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exemplos desse clichê podemos destacar a loira Ann Darrow no filme King Kong 

(cuja primeira versão é de 1932), Jane, o par romântico de Tarzan, nas várias 

versões em diferentes mídias (livros, quadrinhos, filmes...), e Sheena, a “rainha das 

selvas”, personagem de quadrinhos que também ganhou versões para o cinema, 

criada pelo norte-americano Will Eisner, o mesmo que criou o herói mascarado 

Spirit. Nos dias de hoje, os trajes “pré-históricos” usados pelas heroínas das HQs de 

décadas passadas  podem parecer “comportados demais” ou até ingênuos, mas são 

ousados para a época em que essas HQs foram produzidas e talvez ainda o sejam 

para os padrões puritanos da sociedade norte-americana. Tais imagens podem ser 

usadas para os estudantes trabalharem a habilidade de questionar, o que é 

fundamental para o desenvolvimento de um senso crítico aguçado. Por exemplo, 

peguemos como exemplo, essa capa de uma revista em quadrinhos (ver imagem a 

seguir)que traz uma aventura de Ka-Zar, um herói que vive na “Terra Selvagem”, 

uma localidade geográfica ficcional onde ainda existem dinossauros e outros 

animais pré-históricos de diferentes eras, como Zabu, o tigre dente de sabre que 

acompanha o herói em sua aventuras. 

 

Figura 36. Capa da revista Ka-Zar. 
Fonte: Ka-Zar, nº2, Nova York: Marvel Comics,junho, 1997. 

 

Repare na figura acima que a companheira de Tarzan, Shanna, mesmo 

vivendo no meio de uma selva inóspita parece ter recebido todos os cuidados de um 
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salão de beleza moderno e ter acesso aos mais caros cosméticos, como xampus e 

cremes hidratantes. Podemos a partir de uma imagem como essa, propor as 

seguintes questões aos alunos: 

1) Seria possível que uma mulher vivendo em plena selva tivesse acesso 

regular a xampus ou condicionadores de cabelos? Por quê? 

2) Qual seria a aparência mais provável para pessoas que vivessem no 

interior de uma selva e sem os recursos que dispomos na civilização? 

Explique. 

3) Seria possível domesticar um tigre dente de sabres? Há evidências de que 

isso tenha ocorrido na época em que esses animais ainda existiam? Alguém 

sabe quando e como teve início a domesticação dos animais? Quais animais 

teriam sido domesticados na Pré-História? Quais jamais teriam sido? 

4) Na imagem vemos duas espécies de animais pré-históricos. Ambas estão 

extintas? Em caso afirmativo, elas desapareceram na mesma época? Qual 

delas é mais antiga? 

 

4. HQs ambientadas na Pré-História: pretexto para o humor ou 

para a aventura 

 

As HQs cujos protagonistas são homens das cavernas ou animais pré-

históricos se dividem basicamente em dois grupos: as que utilizam os anacronismos 

para provocar o efeito de humor e as que utilizam os anacronismos para narrar uma 

aventura de forte apelo visual. Também há aquelas que estão no meio termo, pois 

mesclam humor e aventura. Nas HQs de cunho humorístico, a ambientação pré-

histórica serve geralmente para satirizar aspectos da sociedade contemporânea. 

Nas HQs de aventura, a Pré-História serve como pretexto para produzir imagens que 

impressionem o leitor. No primeiro caso, o foco está no conteúdo, no roteiro, No 

segundo caso, o foco está no visual, nos desenhos. Em ambos os casos, podemos 

utilizar as HQs para refletir sobre como e porque surgiram essas representações 

estereotipadas em torno do tema Pré-História. 

Os anacronismos presentes em HQs ambientadas na Pré-História são muito 

mais uma “licença poética” do que erros propriamente ditos. Afinal, essas HQs são 

obras de ficção, de fantasia, produzidas para fim de entretenimento. Não se tratam 
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reconstituições com fins didáticos ou de divulgação científica. Essas HQs reúnem 

elementos, que embora anacrônicos, possuem mais apelo comercial junto ao grande 

público do que teria uma obra que priorizasse a autenticidade em detrimento da 

fantasia, da aventura ou do humor. 

 

5. Brucutu 

 

De acordo com os estudiosos, os dinossauros viveram na Terra durante 140 

milhões de anos até a sua súbita extinção há 70 milhões de anos. Acredita-se que a 

principal causa de seu desaparecimento tenha sido um gigantesco meteoro que teria 

se chocado com a Terra, causando catástrofes naturais que tornaram o planeta 

inabitável para eles. Alguns estudiosos afirmam que nem todas as espécies 

desapareceram, algumas delas teriam originado as aves. Contrariando imagens 

populares, divulgadas principalmente nos desenhos animados e histórias em 

quadrinhos, os dinossauros e outros grandes répteis que viveram na Era Mesozóica 

(a era geológica durante a qual viveram os dinossauros): plesiossauros , que eram 

grandes répteis marinhos, e pteranodontes, grandes répteis alados.) se extinguiram 

milhões de anos antes do aparecimento dos seres humanos. Portanto, as cenas 

mostradas nesta HQ de Brucutu, personagem criado pelo cartunista norte-americano 

Vincent T. Hamlin (1900-1993) são inverossímeis e anacrônicas.  
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Figura 37. Trecho de HQ de Brucutu. 
Fonte: Brucutu Magazine, nº 24, Rio de Janeiro: RGE, agosto,1964. 
 
  

Hamlin decidiu criar uma história em quadrinhos ambientada na Pré-História 

quando trabalhava como desenhista para uma empresa petrolífera do Texas, para a 

qual criava cartazes e mapas. Como as jazidas de petróleo costumam ser 

encontradas em formações geológicas da época dos dinossauros, era comum que 

os geólogos que trabalhavam para a companhia petrolífera encontrassem fósseis 

desses animais. Esse fato despertou o interesse de Hamlin pela paleontologia.  

 Quando criou Brucutu, o desenhista queria fazer uma história em quadrinhos 

em que pudesse desenhar dinossauros (tema pelo qual ele era fascinado) e que ao 

mesmo tempo fosse divertida e cheia de ação. A solução encontrada foi tomar a 

liberdade poética de colocar homens das cavernas vivendo na mesma época que os 
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dinossauros. Brucutu vivia no fictício reino pré-histórico de Mu (Moo, no original em 

inglês) e suas aventuras se passavam na Era Mesozóica (a era geológica durante a 

qual os dinossauros surgiram, viveram e desapareceram). Ou seja, Hamlin colocou 

homens das cavernas vivendo numa época muito anterior ao aparecimento dos 

primeiros humanos (que surgiram na Era Cenozóica, era geológica que continua nos 

dias de hoje). O anacronismo nesse caso é proposital, pois é um recurso narrativo 

usado para atender às necessidades da ficção.  

 Se observarmos, os desenhos de Hamlin, podemos perceber que ele variava 

a maneira de retratar as figuras conforme as necessidades da narrativa. Brucutu e 

os demais homens pré-históricos eram desenhados de maneira bastante caricata, 

enquanto os dinossauros e outros animais pré-históricos eram desenhados de forma 

um pouco mais realista. Os homens das cavernas de Hamlin eram desenhados 

sempre com braços e pernas parecidos com os de outro personagem de quadrinhos, 

Popeye, ou seja, com os antebraços e as panturrilhas exagerados, parecendo 

balões, e as partes superiores dos braços e das pernas desenhadas bem fininhas. 

Outra característica da série é que enquanto os homens eram caricaturas de 

neanderthais (espécie de hominídeo extinta que chegou a co-existir com a nossa), 

as mulheres jovens, dentre as quais, Ula, a namorada de Brucutu, eram desenhadas 

belas e delicadas, com aparência semelhante a das mulheres de hoje (ver imagens 

a seguir). Provavelmente, uma opção estética adotada para agradar o público 

masculino que acompanhava as tiras de jornais. 

 

 
 

 

Figura 38. Brucutu e sua namorada Ula. 
Fonte: Brucutu, nº4, São Paulo: Saber, 1971 
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Figura 39. Página de HQ de Brucutu. 
Fonte: Brucutu, nº4, São Paulo: Saber, 1971 

 
As tiras de Brucutu estrearam nos jornais dos Estados Unidos no dia 5 de 

dezembro de 1932, sendo distribuídas para os jornais pelo Bonnett-Brown, um 

pequeno syndicate (agência que distribui material como HQs, horóscopo e 

passatempos para ser publicado por vários jornais). Nessa primeira fase, as tiras de 

Brucutu foram publicadas até 26 de abril de 1933, quando o Bonnet-Brown fechou 

as portas. Felizmente para Hamilin, a tira atraiu o interesse de um syndicate maior, o 

Newspaper Enterprise Association (NEA), o que significou uma melhor distribuição. 

A reestréia de Brucutu nos jornais norte-americanos foi  dia sete de agosto de 1933. 

Nessa segunda fase, o NEA solicitou a Hamilin que fizesse algumas reformulações 

no material original para que fosse melhor aceito por um público maior. Prováveis 
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referências para os dinossauros e paisagens desenhadas por Hamlin nessa 

segunda fase foram os filmes King Kong, a primeira versão que estreou nos cinemas 

norte-americanos em dois de março de 1933 (ou seja, praticamente cinco meses 

antes da publicação da primeira tira de Brucutu) e o Mundo Perdido, a primeira 

adaptação cinematográfica do livro homônimo de Arthur Conan Doyle, lançado em 

192599. Outra referência para o trabalho de Hamilin foi o trabalho do artista Charles 

R. Knight (1874-1953), que se especializou em produzir ilustrações e pinturas 

representando animais pré-históricos, não apenas dinossauros, mas também 

mamíferos como tigres dentes de sabre, mamutes e brontotérios (espécie de animal 

semelhante a um rinoceronte) entre outros.   

 As tiras de Brucutu logo começaram a ser publicadas em jornais de outros 

países, inclusive do Brasil, e são publicadas ainda hoje. Em 1973, as tiras passaram 

a ser escritas e desenhadas pelo assistente de Hamlin, Dave Graue, que continuou 

a série até morrer aos 75 anos, num acidente de carro, em dezembro de 2001. 

Desde então, as tiras são produzidas por Jack e Carole Bender. 

 No Brasil, as aventuras de Brucutu fizeram muito sucesso, aparecendo tanto 

em jornais quanto em revistas. As primeiras revistas em quadrinhos brasileiras a 

trazerem as aventuras desse homem das cavernas foram o Globo Juvenil (lançado 

em 1937) e o Gibi (lançado em 1939), ambas publicadas pela Rio Gráfica e Editora 

(atual Editora Globo). Brucutu também chegou a ser título de uma revista publicada 

na década de 1960 pela Rio Gráfica e Editora (atual Editora Globo) e em coletâneas 

lançadas na década de 1970 pela Editora Saber. Aqui, o personagem, cujo nome 

original é Alley Oop (nome tirado de um chamado usado pelos lenhadores de origem 

francesa no Canadá), foi rebatizado de “Brucutu” pelos criativos tradutores 

brasileiros. Segundo Sidney Gusman, jornalista brasileiro especializado em 

quadrinhos e futebol: 

 “O personagem foi bastante popular aqui. Em 1965, o cantor e 

compositor Roberto Carlos gravou Brucutu, uma versão de Franzier e Rossini 

Pinto para uma música feita cinco anos antes. A letra, que cita também Fuzi 

                                                 
99 Ambos os filmes contaram com a participação de Willis O’Brien (1886-1962), técnico em efeitos especiais 
que desenvolveu uma técnica de animação chamada stop motion, que consiste em fotografar um boneco em 
diferentes poses para produzir a ilusão de movimento. Tanto o gorila gigante Kong quanto os dinossauros e 
outras criaturas mostradas nos dois filmes mencionados foram criados por meio do stop motion.A técnica do stop 
motion era trabalhosa, pois eram precisos vinte e quatro fotogramas de filme para produzir cada segundo de 
animação. Apesar de há muito superado por outras técnicas de animação e efeitos especiais, o stop motion foi 
inovador na época em que surgiu, tendo sido utilizado durante décadas. 
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[o melhor amigo de Brucutu] e Ula, começa assim: “Olha o Brucutu... Brucutu.. 

Nas histórias em quadrinhos das revistas, dos jornais, há um tipo curioso e 

divertido até demais. O lugar onde ele vive todos sabem que é Mu, quem 

ainda não ouviu falar de Brucutu? Mora só numa caverna, dorme mesmo  é 

no chão, o seu carro é um dinossauro e veste pele de leão...” 

 Além disso, no Brasil, a partir da década de 80, o termo Brucutu 

passou a ser usado como sinônimo de jogador de futebol truculento e pouco 

habilidoso100.” 

 

 “Brucutu” também virou nome do veículo blindado usado por tropas de elite 

das polícias militares brasileiras e de uma mina de minério de ferro em São Gonçalo 

do Rio Abaixo, em Minas Gerais, inaugurada em cinco de outubro de 2006. 

 Vale lembrar que um dos fãs de Brucutu é Maurício de Sousa, o criador da 

turma de Mônica. Brucutu serviu de inspiração para que o desenhista brasileiro 

criasse um de seus primeiros personagens, Piteco, um outro homem das cavernas, 

que apareceu pela primeira vez em 1960, numa tira de jornal.  

 

6. A Pré-História segundo Maurício de Sousa: Piteco e Horácio  

 

Entre as HQs ambientadas na Pré-História e que podem ser bem utilizadas 

pelos professores de História, podemos destacar as de duas personagens criadas 

pelo quadrinhista brasileiro Maurício de Sousa: Piteco e Horácio. A primeira trata-se 

de um homem das cavernas, a segunda de um filhote de tiranossauro. Piteco 

estreou em tiras publicadas em jornais do grupo Diários Associados, que era de 

propriedade do empresário Assis Chateaubriand. Horácio apareceu pela primeira 

vez como coadjuvante nas tiras de Piteco: numa história em que o homem das 

cavernas resolveu adotar o dinossaurinho como aninal de estimação e levá-lo para 

sua aldeia, onde o animal cria confusões e acaba sendo expulso pelos outros 

moradores. Em 1963, Horácio passou a estrelar suas próprias HQs e  passou a ter 

como principais coadjuvantes o amigo Tecodonte e a dinossaurinha Lucinda, que é 

apaixonada por Horácio.  Apesar de Horacio ter surgido no universo de Piteco, as 

HQs do dinossaurinho parecem se passar num universo e época diferentes de onde 

                                                 
100 GUSMAN, Sidney. Maurício: quadrinho a quadrinho. São Paulo: Globo. 2006. p.51 
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se passam as HQs do homem das cavernas. Enquanto nas HQs de Piteco os seres 

humanos são personagens principais, nas HQs de Horácio as personagens 

principais são sempre animais não-humanos. Outra diferença: nas HQs de Piteco, 

os animais não-humanos geralmente se comportam  como animais selvagens, 

enquanto que nas HQs de Piteco, os animais não-humanos sempre se comportam 

de maneira humana: falam; pensam; apresentam sentimentos e reações humanas. 

Outra diferença é que enquanto nas HQs de Piteco também encontramos 

dinossauros, nas HQs de Horacio, as aparições de seres humanos são raríssimas. 

Parece que em determinado ponto, Maurício de Sousa resolveu situar as HQs de 

Horácio num período anterior ao surgimento dos humanos, o que as torna um pouco 

menos anacrônicas que as HQs de Piteco, mas não muito: Horacio contracena com 

outros répteis pré-históricos, mas também com mamíferos pré-históricos que 

surgiram muito tempo depois da extinção dos dinossauros, tais como os 

mastodontes.  

Numa das raras vezes em que Horácio contracenou com seres humanos foi 

numa HQ publicada no número 15 da revista Mônica, publicada em 1971. Nessa 

HQ, o único ser humano que aparece é um tal de “homem-macaco”, sempre 

mostrado de costas. A HQ a exemplo de muitas outras de Maurício de Sousa faz 

uma crítica ao progresso: o ser humano deu um grande passo quando começou a 

criar ferramentas, mas também usou essa capacidade para destruir o meio 

ambiente. Na HQ também aparece uma árvore falante que teme o “homem macaco” 

pois esse irá usar sua “arma” (no caso, uma machadinha de pedra) para cortar 

árvores e assim desmatar as florestas. 
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Figuras números 40 e 41, acima. Seqüência de páginas de HQ do 

dinossaurinho Horacio: crítica ao “progresso”.  
Fonte: Mônica, nº15, São Paulo: Editora Abril, abril, 1971. 
 

Outros mamíferos pré-históricos que às vezes fazem ponta nas HQs de 

Horacio são primatas de aparência semelhante aos macacos atuais, mas que, pela 

maneira como são apresentados, lemos nas entrelinhas que se tratam dos 

antepassados dos humanos atuais. No entanto, embora já existissem algumas 

espécies de mamíferos na época dos dinossauros, nenhum deles tinha grandes 

dimensões e entre eles não havia ainda nenhum primata. Esses primatas que 

aparecem nas HQs de Piteco parecem ter sido baseados no Australopitecus, um 

gênero de primata cujos fósseis foram encontrados na África do Sul e que os 

Figura 41 
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cientistas acreditam que originou o gênero Homo do qual fazem parte nossa espécie 

(Homo sapiens) e outros hominídeos extintos (Homo erectus, Homo habilis...). No 

entanto, os primatas das HQs de Horácio possuem cauda tal como os macacos que 

vivem hoje nas florestas da América do Sul enquanto os Australopithecus assim 

como os grandes primatas  atuais (gorila; chimpanzé e orangotango) não possuíam 

cauda. Esses primatas fazem uma “ponta” numa HQ de Horácio (ver imagens a 

seguir) que chegou a ser publicada no Almanaque do Cebolinha, número11, 

publicado pela Editora Globo em dezembro de 1990. Nessa HQ baseada no mito 

grego de Prometeu, o “fogo sagrado” do Olimpo cai na Terra (por uma licença 

poética, os Titãs são incorporados aos deuses do Olimpo, mais conhecidos do 

público atual) e Zeus teme que ele caia nas mão de uma “raça atrasada” o que 

poderia causar guerras e destruição. No entanto, um dos primatas que tem sua 

cauda acidentalmente queimada pelo fogo conta o ocorrido para seus semelhantes. 

Ou seja, a “raça atrasada” a qual a HQ se refere é a própria raça humana, que aqui 

aparece representada na forma de símios. Trata- se de uma crítica ao ser humano 

que muitas vezes prefere usar seu conhecimento para destruir do que para construir. 
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Figura 42 acima. Sequencia de páginas de HQ do dinossaurinho Horácio: 
inspiração no mito de Prometeu e crítica à guerra. 

Fonte: Almanaque do Cebolinha,n°, São Paulo: Globo, dezembro, 1990. 
 

Nas HQs de Piteco também encontramos críticas ao progresso, 

especialmente ao fato de que, apesar de todos os avanços técnicos, as invenções 

nem sempre ou raramente conseguem atender às necessidades humanas mais 

elementares. Numa delas,intitulada No mundo da Lua (ver imagens a seguir), 

publicada em julho de 1989 no número 31 da revista Mônica(então publicada pela 

Globo), Piteco sonha em viajar à Lua, tenta de todas as maneiras voar, mas, é claro, 

não consegue. Séculos depois, vemos um astronauta, descendente do Piteco 

chegando à Lua, mas ele se frustra com a desolação da superfície lunar. Ou seja, a 

Figura 42 
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tecnologia não substitui nossa necessidade de companhia, de amizade. É 

interessante notar que a bandeira hasteada pelo Piteco astronauta é de nenhum 

país conhecido, combina elementos e cores das bandeiras de diferentes 

países.Certamente, a bandeira foi desenhada assim para evitar qualquer conotação 

política.  

 

 

Figura 43 


