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Abanda desenhada, ou, bem ao estilo português, como é habitual ouvirmos, simbólica e 

carinhosamente, a história aos quadradinhos, é uma popular forma de arte que conjuga 

sequências de imagens com texto, retratando os mais variados aspetos da sociedade 

contemporânea. Têm particular sucesso, neste país de tão poucas leituras, principalmente 

quando publicadas em curtas tiras impressas e divulgadas em revistas e jornais de grande 

tiragem. É já considerada por muitos como a ‘nona arte’, dando continuidade à classificação de 

Ricciotto Canudo.  

Mas o que tem de especial esta nova arte? A BD surge 

muitas vezes com a intençãode crítica social, 

utilizando uma grande dose de sarcasmo em relação a 

situações do dia-a-dia, onde que revelam grandes 

injustiças e onde o espírito humano é mostrado sem 

qualquer tipo de pudor, na sua ‘pura’ transparência e, 

claro, nos seu poderes ou misérias. Não é de admirar 

que, por esse mesmo motivo, muitos autores utilizem 

crianças como personagens nas suas séries. Não há ninguém melhor do que os mais jovens para 

demonstrar a nossa verdadeira essência, sem artificialismos, artimanhas e disfarces, sendo 

apenas inocentemente naturais. É assim que autores como Bill Watterson, autor de Calvin & 

Hobbes, obra aqui em destaque, mostram a decadência da espécie humana, utilizando uma 

criança especial, que muitas vezes demonstra mais sabedoria que um adulto, sendo o humor e a 

sátira uma peça chave nesta série esquemática. Como diz o provérbio, mais vale rir do que 

chorar! 

AlgumasBDs (como esta) mostram-se também como formas de defender a sociedade mais 

jovem, que muitas vezes se vê confrontada com o preconceito e aarrogância dos mais velhos, 

que não permitem a exteriorização dos seus 

pensamentos. São vistos como demasiado 

inexperientes e, por isso, a sua palavra não 

tem qualquer expressão na sociedade. Nestas 

bandas desenhadas, o autor faz com que uma 

mera criança demonstre, por vezes, mais e 



melhor perceção da realidade do mundo do que propriamente os adultos e, nesse sentido, faz 

com que todos os leitores, certamente mais velhos, lhe deem ouvidos. É a magia desta belíssima 

artesequencial.  

Centremo-nosno que nos trouxe aqui. 

Calvin & Hobbes é uma série de BD 

criada, escrita e ilustrada pelo autor norte-

americano Bill Watterson e publicada em 

mais de 2000 jornais do mundo inteiro 

entre 18 de novembro de 1985 e 31 de 

dezembro de 1995, ano em que Watterson 

decidiu abandonar a série.Graças a esta 

famosíssima banda desenhada, o autor ganhou em 1986 e 1988 o prémio ReubenAward, da 

Associação Nacional de Cartunistas dos Estados Unidos, sendo um dos prémios mais 

conceituados no estilo. 

A série Calvin & Hobbes é considerada mundialmente como obra-prima pela sua visão única do 

mundo, pela imaginação do protagonista e pelas situações insólitas que se estabelecem no 

decorrer do espetáculo sequencial. 

Calvin é umacriança com seis anos de idade mas que já possui uma imensa personalidade e 

conhecimento acerca da vivência humana, muito por conta do seu companheiro, Hobbes, um 

tigre sábio e sarcástico, que para ele está tão vivo como um amigo verdadeiro, mas para os 

outros não passa de um boneco de peluche. As fantasias mirabolantes de Calvin representam 

uma fuga à cruel realidade do mundo moderno para a personagem, bem como uma oportunidade 

de explorar a natureza humana para Bill Watterson. 

 

O nome de Calvin foi inspirado no reformador religioso do século XVI, João Calvino, um dos 

pais do cristianismo protestante, que teorizou, entre outros assuntos, acerca da corrupção e 



perversão total do homem. Segundo ele,numa perspetiva verdadeiramente pessimista, ou 

realista, o homem está naturalmente inclinado para causar o mal ao seu próximo. 

Hobbes recebeu o nome de Thomas Hobbes, o filósofo inglês do século XVII que tinha aquilo 

que Watterson chamou de "uma visão obscura da natureza humana", sendo o autor da famosa 

máxima "O Homem é o lobo do Homem". Com isto queria ele dizer que o Homem é predador 

do seu próximo. De acordo com Watterson, a fonte dos dois nomes é entendida como uma piada 

para as pessoas que estudam ciência política e filosofia, e que poucas outras pessoas a iriam 

perceber. 

 

 

Para além da enorme sátira política e social, Watterson desenvolve também a vida familiar e 

sentimental de Calvin, com a família e colegas, especialmente a relação de amor/ódio entre ele e 

a sua colega de escola, SusieDerkins. O que aliás não nos estranha de todo.  

O mais interessante na série é que não menciona qualquer tipo de figuras políticas específicas 

ou eventos atuais, e é dessa forma bastante peculiar que o autor aborda questões gerais como o 

ambientalismo, a educação pública e dilemas filosóficos. 

 

A obra destaca-se também pelos elementos notáveis do estilo artístico de Watterson. São 

diversas e muitas vezes exageradas as expressões dos seus personagens (especialmente as de 

Calvin); fundos elaborados; a imaginação levada ao bizarro; expressões do movimento; e piadas 



e metáforas visuais frequentes. Também é comum a não demostração explícita de certas ideias, 

deixando o resto para a imaginação do leitor, atingindo dessa forma maior choque do que o 

próprio Watterson poderia retratar. 

Calvin é utilizado para troçar do mundo da arte, principalmente através de criações 

convencionais de bonecos de neve, mas também através de outras expressões de arte 

‘acriançada’. Quando a senhoraWormwood (sua professora), reclama que ele está a desperdiçar 

o tempo de aula a desenhar coisas impossíveis (um Estegossauro num foguete, por exemplo), 

Calvin proclama-se "na vanguarda do avant-garde.".Calvin faz uma escultura a retratar o horror 

da nossa própria mortalidade, convidando o espectador a contemplar o desaparecimento da vida. 

Em tiras posteriores, instintos criativos de Calvin diversificam os cenários, incluindo desenhos 

de calçada, ou, como ele lhe chama, exemplos de "pós-modernismo suburbano". 

Watterson, um pouco à imagem de episódios da sua vida privada, critica veementemente o 

comércio que envolve a arte. Critica também os artistas que se aproveitam de todo esse complô 

que corrompe a verdadeira essência da arte.Ele reflete se seria correto permitir que o seu 

trabalho fosse explorado por um mercado que simplesmente seencontra com fome de coisas 

novas.O autor pensa que se permitissem, participavam diretamente para um sistema que 

transforma a arte elevada em baixa, o que é mais adequado para o consumo de massa. O que 

acontece, grosso modo, é que os verdadeiros artistas acabam por trocar a arte e a criatividade 

pela riqueza e fama. 



 

Ao longo da série são aplicadas várias ideias de justiça, mas o que é afinal a justiça? Como 

sabemos o que é realmente justo? A justiça é um dos conceitos mais relativos da nossa história e 

apesar de tudo, hoje continua a sê-lo. Este conceito assume uma importância fundamental na 

obra de Calvin & Hobbes, pois não será por acaso que Watterson escolheu o nome de um dos 

maiores teorizadores da questão para o companheiro de Calvin – Hobbes.  

 

A tira acima exposta enquadra-se perfeitamente na temática da justiça abordada por parte do 

autor, demonstrando que o mundo nem sempre se mostra justo. O problema da injustiça é 

tratado por parte do pai de Calvin com aceitação e um certo conformismo, o que aliás, retrata 

bem a nossa sociedade relativamente às mais variadas temáticas. Contudo, o jovem Calvin, 

procura respostas, e mostra-se inconformado pelo facto de a justiça nunca estar do seu lado.  

 

Watterson satiriza a vida contemporânea, através de uma conversa de Calvin com o seu pai, 

onde o jovem demonstra resumidamente a vida do dia-a-dia de um adulto. Sair de manhã para o 

trabalho, passar pelos engarrafamentos, e no final do dia, bem no final mesmo, chegar a casa, 

sem energia para o que quer que seja devido à grande carga de trabalho e ao stress que se vive. 

Há aqui uma clara crítica à importância que os empregos adquiriram na vida pessoal e, 



consequentemente, no tempo e energia que passaram a ocupar, bem como na busca incessante 

pelo poder de consumo, que diminui veementemente a componente social da comunidade.  

 

Ovalor e a importância que o dinheiro tem vindo a adquirir também é objeto de atenção por 

parte do autor. Quando o pai de Calvin lhe decide dar uma mesada de forma a prepará-la para as 

responsabilidades futuras, Calvin transforma-se num monstro do poder, da ganância e do 

oportunismo. Watterson, com isto, pretende mostrar o efeito que o capitalismo tem suscitado no 

ser humano, tornando-o frio, vazio de sentimentos e de sensibilidade para com o outro.  

 

 

Na tira acima apresentada é explicitada outra preocupação que o autor demonstra em relação à 

sociedade moderna – uma espécie de co-dependência tóxica. Significa isto que tal como Calvin 

pretende controlar o destino da planta, o ser humano toma comportamentosque afetam os 

demais. Trata-se mesmo de uma obsessão de controlar a vida do próximo. Este conjunto de 

regras opressivas – regras que impedem a expressão aberta dos sentimentos bem como a 

discussão direta de problemas pessoais e interpessoais faz com que do outro lado surjam 

comportamentos autoderrotistas que resultam numa capacidade reduzida de iniciar ou participar 

em relações sociais.  



 

Através da tira acima apresentada, Watterson critica a utilização da mídia por vezes de forma 

errónea e pouco criteriosa. Calvin, de uma forma bastante inocente, e bastante irónica por parte 

do autor, afirma que se não fosse verdade, o jornal não publicaria. Ora, isto é claramente uma 

crítica às notícias escandalosas que por vezes nos surgem, bem como o papel fundamental que 

este meio de comunicação possui junto da comunidade, devendo ser isento, rigoroso e 

verdadeiro.  

 

Uma temática também muito abordada ao longo da série é o egocentrismo e o individualismo, 

ismos caracterizadores da sociedade civil moderna. A mãe de Calvin está doente e a sua única 

preocupação é o seu próprio bem-estar e as suas próprias necessidades. De forma irónica 

Hobbes decide também assinar o cartão de melhoras dizendo que também tem fome… A atitude 



de Calvin demonstra a falta de empatia, de consciência social e de preocupação relativamente 

aos outros. 

 

 

A poluição ou o desperdício, e todos os temas inerentes a estas, são temáticas muito discutidas 

nos nossos dias, e como não poderia deixar de ser, são temas muito abordados por Watterson ao 

longo da banda desenhada. Como exemplo, temos a tira aqui apresentada, onde Calvin, com 

apenas 6 anos (é importante relembrar), possui uma grande consciência e fina sensibilização em 

torno da educação social e da promoção da proteção do meio ambiente. Neste sentido, fica 

totalmente incrédulo quando se depara com todo o lixo que vai encontrando na rua, comentando 

com o seu companheiro Hobbes que as pessoas estão a destruir o planeta com essas atitudes 

irresponsáveis (atitudes bem pouco adultas, diga-se de passagem). No final, ambos chegam à 

conclusão que, decorrente dessas atitudes, o ser humano revela-se uma vergonha, entrando em 

total descrédito, pois Hobbes orgulha-se de não ser humano e Calvin gostaria de não o ser.  

 

        Margarida Ramos 

 


	Calvin & Hobbes

