeros colaboradores como Laerte, Adão, 

Angeli, Glauco, entre outros. O humor gráfico enquanto critica política e social sempre 

esteve presente nas produções de quadrinhos brasileiros, o que tornou a publicação 

dessas histórias, de certo modo, independente.  

Na década 1970, os quadrinhos adultos passaram a ganhar espaço entre as 

publicações nacionais. Principalmente devido as restrições impostas à imprensa pelo 

regime militar, o que impulsionou a organização de um movimento quadrinístico à 

margem do mercado tradicional. Essas mudanças no cenário de produção das histórias 

em quadrinhos se refletiram na linguagem e nos temas abordados pelas revistas. Esses 

quadrinhos brasileiros vistos como alternativos ou marginais, foram batizados de 

“udigrudi”, uma espécie de underground brasileiro. De acordo com Vergueiro e 

Santos19: 

 

Essas revistas eram consideradas alternativas, pois se diferenciavam da 
produção dominante, que privilegiava narrativas estrangeiras, principalmente 
as criadas nos Estados Unidos, cujos roteiros e estilos seguiam fórmulas 
recorrentes.  

 

A revista Grilo foi a pioneira entre as revistas “marginais” ou “udigrudis”, 

lançada no ano de 1971 atingiu 48 edições, publicada pela Editora Espaço-Tempo 

Veículos de Comunicação Ltda. Segundo Roberto Santos, “A revista teve como grande 

mérito apresentar pela primeira vez no Brasil, artistas dos quadrinhos undergrounds do 

mundo todo” (2012, p.53). Entre eles Robert Crumb, Bernard Willen, Jean Marc Reiser 

e Wolinski. Somente em sua vigésima sétima edição, a revista abriu espaço para os 

quadrinistas brasileiros. 

                                                           
18 In: CAPELLARI, Marcos Alexandre. O discurso da contracultura no Brasil: O Underground através de 
Luiz Carlos Maciel. 
19  SANTOS, Roberto Elísio dos ; VERGUEIRO, W. C. S. . Revistas alternativas de quadrinhos no Brasil 
durante a década de 1970: uma análise de O Bicho. Revista Latinoamericana de Ciencias de la 
Comunicación, v. 12, p. 22-31, 2010, p.24.  
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  A revista Balão foi um dos maiores expoentes do “udigrudi”. Surgiu em 1972 

na Universidade de São Paulo (USP) com a participação de Angeli, Laerte, Luís Gê, 

Kiko, R. Borges, os irmãos Paulo e Chico Caruso, nomes que se tornaram referência do 

humor brasileiro. Segundo Gêisa D’Oliveira “seu conteúdo mesclava histórias de forte 

apelo político com outras de cunho existencial ou simplesmente exercitavam 

potencialidades gráficas” (2009, p.120-121). Foram publicados apenas dez números, 

eram vendidos de mão em mão, sem aproximação com o mercado e perspectivas de 

lucro. Fazia parte dos chamados “quadrinhos de autor”, caracterizados por revistas em 

que o autor era responsável por todas as etapas da produção como roteiro, desenho, 

cores e arte-final.  

A revista O Bicho foi idealizada pelo cartunista Fortuna, em 1975, mantendo 

características das revistas alternativas ou udigrudis.  A revista foi publicada pela 

editora Codecri de março a agosto desse mesmo ano. Depois de parada durante um ano, 

a revista voltou para as bancas em agosto de 1976, sendo publicados apenas mais dois 

números. Tinha entre seus colaboradores Nani, Mariza Dias, Claudio Paiva e Laerte em 

1975.  

A publicação Fradim de Henfil, lançada em setembro de 1973 a julho de 1978, 

foi distribuída nas bancas para circulação nacional, mas seguia o esquema de produção 

das revistas alternativas. Reuniu histórias que haviam sido publicadas no Jornal do 

Brasil, os Fradinhos e a série Zeferino. Os Fradinhos eram caracterizados como dois 

padres dominicanos, o Cumprido e outro Baixim, que além das diferenças físicas, 

tinham personalidades distintas. O Cumprido era ingênuo, puro e alienado e o Baixim 

sarcástico, maldoso e masoquista. Os personagens faziam críticas ao regime militar e 

também duras críticas sociais. A série Zeferino era composta por três personagens, 

Zeferino, o “cangaceiro cabra macho”, Bode Orelana, um bode culto que se informava 

através da ingestão de livros e revistas e Graúna, uma ave bastante crítica. 

Na década de 1980 as revistas em quadrinhos brasileiras alcançaram maior 

espaço, artistas que tiveram notoriedade na década de 1970 com os “udigrudis” 

continuaram lançando novos quadrinhos. Nessa década os quadrinhos se aproximaram 

efetivamente do mercado oficial, no que diz respeito ao esquema de produção e 

distribuição, mas continuavam com temáticas similares as das revistas alternativas da 

década anterior, com a justaposição das propostas de contracultura e agora com a 
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influência do recém-nascido, rock nacional. Revistas como Udigrudi, Nocaute, 

Porrada!, Animal, R.D.P. comix, entre outras foram publicadas na década de 1980. 

 A Chiclete com Banana, lançada pela Circo Editorial, se destacou entre as 

publicações da época e abriu espaço para que outras revistas fossem lançadas, entre 

elas, a revista Circo, que publicou HQs de vários artistas como a  Piratas do Tietê de 

Laerte e Níquel Náusea de Fernando Gonzáles, Geraldão do Glauco, posteriormente 

adquirindo revistas próprias, todas publicadas pela Circo Editorial do editor Toninho 

Mendes.   
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CAPÍTULO 2 

 

 2.1 - Angeli e sua Chiclete com Banana 

 

Arnaldo Angeli Filho20 publicou seu primeiro desenho na revista Senhor aos 14 

anos.  Na década de 1970 produzia charges para panfletos e jornais sindicais, ligados 

aos movimentos operários do ABC paulista. Começou a trabalhar na folha de São Paulo 

por indicação da cartunista alemã Hilde Werber, após ganhar o terceiro lugar no 

concurso promovido pelo Salão Internacional de Humor de Piracicaba21 no ano de 1974.  

Na Folha de São Paulo, começou a fazer charges políticas, no entanto, em 

consequência da recorrente censura imposta pelo regime ditatorial, que o impedia de se 

aprofundar nas críticas, resolveu mudar para o caderno Ilustrada da Folha de São Paulo 

em 1983, começando assim sua produção quadrinística. No caderno Ilustrada criou 

inúmeras personagens que depois seriam publicadas na revista Chiclete com Banana
22, 

como a Rê Bordosa, Bob Cuspe, Meiaoito e Nanico, Wood & Stock, Os Skrotinhos, 

Mara Tara, Bibelô, entre outros.  

A revista Chiclete com Banana começou a ser publicada somente com as 

personagens criadas por Angeli enquanto colaborava com o jornal Folha de S. Paulo. 

Entretanto, com o passar das edições e diante do sucesso que a revista atingiu, outros 

cartunistas foram convidados para colaborar com a publicação, os principais nomes 

foram Glauco, Laerte e Luiz Gê. Com a entrada dos vários colaboradores a revista 

passou a ter um conteúdo bem diversificado. Além dos quadrinhos, havia fotonovelas, 

carta de leitores, textos, editoriais. Os temas tratados na revista também eram diversos, 

sempre com um humor escrachado e muitos palavrões. Temas como o cotidiano urbano, 

                                                           
20 Arnaldo Angeli Filho ou Angeli, como é conhecido, nasceu em 31 de Agosto de 1956 na Casa Verde, 
Zona Norte de São Paulo. Seus pais são Teresinha Astrini Angeli, costureira e Arnaldo Angeli, funileiro 
mecânico, ambos eram filhos de imigrantes italianos. 
21 O cartunista Zélio Alves Pinto, idealizador do concurso, era uma espécie de mestre para Angeli. 
22 A revista Chiclete com Banana foi publicada pela Circo Editorial, entre os anos de 1985 e 1991 
somando 24 volumes bimestrais, além das edições especiais e relançamentos. Apesar de ser uma 
publicação com características undergrounds, já que apresentava propostas contraculturais que se 
contrapunham às revistas tradicionais, principalmente às estrangeiras, fez a aproximação entre o caráter 
alternativo e o mercado, assim foi distribuída pela DINAP, ligada ao grupo Abril. Começou com uma 
tiragem de 30 mil exemplares, mas em seu auge chegou a vender 120 mil exemplares, um marco para 
uma revista em quadrinho underground, se estabilizando em tiragens de 60 mil exemplares, em média. 
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rock, sexo, voyeurismo, política, drogas, violências, entre outros assuntos figuravam 

entre as páginas da revista.  

 Entre as principais personagens de destaque na revista estava o Bob Cuspe que 

representava os punks, uma das tribos urbanas23 que crescia entre os jovens brasileiros 

desde o final da década de 1970, principalmente na cidade de São Paulo. Bob Cuspe é 

um jovem de periferia que precisou abandonar os estudos para trabalhar, arranjando 

vários empregos como o de “office-boy”, entregador de mercado, auxiliar de escritório, 

contudo se sentia explorado pelos patrões em todos eles, deixando-os. Era uma das 

personagens mais populares da revista e simbolizava todo o repúdio à sociedade 

brasileira e as “merdas” produzidas por ela.   

Figura 01 – Série Traço e Riso. Chiclete com Banana: cenas de Sexo, drogas e rock’n’roll. 1984,p.35  

 O visual da personagem, como mostrado no quadro acima, era característico do 

movimento punk. Corte de cabelo no estilo moicano, lenço no pescoço, roupas pretas, 

tachas e piercings, entre outras características.  Bob Cuspe utilizava a forma de agir, de 

se vestir e principalmente a “super escarrada”, que era o seu símbolo, como protesto à 

cultura dominante.  

A personagem Meiaoito era um militante de esquerda que sonhava com a 

revolução e que, no entanto, não acompanhou as mudanças ocorridas na realidade 

política do país. A ação direta e a metralhadora eram os meios com as quais Meiaoito 

                                                           
23 Para Paulo Carmo, “Os anos 80 marcaram também o surgimento de outras figuras juvenis, ou outras 
“tribos”, como os metaleiros, carecas, skinheads, darks, rastafáris, rockabilly, rappers e outros. Longe de 
ser uma mera imposição da indústria cultural, tratava-se de diferentes expressões de protesto de jovens 
descrentes e insatisfeitos como os rumos da sociedade.”. In CARMO, Paulo Sérgio do. Culturas da 

rebeldia: a juventude em questão. Editora SENAC, São Paulo, 2003. 
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acreditava que alcançaria a tão sonhada revolução, fazendo referência ao imaginário 

guerrilheiro. A personagem sonhava com uma revolução, mas negligenciava a discussão 

de outra revolução que à época era palco de calorosas discussões, que era a revolução 

sexual. Sempre em companhia do Meiaoito se fazia presente a personagem Nanico, um 

revolucionário que introduziu na revista a discussão a respeito da sexualidade e da 

homossexualidade. Nanico é apresentado como homossexual apaixonado por Meiaoito, 

mas tem seu comportamento sempre reprimido pelo seu companheiro de partido. Já 

Meiaoito tem dificuldades em se relacionar sexualmente com alguém, pois sempre põe 

o partido e o coletivo em primeiro lugar, esquecendo-se das necessidades individuais.  

Figura 02 – Série Traço e Riso.Chiclete com Banana: cenas de Sexo, drogas e rock’n’roll. 1984, p.85 

Na tira acima as características de militantes são mostradas através da 

vestimenta das personagens, com a utilização de casacos, boinas e barbas. Além disso, a 

discussão da orientação sexual é levantada. 

Outras personagens de destaque eram Wood & Stock, dois velhos hippies, 

barrigudos e quase carecas, que assim como Meiaoito, não acompanharam as mudanças 

sociais e culturais ocorridas com o passar dos anos e viviam com os mesmos 

comportamentos e ideais da contracultura dos anos 1960, não se adaptando assim aos 

novos tempos. Nas tiras estão quase sempre sentados no sofá, ouvindo clássicos do rock 

and roll, fumando uma bituquinha, muitas vezes de orégano por não encontrar maconha 

com tanta facilidade, lembrando com extremo saudosismo das loucuras das décadas de 

1960 e 1970, quando ainda tinham cabelo e não colesterol. Como na tira abaixo em que 

relembram os ideais e os cabelos que tinham na juventude.   
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Figura 03 - Antologia Chiclete com Banana – Nº 6, agosto de 2008, p.6 

A mais popular entre as personagens da revista Chiclete com Banana era Rê 

Bordosa, chamada por Angeli de “Pin-up dos anos 80” ou “Pin-up do Final do Século”, 

apesar de não ter o padrão de beleza e sensualidade que eram característicos do modelo 

de pin-up. Ela é representada como uma mulher na faixa dos 30 anos, com visual punk, 

libertina, alcoólatra e viciada em sexo, que toda noite, depois do porre diário e da falta 

de memória do dia seguinte, se encontrava em sua banheira tendo algum conflito 

existencial e se tornou a personagem mais popular da revista.  

Nas tiras da Rê Bordosa aparecem recorrentes personagens secundários, que 

influenciam diretamente nas histórias. Entre eles a mãe, que é culpabilizada pelo 

comportamento da filha, assim como o pai, além de Benevides Paixão, que é um 

famoso jornalista que por vezes entrevista Rê Bordosa, como quando ela ganhou o título 

de “Pin-up do final do século” pela revista Around
24 e o garçom Juvenal, personagem 

coadjuvante que em decorrência da frequência com que Rê Bordosa vai ao bar, adquiriu 

uma relação de proximidade. Juvenal é amigo, confidente, amante e posteriormente 

marido da personagem. 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Chiclete com Banana. Ano 1. Nº 1. São Paulo: Circo Editorial LTDA, 1985, p.23. 
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2.2 -  Rê Bordosa, “Pin-up do Final do século” 

 

Cheguei em casa 

Toda descabelada 

Completamente arrependida 

Do que aconteceu 

Tomei cachaça 

E fumei como 

Maria fumaça 

Completamente arrependida 

Do que aconteceu 

Não teve a menor graça 

Tudo isso eu sei que passa 

Mas não passou...25 

Música: Toda bêbada canta  

Composição: Sílvia Machete 

 

A personagem Rê Bordosa apareceu pela primeira vez no ano de 1984 numa 

tirinha para a Folha de São Paulo e depois passou a figurar nas paginas da Chiclete com 

Banana. Rê Bordosa é uma personagem que foge do padrão comportamental feminino 

do período, oscilando entre uma conduta liberta sexualmente, onde reproduzia os ideais 

propagados pelo feminismo e por outro lado mantinha profundos traços de uma 

sociedade conservadora.  

No primeiro número da revista Chiclete com Banana encontra-se o significado 

da palavra “rebordosa” ou “rebordo” que quer dizer, entre outras coisas, doença grave, 

situação desagradável, reincidência de moléstia, a partir dessa informação podemos 

entender um pouco o perfil da personagem. A personagem é solteira, vive em uma 

grande cidade e passa seus dias entre o bar e a banheira. Tem uma vida noturna agitada, 

regada à drogas, bebidas, cigarros e sexo com qualquer um. No dia seguinte às noitadas, 

sempre esquece o que fez na noite anterior e se lamenta por levar esse tipo de vida, 

                                                           
25 A música “Toda bêbada canta”, gravada em 2006, segundo entrevista da própria autora, é uma 
biografia não autorizada da personagem Rê Bordosa. Disponível em http://menteflutuante-
up.blogspot.com.br/2012/01/re-bordosa-junkie-dos-anos-80.html, acessado dia 03 de Agosto de 2012. 
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recorrendo, com frequência, a ideia de casamento como salvador de sua condição, 

contudo, apesar da visão “salvadora” que a personagem demonstra ter sobre o 

casamento, sempre chega à conclusão de que este não seria um tipo de vida viável para 

ela. Temas importantes relacionados ao feminino são tratados nas tiras da Rê Bordosa, 

como casamento, família, aborto, padrão de comportamento feminino, ou mesmo a 

AIDS que já preocupava a sociedade da década abordada 26.  

Nesse capítulo analiso a personagem Rê Bordosa buscando perceber de que 

forma os discursos associados ao feminismo se articulam através das falas/condutas da 

personagem e como essas novas ideias recuam em alguns momentos de sua trajetória, 

assim interessa-nos perceber quais as representações ligadas ao feminino se fazem 

presentes nas tiras e como são tratadas algumas discussões que tematizavam o papel ou 

a posição ocupada pelas mulheres na década de 1980. Para Tânia Navarro-Swain27:  

 

[...] a televisão, as novelas, os romances, as revistas em quadrinhos, as 
revistas em geral, os jornais, a internet etc., em seu espaço de recepção e 
interação veiculam representações sobre as mulheres, os homens, a 
sociedade. 
  
 

Na década de 1980, o Brasil começava a sair de um regime político ditatorial. 

Foi um período marcado pela força de movimentos sociais como movimento sem-terra, 

movimento negro, movimento homossexual, movimento camponês e o movimento 

feminista, que já sofria mudanças em relação ao feminismo da década de 1970. Segundo 

Margareth Rago28, na década de 1970:  

 

O feminismo [...] procurou pautar-se pela linguagem predominante na 
esquerda do país, dominando não apenas os conceitos marxistas, mas 
procurando provar como, em cada uma das questões levantadas pelos líderes 
e partidos políticos, era possível também perceber a dimensão feminina.  

 

                                                           
26 “Em 1980, Brasil, apenas um caso de AIDS foi notificado ao Ministério da Saúde, tendo sido do sexo 
masculino. O primeiro caso feminino só foi conhecido em 1983. Desde então esse número vem 
aumentado assustadoramente a cada ano, totalizando 18.519 casos até 1990.” In: GIRALDELLI, 
Bernadette Waldvogel. Os números da AIDS: São Paulo surpreende. São Paulo em Perspectiva, 6(4): 45-
55, outubro/dezembro, 1992. 
27 NAVARRO-SWAIN, Tânia. Feminismo e representações sociais: a invenção das mulheres nas revistas 
“femininas”. História: Questões & Debates. Curitiba: UFPR, n. 34, 2001. p. 14. 
28 RAGO, Margareth. Os feminismos no Brasil: dos “anos de chumbo” à era global. 2003, p.4.  
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 Assim as feministas se preocupavam, além da luta contra o regime ditatorial e 

da inclusão das discussões feministas dentro dos movimentos de esquerda, com o 

estabelecimento de ligações com o movimento de mulheres29. A partir da aproximação 

entre esses dois grupos, aspectos sociais que até então não faziam parte das pautas 

discutidas pelas feministas passaram a ser considerados. Assim, na década de 1970 as 

discussões abrangiam questões como a carestia, a falta de creches para os filhos das 

trabalhadoras, a licença maternidade e a violência contra a mulher. Na década de 1980 

passaram a se preocupar com assuntos considerados anteriormente de segundo plano, 

como a sexualidade, o aborto, os contraceptivos. Ainda segundo Margareth Rago30: 

 

[...] o contato que se estabeleceu entre os dois movimentos liderados pelas 
mulheres – o movimento feminista e o movimento de mulheres – foi 
certamente muito lucrativo para todas. Para as feministas, porque passavam a 
atingir uma rede muito mais ampla de mulheres; para as mulheres pobres da 
periferia, porque lhes traziam questões que dificilmente seriam enunciadas 
espontaneamente, como as referentes à moral sexual, ao corpo e à saúde. 
Fundamental nessa associação, o feminismo desenvolveu e ampliou suas 
bandeiras de luta, dando destaque às questões da violência contra as mulheres 
e dos direitos reprodutivos.  

 

Através do levante dessas discussões pode-se notar que vários dos padrões 

comportamentais comumente associados às mulheres eram mantidos, e a despeito das 

discussões promovidas pelas feministas, estes só eram modificados a passos lentos. A 

sexualidade feminina em grande medida ainda era vista como limitada à função 

reprodutora, a passividade e a cordialidade ainda eram atributos ditos como naturais ao 

sexo feminino e os padrões de beleza continuavam a criar uma imagem idealizada e 

estereotipada sobre a mulher. 

 Até mesmo entre a esquerda política as questões abordadas pelas feministas 

eram consideradas fúteis, como demonstra Rachel Soihet em seu texto Zombaria como 

arma antifeminista: instrumento conservador entre libertários
31, em que analisa o 

                                                           
29 Vera Soares afirma que, durante todo o regime militar as mulheres atuaram à frente de movimentos 
populares de oposição. Lutavam por direitos sociais, como contra a carestia, por creches e também por 
direitos políticos como a luta pela anistia. SOARES, Vera. Muitas faces do feminismo no Brasil. In: 
BORBA, Angela; FARIA, Nalu. & GODINHO, Tatau. (orgs). Mulher e política: gênero e feminismo no 
partido dos trabalhadores. São Paulo: Perseu Abramo, 1998.  
30 RAGO, Margareth. Os feminismos no Brasil: dos “anos de chumbo” à era global. 2003.  
31  SOIHET, Rachel. Zombaria como arma anti-feminista: instrumento conservador entre libertários. In: 
Revista Estudos Feministas, vol. 13, n°3, setembro-dezembro, 2005.  
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discurso antifeminista de articulistas do jornal alternativo O Pasquim. Rachel Soihet 

argumenta que O Pasquim mesmo com seu caráter libertário, onde se promovia a luta 

contra o regime militar através da ridicularização, utilizava essa mesma zombaria para 

atingir as mulheres que, por meio do feminismo, lutavam por liberdade.  

Para os articulistas do jornal, essas mulheres assumiam atitudes inadequadas à 

condição feminina e por isso eram apresentadas no mesmo, com características 

masculinas, agressivas e radicais.  Preconceitos e estereótipos eram criados para 

representar as mulheres emancipadas, principalmente as feministas, que eram retratadas 

como machonas, sapatões, anti-femininas e promiscuas, já que a luta pela liberação 

sexual era entendida como pura vontade de manter relações sexuais com todos e de 

expor o corpo.  

Eram ainda taxadas de “peruas” fúteis, que não teriam coisas mais importantes 

para se preocupar, ou seja, no jornal era traçada uma visão tradicional do padrão 

comportamental que deveria guiar homens e mulheres, partindo do principio de que 

possuíam uma natureza biológica diferente e que deveriam ocupar lugares distintos 

nessa sociedade. E era justamente essa determinante das “naturezas biológicas” que as 

feministas lutavam para desconstruir. De acordo com Verônica Ferreira32: 

 

A segurança dos homens (inclusive os da esquerda) em relação às 

referências sexuais com as quais haviam sido criados sofria diversos e 

graves abalos com a entrada cada vez maior das mulheres no espaço 

público e com a "Revolução Sexual". Algumas mulheres estavam 

trabalhando, militando, freqüentando a boêmia, fazendo sexo, falando 

palavrão com a mesma liberdade que os homens. 

 

Na década de 1960, segundo Maria de Fátima da Cunha33 os lugares sociais 

ocupados por homens e mulheres eram rigidamente delimitados, a mulher era símbolo 

da delicadeza, enquanto o homem simbolizava a força. Desse modo, certos assuntos 

                                                           
32 FERREIRA, Verônica C. Entre Emancipadas e Quimeras: Imagens do feminismo no Brasil. Cadernos 
AEL, n. 3/4, 1995/1996, p.182.  
33 CUNHA, Maria de Fátima da. Homens e mulheres nos anos 1960/70: Um modelo definido?. História: 
Questões & Debates, Curitiba, Editora da UFPR , n. 34, p. 201-222, 2001.  
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eram tabus como a perda da virgindade antes do casamento, ser mãe solteira, o aborto, a 

sexualidade entre a juventude, por isso, as mulheres que transgrediam o espaço 

delimitado para elas, recebiam a alcunha de “putas” ou a reputação de “mal-falada”.  

Na década seguinte, uma das mudanças mais marcantes foi a conquista das 

mulheres no avanço de sua emancipação econômica e sexual e sua crescente presença 

nos movimentos reivindicatórios e políticos da década. Os movimentos feministas 

combinaram, através de uma ação direta e organizada, uma luta contra a ditadura e por 

melhores condições de vida com a discussão dos problemas específicos das mulheres, 

como a sexualidade, o controle do corpo, direitos trabalhistas e discriminação social, 

política e econômica.34 Paralelamente houve mudanças também nas relações familiares 

e matrimoniais, ampliou-se o debate sobre sexo, casamento, e o desquite passou a ser 

visto com mais naturalidade, sendo o divórcio legalizado em 1977.  

Na década de 1980 os valores que a mídia e a sociedade atribuíam ao feminino 

sofreram algumas mudanças, mas alguns ideais eram conservados, como o padrão de 

beleza, de delicadeza, de feminilidade. No entanto, principalmente a partir de discussões 

levantadas pelas feministas da década, as mulheres passaram a questionar o direito 

sobre o próprio corpo, o direito de sentir desejo, o direito sobre a sua orientação sexual, 

sobre o aborto. Desse modo, a conservação de valores tradicionais e ao mesmo tempo a 

imensa quantidade de questionamentos que eram trazidos à tona pelas mulheres, 

representavam conflitos e contradições vividas por essas mulheres na década de 1980. 

Fig. 04 – Chiclete com Banana Especial Rê Bordosa. A Morte da Porraloca – 1987, p. 13. 

                                                           
34 HABERT, Nadine. A década de 1970: apogeu e crise da ditadura militar brasileira. Série Princípios. 
São Paulo, Editora Ática, 1994. 
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Na tira acima a personagem Rê Bordosa se mostra descontente com sua vida e 

diz que será “como toda mulher deve ser”, demonstrando que ela está ciente que existe 

um padrão feminino socialmente construído ou algo que se procura tornar inato à 

condição feminina. Contudo, ela demonstra que não sabe como seria esse padrão. O 

conflito vivido pela personagem pode ser entendido através do desconforto ocasionado 

pela adoção de novas posturas/ideias e em contrapartida pela não inserção nos padrões 

femininos instituídos.  

A personagem circula com muita liberdade por espaços públicos e 

tradicionalmente relacionados ao masculino, como o bar. Boa parte das tiras tem esse 

ambiente enquanto espaço de interação entre as personagens, nesse lugar a Rê Bordosa 

goza de um comportamento liberal, virando noites regadas a muito álcool, cigarros, 

cocaína, maconha e sexo. Contudo apesar de apresentar um comportamento 

demonstrativo da adoção de valores relacionados ao feminismo, a personagem está 

constantemente em crise após as noitadas, demonstrando arrependimento de suas 

atitudes e desconfortável por assumir tais comportamentos, nesses momentos, para ela, 

assumir um discurso, do que seria tradicionalmente atribuído a conduta feminina, como 

constituir família a partir de uma ideia heteronormativa aparece enquanto solução ideal 

para tirá-la da vida desregrada, porém, ela chega à conclusão de que não seria uma 

alternativa de vida possível para ela.    

Fig. 05 – Chiclete com Banana – Ano 1 Nº 1, outubro de 1985, p.27. 

 Nos quadros acima a personagem se encontra no lugar onde aparece com mais 

freqüência, a banheira, parece tão natural o fato de estar sempre lá, que ela recebe todos 

os personagens nesse local, pai, mãe, parceiros sexuais, psicanalista. A banheira 

também pode sinalizar um sentido implícito de purgação, já que água é algo que se 
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encontra relacionado com a limpeza ou purificação, é na banheira que ela vai curar a 

ressaca moral.  

Nessa tira a mãe de Rê Bordosa anuncia o que uma mulher deve esperar da vida. 

Podemos perceber que mesmo com as conquistas e as discussões acerca da emancipação 

feminina, valores tradicionais de uma sociedade conservadora eram mantidos, 

mostrando que a ideia de que o lugar da mulher é no espaço privado, unicamente como 

dona-de-casa, não estava distante do pensamento da sociedade da década de 1980. 

Contudo, como já citado anteriormente, na década de oitenta do século passado houve 

uma mudança no comportamento das mulheres, no que se refere ao padrão 

mãe/esposa/dona-de-casa, mudança essa que pode ser notada pela veiculação na 

imprensa de assuntos discutidos pelas feministas, como sexualidade, orientação sexual, 

aborto.  

Programas como Malu Mulher
35 e TV Mulher tiveram grande repercussão não só 

entre o público feminino, levando pautas advindas do movimento feminista ao “grande 

publico”. A TV Mulher era apresentando pela então sexóloga, Marta Suplicy, e discutia 

abertamente sobre assuntos ligados a sexualidade feminina. Em Malu Mulher, a mídia 

trouxe o debate de que a mulher poderia ser emancipada, poderia atingir uma realização 

profissional, ou seja, poderia ser a protagonista da sua própria vida. 

A personagem Malu, foi vivida por Regina Duarte, que era conhecida como a 

“namoradinha do Brasil”, por causa de sua personagem na novela de 1971 “Minha doce 

namorada”, personagem que representava a moça recatada, pura, ingênua, monogâmica, 

um modelo para as mulheres da época. Já na série, Malu Mulher, de 1979, ela 

representava a cara da “nova mulher” onde vivia os conflitos de uma mulher desquitada 

que queria trilhar novos caminhos, com novos amores, novas conquistas, inclusive 

profissionais. Porém, não abandonando o papel de mãe. 

É importante considerar que, mesmo com a mudança de comportamento das 

mulheres e as discussões levantadas pelos movimentos feministas, as mulheres 

emancipadas e, principalmente, as feministas eram alvo da propagação de estereótipos 

como machonas, não-femininas, mal-amadas, promiscuas, entre outros. As iniciativas 

                                                           
35 Sobre Malu Mulher ver MOTA, Manoel Santos e SILVA, Geovani de Jesus. Os Anos de Chumbo e a 

Produção Televisiva: a revolução feminista no seriado Malu Mulher. Revista Anagrama: Revista 
Científica Interdisciplinar da Graduação Ano 4 - Edição 4 – Junho-Agosto, 2011, São Paulo.  
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da Rê Bordosa em ter vários parceiros e destoar dos padrões sociais que caracterizavam 

uma mulher e a representação de feminilidade, faz com que a personagem seja 

caracterizada tendo padrões masculinos. O que é exemplificado numa tira em que a 

personagem é mostrada fazendo xixi de pé no banheiro do bar, representação essa, 

ligada as construções sociais concernentes a maneira através da qual homens e mulheres 

devem se comportar. Dessa forma, ao fugir dos padrões socialmente construídos e 

distribuídos de forma diferenciada entre mulheres e homens, o comportamento da Rê 

Bordosa é retratado como sendo adequado a um rapaz. 

 

Fig. 06 – Chiclete com Banana – Ano 1 Nº 1, outubro de 1985, p.28. 

Na sequencia acima o pai da personagem evidencia interesse em saber como 

anda a vida da filha, contudo ao constatar a vida boêmia e a liberdade sexual na qual ela 

vive, ele afirma que é uma vida interessante, mas para um homem. Demonstrando assim 

que a conduta apresentada pela filha é associada a um comportamento masculino. 

Segundo Sardenberg e Costa “as relações entre os sexos não são naturais ou 

biologicamente determinadas. São construídas socialmente e, portanto historicamente 

determinadas.” 36 Assim, nesse período, essa divisão social delimitada pelo o sexo já 

não era vista como algo extremamente “natural” e por isso era contestada. Em 

contrapartida o fato de Rê Bordosa não representar os padrões sociais de feminilidade 

estabelecidos, e aparecer sempre drogada, bêbada, com um comportamento sexualmente 

exacerbado, demonstra um apelo à caracterização de uma mulher que ao fugir dos 

padrões sociais associados aos gêneros apresenta um comportamento necessariamente 

de desvio até mesmo psicológico, sempre em conflito. 
                                                           
36  SARDENBERG, Cecília Maria Bacellar, Da Crítica Feminista à Ciência. Uma Ciência Feminista?. In: 
COSTA, Ana Alice Alcântara; SARDENBERG, Cecília Maria Bacellar (Orgs.). Feminismo, Ciência e 
Tecnologia. Salvador: Coleção Bahianas, 2002. 
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2.3 - Rê Bordosa grávida: A saga de uma mulher prenha. 

 

A temática do aborto era recorrente nas tiras da personagem. Em uma das 

revistas que trata do tema, a história tem início com uma página em que diz “A 

Campanha de controle da natalidade apresenta: Rê Bordosa grávida, a saga de uma 

mulher prenha” juntamente com a imagem da personagem na banheira ligando para uma 

clínica de aborto. Nessa história a personagem descobre que está grávida e a partir daí 

são mostradas as situações pelas quais ela passa em decorrência desse fato, tanto os seus 

conflitos, quanto a posição de outras personagens sobre a questão. 

Fig. 07 – Chiclete com Banana – Ano 2. Nº 9, maio de 1987, p.30. 

Na tira precedente é demonstrado o que significa estar grávida para Rê Bordosa. 

Para ela, ter um filho é algo negativo, diferente da posição do médico que parece 

enxergar o fato como algo natural e mostra espanto ao verificar a posição da Rê 

Bordosa sobre a gravidez. A reação de surpresa explicitada pelo médico ao se deparar 

com a postura assumida pela personagem ao saber da gravidez pode ser demonstrativa 

do quanto a ideia do feminino está ligada a ideia de maternidade, reafirmando o 

discurso do “determinismo biológico”.  Em outra tira a personagem parece resolver ter a 

criança, no entanto, no desfecho da tira ela volta atrás em sua posição, dando a entender 

que talvez o aborto fosse a melhor solução.  

A posição de Rê Bordosa diante da gravidez é de negação, o que pode expressar 

que ela não enxerga a maternidade como uma condição da “natureza feminina”, ou 

como uma condição predeterminada, mas como algo que diz respeito a mulher e o 
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direito sobre seu corpo, podendo ela decidir sobre ele e sobre a maternidade. A 

maternidade como algo inato ao feminino foi justamente umas das discussões que o 

feminismo colocou em questão.  

Fig. 08 – Chiclete com Banana – Ano 2. Nº 9, maio de 1987, p.31. 

 Nessa sequencia Rê Bordosa se mostra em conflito sobre sua gravidez, 

demonstrando que para ela é preciso ser uma mulher forte para conseguir criar uma 

criança, contudo no final da tira ela deixa claro que o aborto é uma opção possível. 

Temáticas como reprodução e aborto eram questões muito discutidas nos jornais, 

revistas e programas femininos e feministas, essas discussões colocavam em questão o 

direito da mulher decidir ter filhos ou não e não mais ser pressionada socialmente, 

através do discurso da “natureza materna”, apesar de amplamente debatida a opção pela 

interrupção da gravidez ainda permanece criminalizada.  Para Souza e Ferreira37: 

 

 A decisão pelo aborto representa a quebra de muitos paradigmas: a 

mulher quebra o paradigma social, quando toda a sociedade considera 

a maternidade a maior realização feminina e ela interrompe a 

gravidez. A mulher quebra o paradigma legal, quando se coloca como 

transgressora do discurso oficial vigente num país que considera o 

aborto como crime. 

 

                                                           
37 SOUZA, Vera Lúcia Costa e FERREIRA , Silvia Lúcia. “Aborto e violência conjugal: um diálogo com 
Simone de Beauvoir”. In: MOTTA, Alda e outros (Org). Um diálogo com Simone de Beauvoir e outras 

falas. Salvador: NEIM/UFBA, 2000, p.133. 
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 Na década de 1980 os movimentos feministas promoviam a publicação de 

pesquisas sobre o uso de métodos contraceptivos e cobravam do Estado programas de 

distribuição gratuita dos contraceptivos em hospitais da rede pública e de orientação 

para a utilização correta dos mesmos. Iniciativas como essa retomam a discussão do 

direito que a mulher tem sobre o próprio corpo e a livre escolha sobre a maternidade, já 

que para elas a maternidade deveria ser livre e consciente. Assim, a utilização dos 

contraceptivos permitia que as mulheres praticassem o sexo de maneira segura, 

garantindo o seu direito em decidir sobre a reprodução.  

Fig. 09 – Chiclete com Banana – Ano 2. Nº 9, maio de 1987, p.31. 

  Na tira acima ao expressar a decisão de fazer um aborto, a personagem é 

interpelada pelo seu interlocutor sobre sua possível consciência cristã, respondendo que 

ao que parece ela estaria indo dentro do copo sujo levado pelo garçom, o desfecho da 

tira é a procura do garçom pela suposta consciência cristã. O discurso moral que 

constantemente é utilizado enquanto justificativa para a visão condenatória com que é 

enquadrada a pratica do aborto, nesse caso especificamente, o da moral cristã, é trazido 

para o diálogo.  

O tradicional moralismo social, guiado pela igreja, não aceitava discussões sobre 

o aborto, a pílula anticoncepcional, ou mesmo do sexo unicamente como forma de 

prazer, totalmente desvinculado do papel de procriação. Entretanto, a questão do aborto 

era constantemente problematizada entre as feministas da década de 1980, que traziam à 

tona as situações precárias a que as mulheres eram submetidas com abortos 

clandestinos, e em decorrência disso, o grande número de morte de mulheres que a eles 

se submetiam. Por isso, defendiam a legalização do aborto por parte do Estado.  
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 Em relação à maternidade e o aborto, a personagem parece ter consciência sobre 

o direito que tem sobre o seu corpo, não se importando com o que as leis dizem. No 

entanto, em alguns momentos ela parece ter uma posição ambígua, esses 

posicionamentos conflitantes possivelmente eram gerados pelo caráter negativo que a 

sociedade, com seus fortes preceitos morais, atribui ao ato de interromper a gravidez. 

 

Fig. 10 – Chiclete com Banana – Ano 2. Nº 9, maio de 1987, p.31. 

 Entretanto, a ideia de conflito de consciência que a personagem demonstra em 

toda a saga em que ela está grávida, é desmistificada quando no quadro acima, ao ligar 

para uma clínica de abortos, ela responde que não é cliente nova, mas sim, sócia 

fundadora, fumando tranquilamente seu charuto. Ou seja, ela já fez vários abortos e esse 

fato não parece causar nenhum arrependimento ou provocar nenhum tipo de culpa, é 

mostrado como algo natural para a personagem. . A posição dela em relação ao assunto 

fica clara numa entrevista a Benevides Paixão em que ela diz “quanto ao aborto, se 

somos competentes para por para dentro do nosso corpo o que quisermos... temos todo o 

direito de tirar o que não queremos” 38. 

                                                           
38 Chiclete com Banana. Ano 1. Nº 1. São Paulo: Circo Editorial LTDA, 1985, p.25. 
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Fig. 11 – Chiclete com Banana – Ano 2. Nº 9, maio de 1987, p.30. 

Na tira anterior, Rê Bordosa está contando ao garçom Juvenal, amigo e às vezes 

parceiro sexual da personagem, seu desgosto ao descobrir a gravidez, o desfecho da tira 

é a ampliação do quadro onde aparecem vários homens no bar que todos ao mesmo 

tempo negando a possível paternidade, inclusive Juvenal. Dando a entender que a 

personagem já transou com todos os homens do bar. Isso mostra a associação entre 

liberdade sexual feminina e um comportamento promíscuo. A promiscuidade era uma 

acusação recorrente feita contra as mulheres que lutavam pelos seus direitos, inclusive 

de liberdade sexual, acusação essa feita até mesmo pelos próprios representantes da 

esquerda, que defendiam o retorno das liberdades em um país censurado e reprimido 

pelo regime ditatorial, mas em contrapartida, promoviam suas próprias restrições e 

censuras.  

 

2.4 – Rê Bordosa e o Tédius Matrimonius 

 

Fig. 12 – Chiclete com Banana Especial Rê Bordosa. A Morte da Porraloca – 1987, p.40. 
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Podemos verificar no quadro acima que o tema casamento não se encontra 

distante do cotidiano da personagem, no entanto, como dito anteriormente, apesar de Rê 

Bordosa evidenciar reconhecer o casamento como uma tábua de salvação para sua vida 

desregrada, esta não seria uma solução possível para ela. Inclusive, em entrevista ao, 

também personagem da revista Chiclete com banana, Benevides Paixão na qual ele 

pergunta o motivo pelo qual ela não casou e teve filhos, Rê Bordosa ironiza 

respondendo que já casou várias vezes e que todos os casamentos foram muito 

gratificantes mesmo tendo durado apenas horas ou semanas39. Entretanto, Rê Bordosa 

além das já recorrentes reclamações e insatisfações sobre a vida que levava, passou a 

temer o risco de contagio da AIDS.  

Em outra tira, personagens que frequentam o bar de Juvenal, comentam a 

paranoia que atingia Rê Bordosa em decorrência do medo do vírus da AIDS, “Pobre Rê 

Bordosa! Lutou anos pela liberação sexual... agora com essa onda de prevenção... pintou 

a maior paranoia” 40, então mostra a Rê Bordosa sentada no balcão do bar, pedindo uma 

vodca em um copo descartável e vestindo um traje de astronauta. Essa tira caracteriza o 

medo que a AIDS causava no período, pela quantidade de casos que crescia, e pode 

significar uma crítica ao desconhecimento e desinformação sobre as formas de contágio. 

O medo do contagio pelo vírus trouxe consigo o discurso do estabelecimento do 

matrimonio e da monogamia enquanto forma de prevenção e salvaguarda da doença. 

Nessa mesma época as condutas sexuais passaram a ser alvo de estudos que tentavam 

identificar grupos e pessoas consideradas mais propensas à contaminação pelo vírus, os 

chamados “grupos de risco” 41. 

                                                           
39 Chiclete com Banana. Ano 1. Nº 1. São Paulo: Circo Editorial LTDA, 1985, p.24-25. 
40 Chiclete com Banana. Ano 2. Nº12. São Paulo: Circo Editoral, novembro-dezembro 1987, p.35. 
41  Bernadette Giraldelli afirma que os grupos de risco foram se alterando no decorrer da década de 1980. 
Nos primeiros 5 anos da década a doença se concentrava entre os homossexuais com 47% dos casos e 
bissexuais com 22,35%. Já na década de 90 era 25,8% entre os homossexuais, 24,4% entre os usuários de 
drogas e 17,4% entre os heterossexuais. GIRALDELLI, Bernadette Waldvogel. Os números da AIDS: 

São Paulo surpreende. São Paulo em Perspectiva, 6(4): 45-55, outubro/dezembro, 1992.  
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Fig. 13 – Chiclete com Banana Especial Rê Bordosa. A Morte da Porraloca – 1987, p.63. 

 Na tira acima, Juvenal argumentava que a solução para os problemas da 

personagem e a maneira de salvá-la dos perigos dos “tempos de hoje” era o casamento, 

é com esse argumento que ele pede para que Rê Bordosa case com ele. A personagem 

Rê Bordosa sempre pareceu procurar por sua realização sexual, em várias tiras aparece 

transando com homens e mulheres de vários tipos, e nunca pareceu associar essa 

realização sexual à necessidade de casar, pelo contrário, para ela o casamento poderia 

ser algo que iria reprimi-la e sufoca-la.  

Devido aos conflitos e medos que rondavam a personagem, as tão recorrentes 

crises pós- bebedeira e a ameaça da AIDS, ela resolve aceitar o pedido de Juvenal e se 

casa com ele. Todavia, a vida de casada não se mostrou exatamente com uma solução 

para seus problemas. Juvenal passou a se comportar de maneira autoritária, censurando 

a maneira da Rê Bordosa se vestir, que para ele não era condizente com as roupas de 

uma mulher casada, a proibiu de beber e fumar, além, de inibir as investidas sexuais 

com outros parceiros da personagem. O casamento era mostrado como algo monótono, 

onde a personagem não se satisfazia sexualmente e ainda tinha que fazer tarefas 

domésticas que lhe causavam repulsa. Essa monotonia é expressa na tira abaixo, que 

mostra os personagens obesos, em frente a TV  comendo compulsivamente.  
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Fig. 14 – Chiclete com Banana Especial Rê Bordosa. A Morte da Porraloca – 1987, p.66. 

 O quadro acima é o momento da morte da personagem Rê Bordosa, que não 

aguentou o tédio provocado pelo casamento e explodiu, literalmente, em decorrência do 

vírus tédius matrimonius, depois do marido ter sugerido que tivessem o primeiro filho. 

Apesar da personagem já ter afirmado “sou uma barata que resiste a todos os 

inseticidas” 42 acabou mostrando sua vulnerabilidade ao peso do matrimônio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Chiclete com Banana. Ano 1. Nº 1. São Paulo: Circo Editorial LTDA, 1985, p.24. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

As histórias em quadrinhos enquanto fonte de pesquisa histórica vem ganhando 

espaço, esse reconhecimento pode ser entendido como o esforço de alguns 

pesquisadores em comprovar as várias possibilidades que essa linguagem abarca. A 

partir disso verificamos que nos últimos anos vários trabalhos historiográficos foram 

produzidos utilizando arte sequencial. 

Através das produções acadêmicas tivemos a possibilidade de conhecer e 

identificar as abordagens feitas a partir das histórias em quadrinhos brasileiras, as 

temáticas e críticas que se faziam presentes nelas, no que se refere tanto as críticas 

políticas quanto as críticas de costumes. Percebendo que o humor era uma constante 

entre essas publicações. 

A revista Chiclete com Banana foi criada em um período fértil para os 

quadrinhos no Brasil. Com forte influência do underground estrangeiro, representado 

pelo estadunidense Robert Crumb, e do movimento de quadrinhos alternativos ou 

“udigrudis” nacionais da década anterior, como O Pasquim e de quadrinistas como 

Henfil, Jaguar, Millôr, Fortuna, entre outros. 

Podemos verificar que os personagens de Angeli na revista Chiclete com Banana 

traziam as referencias do momento histórico em que foram criados, assim assuntos 

como a contracultura, a militância política, a liberdade sexual, as tribos urbanas, o 

movimento punk, o rock and roll, as drogas, o comportamento feminino e a 

homossexualidade se faziam presentes através da narrativa. Temas como esses 

atravessavam a existência da personagem Rê Bordosa.  

A personagem Rê Bordosa nasceu em 1984 nas tiras do jornal Folha de São 

Paulo e passou a ser publicada na revista Chiclete com Banana no ano seguinte. A 

personagem era caracterizada como uma mulher que fugia do padrão comportamental 

feminino, mas oscilava entre atitudes próximas dos ideais propagados pelo feminismo e 

pensamentos guiados pela sociedade conservadora. Discursos relacionados ao papel da 

mulher eram abordados e muitas vezes questionados pela personagem como o 

casamento, a maternidade, o aborto e a sexualidade.  
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Verificamos que a personagem ao fugir dos padrões socialmente construídos e 

atribuídos ao feminino, se apresentava constantemente em crise, demonstrando 

arrependimento e desconforto em relação a suas atitudes.  A maneira de agir de Rê 

Bordosa é censurada constantemente por personagens do seu convívio, como a mãe, o 

pai, e mesmo o garçom Juvenal, que se tornou seu marido. O discurso dessas 

personagens servia como um contraponto aos ideais feministas propagados na época, 

pois mantêm o pensamento conservador e tradicional sobre os papéis atribuídos ao 

homem e a mulher.  

A temática do aborto aparece muitas vezes nas histórias da personagem. 

Contudo, apesar de se mostrar relutante e confusa em relação a prática do aborto, em 

alguma tiras, logo ela deixa sua posição clara, concordando com as pautas feministas 

que lutam pelo direito ao aborto. Rê Bordosa não entende a maternidade como algo 

inato a mulher, e por isso não se mostra apta a maternidade. Embora nos momentos de 

crise, em que se mostra insatisfeita com sua vida boêmia de junkie, ela recorra a 

pensamentos tradicionais como o casamento enquanto “salvador” de sua vida 

desregrada, ou mesmo como protetor contra as mazelas do mundo moderno, como a 

AIDS. 

Assim, a personagem mesmo se mostrando não monogâmica, já que tem uma 

vida sexual agitada, com muitos parceiros, acaba recorrendo ao casamento como “tábua 

de salvação” para sua vida amoral. No entanto, não aguenta a monotonia provocada 

pelo casamento e os pelos afazeres domésticos e sucumbe ao tedius matrimonius. 

Mostrando que “a barata não resistiu ao que para ela é o pior dos inseticidas”, o 

casamento.  
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