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RESUMO 
 
Considerada a nona arte para os europeus, as histórias em quadrinhos ganharam 
notoriedade mundial, tornaram-se objeto de estudo por sua relevância sociocultural e 
dão indícios de que historicamente, no campo do consumo, atribuem-se características 
de produtos clássicos na interface entre comunicação e literatura. Em tempos de mídia 
digital, onde proliferam novas redes sociais e equipamentos eletrônicos a todo instante, 
as HQs continuam tendo uma participação efetiva no mercado e possuem grande 
número de leitores, antigos e sempre renovados públicos consumidores. Como forma de 
narrar histórias, as HQs têm conquistado, no decorrer das décadas e em que pese as 
duras e necessárias críticas, um espaço relevante quando se trata de hábitos de leitura 
entre grandes massas populacionais. 
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Introdução 
 O que faz de uma obra um clássico? Se procurarmos a definição de clássico em 

um dicionário, nos deparamos com referências às obras ou construções greco-romanas e 

ao período conhecido como Antiguidade Clássica. Alguns dicionários, como o online 

Priberam, afirma que clássico é aquilo que “tem um estilo impecável” ou que é “relativo 

à literatura grega e latina”. 

Quadros, pinturas, cinema, literatura, música, obras de arte em geral. 

Atualmente, o termo clássico é constantemente usado como adjetivo para classificar 

uma obra ou produção como digna de ser vista ou ouvida. Outros preferem classificar 

como tais apenas obras de autores de séculos passados. Ou seja, há diversas definições 

para o que faz de uma obra um clássico e é praticamente impossível chegar a uma 

resposta comum que satisfaça a todos os campos. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ06 – Interfaces Comunicacionais do XIII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Centro-Oeste (Intercom Centro-Oeste), realizado de 8 a 10 de junho de 2011 na Universidade Federal de 
Mato Grosso, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Versão resumida de monografia de conclusão de curso apresentada 
como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Comunicação Social pela UFMT. 
2 Aluna de Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E-
mail: lislaineb@gmail.com. 
3 Doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT) e orientador do trabalho. E-mail: yug@uol.com.br. 
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Quando o assunto é música, é comum vermos o campo dos clássicos serem 

preenchidos por compositores como Beethoven, Bach, Vivaldi, Mozart, Chopin, entre 

outros que se tornaram conhecidos por suas sinfonias e composições únicas. Se 

voltarmos o olhar para a Música Popular Brasileira, encontraremos as obras de Elis 

Regina, Cazuza e Tom Jobim entre alguns dos mais destacados nas prateleiras de 

clássicos da MPB. 

No campo cinematográfico, filmes clássicos são aqueles antigos, raros de serem 

encontrados e que, em sua maioria, valem pequenas “fortunas” nas mãos de 

colecionadores. Alguns, por exemplo, que se repetem na lista dos ditos cinéfilos como 

merecedores de serem (re)vistos são “E o vento levou”(1939) e “Casablanca” (1942). 

Nesse caso, não somente o roteiro do filme em questão o eleva à condição de clássico, 

como também os atores que participaram da trama, os nomes envolvidos na produção e 

quem assina a direção do filme. 

Em uma pesquisa realizada pelo professor Pedro Duarte (DUARTE in Revista 

Poiésis, p. 191, nov. de 2008), do Instituto de Filosofia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, a pergunta que abre este capítulo foi feita, na busca por uma definição geral 

do que seria um clássico. O objetivo era buscar uma definição que pudesse responder a 

todas as áreas possíveis, da arquitetura ao cinema. Apesar de não ter sido bem sucedido 

em sua busca por uma resposta padrão, o filósofo Pedro Duarte conseguiu encontrar 

definições curiosas. 

Foram ouvidos escultores, arquitetos, músicos, professores, artistas plásticos e 

de vanguarda. Entre as características apontadas pelos entrevistados para classificar uma 

obra como clássico, sobressaem a imortalidade e a popularidade conquistada entre 

públicos diversos, a capacidade de influenciar gerações, de revelar novas ideias a cada 

nova leitura ou observação, e de se manter na memória daqueles que estiveram em 

contato com ela.  

A estas definições, podem ser acrescentadas a capacidade que um clássico tem 

de instigar a curiosidade de quem não o conhece, de derrubar fronteiras e integrar países 

ou gerações. Clássicos são aquelas obras que merecem ser imitadas, tornam-se 

referência de qualidade em seu meio. 

Quando o estudo dos clássicos recai sobre a literatura, o escritor italiano Ítalo 

Calvino é um dos mais indicados para ser usado como base por discutir, em um de seus 

livros, a importância da leitura dos clássicos, ao mesmo tempo em que aponta as 

inúmeras definições que acompanham esse termo. Segundo ele, os clássicos são livros 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste – Cuiabá – MT - 8 a 10 de junho de 2011 

 3

que as pessoas releem por incontáveis vezes sem cansar. São obras que a cada releitura, 

mostram um ângulo novo e uma nova maneira de observar aquele mesmo enredo. 

Afirma Calvino que os clássicos são “aqueles livros que constituem uma riqueza 

para quem os tenha lido e amado; mas constituem uma riqueza ainda não menor para 

quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-

los” (CALVINO, 1993, p. 10). 

Dessa forma, o autor frisa a não-relevância da idade de quem lê tal clássico pela 

primeira vez. Segundo ele, quando jovens e inexperientes no campo da vida, nos 

deixamos levar pela impaciência e pela distração e, com isso, não apreciamos a obra 

como ela realmente merece. No entanto, não deixamos de absorver, ainda que de 

maneira não consciente, alguns valores gerais disseminados por tal leitura. Na idade 

madura, Calvino acredita que a (re)leitura nos proporciona um reencontro com certos 

valores que já habitavam nosso subconsciente, mas que nem sempre conseguimos 

lembrar de onde os teríamos adquirido. 

Ainda segundo Calvino, um clássico é aquela obra que nunca se termina de ler, 

simplesmente porque a cada releitura, ela traz uma informação nova para seu leitor. 

Clássicos trazem consigo uma grande “nuvem de discursos críticos sobre si”, mas nunca 

se deixam absorver nessa nuvem. “Chama-se de clássico um livro que se configura 

como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs” (CALVINO, 1993, 

p. 13). 

De posse de todas estas definições essenciais feitas por Calvino no campo da 

literatura, há um quadro que não pode ser ignorado e que, ao lado de escritores e obras 

famosas, conquistou seu espaço na estante dos clássicos e permanece ostentando este 

título durante décadas: é a história em quadrinhos, a literatura clássica que começa na 

infância e que acompanha seus leitores até a fase adulta. 

 

Quadrinhos como clássicos da literatura 

Comic books, mangás, histórias em quadrinhos, gibis. Ainda que tenham sofrido 

inúmeras e pesadas críticas no passado e que ainda sejam alvo de especulações e 

discussões atualmente, não há como se negar a importância dos quadrinhos e sua 

contribuição para a literatura. Usados, principalmente durante os primeiros anos da 

infância, como “instigadores” da leitura, os quadrinhos ganharam espaço com seus 

personagens marcantes, seu estilo irreverente, suas cores, detalhes e enredos sempre 
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bem amarrados de um quadro para o outro, fazendo com que o leitor acompanhe cada 

história até o fim. 

Os quadrinhos fazem parte da literatura popular há quase duzentos anos. No 

Brasil há HQs com personagens nacionais e estrangeiros que sobrevivem no mercado há 

mais de meio século, conquistando novos leitores a cada geração e enfrentando cada 

novo concorrente que ali se instala. Super-homem, Batman, Hulk e Homem-Aranha, 

personagens famosos das editoras americanas DC Comics e da Marvel (comprada pela 

Disney em 2009), dividem o mercado nacional de revistas com os quadrinhos da “turma 

do Limoeiro”, criada pelo paulista Maurício de Souza (Turma da Mônica), e com os 

ditos “funny-animals”, criados pela indústria de Walt Disney (Mickey e sua turma). 

A utilização dos famosos comic books para fins educativos começou ainda 

quando de seu surgimento e aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Os traços e roteiros 

dos quadrinhos, em suas mais variadas formas, não somente atingiram e encantaram 

crianças e adolescentes, mas também, ainda conforme SANTOS (2000), auxiliaram na 

integração e socialização dos imigrantes que chegavam ao país. Como objeto de 

pesquisa, o interesse pelas HQs só surgiu recentemente, sendo um dos trabalhos mais 

expressivos aquele realizado por Dorfmann e Mattelart, no início da década de 1970, 

durante o governo de Salvador Allende no Chile. 

Desde quando surgiram os primeiros traços, os quadrinhos foram duramente 

criticados, associados, com o passar dos anos, ao mau comportamento das crianças e ao 

aumento dos índices de criminalidade infanto-juvenis. Com o passar do tempo e 

evolução dos quadrinhos, a criatividade dos autores empolgava os leitores e despertava 

a indignação de pessoas como o psiquiatra Frederick Wertham, autor de “Seduction of 

the Innocent” (“Sedução do Inocente”, em tradução livre).  

Segundo SANTOS (2002, p.79), o psiquiatra “acusava os comics em geral – e os 

de terror em particular – de levarem a juventude americana à delinqüência, gerando uma 

cruzada contra os quadrinhos”. SANTOS (2002) ainda afirma que revistinhas foram 

queimadas em fogueiras públicas e o medo da censura fez com que os editores das 

publicações responsáveis criassem o Código de Ética, determinando assim o que 

poderia ou não constar em uma história em quadrinhos. Sem o “selo de qualidade” nas 

capas das revistas, muitos títulos deixaram de ser encontrados nos pontos de venda.  

Outra dura crítica que acompanhou as histórias em quadrinhos desde a sua 

difusão pelo mundo é que eles serviriam como catalisadores de uma “preguiça mental”. 

Aziz Abrahão, em seu artigo “Pedagogia e Quadrinhos” (ABRAHÃO in MOYA: 1977, 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste – Cuiabá – MT - 8 a 10 de junho de 2011 

 5

p. 137-170), ao analisar como os quadrinhos podem ser objetos auxiliares na 

alfabetização – principalmente de crianças – é quem introduz essa expressão, que 

explica ser uma atitude negativa da vontade quando em confronto com o trabalho 

intelectual. “Admitem alguns que o hábito inveterado de ler história em quadrinhos 

tende a criar certa inibição, que eles chamam preguiça mental, diante do esforço mais 

sério, positivo e disciplinado, que, mais tarde, exigirão a leitura e o estudo, fontes de 

toda a cultura” (ABRAHÃO in MOYA, 1977, p. 155). 

Para DORFMANN e MATTELART (1980), autores de um conhecido estudo 

sobre a influência oculta que o Pato Donald e os demais personagens de quadrinhos da 

Disney exerciam nos leitores latino-americanos, as famosas HQs seriam apenas mais 

um produto da indústria cultural, com a função de influenciar a massa, cheios de 

mensagens ocultas que, em sua maioria, ajudavam a manter a supremacia do poder 

norte-americano, uma vez que grande maioria dos gibis era originada nos EUA. Numa 

vertente da pesquisa crítica, o trabalho de Dorfmann e Mattelart indiciavam o momento 

da Guerra Fria e a necessidade de uma observação menos ingênua com relação à 

histórica relação entre indústria cultural e ideologia. 

No entanto, com o passar das décadas, as histórias em quadrinhos passaram a ser 

usadas por professores em salas de aula como instrumentos de incentivo à leitura e até 

mesmo como porta de entrada para o mundo da literatura. O Projeto Gibi na Escola, 

realizado pela Fundação Cultural do Pará “Tancredo Neves” em turmas do Ensino 

Fundamental e Médio de escolas públicas do Estado é um exemplo de sucesso na 

inserção de histórias em quadrinhos como auxiliares na educação e literatura de 

presença obrigatória nas estantes das salas de aulas. Hoje, quadrinhos de todos os tipos 

são usados, por exemplo, como complementos em exercícios de interpretação de texto 

em livros de Língua Portuguesa ou até mesmo em provas e concursos públicos. As 

histórias em quadrinhos podem até mesmo ajudar seus usuários a identificar o tipo de 

livros e histórias que irão preferir consumir ao longo da vida: terror, contos breves ou 

seqüenciais, suspense, ação, aventura, entre outros. 

Como relembra o já citado pedagogo Aziz Abrahão, dizer que os quadrinhos 

dificultam o desenvolvimento do hábito de ler é mito. 

  

Ou seja: a leitura das histórias em quadrinhos é o meio mais pedagógico e eficaz 
para despertar nas crianças o amor à leitura, cujo objeto vai-se fazendo cada vez 
mais sólido, ao passo que vai amadurecendo a inteligência do leitor, através de 
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livros cada vez mais sérios, numa graduação natural, que deverá consultar as 
diversas fases do crescimento infantil. (ABRAHÃO in MOYA, 1977, p.157) 

 

A hipótese é que quadrinhos, uma vez cientes dos apelos ideológicos dos 

enredos, auxiliam na alfabetização e no desenvolvimento da compreensão de um tema 

de estudo futuro e mesmo de um argumento com o qual se possa deparar em leituras 

posteriores. Muitas vezes as palavras não bastam para explicar algo. O desenho, em suas 

mais variadas formas, é usado para complementar as idéias, uma vez que são duas 

formas de expressão que, conjugadas, levam a um entendimento mais rápido – assim 

como ocorre nas HQs, onde a linguagem verbal completa a não-verbal. Não é raro 

encontrar definições em livros didáticos acompanhados de uma ilustração para tornar o 

conceito mais acessível. Há também dicionários ilustrados, que vão além dos 

dicionários de línguas, com o objetivo de tornar a compreensão das palavras mais 

próximas do imaginário do leitor. 

Para SANTOS (2002), os gibis nem mesmo se enquadram na cultura de massa, 

ainda que sejam produtos da indústria cultural, ou seja, ocupem a posição de um 

produto comercial de entretenimento produzido em massa para serem consumidos pelos 

mais diferentes públicos. O autor cita que para muitos é difícil encarar uma HQ como 

uma obra de arte, quando hipoteticamente não passariam apenas de mais uma 

mercadoria. Como os quadrinhos servem, muitas vezes, para popularizar enredos que 

antes eram destinados apenas à classe mais culta (as ditas obras eruditas, tradicionais 

etc.) e os universalizam para que se tornem acessíveis a todas às camadas da sociedade, 

SANTOS (2002) acredita que o termo cultura de massa, nesse caso, não seja o mais 

apropriado e que o termo mais correto seria “cultura pop”. 

 

A cultura pop designa os produtos culturais industrializados e veiculados pelos 
meios de comunicação, não esconde sua natureza comercial e de sua orientação 
voltada para o entretenimento, mas também é flexível o suficiente para 
possibilitar a compreensão desse fenômeno cultural que catalisa manifestações 
culturais diferentes e torna os bens culturais contemporâneos ícones 
reconhecidos universalmente. (SANTOS, 2002, p. 45) 

 

Produtos da indústria cultural inseridos na cultura pop, os gibis atendem às 

especificações de uma obra clássica, como se pretende argumentar neste artigo. São 

lidos e relidos em distintos momentos e condições e, em cada uma deles, descortina-se 

uma nova informação para seu leitor. Os gibis encontram-se inseridos em um espaço 

atemporal, sempre resistindo aos desgastes e ao fim enquanto meras mercadorias, 
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condição almejada por todas as obras de arte. Ainda que, em muitos casos, os enredos 

sejam parecidos – as histórias têm o mesmo começo e fim, apenas o cerne é “maquiado” 

– as características dos personagens se mantêm durante décadas. E, mesmo assim, as 

HQs conseguem prender a atenção de seu público e conquistam novos fãs a cada 

relançamento. 

Assim como acontece com as obras clássicas, os quadrinhos são leituras que 

podem ser recomendadas por e para pessoas de todas as idades e, muitas vezes, tornam-

se objetos auxiliares na formação de comportamentos e um tipo de “literatura 

complementar” – no caso das crianças – e objetos de estudo, no caso dos estudantes e 

adultos. 

Com relação à antiguidade, obras literárias clássicas são aquelas que sobrevivem 

às gerações, resistem ao passar do tempo. Considera-se também a definição de que o 

clássico deve ser anterior a nós: neste aspecto, os gibis mais uma vez se sobressaem, 

pois possuem uma ampla bagagem histórica, com início de sua trajetória datado a quase 

dois séculos atrás. Reinventando e se alimentando de mundos de fantasia e, muitas 

vezes, abordando temas reais, importantes e do cotidiano, os quadrinhos possuem, em 

sua maioria, o dom de manipular as metáforas e criar um trabalho novo a cada edição.  

Dessa forma as histórias em quadrinhos mantêm a atenção do leitor, que acaba 

por transferir seu gosto para as próximas gerações. Afinal, não só crianças gostam de 

usar a imaginação, de criar um mundo novo que atenda às suas expectativas psíquicas e 

imaginárias. Por carregar essas características, as HQs ganham espaço como clássicos 

não só nacionais, mas universais. São produtos difundidos em larga escala, por todo o 

mundo, independente de línguas e de culturas. Os quadrinhos integram, então, uma 

“cultura de massa mundial” que, segundo IANNI (1995), define-se “tanto pela difusão 

das produções locais e nacionais como pela criação diretamente em escala mundial” 

(IANNI, 1995, p. 120). 

Um fator que ajudou – e muito – a agregar valor às histórias em quadrinhos e à 

sua difusão por todo o mundo foi a readaptação de contos populares e também dos 

produtos antes voltado para os setores sociais denominados eruditos, uma classe 

superior (economicamente falando) e com acesso às obras renomadas de intelectuais e 

escritores famosos. 

Produto da indústria cultural, os gibis conseguem, muitas vezes, adaptar a 

linguagem que antes não seria compreendida por crianças ou adultos semi-alfabetizados 

que, de outra forma, não conheceriam ou não se interessariam pelas obras consideradas 
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de importância para os segmentos mais próximos das artes. Por exemplo, as obras 

“Hamlet”, “Otelo” e “A Megera Domada”, de Shakespeare, poderiam não chegar às 

mãos ou ser compreendido por uma pessoa semi-analfabeta ou por uma criança. Mas, ao 

ter sua linguagem adaptada e seu enredo interpretado por um pato atrapalhado4, acaba 

ajudando a difundir uma cultura antes destinada a poucos, massificando-a e 

popularizando-a. 

Sobre essa cultura, que é considerada uma “arte média”, Pierre Bourdieu 

comenta que 

 

só pode renovar suas técnicas e sua temática tomando de empréstimo à cultura 
erudita e, ainda mais à “arte burguesa”, os procedimentos mais divulgados 
dentre aqueles usados há uma ou duas gerações passadas, e “adaptando” os 
temas e os assuntos mais consagrados ou os mais fáceis de serem reestruturados 
segundo as leis tradicionais de composição das artes populares. (BOURDIEU, 
2007, p. 143) 

 

Outro ponto que ratifica os gibis como clássicos é a economia: não somente a 

relação de valores cobrados por eles no mercado, mas também o giro econômico que 

esse produto cultural propicia, uma vez que, quando novo, custa bem menos do que 

muitos outros produtos produzidos em massa e tem seu valor multiplicado com o 

decorrer das publicações. Ao contrário de outros produtos no mercado, seu valor 

normalmente não diminui com o passar dos anos, mas sim aumenta, pois ingressa a lista 

de quadrinhos não mais publicados ou que raramente serão adquiridos em alguma banca 

de jornal. 

Um exemplo disso são os colecionadores, que chegam a desembolsar até 30 

vezes o valor de uma revista comum por um exemplar usado de sua HQ preferida e 

montam um mercado à parte do já conhecido pelo restante da sociedade. Em uma breve 

pesquisa de mercado pela internet, em lojas virtuais e não necessariamente 

especializadas, percebe-se que o preço pago por uma única edição de uma revista em 

quadrinhos que já não se encontra nas bancas – e nem precisa ser a número 1 – são 

altos, alçando, entre admiradores e colecionadores, a condição, nesse campo específico 

de consumo, de obras consideradas clássicas e raras. Os valores pedidos e pagos variam, 

por exemplo, de R$ 100 a R$ 180 para revistas já manuseadas e que, na época em que 

foram lançadas, pelo volume e formato utilizado, valeriam entre R$ 1,50 e R$ 10 nos 

                                                 
4 Referência ao volume 3 da série Clássicos da Disney, publicada no Brasil em junho de 2010 pela editora 
Abril, onde o Pato Donald vive os três personagens principais das obras citadas. 
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dias de hoje. Quando o assunto se volta para lotes e coleções, os valores ultrapassam a 

casa dos R$ 250. 

A disponibilidade dos quadrinhos também auxilia na sua popularização e no giro 

econômico já citado. Segundo VERGUEIRO, em sua análise sobre a importância e 

contribuição dos gibis para a educação, a vantagem das histórias em quadrinhos é que 

elas 

 
podem ser encontradas em praticamente todas as esquinas, em qualquer banca 
de jornal do país, a um custo relativamente baixo quando comparado com 
outros produtos da indústria cultural. Além disso, também estão disponíveis em 
supermercados, farmácias, armazéns, papelarias e outros estabelecimentos 
comerciais. (VERGUEIRO, 2006, p. 24). 

 

A isso podemos acrescentar a tomada dessa mídia tradicional impressa nos 

meios digitais hoje disponíveis. Nos dias de hoje é possível encontrar blogs e páginas 

dedicados aos mais diversos segmentos dos quadrinhos, fóruns especializados onde os 

leitores podem digitalizar suas coleções e trocar entre si ou, até mesmo, disponibilizar 

em sites de download para que qualquer pessoa, situada em qualquer ponto do mundo e 

conectada à internet, possa “baixar” e ler em seu computador. 

Esses e outros pontos indicam a importância dos gibis na prateleira das 

literaturas clássicas, ao lado de outras grandes obras nacionais e internacionais, sendo, 

em algumas vezes, usados para transcrever romances e aventuras populares ou 

detentores de boas críticas de uma forma universal, atingindo a um público ainda maior 

e inesperado, não se atendo à apenas uma pequena parcela dos consumidores 

disponíveis. 

Não se pode ignorar que na sociedade contemporânea, mais do que nunca, o 

homem se vê mergulhado em um mundo de imagens. Afinal, palavras podem não 

alcançar muitos receptores, devido à linguagem e ao idioma utilizado. Mas os desenhos 

tendem a não ter fronteiras geográficas e temporais: dotam-se, portanto, de uma virtual 

universalidade. É como afirma Álvaro de Moya, 

 

Um fato, um acontecimento, uma figura é um só conhecimento universal. O 

Pato Donald, assim escrito, neste livro é uma coisa. Escrito em japonês, 
hieróglifo, ídiche, inglês, italiano, francês é algo diferente em cada lugar do 
mundo, mas a simples visão de sua figuração gráfica quebra tudo e transforma o 
mundo todo numa aldeia só. (MOYA, 1977, p. 95) 

 

Considerações finais 
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 Jesús Martin-Barbero (1997) já sugeria, a partir de sua leitura de Walter 

Benjamin, pensar a experiência da modernidade na relação entre as massas e a técnica. 

As histórias em quadrinhos também sugerem atualizar-se como o produto da indústria 

cultural do século XX, atravessando este século XXI, que permite compreender esta 

relação nem sempre fácil entre produção e consumo de bens culturais. 

 No caso das HQs, a relação de consumo com a categoria “juventude”, que se 

pronunciou com mais ênfase a partir da década de 1960, tornou-se fonte de discussões 

sobre comunicação e ideologia, como bem apontou o estudo de Dorfmann e Mattelart. 

No entanto, que dizer das condições de acesso às práticas de leitura e alfabetização 

quando se trata de constatar que, observações críticas à parte, as histórias em quadrinhos 

eram o que havia de disponível para grandes extensões das massas, o que não acontecia 

com livros e escolas, pelo menos em países de duras relações entre ensino e massas 

populares. 

 Não é por acaso que as histórias em quadrinhos se reinventam a cada geração, 

são relidas e reeditadas, continuam mercadologicamente na condição de produto da 

indústria cultural. Em pleno século XXI, o que pretendemos apontar é que, 

mercadologicamente, as HQs ganham uma espécie de “aura” pela sua repetição como 

produto que se mantém num mercado cada vez mais marcado pelo princípio da 

obsolescência planificada e pelo descarte dos produtos sem eficácia pelo valor-de-troca. 

Serão os quadrinhos tão clássicos quanto são obras de arte, nos mais diversos 

campos, o que incluiria a indústria cultural? Há indícios de que a indústria cultural tem 

sabido se movimentar nos meandros da economia global, transformando-se 

constantemente, adequando-se a cada geografia e a cada tempo. Não é por acaso que a 

indústria cultural ganha ares de contemporânea exatamente pelo fato de saber manter o 

que se deseja e tornar obsoleto aquilo que já não é do campo do desejo. Como já 

apontava Martín-Barbero, era preciso educar as massas para o consumo, já que em 

épocas anteriores consumo não era hábito das massas populacionais (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p. 193). Mais que produzir leitores, era preciso produzir 

consumidores. Eis aí a chave, como aponta Martín-Barbero, para se compreender a 

relação entre massas, consumo e produtos culturais. 
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