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Em Gatito, tudo o que um gato de-
senha cria vida. O personagem é 
uma espécie de autobiografia da 
quadrinista  goiana  Cátia  Ana,  

uma das representantes da cena de histó
rias em quadrinhos (HQs) de Goiás. Vinda 
das  publicações  virtuais,  a  desenhista  
tem no currículo histórias que oxigenam 
a relação da linguagem artística para ou-
tros Estados. 

No próximo dia 30 será comemorado o 
Dia Nacional das Histórias em Quadri-
nhos em um contexto de alta na produção 
brasileira na área. Mesmo que tímida, a ce-
na dos HQs em Goiás também conquis-
tou forma na última década, com o cresci-
mento de nomes à frente de publicações, 
a ascensão de feiras editoriais e a autopu-
blicação, no papel e na internet. Hoje, qua-
drinistas não esperam grandes editoras 
descobrirem seus personagens e histó
rias. São os próprios profissionais que se 
desdobram no roteiro, ilustração, impres-
são ou digitalização, como Cátia Ana, que 
hoje lança nova história na Livraria VHS 
(veja serviço).

“Nos quadrinhos, há uma nobre rela-
ção entre literatura e artes visuais. Apesar 
da cena em Goiás estar começando agora, 
existe um mercado em crescimento e di-
versas opções de publicação, como a on-li-
ne, que é mais barata”, explica Cátia. O pri-
meiro contato da quadrinista com a lin-
guagem editorial foi na graduação de De-
sign Gráfico, quando teve contato com as 
primeiras HQs.

Entre 2010 e 2016, Cátia publicou o su-
cesso virtual O Diário de Virgínia, que con-
correu ao Troféu Hqmix na categoria web-
quadrinhos. A goiana não levou o prêmio 
para casa, mas conquistou mais leitores 
com uma história pessoal e poética sobre 
sonhos e desejos. “Até hoje as pessoas 
vêm me falar sobre alguma tirinha de O 
Diário de Virgínia. É impressionante co-
mo a internet tem o poder de propagar e 
compartilhar experiências”, destaca.

É na internet que Cátia publica suas his-
tórias no site Quadrinhos Infinitos. Nas re-
des sociais, a ilustradora posta tudo sobre 
a série Gatito, mais novo personagem de 
seu universo particular. “Gatito é para to-
das as idades, sobre as aventuras de um ga-
to desenhista que desperta reflexões so-
bre empatia, cuidado e amor ao próxi
mo”, explica. A primeira edição do álbum 
do personagem conta com uma sequên
cia inédita ainda não publicada na web. 
Para a profissional, é o momento em que 
papel acaba criando voos solos. 

MANGÁ
Na mesma frequência do mercado edi-

torial mundial, os quadrinhos brasileiros 
passam por um processo de transforma-
ção. Os caminhos da autopublicação cola-
boram para o fortalecimento de novas 
narrativas e da descentralização de auto-
res dos grandes centros, como São Paulo e 
Rio de Janeiro. Há ainda o barateamento 
de materiais, popularização da internet e 
fortalecimento de cursos e técnicas, como 
a graduação em Design Gráfico. 

É o Instagram a principal janela para 
exposição dos traços da estudante de De-
sign Giih Costa, 21 anos. Na rede social, ela 
posta tirinhas, desenhos e inspirações de 
mangás e HQs. “Quero me profissionali-
zar na ilustração digital, com foco nos qua-
drinhos, para dar vida aos meus persona-
gens. Desde nova sou vidrada em mangás 
e cultura pop japonesa”, explica a ama-
paense, em Goiânia desde os 10 anos. 

Giih busca profissionalização em um 
mercado que se transforma. Diversas fer-
ramentas tecnológicas ajudam na criação 
de HQs cada vez mais bem elaboradas. 
Apesar das técnicas, a estudante ainda en-
xerga na originalidade o principal meio 
para conquistar leitores. “É claro que as 
tecnologias ajudam e colaboram para a 
criação, mas a criatividade, as referências 
e a originalidade sempre farão a diferença 
na hora de contar uma história”, diz.
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Em O Incrível Ataque das 
Terríveis Abobrinhas Mutan-
tes Zumbis Comedoras de Cé
rebro,  o  quadrinista  Tiago  
Holsi conta a história de abó
boras infectadas por 350 agro-
tóxicos que se tornam mutan-
tes zumbis comedoras de cé
rebro. Elas acabam invadin-
do uma cidade do interior goi-
ano. Já em Sob o Olhar dos Fa-
mintos, de Thiago Dornelas, 
personagens precisam sobre-
viver  ao  apocalipse  zumbi  
que toma conta do Brasil. 

Além de serem histórias de 
zumbis, as duas HQs têm em 
comum a realização de auto-
res goianos que mantêm os 
pés – e as mãos – em narrati-
vas que emergem para dife-
rentes públicos. “Tem gente 
que enxerga os quadrinhos co-
mo algo infantil. Mas é uma 
linguagem que explora mui-
tos formatos, para crianças e 
adultos.  HQ  não  é  só  para  
criança”, destaca Dornelas. 

Apesar da crise no merca-
do editorial, o quadrinho in-
dependente vive um dos seus 
melhores momentos, segun-
do Holsi, um dos nomes mais 
gabaritados na geração de au-
tores  goianos.  Isso  se  deve  
muito à autopublicação,  de 
acordo  com  o  profissional.  
“Mesmo sem dinheiro, você 
tem a possibilidade de publi-
car on-line e ganhar muito 
mais visibilidade do que se  
fosse um material impresso. 
Acho que o mais importante 
é produzir, não se apegar a 
técnica nem materiais de tra-
balho caros.”

Em  sua  última  história,  
Holsi discute a liberação de 
agrotóxicos e a necessidade 
de se falar sobre a temática 
ambiental. Política e HQs es-
tão, quase sempre, do mesmo 
lado. “O quadrinho como mí
dia pode e deve ser utilizado 
para  reproduzir  críticas.  A  
maioria  dessas  novas  350  
substâncias  autorizadas  são  
altamente cancerígenas, con-
taminando os rios, matando 
as abelhas. Isso vai provocar 
uma conta para a geração fu-
tura  pagar.  E  acho  válido,  
mesmo que de forma lúdica, 
por meio de uma história em 
quadrinhos, fazer alguma coi-
sa pra promover reflexão a 
respeito”, destaca o autor. 
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Fato: Goiás não possui 
tradição no campo das 
histórias em quadrinhos. 
Uma produção 
minimamente profissional – 
com venda de gibis e livros ao 
invés de trocas de zines 
xerocados – é algo 
relativamente recente em 
nosso Estado. Daí a 
dificuldade em se falar tanto 
em novos talentos – 
praticamente não existiam 
quadrinistas publicando de 
forma consistente antes do 
pessoal de hoje –, quanto 
numa nova cena – a cena 
está se estruturando nesse 
exato momento.
Diante desse panorama, 
arrisco dizer que Tiago Holsi e 
Cátia Ana são os maiores 
expoentes do quadrinho 
goiano contemporâneo. São 
quadrinistas versados em 
autopublicação, correm o 
Brasil em feiras, concorrem a 
prêmios e cada vez mais 
conquistam leitores na esfera 
nacional. Sua produção é 
contínua e sinaliza constante 
evolução. Possuem estilo 
próprio e indiscutível 
autoralidade. São, em última 
instância, profissionais.
Se temos vários quadrinistas 
com excelência no traço, os 
roteiros apontam 
necessidade de 
amadurecimento – que 
certamente virá com o 
tempo. Sob o Olhar dos 
Famintos (Thiago Dornelas) e 
Cidade Buraco (Emerson 
Rodrigues) são exemplos de 
HQs visualmente 
exuberantes, cujas 
narrativas poderiam ter sido 
melhor desenvolvidas. Sem 
se aventurar pelos roteiros, 
Rod Spiga tem tudo para se 
confirmar como um dos 
maiores desenhistas do 
mundo.
Contratado pela agência 
Chiaroscuro Studios, é uma 
das mais aguardadas 
promessas da área – mas que 
ainda não encontrou seu 
ritmo de produção ideal. 
Outros nomes integram a 
cena, uns mais experientes 
que outros. O potencial de 
crescimento é evidente. 
Temos lojas especializadas, 
editoras (MMarte, Céleblo 
Comics, Nega Lilu), 
disciplinas acadêmicas 
(como no curso de Design da 
UFG) e feiras – Ecêntrica, 
Mandrake Comics Fest. 
Resta um grande festival, tal 
como acontece em outras 
capitais. O Gibirama é a 
aposta do segmento. Com 
duas edições independentes, 
atraiu o maior público já 
existente na cidade. O 
projeto encontra-se 
duplamente aprovado no 
FAC (em editais de anos 
distintos). Resta o governo 
repassar o recurso. Talento, 
temos de sobra.
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Há autores, diversas formas e plataformas 
de contar histórias, cursos 
profissionalizantes. Ideias também não 
faltam. Mas como apresentar as HQs aos 
leitores? Nos últimos anos, a criação de 
diversos eventos, feiras e lançamentos 
colabora para mostrar novos quadrinistas, 
discutir a produção local e desenvolver 
uma ponte entre a cena de outros Estados. 
A feira ECêntrica, produzida pela Nega 
Lilu Editora, pode não ser específica para 
quadrinhos, mas é aberta para o mercado 
editorial independente. Diversos autores 
locais, como Cátia Ana, participam do 
encontro, que inclusive está com inscrições 
abertas para a 3ª edição, que será realizado 
nos dias 7 e 8 de março, na Vila Cultural 
Cora Coralina. Na agenda de mostras 
voltadas para as HQs em Goiás, ainda 
destacam-se a Mandrake Comics Fest, o 
Gibirama e eventos pontuais de editoras 
como MMarte e Céleblo Comics.
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Márcio Jr, quadrinista e editor


