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Em março de 2020 o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e 
Ensino em Entretenimento e Mídias da Universidade Federal de 

Pelotas– LIPEEM/UFPel – iniciava as discussões sobre as atividades 
que seriam desenvolvidas ao longo daquele ano. Contudo, o início dos 
primeiros casos de infectados com o vírus da COVID-19 no Brasil e 
o aumento diário do número de pessoas contaminadas, ainda no mês 
de março, ocasionaram a paralisação das atividades acadêmicas não 
só na UFPel, mas nas demais instituições de ensino de todos os ní-
veis. O isolamento social não ficou restrito somente à área de ensino, 
mas se estendeu por vários outros setores levando milhões de pessoas 
a permanecerem em suas casas. Com o avanço do contágio, em escala 
mundial, a Organização Mundial da Saúde declarou tratar-se de uma 
pandemia, a qual, até este momento, ainda vigora1. Dessa forma, foi 

1  Em 15 de dezembro de 2021 o Brasil contabilizava 617.348 óbitos e 22.199.331 casos de 
coronavírus. Conforme: https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/15/brasil-re-
gistra-227-mortes-por-covid-19-em-24h-segundo-o-consorcio-dos-veiculos-de-imprensa.ghtml 
Acesso em 20/12/2021.

INTRODUÇÃO

https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/15/brasil-registra-227-mortes-por-covid-19-em-24h-segundo-o-consorcio-dos-veiculos-de-imprensa.ghtml
https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2021/12/15/brasil-registra-227-mortes-por-covid-19-em-24h-segundo-o-consorcio-dos-veiculos-de-imprensa.ghtml
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necessário se reinventar e realizar atividades de forma remota, a partir 
dos recursos disponíveis na internet. Essa foi a alternativa encontrada 
pelo LIPEEM/UFPel para manter uma de suas propostas previstas e já 
realizadas em outros anos, agora, adaptada da nossa casa para a casa dos 
participantes. O Ciclo de Debates do LIPEEM-Edição web foi realizado 
entre os meses de maio e julho de 2020, com 12 encontros semanais, 
sempre na terça-feira à tarde. 

Os capítulos apresentados na presente coletânea foram escritos 
pelas e pelos palestrantes convidados e são resultados de suas pesqui-
sas acadêmicas que tratam das relações entre o campo da história e as 
mídias. A produção revela o quanto a área de História está, nos últi-
mos anos, diversificando as suas abordagens e incluindo em seu escopo 
trabalhos com fontes variadas relacionadas às mídias, as quais, em um 
período passado, nem sempre foram consideradas como documentos 
de análise historiográfica. Os textos apresentam possibilidades de es-
tudos com histórias em quadrinhos, charges, literatura Pulp, graphic 
novels, séries e desenhos animados demonstrando criatividade e rigor 
acadêmico no desenvolvimento de suas abordagens, objetos e discus-
sões teóricas e metodológicas. 

O primeiro capítulo, escrito por Aristeu Lopes, apresenta um his-
tórico do LIPEEM/UFPel nos seus oito anos de atividades. No segundo 
capítulo Mauricio da Cunha Albuquerque discute o medieval pop na 
academia, realizando um estudo sobre recepção do Medievo. O terceiro 
capítulo, de autoria de Marco Antônio Correa Collares, disserta sobre 
barbárie e civilização a partir da produção de Robert Howard, autor 
do Conan na literatura Pulp. No quarto capítulo, escrito por Artur 
Rodrigo Itaqui Lopes Filho, são apresentadas as histórias em quadri-
nhos do Capitão América produzidas no período da Segunda Guerra 
Mundial analisadas a partir da perspectiva das representações imaginá-
rias do seu contexto de produção. No quinto capítulo Felipe Radünz 
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Krüger analisa a graphic novel V for Vendetta abordando determinados 
aspectos políticos presentes na elaboração da sua narrativa. O sexto ca-
pítulo, produzido por Arantxa Sanches, trata das transformações nas 
concepções das super-heroínas nas produções lançadas a partir do ano 
2000, destacando a personagem Jéssica Jones. No sétimo capítulo Fábio 
Donato Ferreira aborda a produção das charges relacionadas com as 
temáticas políticas. No oitavo capítulo Lucas Marques Vilhena Motta 
trata as representações dos samurais nos mangás. O nono capítulo, es-
crito por Sara Schneider de Bittencourt, averigua as representações da 
mulher-bruxa na mídia. O décimo capítulo, de Mario Marcello Neto, 
analisa o desenho animado como possibilidade de análise histórica.

Importante ressaltar que os capítulos da presente coletânea são 
oriundos de trabalhos defendidos por suas autoras e por seus autores no 
curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em História da Uni-
versidade Federal de Pelotas, sendo que parte dos autores continuaram 
seus estudos em cursos de doutorado, na própria instituição ou em ou-
tras. Dessa forma, o LIPEEM/UFPel, que é um projeto de ensino vincu-
lado também aos cursos de graduação em História da UFPel, contribui 
com o desenvolvimento de pesquisas de pós-graduação, fortalecendo e 
ampliando o campo de estudos e as relações entre a História e as Mídias.

Boa leitura!
Pelotas, dezembro de 2021.

Aristeu Elisandro Machado Lopes
Artur Rodrigo Itaqui Lopes Filho

Organizadores
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A virtualização do cotidiano é uma realidade. Os nossos antepassa-
dos jamais imaginaram que o planeta, na atualidade, estivesse em 

uma Era Digital descomedida. A internet surgiu no século XX, mas foi 
no começo do século XXI que alcançou um desenvolvimento notável. 
A partir de então, as possibilidades de encontros virtuais e o desen-
volvimento de páginas de internet tornou o mundo on-line.1 Essa Era 
Digital alcançou grande notoriedade com a criação das redes sociais: 
Orkut, Facebook e Flickr, todas em 2004; Twitter, em 2006, Tumblr, em 
2007 e, mais recentemente, Instagram, em 2010, Snapchat, em 2011 
e a sensação do momento, TikTok, em 2016.2 Aqui, citando somente 
aquelas mais mundialmente conhecidas, e sem se referir aos provedores 
de e-mails, aplicativos de celulares, drives digitais, plataformas de con-

1  Sobre a história da internet, ver, entre outros: (BRIGGS; BURKE, 2016, p. 336-340; 
OLIVEIRA, 2014).
2  Sobre a história das redes sociais, ver: https://aefreixo.pt/comunica/a-historia-das-redes-so-
ciais-de-1984-aos-nossos-dias/ Acesso em 10/07/2021. Bem como: https://www.scriptutex.
pt/2018/11/06/historia-das-redes-sociais/ Acesso em 1007/2021

Laboratório Interdisciplinar de Ensino e 
Pesquisa em Entretenimento e Mídias:

 um balanço dos oito anos de atividades

Aristeu Elisandro Machado Lopes

CAPÍTULO I

https://aefreixo.pt/comunica/a-historia-das-redes-sociais-de-1984-aos-nossos-dias/
https://aefreixo.pt/comunica/a-historia-das-redes-sociais-de-1984-aos-nossos-dias/
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ferências, serviços de streaming, plataformas de músicas, entre tantas 
outras variedades de dispositivos disponíveis aos usuários da internet. 
Atualmente, basta ter um computador, tablet, celular, notebook ou qual-
quer outro aparelho conectado para estar globalmente integrado.

A internet passou a ter um papel fundamental a partir de março de 
2020 quando alguns países começaram a sentir os efeitos do vírus SAR-
S-CoV-2 que logo se alastrou por todos os países, se tornando uma pan-
demia, levando as pessoas ao isolamento e causando milhões de mortes 
no mundo.3 Em outras palavras, o mundo conectado foi a alternativa 
viável para tentar manter parte das atividades outrora presenciais para 
formatos virtuais. Dois dos exemplos mais significativos dessa tentativa 
durante o tempo do isolamento social —   ainda em curso em julho de 
2021 — foram as aulas on-line e as lives promovidas por artistas. Dessa 
forma, é possível colocar que a pandemia acelerou a Era Digital: nunca 
estivemos tão longe, mas, ao mesmo tempo, tão pertos.

No futuro, os pesquisadores precisarão se desdobrar para analisar 
essa Era Digital, suas repercussões, implicações, consequências e, so-
bretudo, o que ela significou no tempo da pandemia.4 Se, no presente, 
tem-se fotografias, jornais e relatos para estudar outra grande epidemia 
do passado, a Gripe Espanhola de 1918, as gerações posteriores terão 
pela frente uma imensidade e uma variedade de dados, em demasia os 
virtuais, para amparar suas pesquisas.

É a partir da reflexão sobre a atualidade da escrita deste texto que 
se ampara a defesa dos estudos das mídias, notadamente àquelas produ-
zidas no século XX. Ou seja, se o tempo atual produz material oriundo 
das mídias — sobretudo àquelas digitais, mas não só a partir delas, ob-

3  No começo do mês de julho de 2021, o mundo ultrapassou a marca de 4 milhões de mor-
tes, das quais 525 mil registradas no Brasil nesta mesma data.  Dados completos podem ser 
verificados no seguinte link: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/07/mundo-passa-
-de-4-milhoes-de-mortes-por-covid-mas-numero-subestima-o-total-de-vitimas-diz-oms.ghtml 
Acesso em 12/07/2021.
4  Importante destacar que a História Digital já é uma proposta em uso. Ver, entre outros: (CAR-
VALHO, 2016; NOIRET, 2015)

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/07/mundo-passa-de-4-milhoes-de-mortes-por-covid-mas-numero-subestima-o-total-de-vitimas-diz-oms.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/07/mundo-passa-de-4-milhoes-de-mortes-por-covid-mas-numero-subestima-o-total-de-vitimas-diz-oms.ghtml
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viamente — à sua compreensão no futuro, não devemos desconsiderar 
àquelas do passado. É a partir das inquietações sobre os estudos das mí-
dias em seus escopos históricos que surgiu o Laboratório Interdisciplinar 
de Ensino e Pesquisa em Entretenimento e Mídias – LIPEEM/UFPel.

A história e as Mídias: 
brevíssima revisão bibliográfica 

No que se refere à disciplina de História, as imagens, de uma for-
ma geral, e as mídias, em especial, não acompanharam, no princípio, 
as renovações promovidas pela École des Annales, a partir do final dos 
anos 1920. Desde então, a área se renovou, fontes descartadas foram 
valorizadas ou revistas, o foco saiu do castelo e foi para a plebe, o herói 
das batalhas deu lugar para o soldado anônimo (BURKE, 1997). A 
história vista de cima foi substituída por “uma história vista de baixo” 
(THOMPSON, 2012, p. 185-201); trabalhadores, mulheres, prisio-
neiros, camponeses, os marginalizados de uma forma geral passaram a 
chamar a atenção da lupa da história (THOMPSON, 1987; PERROT, 
1998; HOBSBAWM, 2000). A imagem, contudo, ainda continuou 
fora do alcance do foco. No entanto, as transformações não pararam e 
com auxílio de outras áreas, por exemplo, as imagens foram inseridas 
no campo de observação. Duas contribuições importantes nesse sentido 
foram, primeiro, a publicação da obra Cinema e História, de Marc Fer-
ro, originalmente em língua francesa no ano de 1977, na qual consta o 
clássico texto O filme: uma contra-análise da sociedade?, de 1971 (FER-
RO, 2010). Segundo o crescimento dos estudos em História Cultural, 
que envolveram, por exemplo, outras áreas do conhecimento em diá-
logo com a história, como a literatura, as artes e a música, alcançando, 
também, as imagens (BURKE, 2005). Peter Burke, em tom crítico, 
explica o desconforto dos historiadores com as imagens:
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Relativamente poucos historiadores trabalham em arqui-
vos fotográficos, comparado ao número desses estudiosos 
que trabalham em repositórios de documentos escritos e 
datilografados. Relativamente poucos periódicos históri-
cos trazem ilustrações e, quando o fazem, poucos colabo-
radores aproveitam essa oportunidade. Quando utilizam 
imagens, os historiadores tendem a tratá-las como meras 
ilustrações, reproduzindo-as nos livros sem comentários. 
Nos casos em que as imagens são discutidas no texto, 
essa evidência é frequentemente utilizada para ilustrar 
conclusões a que o autor já havia chegado por outros 
meios, em vez de oferecer novas respostas ou suscitar no-
vas questões. (BURKE, 2004, p. 12)

 Entretanto, o próprio livro de Peter Burke, publicado original-
mente em língua inglesa no ano de 2001, é uma constatação do alcance 
das imagens dentro da área da história e, com elas, também as mídias 
— embora o livro se detenha, mais especificamente, no universo das 
imagens. Entretanto, foi o próprio autor, em coautoria com Asa Brig-
gs, que publicou outra obra, originalmente em língua inglesa, no ano 
seguinte, fundamental para os estudos sobre as mídias: Uma História 
social da Mídia. De Gutenberg à Internet, (BRIGGS; BURKE, 2016). 
O livro aborda os históricos das mídias, incluindo entre eles a invenção 
da imprensa, no século XV, até a internet, no século XX. 

Se for considerado o universo multifacetado da imprensa — agora 
tratando o caso brasileiro — podemos concluir que foi pelos estudos 
dos jornais que as mídias “ingressaram” na historiografia brasileira. A 
obra O Bravo Matutino. Imprensa e ideologia: o jornal O Estado de S. 
Paulo, de autoria de Maria Helena Capelato e Maria Lígia Prado, publi-
cada em 1980, foi pioneira nesse sentido. Reforçando o tom inaugural 
da proposta do livro — o qual foi resultado das dissertações de mestra-
do das autoras — o primeiro parágrafo da introdução explicita:
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Os estudos históricos no Brasil têm dado pouca impor-
tância à imprensa como objeto de investigação, utilizan-
do-se dela apenas como fonte confirmadora de análises 
apoiadas em outros tipos de documentação. A presente 
pesquisa ensaia uma nova direção ao instituir o jornal O 
Estado de S. Paulo como fonte única de investigação e 
análise crítica. (CAPELATO; PRADO, 1980, p. 19)

Tornando evidente, portanto, a originalidade da proposta meto-
dológica do trabalho de pesquisa realizado e, também, a forma como 
o jornal foi historicizado por elas. Dessa forma, o livro se tornou uma 
inspiração para trabalhos posteriores a sua publicação, abrindo possibi-
lidades para análises originais de veículos de comunicação que circula-
ram em períodos cronológicos distintos e em vários lugares do Brasil. 

Outro exemplo do crescimento nas últimas duas décadas de es-
tudos sobre imprensa é verificado nos trabalhos sobre a imprensa ilus-
trada brasileira do século XIX. A Guerra do Paraguai (TORAL, 2001; 
OLIVEIRA, 2006; SOARES, 2003) e as trajetórias dos caricaturistas 
(BALABAN, 2005; GUIMARÃES, 2006; MARINGONI DE OLI-
VEIRA, 2006; BRITO, 2017) são dois exemplos das produções sobre 
esse tipo de imprensa.5 (Aqui é necessário abrir parênteses para fazer 
um depoimento pessoal. Após minha conclusão no curso de Licencia-
tura em História, em 2003, na Universidade Federal de Pelotas, ingres-
sei no ano seguinte no curso de mestrado do Programa de Pós-Gra-
duação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) com um projeto de pesquisa sobre os periódicos ilustrados 
que circularam em Pelotas no século XIX. As ilustrações selecionadas 
tratavam o mundo político com a irreverência característica desse tipo 
de imprensa, satirizando desde situações locais, como as condições de 

5  Também importantes os seguintes trabalhos cada um com temáticas e análises específicas 
sobre a imprensa ilustrada (LUSTOSA, 2003; SALGUEIRO, 2003; SILVA, 2005; TELLES, 
2007) e a seguinte coletânea: (KNAUSS, MALTA, OLIVEIRA, VELLOSO, 2011).  
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conservação das ruas, até mesmo questões nacionais, como os políticos 
do Império, além da defesa das campanhas abolicionista e republica-
na (LOPES, 2006).  No mesmo ano de defesa da dissertação, 2006, 
ingressei no curso de doutorado, também no PPGH/UFRGS. Dessa 
vez, a pesquisa se direcionou aos periódicos ilustrados que circularam 
no Rio de Janeiro, investigando as representações do ideário republica-
no, especialmente a partir do uso da simbologia republicana nas ilus-
trações de humor (LOPES, 2010). Dessa forma, ambas as pesquisas 
contribuem para a ampliação dos estudos sobre esse tipo de mídia e, 
também, sobre as imagens. Fecha-se parênteses).   

As relações entre história e cinema constituem outro campo impor-
tante no que se refere aos estudos das mídias no Brasil. Nesse sentido, a 
tese de doutorado de Miriam Rossini: As marcas do passado: o filme histó-
rico como efeito de real, defendida em 1999 no Programa de Pós-Gradua-
ção em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um 
exemplo de trabalho acadêmico na área de história voltado ao cinema. 
Igualmente importantes para a área de história foram as publicações de 
duas coletâneas: História e Cinema, organizada por Maria Helena Ca-
pelato, Eduardo Morettin, Marcos Napolitano e Elias Thomé Saliba e 
Cinema-História. Teoria e representações sociais no cinema, organizada por 
Jorge Nóvoa e José D’Assunção Barros, ambas lançadas em 2007. 

A brevíssima revisão bibliográfica acima demonstra que a impren-
sa e o cinema são produtos midiáticos empreendidos pelos historiado-
res na elaboração de seus temas de pesquisa. Claro que não se realizou 
um balanço das transformações ocorridas nas últimas décadas — essa 
questão, por si só, geraria um texto específico e não é o objetivo aqui 
proposto. Mas a revisão serve para demonstrar que, se por um lado, 
esses estudos surgem a partir da imprensa e do cinema, por outro, as 
demais mídias começam a surgir nos trabalhos acadêmicos da área de 
história. As Histórias em quadrinhos, os mangás, as graphic novels, os 
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desenhos animados e os jogos de videogames começam a ser problema-
tizados e historicizados. 

Toda essa argumentação é necessária para apontar a importância 
dos estudos sobre as mídias e o entretenimento. Logo, o texto seguirá 
nos próximos parágrafos apresentando o LIPEEM/UFPel, as atividades 
realizadas e as publicações lançadas ao longo de seus oito anos. Na se-
quência, serão apresentados os resultados das pesquisas concluídas ou em 
andamento realizadas pelos e pelas discentes que integram o laboratório.

O Laboratório Interdisciplinar de Ensino e Pesquisa em 
Entretenimento e Mídias – LIPEEM/UFPel

Como apontado acima, entre parênteses, tenho um percurso de 
pesquisa sobre a imprensa ilustrada e foi a partir dessa relação que me 
tornei professor6 e orientador de trabalhos sobre as mídias — sem des-
considerar que essa relação também foi concomitante ao interesse dos 
discentes que me procuraram antes mesmo da existência do LIPEEM. 
Portanto, a criação do Laboratório não foi uma iniciativa exclusiva mi-
nha, mas ele também surgiu como ideia dos alunos dos cursos de His-
tória da UFPel. No ano de 2013, um grupo de estudos se formou para 
discutir textos sobre imagens, mídias e produções de pesquisadores so-
bre determinados conceitos, como representações, fontes audiovisuais, 
cultura midiática. No mesmo ano surgiu a proposta de criação do La-
boratório — inicialmente pensado como Núcleo — e que tivesse como 
um de seus eixos de atuação a interdisciplinaridade e que fosse relacio-
nado com o ensino e com a pesquisa. Essa é a origem do Laboratório 
Interdisciplinar de Ensino e Pesquisa em Entretenimento e Mídias.

6  Ministro nos cursos de História (Licenciatura e Bacharelado) a disciplina optativa História, 
Imagens e Mídias e, no Programa de Pós-Graduação em História, as disciplinas optativas Estu-
dos sobre História e Imprensa e História e Mídia.
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Logo após a sua criação a equipe docente do projeto foi constituída, 
além do autor deste capítulo como coordenador, também pelas profes-
soras Mônica Lima de Faria, dos Cursos Design gráfico/design digital e 
Daniele Gallindo Gonçalves, do Curso de Letras/Alemão e, atualmente, 
também dos Cursos de História. A partir de 2016 o professor Guilher-
me Carvalho da Rosa, do curso de cinema da UFPel, também passou a 
integrar o laboratório. Desde seu início e até a atualidade, discentes vin-
culados ao Programa de Pós-Graduação em História da UFPel também 
integraram a equipe juntamente com aqueles da graduação. 

Desde seu início, o laboratório foi integrado ao Núcleo de Docu-
mentação Histórica (NDH) da UFPel, aproveitando seu espaço físico 
para a realização de suas atividades.  Também foi a partir dessa parceria 
que se constituiu um acervo físico de revistas de notícias e entretenimen-
to salvaguardado no NDH e que passou a ser melhor organizado pelos 
integrantes do LIPEEM. Esse conjunto é formado por revistas com tí-
tulos variados. Entre os quais destacam-se: Veja, A União Soviética em 
Foco, Bundas, Carta Capital, Exame, Cadernos do Terceiro Mundo, Novos 
Estudos CEBRAP, IstoÉ, IstoÉ Senhor, Caros Amigos, Leoplán – Magazine 
Popular Argentina, Educadores del Mundo, Feminaria, entre outros tí-
tulos. Desde 2013 o LIPEEM/UFPel tem atuado na organização desse 
material com o auxílio de voluntários e bolsistas, o que possibilitou a 
organização e catalogação tornando possível o acesso à consulta. 

Sobre a revista Veja, seu conjunto se destaca entre as demais, já que 
ele constitui grande parte do acervo com 1550 números acondicionados 
em 52 caixas. Há exemplares desde o ano de sua fundação, em 1968, 
e alguns anos estão completos (1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988). 
Com a constituição de um acervo físico, o LIPEEM/UFPel possibilita 
o desenvolvimento de pesquisas originais, oportunizando aos discentes 
a viabilidade de estudar, por exemplo, como um determinado tema da 
história do Brasil contemporâneo foi noticiado nas páginas da revista. 
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Outra publicação que constitui o acervo é Bundas (1999-2001) 
— uma sátira à revista Caras. Satírica, caricaturava, sobretudo, a políti-
ca brasileira e, em especial, o presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Contou com importantes colaboradores, entre os quais: Luis Fernando 
Veríssimo, Ziraldo Alves Pinto, (editor-chefe de alguns números), Ja-
guar, Aldir Blanc, Angeli, Aroeira, Arthur Xexéo, Fernando Gabeira, 
Laerte, Millôr, Paulo Caruso, Chico Caruso, Nani, Luís Pimentel, Tut-
ty Vasques, Miguel Paiva, entre outros. 

Os eventos constituíram outra atividade importante do LIPEEM/
UFPel nesses oito anos. Em maio de 2016, foi realizada a 1ª Jornada do 
LIPEEM: comunicação e Cultura Midiática, com a realização de confe-
rências, minicursos e simpósios temáticos. O evento foi uma importan-
te oportunidade para trocas acadêmicas entre os alunos de graduação e 
de pós-graduação de diferentes cursos da UFPel e de outras instituições. 
Em novembro de 2018, em parceria com o Grupo de Pesquisa Bra-
thair o Laboratório realizou a 2ª Jornada do LIPEEM: Passado, Presente 
e Futuro: Representações e Cultura Visual. Paralelamente, também foram 
realizados o VIII Simpósio Nacional e VII Internacional de Estudos Celtas 
e Germânicos. A parceria do laboratório com o grupo de pesquisa possi-
bilitou a participação de conferencistas estrangeiros, além da realização 
de mesas-redondas e simpósios temáticos.

Ainda no que se refere aos eventos, ao longo do segundo semestre 
de 2016 foi desenvolvido o projeto de ensino: De presentes, passados e fu-
turos: a cultura midiática, coordenado pela professora Daniele Gallindo 
Gonçalves. A atividade contou com palestras de discentes de graduação 
e pós-graduação das áreas de História e Letras da UFPel, promovendo, 
além da oportunidade de divulgação das pesquisas em andamento, uma 
troca acadêmica interdisciplinar exitosa. 

A 3ª Jornada do LIPEEM estava prevista para maio de 2020, mas 
o avanço da pandemia de Covid-19 e a suspensão das atividades na 
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UFPel, a partir de março, ocasionaram o adiamento e, por fim, a não 
realização do evento. No entanto, ainda no ano de 2020, foi organizado 
o Ciclo de Debates do LIPEEM on-line, do qual a ideia desse livro sur-
giu, conforme já explicado na Apresentação. 

No histórico das atividades realizadas também é importante des-
tacar as publicações das três coletâneas até então lançadas pelo labora-
tório. A primeira, intitulada Comunicação e cultura midiática: diálogos 
interdisciplinares, foi organizada por Aristeu Lopes, Daniele Gallindo e 
Mônica de Faria, e lançada em 2017, reúne os trabalhos apresentados 
durante a 1ª Jornada do LIPEEM. 

A segunda, História e mídias: diálogos (im)prováveis, foi organizada 
por Aristeu Lopes, Daniele Gallindo e Vinícius Dreger de Araújo e pu-
blicada em 2017. Essa coletânea é o resultado das comunicações apre-
sentadas nos Simpósios Temáticos: “Entre História(s) e Literatura(s): 
diálogos (im)possíveis” e “História e Mídias”, ambos realizados durante 
o III Encontro Internacional Fronteiras e Identidades, promovido pelo 
Programa de Pós-Graduação em História da UFPel, em 2016.

A terceira coletânea, A História através das mídias. Representações, 
Personagens, Fontes, foi organizada por Aristeu Lopes, Artur Lopes Filho 
e Marco Collares e lançada em 2019. Trata-se da primeira obra coletiva 
que reúne parte dos pesquisadores vinculados ao LIPEEM/UFPel os 
quais apresentaram em seus capítulos os resultados das pesquisas reali-
zadas ou, na época do lançamento, em desenvolvimento.  

O último ponto a ser destacado neste texto é o mais relevante: 
a participação dos discentes e o desenvolvimento de seus projetos de 
pesquisa. Assim apontado, uma vez que, sem a participação dos alunos 
e das alunas, todo o propósito do Laboratório se perderia. 

Mesmo antes da criação do LIPEEM, pesquisas com mídias já es-
tavam sendo desenvolvidas no âmbito da graduação. Exemplificam os 
Trabalhos de Conclusão de Curso de dois alunos da Licenciatura em 

https://fronteiraseidentid.wixsite.com/iiieifi/resumo-st8
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História que estavam na fundação do Laboratório: Mario Marcello Neto 
e Gustavo Silveira Ribeiro. O primeiro completou sua graduação com 
o trabalho intitulado: Liga da Justiça: O Terrorismo e o temor nuclear na 
perspectiva do século XXI e o segundo com Entre o real e o ficcional: repre-
sentações da política americana em Captain America Comics (1941-1943), 
ambos concluídos em 2013. Ainda na graduação, Rafael de Moura Per-
nas defendeu no Bacharelado em História a Monografia intitulada: O 
Presente em Jogo: Presentismo no jogo eletrônico The Last of Us, em 2015; 
Arantxa Sanches Silva da Silva, no Bacharelo em História concluiu com 
a monografia: Fight Like Jessica Jones: A Representação do Feminino nos 
Quadrinhos de Jéssica Jones, em 2017, e Charles Ânderson dos Santos 
Kurz defendeu no Bacharelo em História a Monografia intitulada: O 
Rádio pelotense na virada do século XX (1995-2002): Organização do Ar-
quivo Pessoal Sonoro do radialista Roberto dos Reis Costa, em 2019.

Já no Programa de Pós-Graduação em História, Luiz Carlos Coe-
lho Feijó defendeu, em 2013, a dissertação: Narrativa e representação 
nos quadrinhos: a Restauração Meiji (1868) nos mangás. Em 2015, Vi-
tor Bernardi Bündchen terminou o mestrado com a dissertação: Repre-
sentações cinematográficas da Máfia Norte-Americana. No ano de 2016, 
Mario Marcello Neto defendeu a dissertação: Medo do Invisível: O Ter-
rorismo e o Temor Nuclear em Desenhos Animados Estadunidenses (2001-
2007). No ano seguinte, Marco Antonio Correa Collares defendeu: 
Nas Fronteiras entre Civilização e Barbárie: As Narrativas dos Ciclos de 
Conan, de Robert Howard.

 No ano de 2018, Gustavo Silveira Ribeiro defendeu a disserta-
ção: “Todo poder emana das mãos brancas”: discurso, raça e ideologia nos 
Comic Books da Editora Timely (1930-1945). No ano de 2019, foram 
duas defesas: Fábio Donato Ferreira com A Redemocratização do Riso: As 
Charges da Grande Imprensa na Reabertura Política (1979-1985) e Artur 
Rodrigo Itaqui Lopes Filho que defendeu: O Capitão América enquanto 
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representação valorativa da Segunda Guerra Mundial (1941-1945). Em 
2020, Lucas Marques Vilhena Motta concluiu o mestrado com: “A Es-
pada é o Centro da Vida”: Imaginário dos Samurais no Mangá Vagabond 
(1998-2007) e, em 2021, Arantxa Sanches Silva da Silva defendeu a 
dissertação: A Detetive Mutante: Sobre mudanças nos paradigmas das su-
per-heroínas pós anos 2000.

Atualmente, estão em desenvolvimento as dissertações de: Denise 
Vieira da Silva: O Canibal, o Búfalo e o Dragão: A representação de serial 
killers através dos personagens de Hannibal Lecter, Jame Gumb e Francis 
Dloarhyde (1991-2015); Charles Ânderson dos Santos Kurz: Memórias 
da radiofonia pelotense: trajetórias de sujeitos do rádio em Pelotas/RS no 
final da década de 1990 e Cristiano Gastal Sória: O cinema de ficção 
científica e as visões de futuro nas décadas de 1970 e 1980. E as teses de 
doutorado de Artur Rodrigo Itaqui Lopes Filho: A cultura da mídia 
enquanto representação valorativa do seu tempo: uma teoria sobre a in-
fluência do imaginário contextual na produção midiática estadunidense 
da década de 1980 e de Lucas Marques Vilhena Motta: As Estrelas são 
o Novo Pacífico: O Imaginário da Guerra na Ficção Científica Japonesa.

Todos os trabalhos listados acima foram orientados por mim.7 
Outros ex-discentes do PPGH que integram o LIPEEM e que foram 
orientados por outros professores são: Felipe Radünz Krüger que defen-
deu em 2014 a dissertação: A construção Histórica na grafic novel V for 
Vendetta: aspectos políticos, sociais e culturas na Inglaterra (1982-1988), 
sob orientação da Professora Larissa Patron Chaves; Rafael de Moura 
Pernas com: “Ser” ser humano: projetando o futuro através do humano-
-máquina nas narrativas dos jogos Call of Duty: Black Ops III, Soma e The 
Talos Principle e Mauricio da Cunha Albuquerque, com a dissertação: 
Por trás da Capa e da Espada: O Neomedievalismo em “Prince Valiant” 

7  Outros trabalhos orientados com temáticas sobre imprensa não foram listados, visto o limite 
de páginas do capítulo. 



21

(1939-1940), de Hal Foster, ambas defendidas em 2019 e Sara Sch-
neider de Bittencourt, com “Somos as descendentes de todas as donzelas, 
mães e anciãs”: construções de gênero em Chilling adventures of Sabrina, 
defendida em 2021. Todos esses trabalhos orientados pela professora 
Daniele Gallindo Gonçalves.

Considerações finais

Os trabalhos listados acima — concluídos ou em andamento —de-
monstram a relevância que o tema das mídias e do entretenimento ad-
quiriu no âmbito dos cursos de graduação em História e do Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Dessa 
forma, se antes os estudos de tais temas ainda eram limitados, na atuali-
dade sua ampliação é notável e não se restringem somente a UFPel ou à 
disciplina de história.8 Isto posto, é o objetivo primordial do LIPEEM, 
nos próximos anos, continuar colaborando com o desenvolvimento de 
outros projetos de pesquisa e manter a divulgação dos trabalhos sobre as 
mídias e o entretenimento em uma perspectiva interdisciplinar, mas sem 
perder o foco na disciplina de história da qual o laboratório é, especial-
mente, vinculado. No futuro — que, espera-se, não seja apocalíptico, 
pandêmico, distópico ou com outro adjetivo que o identifique negativa-
mente — o estudo das mídias será fundamental para a compreensão da 
sociedade presente, a qual, como destacado no começo deste texto está 
inserida em uma Era Digital e, indiscutivelmente, com a marca indelé-
vel, traumática e mortífera da pandemia de Covid-19.

8  Como exemplos, citam-se o Observatório de Histórias em Quadrinhos, vinculado a ECA/
USP e o grupo de pesquisa Cult de Cultura, vinculado a Faculdades EST.
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Mauricio da Cunha Albuquerque

O Medieval Pop chegou à Academia... E agora?1: 
algumas orientações para a pesquisa em recepção do Medievo

No dia 14 de abril de 2019, o canal por assinatura HBO transmitiu 
o primeiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones (A 

Guerra dos Tronos). O acontecimento foi amplamente noticiado na 
época e havia grande expectativa do público com relação aos desfechos 
que a saga do trono de ferro tomaria naqueles seis últimos episódios2. 
Quem vai vencer a guerra dos tronos? O Rei da Noite dominará Wes-
teros? Os Lannister se aliarão aos Stark contra o grande vilão que se 

1  Este título foi inspirado em um texto do Prof. Dr. Iuri Andréas Reblin (EST), intitulado A 
Cultura Pop Chegou à Academia. E Agora?, presente na coletânea Atravessando o Espelho de Alice, 
organizada por ele próprio e pelo Prof. Dr. Júlio César Adam (EST). Tomamos a liberdade de 
fazer esta referência pois o texto em questão foi de grande inspiração, tanto para minha fala no 
Ciclo de Debates do LIPEEM (Edição Web) quanto para este capítulo. 
2  Sobre a cobertura da última temporada de GOT no Brasil, ver: < https://tecnoblog.net/meio-
bit/396348/game-of-thrones-oitava-temporada-estreia-14-de-abril/ >; < https://www.correio-
dopovo.com.br/arteagenda/oitava-temporada-de-game-of-thrones-estreia-no-pr%C3%B3xi-
mo-domingo-1.331477 >; < https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/01/14/
game-of-thrones-8-temporada-ganha-data-de-estreia.htm >; < https://www.terra.com.br/diver-
sao/tv/hbo-divulga-novo-teaser-da-8-temporada-de-game-of-thrones,e55f360cd9c48d67aeb-
52f858cc5c12cnmr9d1l7.html >.

CAPÍTULO II
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aproxima? E Daenerys Targaryan, será uma governante justa, ou cederá 
ao impulso de se tornar uma rainha severa e autoritária?

Questões como estas passavam na mente de um sem número de 
fãs, que compartilhavam suas hipóteses em blogs, canais do YouTube, e 
em redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, além, obviamente, 
das páginas na internet que fizeram a cobertura do season premiere3. 
Tudo isso, somado à publicidade e ao prestígio que a série obteve du-
rante seus oito anos de exibição, refletiu diretamente nos números de 
audiência da temporada, que foi a mais assistida dentre as oito; o epi-
sódio de estreia teve quase doze milhões de espectadores, mais que o 
dobro do episódio de encerramento da nona temporada de The Walking 
Dead, série distribuída nos EUA pelo canal AMC e internacionalmente 
pelo Fox Networks Group, e que foi, ao longo da década passada, uma 
de suas principais concorrentes no meio televisivo4. 

Game of Thrones, baseada nos livros de A Song of Ice and Fire (As 
Crônicas de Gelo e Fogo) escritos pelo escritor estadunidense George 
R. R. Martin entre 1996 e o presente momento, foi, certamente, um 
dos grandes fenômenos midiáticos da segunda década do século XXI. 
Seu sucesso ajudou a catapultar o gênero fantasia e, principalmente, a 
popularizar a temática medieval entre o grande público – e apesar do 
encerramento da série ter gerado indignação em parte considerável da 

3  Ver: < https://www.bbc.com/portuguese/geral-47471942 >; < https://deliriumnerd.
com/2019/04/13/o-que-esperar-da-oitava-temporada-game-of-thrones/ >; < https://pt.mod-
-fashions.com/what-expect-from-game-thrones-season-8 >; < https://f5.folha.uol.com.br/cine-
ma-e-series/2019/03/game-of-thrones-o-que-esperar-da-oitava-e-ultima-temporada.shtml >; < 
https://www.guiadasemana.com.br/filmes-e-series/galeria/o-que-esperar-da-ultima-temporada-
-de-game-of-thrones >.
4  Sobre os índices de audiência de GOT, ver: https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-
thrones-season-eight-ratings/> ; < https://www.statista.com/statistics/1010803/game-of-
thrones-viewers-per-episode-final season/#:~:text=Over%2013.6%20million%20viewers%20
in,million%20viewers%20for%20each%20episode >. Sobre a audiência de The Walking Dead, 
ver: <https://tvseriesfinale.com/tv-show/walking-dead-season-nine-ratings/>; < https://variety.
com/2019/tv/news/walking-dead-season-9-finale-ratings-1203178177/ >. Páginas acessadas em 
28/11/2020.
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comunidade de fãs, a realização do spin-off intitulado House of the Dra-
gon (previsto para ser lançado em 2022) parece indicar que a franquia 
ainda possui bastante fôlego no mercado do entretenimento e que mui-
to em breve voltará a ser tópico de debate (se é que deixou de ser) entre 
o(a)s apreciadore(a)s deste tipo de produção. 

Tratando das mídias de massa cujas narrativas se passam em ce-
nários direta ou indiretamente inspirados na Idade Média, não seria 
prudente falar do fenômeno cultural de GOT sem considerar outras 
obras que ajudaram a pavimentar o caminho para uma melhor recepção 
do medieval no último decênio. Em 2010, assistimos ao lançamento 
do filme Robin Hood, dirigido por Ridley Scott, um longa-metragem 
blockbuster cujo orçamento foi especulado entre 155 e 200 milhões de 
dólares e que gerou uma receita de cerca de 320 milhões5. No ano se-
guinte, em 2011, a empresa de jogos eletrônicos Bethesda Game Studio 
produziu o The Elder Scrolls V: Skyrim, que ganhou o prêmio de jogo do 
ano no VGA (Video Game Awards) daquele ano (um dentre dezenas de 
outros prêmios que foram acumulados até recentemente), motivando 
a empresa a produzir três expansões em formato DLC (downloadable 
content/ conteúdo baixável) nos anos seguintes6.

Na sequência, em 2012, o universo fantástico de Tolkien volta às 
telas com a trilogia The Hobbit (O Hobbit) (2012 – 2014) com a direção 
de Peter Jackson, uma superprodução que arrecadou mais de um bilhão 
em seu primeiro capítulo e chegou perto desta cifra nos dois seguintes7. 

5  Informações retirados dos sites: <https://www.businessinsider.com/robin-hood-the-bi-
ggest-box-office-bomb-of-the-year-2018-11>; <https://www.boxofficemojo.com/release/
rl3764880897/> ; <https://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2010/05/robin-
-hood-wobbly-in-us-but-hits-target-overseas.html >. Páginas acessadas em 28/11/2020.
6  Sobre as premiações de The Elder Scrolls V: Skyrim, ver: <https://www.imdb.com/title/
tt1814884/awards> ; <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/12/elder-scrolls-v-skyrim-
-e-eleito-o-melhor-jogo-do-ano-em-premiacao.html >. Páginas acessadas em 28/11/2020. 
7  Sobre o faturamento da trilogia  The Hobbit, ver: <https://www.forbes.com/sites/scottmen-
delson/2015/02/11/the-hobbit-trilogy-grossed-almost-3-billion-and-no-one-cared/?sh=6e-
b722e44838> ; <https://www.statista.com/statistics/608194/box-office-revenue-hobbit-trilogy/ 
>. Páginas acessadas em 28/11/2020. 
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Em 2013, ocorre a estreia da série Vikings, criada por Michael Hirst, pro-
vavelmente a série que mais contribuiu para a popularização (se positiva 
ou negativa, cabe o debate) da história escandinava nos últimos anos.

Na esteira destas produções, 2014  é o ano de Maleficent (Malévo-
la), uma releitura do clássico Sleeping Beauty (A Bela Adormecida) da 
Walt Disney Pictures, baseada nos contos La Belle au bois dormant (A 
Bela adormecida do Bosque) (1697 d.c) de Charles Perrault e Dornrös-
chen (A Rosa dos Espinhos) (1812 d.c), dos irmãos Wilhelm e Jacob 
Grimm, que, apesar de não possuir uma ambientação explicitamente 
medieval, se utiliza, como muitas outras releituras de contos infantis, 
de vários elementos estéticos (como castelos, armaduras, vestimentas, 
signos heráldicos) e conceituais (monarquia, cavalaria, o maravilhoso) 
que remetem a este período histórico. Já em 2015, ocorre o lançamento 
do game The Witcher III: Wild Hunt, vencedor de prêmios como Golden 
Joystick Awards e o The Game Awards, chegando a um milhão e meio de 
pré-vendas8. Também surge neste mesmo ano a série The Last Kingdom 
(O Último Reino), adaptação das famosas Crônicas Saxônicas (2004 – ) 
de Bernard Cornwell. 

Prosseguindo, em 2017 King Arthur: Legend of the Sword (Rei Ar-
thur: A Lenda da Espada) dirigido por Guy Ritchie chega ao cinema, 
enquanto a plataforma de streaming Netflix disponibiliza a websérie 
Knightfall (A Guerra do Santo Graal); no ano de 2019, outra webserie 
chega ao catálogo da Netflix, The Witcher, baseada nos livros de Andrzej 
Sapkowski, cujo sucesso (possivelmente impulsionado pela boa recep-
ção do terceiro jogo da franquia, que mencionamos há pouco) garantiu 
a confirmação de uma segunda temporada prevista para 2021.

8  Informações retiradas dos sites:< https://en.cdprojektred.com/news/the-witcher-3-wild-hun-
t-blood-and-wine-named-best-rpg-during-the-game-awards-2016/#:~:text=Two%20weeks%20
earlier%2C%20The%20Witcher,award%20for%20Best%20Gaming%20Performance > ; < 
https://www.gamerevolution.com/news/12340-the-witcher-3-has-won-more-game-of-the-year-
-awards-than-any-other-game > ; < https://www.cdprojekt.com/en/media/news/the-witcher-
-3-wild-hunt-exceeds-1-million-pre-orders-worldwide/ >. Páginas acessadas em 28/11/2020.
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Isto para mencionar apenas alguns filmes, séries e jogos eletrôni-
cos de maior popularidade. Mas dito isso, parece razoável o argumento 
de que a década de 2010 assistiu a uma curiosa ebulição de produções 
audiovisuais inspiradas no período medieval: algumas delas na forma 
de adaptações literárias (como Cursed [A Dama do Lago] [2020], The 
King [O Rei] [2020], e Pillars of the Earth [Pilares da Terra] [2010]), 
outras ambientadas em momentos históricos específicos (como Iron-
clad [Sangue e Honra] [2011] e Marco Polo [2014]), outras em univer-
sos completamente ficcionais (como Letter to the King [Carta ao Rei] 
[2020]), e aquelas em que a Idade Média se encontra “diluída” em 
referências estéticas, simbólicas e/ou narrativas – o que é o caso dos 
filmes Snow White and the Huntsman (Branca de Neve e o Caçador) 
(2012) e The Huntsman: Winter’s War (O Caçador e a Rainha de Gelo) 
(2016). Em uma visão mais cético, podemos dizer que, no mínimo, o 
medievo se tornou um bem de considerável valor artístico e financeiro 
para a indústria cultural.

Retomando o assunto da Guerra dos Tronos, fica a pergunta: 
GOT é fruto de um contexto de considerável apreciação e comoditi-
zação midiática da Idade Média? Ou seria a série o grande motor deste 
processo, a “força” por trás de um fenômeno cultural bem mais amplo? 
A resposta mais provável é que ambas as situações são possíveis. A cul-
tura da mídia possui sua própria dinâmica. Ela tem “vida” própria, é 
um ser autopoiético cujos movimentos e tendências nem sempre são 
claros e de fácil apreensão como gostariam o(a)s pesquisadore(a)s. Disse 
o filósofo Edgar Morin no século passado que a cultura produzida em 
moldes industriais “surge, desenvolve-se, projeta-se ao lado das culturas 
clássicas – religiosas ou humanistas – e nacionais” (1969, p 16). Hoje, 
passadas quase seis décadas de quando Morin escreveu estas palavras, 
nada parece fugir da dimensão midiática. Tudo está na tela dos celula-
res, no Youtube, nos serviços de streaming, nas redes sociais. Não apenas 
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o entretenimento, mas a informação, a educação, os valores religiosos e 
nacionais (tradicionais ou adaptados para o mundo globalizado) estão 
subordinados às novas tecnologias de texto e imagem – e nosso contato 
com o passado não haveria de ser uma exceção.

2010’s: 

Uma Década (Neo)Medieval (?)

Mas o universo do entretenimento não foi o único campo a encon-
trar novas maneiras de pensar e se apropriar da Idade Média. Em 2009, 
Pamela Clements e Carol L. Robinson publicaram o artigo Living with 
Neomedievalism, na edição nº XVIII da revista Studies in Medievalism, 
até hoje o periódico científico mais conhecido que há sobre recepção do 
medievo nos países de língua inglesa. O termo já havia sido utilizado 
antes de maneira semelhante por Umberto Eco, no ensaio que ficou co-
nhecido pela sua versão em inglês Dreaming in the Middle Ages (1986).

 Atento às novidades da cultura e com o humor que lhe era carac-
terístico, Eco reparou naquela época (1980’s) que tanto os EUA quanto 
a Europa estavam passando por um renovado interesse por temas me-
dievais, “com uma curiosa oscilação entre o neomedievalismo fantástico 
e responsáveis investigações filológicas” (ECO, 1986, p. 63), fenômeno 
que abarcava desde os livros de Le Goff, Duby e Leroy Ladurie até as 
Brumas de Avalon, Camelot 3000, A Espada Selvagem de Conan, enfim, 
um misto de  “sagas célticas, bruxaria, castelos encantados e calabouços 
assombrados, até espadas em pedras, unicórnios, e explícitas operas es-
paciais neomedievais” (ECO, 1986, p. 61).

Eco não tinha por objetivo fazer uma grande teorização sobre o 
que é e que validade a noção de neomedievalismo teria para o mundo 
acadêmico; o próprio esquema proposto por ele das “Dez Pequenas 
Idades Médias” é bastante frágil, como demonstrou David Mathews, 
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e provavelmente, a considerar o tom leve a satírico que permeia todo 
o texto, ele não foi feito para ser tomado como um referencial teórico, 
metodológico, ou algo desta natureza9. Mas o fato de Clements e Ro-
binson terem resgatado este termo e o sucesso que ele viria a ter nos 
anos seguintes é algo que devemos atentar.

 Para essas autoras, o neomedievalismo se afasta da História, muitas 
vezes com ironia e anacronismo conscientes, “produzindo obras refratadas 
pelas lentes de medievalismos anteriores, invés de enraizadas em um sen-
tido real da Idade Média” (CLEMENTS; ROBINSON apud BROWN, 
2011, p. 1). “Estas produções promovem a comoditização e o consumo 
em massa do passado, ao invés de [propor] uma tentativa séria de recupe-
rá-lo e compreendê-lo. Além do mais” – afirmam elas – “enquanto o neo-
medievalismo se direciona para uma audiência multicultural, ele apresen-
ta, por vezes, uma interpretação estreita e culturalmente homogênea do 
medieval”10 (CLEMENTS; ROBINSON apud BROWN, 2011, p. 1).

É difícil dizer com total certeza, mas é bastante provável que o 
texto de Clements e Robinson tenha tido boa recepção, especialmente 
entre os editores do periódico em que o artigo foi publicado. As próxi-
mas duas edições de Studies in Medievalism (XIX e XX), lançadas nos 
anos de 2010 e 2011, se voltaram inteiramente a definir e demonstrar a 
aplicabilidade da noção de neomedievalismo. Dentre o(a)s colaborado-
re(a)s das coletâneas, podemos destacar David Marshall, Harry Brown, 
Amy S. Kauffman e KellyAnn Fitzpatrick, cada um trazendo suas pró-
prias contribuições e argumentos para este debate. 

9  Mais informações em: How Many Middle Ages. IN: MATHEW, David. Medievalism: A 
Critical Review. Cambridge: Boydell and Bryer, 2015.
10  No original: “neomedievalism severs itself from history, often with conscious irony and 
anachronism, producing works refracted through the lenses of previous medievalisms rather 
than rooted in a real sense of the Middle Ages. These works foster the commodification and mass 
consumption of the past rather than the earnest attempt to recover and understand it. Moreover, 
while neomedievalism gestures to multicultural awareness, it sometimes presents a narrow and 
culturally homogeneous interpretation of the medieval”.
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Mesmo não chegando a um total consenso, existem pontos co-
muns nas propostas deste(a)s pesquisadore(a)s: 1) “O neomedievalismo 
não está tão interessado em criar ou recriar a Idade Média quanto está 
em assimila-la e consumi-la”11 (KAUFFMAN apud BROWN, 2011, p. 
7); 2) a Idade Média se torna mais agradável para o grande consumo e 
suas representações mais interativas, “não apenas por que a tecnologia 
digital permite isso, mas sim por que o neomedievalismo propõe a cria-
ção de uma interface comercial e pessoal com o passado”12 (BROWN, 
2011, p. 7); 3) o neomedievalismo emprega as mesmas estratégias es-
téticas de outras formas mais “tradicionais” de recepção do medievo 
(como a pintura histórica, a poesia, e ópera, a arquitetura neogótica, 
etc), a saber, o anacronismo, o pastiche e a bricolagem (CLEMEN-
TS; ROBINSON apud MARSHALL, 2011, p. 23); e 4) “o medieval 
se torna mais facilmente comercializado, mais receptivo à projeção da 
própria identidade do usuário”13 (BROWN, 2011, p. 7).

Marshall, Robinson, Clements, Fitzpatrick, Brown e Kauffman 
nos mostram que o neomedievalismo é indissociável da cultura de con-
sumo atual. Ele não se restringe a camadas ou grupos sociais específicos 
– não é uma cultura de nicho, é um mercado voltado às massas (como 
sugeriu David Marshall no título do livro organizado por ele em 2007, 
Mass Market Medieval: Essays on the Middle Ages in Popular Culture). 
Em nosso entender, se trata de uma práxis criativo-representacional, em 
que a Idade Média é revisitada e remodelada dentro dos protocolos e 
das tendências da indústria do entretenimento. O passado passa a servir 
como um grande repositório de temas, imagens e narrativas que podem 

11  No original: “Neomedievalism is not as interested in creating or recreating the Middle Ages 
as it is in assimilating and consuming it”.
12  No original: “not simply because digital technology enables it, but rather because neomedie-
valism proposes to create a commercial and personal interface with the past in a way that classic 
works of medievalism do not”.
13  No original: “the medieval becomes more easily traded, more receptive to a projection of the 
user’s own identity”.
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ser comercializadas em forma de produtos – ou redes de produtos – à 
disposição das leis de oferta e demanda. Como categoria heurística, o 
neomedievalismo nos permite contemplar todos os processos de pro-
dução e circulação do medieval na cultura midiática, assim como as 
influências (estéticas, textuais, ideológicas e socioculturais) e as relações 
intermidiáticas que essas obras criam umas com as outras, seja por meio 
de releituras adaptadas, ou através de pastiches, bricolagens e outras 
estratégias de composição (ALBUQUERQUE, 2019, p. 44).

Recepção do Medievo: 
Algumas Orientações

Toda essa discussão sobre Game of Thrones, neomedievalismo e a 
presença da Idade Média nas mídias durante a década de 2010 pode fa-
zer parecer – caso você, caro(a) leitor(a), não esteja a par deste debate – 
que o texto aqui apresentado trata de uma realidade externa a do Brasil 
e que pouco diz respeito a nossa vivência. Afinal, o que as disputas entre 
Starks e Lannisters, as rixas entre os filhos do Ragnar Lothbrok, ou as 
discussões sobre a comoditização da Idade Média, que mencionamos 
antes, tem a ver com nossa situação atual?

Se a ideia deste ensaio fosse demonstrar ao leitor que o interesse 
pela Idade Média (histórica ou fantástica) também se manifesta no Bra-
sil atual, poderíamos começar mencionando a produção da telenovela 
Deus Salve o Rei, em 2018, o relançamento da HQ Prince Valiant (Prín-
cipe Valente) (1937) em 2016, pela editora Pixar, e em 2019, pela Pla-
neta Deagostini, as feiras medievais que começaram a ocorrer em vários 
cantos do país nos últimos anos, as atividades promovidas por grupos 
que estudam os sistemas e combate e artes marciais medievais (como 
o grupo Scam, de Florianópolis), o surgimento de espaços temáticos, 
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como a Taverna Medieval (São Paulo) e o Joy Storm Pub (Porto Alegre). 
Isso sem contar as manifestações culturais que já estão enraizadas em 
nossa cultura há gerações, como a literatura de cordel, o repente e as 
cavalhadas. Cada qual revisitando a Idade Média a sua própria maneira. 
Mas o campo para o qual gostaríamos de chamar atenção – e que tam-
bém vêm encontrando novas maneiras de pensar a Idade Média – não 
é tanto o da cultura pop(ular) tupiniquim.

Os estudos da recepção do medievo vêm ganhando projeção sig-
nificativa no cenário acadêmico nacional. Inicialmente restrito a um 
número pequeno de pesquisadores dispersos entre si, este campo, vol-
tado a compreender as maneiras como a Idade Média é apropriada em 
períodos posteriores, conta hoje com um número significativo de adep-
tos, cada vez mais presentes em congressos, seminários e jornadas de 
História Medieval14. 

14  Para mencionar algumas atividades que ocorreram ao longo do ano de 2020, o grupo Linhas: 
Núcleo de Estudos sobre Narrativas e Medievalismos (UFRRJ) organizou a terceira edição do 
Simpósio Medievalismos em Olhares e Construções Narrativas. Já o GEHM (Grupo de Estu-
dos em História Medieval), da UNIMONTES, realizou entrevistas com Richard Utz, Daniel 
Wollenberg e Louise D’Arcens, alguns dos nomes mais importantes da escola anglo-americana 
(Studies in Medievalism). O POIEMA (Polo Interdisciplinar de Estudos do Medievo e da An-
tiguidade), da UFPel, organizou dois Live-Debates com pesquisadores brasileiros para tratar do 
assunto, o Prof. Dr. Vinicius César Dreger de Araújo (UNIMONTES), que participou da Live 
A Idade Média nas Mídias e o Prof. Dr. Lukas Gabriel Grzybowski (UEL), que foi convidado 
para a Live A Idade Média no Século XIX. Neste meio tempo, o Translatio Studii – Núcleo 
Dimensões do Medievo (UFF) dedicou um episódio de seu podcast (o Translatio Cast) aos usos 
políticos do passado medieval, entrevistando o doutorando Eduardo Daflon (UFF) e o Prof.  
Dr. Paulo Pachá (UFRJ). Nos dias 14 e 21 de novembro, Dr. Gesner Brito Filho (University of 
Leeds) e Dr. Erick Carvalho (UNIRIO) falaram sobre Tolkien e a Inglaterra Anglo-saxônica e 
sobre As Influências “Celticas” de Tolkien, em entrevista para a página Para Além de Hogwarts. 
Me. Lucas Marques de Vilhena Motta (UFPel) realizou uma palestra sobre Idade Média Ja-
ponesa, samurais e suas representações contemporâneas, intitulada De Yoshikawa a Inoue: As 
Diferentes Jornadas de Miyamoto Musashi, atividade promovida pela Universidade Estadual de 
Goiás (UEG). Nos dias 17 de Julho e 07 de Setembro, Profª Drª Daniele Gallindo falou sobre 
a Idade Média nas mídias, nos eventos IV Deus lhe Pague (UNIPAMPA) e no I Ciclo Virtual 
de Idade Média no Nordeste (UFPE), com as palestras Para Pensar uma Idade Média Midiática: 
Leituras Possíveis na Contemporaneidade e A Recepção da Idade Média nas Mídias Contem-
porâneas. Obviamente, esta brevíssima lista está longe de compor um panorama completo de 
palestras, eventos e atividades realizadas por medievalistas no campo da recepção do medievo, o 
que exigiria um trabalho bem mais criterioso e, por hora, não é o nosso objetivo.
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Com um grande terreno a ser explorado, os exemplos menciona-
dos (na nota nº 14) sugerem que há um interesse considerável, por par-
te de acadêmicos e não acadêmicos, pelas apropriações da Idade Média, 
interesse que se expressa tanto pelos meios formais (simpósios, grupos 
de estudos, eventos, etc) quanto informais (Lives, podcasts, postagens, 
debates realizados via redes sociais, etc) – o que também parece indicar 
que os profissionais desta área possuem uma relação forte com a noção 
de História Pública. 

Sendo a recepção do medievo um campo em ascensão, algumas 
problemáticas precisam ser levantadas. Primeiramente, quais os cami-
nhos teóricos possíveis? No presente momento, três possibilidades pa-
recem se destacar ante as demais: a primeira, dado seu apelo internacio-
nal, é a perspectiva anglo-americana, conhecida pelo nome da Studies 
in Medievalism. Explicando sucintamente, a noção de medievalismo ga-
nha força durante a década de 1970, pela iniciativa de Leslie Workman, 
que organizou no International Congress of Medieval Studies as primei-
ras sessões de comunicações sobre o medievalism (medievalismo), de-
finido por ele como “o contínuo processo de criar a Idade Média”15 
(WORKMAN apud MATHEW, 2015, p. 7); em 1979, Workman 
criou seu próprio jornal de divulgação na área, o Studies in Medievalism 
(SiM) “sob o entendimento de que o ‘re-uso’ da Idade Média em todos 
os períodos haveria de constituir material [suficiente] para uma única, 
embora ampla, disciplina”16 (MATHEW, 2015, p. 8). Para os segui-
dores desta corrente, todas as formas de apropriação e reconstituição 
do passado medieval se enquadram nesta categoria (do medievalismo): 
romances históricos, pinturas, esculturas, peças de teatro, dramas mu-
sicais, literatura de cordel, tradições folclóricas, filmes, séries, games, 

15  No original: “the continuing process of creating the Middle Ages”
16  No original: “under the undestanding that the re-use of the Middle Ages in all periods ought 
to constitute the material for a single, albeit broad, discipline”
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composições de Heavy Metal, enfim. O termo é um verdadeiro umbrella 
term (termo guarda-chuva). Engloba desde a historiografia moderna re-
lativa à Idade Média até ressignificações próprias da indústria cultural e 
do entretenimento. No Brasil, o grupo Linhas (UFFRJ) é possivelmente 
o maior representante desta escola, mas a perspectiva dos Studies in Me-
dievalism também é adotada por outro(a)s pesquisadore(a)s – dentro os 
quais, o autor deste texto.

Outra possibilidade, um tanto restrita em função da barreira idio-
mática, mas riquíssima do ponto de vista teórico, é a abordagem germa-
nística da Mittelalterrezeption (Recepção da Idade Média). Assim como 
no caso anterior, esta escola se funda na década de 1970, a partir de 
uma conferência sobre a recepção da poesia medieval que foi realizada 
na Universidade de Salzburg (Áustria), possibilitando a criação do pe-
riódico Mittelalterrezeption, organizado por Jürgen Kühnel, Hans-Die-
ter Mück e Ulrich Müller. A Mittelalterrezeption se distingue dos Studies 
in Medievalism por beber de outros referenciais. Precisamente, da teoria 
da recepção de Hans Robert Jauss e da hermenêutica de Hans-Georg 
Gadamer. Em nosso país, o projeto Releituras do medievo: A recepção da 
Idade Média (Mittelalterrezeption) do século XIX ao XXI, ativo desde o 
ano de 2013 sob coordenação da Profª Drª Daniele Gallindo (UFPel), é 
uma das empreitadas acadêmicas que optam por esta perspectiva.

Apesar de se alicerçarem em modelos teóricos distintos, ambas as 
escolas partilham de um mesmo ponto de vista, constantemente reite-
rado em artigos, dossiês e comunicações da área: o de que o(a)s medie-
valistas podem (e devem) expandir seus horizontes de análise para além 
do recorte cronológico da Idade Média (sec. V – XV) e (principalmente) 
se inserir no debate público acerca deste período da história. Ademais, 
tanto para os adeptos do medievalism quanto da Mittelalterrezeption, a 
arte, a literatura e as demais produções culturais (também) exercem pa-
pel ativo na construção de nossa consciência histórica, engendram per-
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cepções, imagens, representações coletivas, e, sobretudo, se vinculam 
(ou se opõem) a discursos e disputas sociais. Em outras palavras, “fabri-
cam” passados, muitas vezes fictícios, mediados pelos anseios, conflitos, 
temores, sonhos e sensibilidades de uma época posterior, e que, não 
raramente, se cristalizam com facilidade na imaginação coletiva.

Uma terceira possibilidade se dá a partir das noções de reminis-
cência e “medievalidade”, ambas popularizadas pelo Prof. Dr. José Ri-
vair Macedo (UFRGS) no ensaio Cinema e Idade Média: Perspectivas 
de Abordagem, produzido para a coletânea A Idade Média no Cinema 
(2009), organizada por ele mesmo em conjunto com a Profª. Drª Lênia 
Márcia Mongelli (USP). Por reminiscência medievais – afirma Macedo 
– “devem-se entender as formas de apropriação dos vestígios do que um 
dia pertenceu ao medievo, alterados e/ou transformados com o passar 
do tempo” (2009, p. 15). É o caso “[d]as festas, [d]os costumes popula-
res, [d]as tradições orais de cunho folclórico que remontam aos séculos 
anteriores ao XV, e que” – nas palavras de Macedo – “preservam algo 
ainda do momento em que foram criados, mesmo tendo sofrido acrés-
cimos, adaptações ou alterações no decurso dos séculos” (MACEDO, 
2009, p. 15). Estão nesta categoria também os monumentos arquitetô-
nicos de origem medieval, “embora ninguém duvide que castelos, pon-
tes, mosteiros ou igrejas atualmente exibidos como “medievais” tenham 
sido modificados progressivamente, restando às vezes muito pouco da 
construção original” (MACEDO, 2009, p. 16). 

A segunda noção trazida por este pesquisador, a da “medievalida-
de” – escrita com aspas no ensaio – se distingue bastante da primeira. 
Ela se aplica àqueles momentos “em que a Idade Média aparece apenas 
como uma referência, e por vezes uma referência fugidia, estereotipada” 
(MACEDO, 2009, p. 16), o que pode variar muito a depender do 
objeto de estudo em questão. Esta “medievalidade”, que muitas vezes 
nada mais é do que um efeito semiótico, gerado pelo uso de certas 
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convenções estéticas que criam a sensação de que o passado está alí, 
manifesto de alguma maneira, é explorada fortemente no mundo da 
música, por exemplo. Seria o caso das trilhas sonoras, executadas por 
orquestras sinfônicas ou por samplers digitais, que, através de certos ar-
ranjos melódico-harmônicos e padrões rítmicos, podem conferir a uma 
sequência fílmica uma tonalidade “épica”, “histórica”, mesmo que seja 
praticamente impossível rastrear a historicidade precisa de tais frases 
musicais e modelos de composição (ALBUQUERQUE, 2019, p. 33). 
O mesmo valeria aqui para grupos de Rock e Heavy Metal, que agregam, 
tanto à produção fonográfica quanto à apresentação estética, elementos 
que podem soar/parecer facilmente como “bárbaros”, ou “medievais” 
(ALBUQUERQUE, 2019, p. 33).

Assim sendo, podemos ir agora à segunda problemática sobre os 
estudos em recepção do medievo: qual o objetivo destas pesquisas? 
Elas possuem alguma finalidade específica? Buscam aproximar a Idade 
Média do debate público atual? Alertar sobre os (ab)usos do passado? 
Ou trazer avanços para o ensino de História? Obviamente, as respostas 
para estas perguntas são as mais variadas possíveis. Uma Tese sobre a 
apropriação política da memória de Joana d’Arc durante a Revolução 
Francesa, uma Dissertação a respeito do filme Braveheart (Coração 
Valente) e uma análise da sobrevivência do mito carolíngio nas cava-
lhadas de Pirenópolis, terão justificativas e contribuições intelectuais e 
socioculturais bem distintas. 

Trabalhos que apontam para o(s) uso(s) político(s) do passado 
medieval tendem, em sua maioria, a reforçar o papel social da medie-
valística no século XXI, algo justificado dado a quantidade de vezes em 
que o período foi (e continua a ser) instrumentalizado na promoção de 
ideias autoritárias, xenófobas e/ou supremacistas. Basta lembrarmos de 
episódios como o atentado terrorista que ocorreu em Oslo (Noruega) 
no ano de 2011, protagonizado por Anders Behring Breivik, que dizia 
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fazer parte uma “nova” Ordem dos Cavaleiros Templários, os protes-
tos ocorridos na cidade de Charlottesville (EUA) em 2017, em que 
manifestantes de extrema-direita ergueram, junto a bandeiras confede-
radas e a insígnia da Klu Klux Klan, signos heráldicos, runas e outros 
símbolos “nórdicos”, ou mesmo os materiais publicitários produzidos 
recentemente pela direita política brasileira, alguns dos quais, numa 
estranha miscelânea de humor, ufanismo patriótico e apelo a um pas-
sado imaginário – alimentado mais por filmes e fantasias “de época” do 
que por qualquer outra fonte de conhecimento mais criteriosa sobre o 
medievo – utilizam de elementos cavaleirescos para chamar o povo à 
defesa da nação17.

Consideradas as peculiaridades de cada empreitada, podemos dizer 
que, independente do recorte escolhido, do contexto geográfico ou do 
tipo de fonte(s) estudada(s), as pesquisas em recepção do medievo (ou 
pelo menos a maior parte delas) buscam salientar quatro pontos funda-
mentais: 1) que a Idade Média não é um conceito estático, cristalizado, 
mas sim algo passível de inúmeras ressignificações e sobreposições; 2) 
que compreender as várias “Idades Médias” que habitam o imaginário 
popular, assim como as maneiras como elas foram criadas e por que elas 
sobrevivem na cultura, apesar dos esforços de pesquisadores e educa-
dores, é tão importante quanto entender a Idade Média em si; 3) que 
o estudo das apropriações do medievo permite a criação de interfaces, 
pontes de conexão entre medievalistas profissionais e o grande público 
(curiosos e/ou entusiastas), promovendo um maior reconhecimento da 
medievalística na sociedade; e 4) que o conhecimento acerca dos usos 
do passado (mitos políticos, culto a uma “Era-de-Ouro”, representações 
do período baseadas em fantasias masculinistas e de homogeneidade 

17  Exemplos de materiais deste tipo: < https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AN-
d9GcRiRcEz8-ot-sHVp76tv_zvGP8Bb5jxGcmxmw&usqp=CAU> ; <https://miro.medium.
com/max/600/0*jxUf46fY7OKdNovu< ; <https://i.ytimg.com/vi/JTQMu4TzoG4/maxresde-
fault.jpg >. Páginas acessadas em 28/11/2020.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiRcEz8-ot-sHVp76tv_zvGP8Bb5jxGcmxmw&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiRcEz8-ot-sHVp76tv_zvGP8Bb5jxGcmxmw&usqp=CAU
https://miro.medium.com/max/600/0*jxUf46fY7OKdNovu
https://miro.medium.com/max/600/0*jxUf46fY7OKdNovu
https://i.ytimg.com/vi/JTQMu4TzoG4/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/JTQMu4TzoG4/maxresdefault.jpg
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racial, slogans como Deus Vult, etc) é uma arma importantíssima no 
combate a distorções político-ideológicas, para que elas não se enraízem 
nem ganhem ressonância entre a população.

Abordada a segunda problemática, tratemos agora da terceira e úl-
tima que discutiremos neste ensaio: existe uma metodologia específica 
para estudar a recepção do medievo? O que deve ser considerado neste 
tipo de análise? Consistiria em identificar “erros” e anacronismos, no 
caso das pesquisas que lidam com mídias, ou algo neste sentido?

Assim como no caso anterior, não há uma resposta simples e defi-
nitiva para estas dúvidas. Certamente não se trata de apenas reconhecer 
discrepâncias, distorções ou situações em que os produtores de conteúdo 
tomam liberdades, de cunho estético e/ou narrativo, que divergem da 
visão que os historiadores possuem sobre o contexto representado – ape-
sar de ser comum, e plenamente compreensível, que o público leigo se 
pergunte coisas do tipo: “Isso realmente aconteceu?”, “Estes personagens 
realmente eram assim?”, “E as armas, armaduras, peças de vestuário, 
penteados, arquitetura...possuem alguma fundamentação histórica?”. 

Alguns/Algumas historiadore(a)s podem achar que é de seu ins-
tinto profissional avaliar, ou mesmo criticar severamente uma produção 
cultural (filme, serie, game, quadrinho, encenação teatral, enfim) por sua 
relação com o conhecimento atual que temos sobre a Idade Média. Estas 
abordagens, em geral, costumam ser bastante céticas com os produtos 
da cultura, e até reducionistas quando deixam de lado a complexidade 
artística da obra, seus diálogos com a atualidade e como estas narrativas 
ficcionais se inserem nas disputas sociais (ou mesmo políticas, quando 
for o caso) do tempo presente. Abordagens deste tipo tem sido cada vez 
menos frequentes no meio acadêmico, talvez (uma especulação nossa) 
em virtude da herança deixada pelos teóricos da Virada Linguística da 
década de 1970, que pavimentaram caminho para que a ideia da Histó-
ria como uma representação dentre muitas possíveis do passado, e não 
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como a verdade dos fatos “revelada” a luz da ciência moderna, se tornasse 
popular entre o(a)s pesquisadore(a)s das Ciências Humanas.

Seja como for, é preciso entender que nosso contato com o pas-
sado só é possível por meio das representações que criamos dele, sejam 
elas criadas por historiadores habilitados ou por produtores culturais 
de toda a sorte, o que pode ser um ponto de partida interessante para 
qualquer pesquisa em recepção do medievo.

Sobre a existência de uma metodologia específica, que seja aplicá-
vel a toda e qualquer situação estudada, a resposta mais sensata seria di-
zer que não há algo deste tipo. Dada a variedade de fenômenos, fontes, 
contextos e casos que podem ser analisados, não seria possível estabele-
cer uma metodologia unificada para a compreensão de todas as formas 
de recepção da Idade Média. Um(a) pesquisador(a) interessado(a) em 
analisar algum artefato de cultura pop, por exemplo, poderá se inte-
ressar pelo método circular de Umberto Eco ou pela crítica diagnósti-
ca de Douglas Kellner; alguém que deseje explorar aspectos míticos e 
imaginais em uma apropriação do passado (como uma festa folclórica, 
uma encenação teatral, ou até mesmo pinturas ou poemas) certamente 
encontrará na análise do imaginário de Jean-Jacques Wunenburger e/
ou na mito-crítica durandiana ótimas opções em termos de referenciais 
metodológicos; da mesma maneira, um(a) estudioso(a) mais centra-
do(a) em questões patrimonialísticas e memoriais irá preferir uma abor-
dagem mais próxima das utilizadas nos estudos de memória coletiva e 
memória cultural. Em suma, ficará a cargo do(a) pesquisador(a) decidir 
que perspectiva tomar, que elementos correlacionar e que autores/obras 
servirão de “guia” para a realização da empreitada. 

Mas apesar de não existir uma metodologia padronizada para o 
estudo da recepção do medievo, há tópicos e discussões que costumam 
ser levantados em, praticamente, todas as pesquisas deste tipo. Desta-
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camos aqui alguns questionamentos que – em nosso entender – são de 
importância considerável. 

Um primeiro passo possível para um(a) estudioso(a) da recepção 
do medievo, uma vez estabelecido o recorte e o corpus documental ade-
quado, seria questionar: com que tipo de Idade Média estamos lidando? 
Não é nenhuma novidade que o período medieval costuma ser asso-
ciado, no senso comum, a trevas, ignorância, intolerância e aversão ao 
conhecimento. Esta noção depreciativa do período é constantemente 
reiterada na linguagem cotidiana, quando se diz que certas práticas, 
atitudes, ou discursos reprováveis são “bárbaras” ou “medievais”. Mas 
tal ideia está longe de ser a único presente na imaginação popular. O 
romantismo teve papel fundamental para a construção de uma Idade 
Média tida como uma “Era de Ouro”, que servirá de inspiração para ro-
mancistas (como Walter Scott e sua obra Ivanhoe [1819), poetas (como 
Alfred Tennyson e seu Idylls of the King [1859 – 1885]), pintores (como 
os membros da irmandade Pré-Rafaelita), dramaturgos (como Richard 
Wagner, Arthur Sullivan), etc.

 Não raro, estas duas noções (Dark Ages vs Golden Age), evocadas 
em filmes, séries, games, composições musicais, etc, podem estar pre-
sentes em uma mesma obra, coexistindo numa ambígua relação de atri-
tos e negociações. É interessante que o(a) estudioso(a) identifique qual 
destas “Idades Médias” se sobressai e que elementos são selecionados de 
cada uma. Mas existem outras “Idade Médias” – tão modernas quanto 
as duas anteriores – que são igualmente importantes e que precisam 
ser consideradas. As “Idades Médias” fantásticas de J. R. R. Tolkien, 
George R. R. Martin e Andrzej Sapowski servem de base para um sem 
número de produções midiáticas – de jogos eletrônicos e de tabuleiro 
até capas de álbuns e composições de Heavy Metal. O mesmo podemos 
dizer dos universos “medievais” do gênero Sword and Sorcery (Espada 
e Feitiçaria), que se popularizaram entre os anos de 1970 e 1980, com 
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a adaptação em HQ de Conan, O Bárbaro, de Robert E. Howard e as 
ilustrações de Frank Frazetta, que possui suas próprias convenções esté-
ticas e inspiraram muitas outras produções18. Há também as situações 
em que estamos lidando com uma “Idade Média” (re)lida pelo filtro de 
um(a) autor(a) em especial. É o caso das releituras de Shakespeare, de 
Wagner, de Scott, de Thomas Malory, que criaram representações (ora 
do medievo em si, ora de um tempo mítico nele inspirado) tão fasci-
nantes para o público de sua época que se tornaram referências para o 
tratamento de certos temas – Shakespeare para a monarquia inglesa, 
Wagner para a mitologia germano-escandinava, Scott para a Inglaterra 
do século XII, Malory para o ciclo arturiano. 

Não podemos esquecer das “Idades Médias” de aspecto onírico, 
típicas dos contos de fada e suas releituras, nem das “Idades Médias” 
nacionalmente imaginadas, criticadas fortemente por Patrick Geary em 
O Mito das Nações e resgatada com frequência em discursos e materiais 
publicitários de grupos de extrema-direita. 

Para não estender o assunto em demasia, este primeiro passo não 
busca estabelecer rótulos ou categorizar rigidamente o objeto/fenôme-
no estudado. Trata-se mais de reconhecer a que tipo de tradição repre-
sentativa-imaginativa do medievo a fonte/expressão analisada (prova-
velmente) pertence.

Um segundo questionamento a ser feito é: qual é a genealogia da 
obra/expressão analisada? Todas as produções culturais que se baseiam 
em algum período do passado bebem de alguma (ou de várias) obra(s) 
criada(s) anteriormente. Nada surge do zero,  em termos mais simples. 
Filmes que tratam do universo arturiano ou robinhoodiano, por exem-
plo, podem evocar vários elementos de seus antecessores para gerar no 

18  Este parece ser o caso da estética da banda estadunidense Manowar e de jogos como Golden 
Axe (1989). Segue duas imagens demonstrativas deste argumento: <https://www.letras.com.br/
arquivos/fotos/capas/41/0004010,anthology.jpg> ; <https://desciclopedia.org/wiki/Golden_
Axe_(jogo)#/media/Arquivo:Golden_Axe_cover.png>. Páginas acessadas em 28/11/2020.

https://www.letras.com.br/arquivos/fotos/capas/41/0004010,anthology.jpg
https://www.letras.com.br/arquivos/fotos/capas/41/0004010,anthology.jpg
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público uma sensação de familiaridade com o conteúdo apresentado. 
No caso das releituras do ciclo arturiano, a referência “canônica” cos-
tuma ser o livro Le Morthe d’Arthur (A Morte de Arthur)(XV), de Sir 
Thomas Malory, assim como Ivanhoe, de Walter Scott, costuma ser a 
base para a maioria das narrativas de Robin Hood e seus Merry Men. 
Há momentos em que a obra/expressão em questão pode romper com 
a “tradição” estabelecida sobre determinado tema, o que geralmente é 
uma escolha deliberada do(a)s criador(a)s. O filme King Arthur (Rei 
Arthur) (2004), de Antoine Fuqua, se aproxima muito mais da propos-
ta dada por Bernard Cornwell em sua série The Warlord Chronicles (As 
Crônicas de Arthur) (1995 – 1997) para o mundo de Arthur do que 
dos filmes Excalibur (1981) e First Knight (Lancelot, o Primeiro Cava-
leiro)(1995), que optam por uma estética e uma temporalidade mais 
“clássicas”, dentro daquilo que seria esperado de um filme deste tipo. 

O que diferencia fundamentalmente esta reflexão da primeira é 
que aqui devemos pensar os débitos (conscientes ou não) que a fonte/
expressão analisada tem com outras obras correlatas, enquanto no pri-
meiro passo buscamos avaliar qual “Idade Média” sonhada/imaginada 
se destaca no produto final. A HQ Prince Valiant (Príncipe Valente)
(1937), de Hal Foster, possui muitos elementos originais, mas possui 
também  influências de Howard Pyle, Mark Twain, da pintura histórica 
oitocentista, e também dos quadrinhos de ação e aventura da década 
de 1930 (Buck Rogers [1929], Flash Gordon [1934], Dick Tracy [1931]), 
assim como das histórias de cowboys que faziam parte do imaginário 
estadunidense. Jogos de RPG “copiam” elementos de outros jogos se-
melhantes que obtiveram boas vendagens, para agradar ao público con-
sumidor e até para se tornarem mais competitivos neste mercado. E o 
mesmo fazem os grupos musicais de Folk e Heavy Metal, em todas as 
suas variantes. Entre pastiches, bricolagens e clichês, novas “Idades Mé-
dias” surgem em um eterno e complexo jogo de referências.
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Avaliadas as questões anteriores, uma terceira que pode ser levan-
tada é sobre a relação historiografia-fontes: o discurso produzido na 
obra/expressão analisada se alinha a alguma corrente historiográfica es-
pecífica? É possível detectar elementos retirados de alguma (ou mais de 
uma) fonte histórica medieval? Como o(a) autor(a) do conteúdo em 
questão se apropriou do conhecimento histórico para tornar sua obra 
possível? Esta discussão é relevante pois a criação de uma narrativa am-
bientada em algum período do passado exige, de seu(s) produtore(s), 
algum grau de conhecimento sobre o período histórico que se pretende 
retratar.  Roger Chartier pontuou certa vez que “a literatura se apodera 
não só do passado, mas também dos documentos e das técnicas encarre-
gados de manifestar a condição de conhecimento da disciplina históri-
ca” (CHARTIER, 2007, p. 27), argumento que podemos estender para 
as mídias de massa e outras linguagens da cultura. 

Ocasionalmente, historiadores são chamados para fazer parte da 
equipe de produção de algum filme, série ou jogo, atuando, geralmente, 
como consultores. Este foi o caso de Jacques Le Goff na adaptação cine-
matográfico da romance Il nome dela Rosa (O Nome da Rosa) (1986), 
de Umberto Eco, e é o caso também dos jogos da franquia Assassin’s 
Creed (2007), que contam com pesquisadores profissionais em todas 
as suas edições. É discutível se a participação de historiadores em pro-
duções culturais (quando feita a convite dos próprios produtores) tem 
por objetivo aliar o conteúdo oferecido ao conhecimento acadêmico-
-científico que temos sobre a Idade Média, ou se essas parcerias não 
teriam uma finalidade sobretudo mercadológica, como se a participa-
ção de um(a) historiador(a) profissional fornecesse uma espécie de “selo 
de qualidade” para jogos, filmes e series que se passam em uma época 
distante na nossa (e portanto, desconhecida para a maior parte do pú-
blico). Seja como for, é de suma importância que o(a) pesquisador(a) 
da recepção do medievo busque em suas análises compreender como 
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o conhecimento histórico, as técnicas de pesquisa e os próprios docu-
mentos (quando ocorrer) são utilizados em contextos não acadêmicos.

O quarto e último questionamento que consideramos essencial é 
sobre a relação passado e presente; trata-se de uma análise da obra em 
sua dimensão sincrônica, ressaltando o que ela “tem a dizer” sobre os 
nossos dias. Por que a comunidade de fãs da série Vikings prefere La-
gertha, uma personagem guerreira, considerada em algumas matérias 
como uma ícone feminista19, do que Aslaug, que se aproxima mais do 
estereótipo de esposa submissa? Qual o sentido de Ridley Scott diri-
gir um filme sobre cruzadas (Kingdom of Heaven [2005]) em uma fase 
crítica da Guerra ao Terror, quando a invasão dos EUA ao Iraque era 
matéria de repúdio em jornais do mundo inteiro? E por que escolher 
Balian de Ibelin como personagem principal, ao invés do famoso Ricar-
do Coração de Leão, protagonista comum nos filmes desta temática – e 
por que retirar Saladino do posto “tradicional” de vilão, dando a ele 
uma personalidade mais sóbria e ponderada? Por que os filmes King Ar-
thur: Legend of the Sword (2017), de Guy Ritchie, e The Kid who would 
be King (2019), de Joe Cornish, têm sido interpretados como alegorias 
do Brexit?20 O que levou o diretor Kevin Roynolds a adicionar um per-
sonagem negro e muçulmano (Azeem, interpretado por Morgan Free-
man) ao bando da floresta de Sherwood, no filme Robin Hood: Prince 
of Thieves (Robin Hood: Príncipe dos Ladrões) (1991)? E que função 
um filme como Henry V (Henrique V) (1944) de Laurence Olivier, que 

19  Exemplos destas matérias: <https://meaww.com/vikings-lagertha-8th-century-shieldmai-
den-feminist-icon-of-today-season-5-katheryn-winnick ;<https://www.cheatsheet.com/enter-
tainment/how-vikings-is-a-feminist-series.html/> ; <https://www.iol.co.za/entertainment/tv/
international/vikings-star-katheryn-winnick-on-playing-most-exciting-feminist-character-on-
-tv-18300860> . Páginas acessadas em 28/11/2020.
20  Exemplos de algumas matérias de internet que fazem estas associações: < https://theconver-
sation.com/the-kid-who-would-be-king-why-king-arthur-films-are-the-perfect-antidote-to-epi-
c-brexit-posturing-110244 >; < https://www.theguardian.com/lifeandstyle/lostinshowbiz/2017/
mar/30/brexit-britain-needs-a-new-national-syory-step-forward-guy-ritchie >; < https://www.
theguardian.com/film/2021/mar/01/hear-me-out-king-arthur-legend-of-the-sword >; < https://
www.bigissue.com/interviews/charlie-hunnam-themes-issues-king-arthur-feel-relevant/ >.

https://meaww.com/vikings-lagertha-8th-century-shieldmaiden-feminist-icon-of-today-season-5-katheryn-winnick
https://meaww.com/vikings-lagertha-8th-century-shieldmaiden-feminist-icon-of-today-season-5-katheryn-winnick
https://www.cheatsheet.com/entertainment/how-vikings-is-a-feminist-series.html/
https://www.cheatsheet.com/entertainment/how-vikings-is-a-feminist-series.html/
https://www.iol.co.za/entertainment/tv/international/vikings-star-katheryn-winnick-on-playing-most-exciting-feminist-character-on-tv-18300860
https://www.iol.co.za/entertainment/tv/international/vikings-star-katheryn-winnick-on-playing-most-exciting-feminist-character-on-tv-18300860
https://www.iol.co.za/entertainment/tv/international/vikings-star-katheryn-winnick-on-playing-most-exciting-feminist-character-on-tv-18300860
https://theconversation.com/the-kid-who-would-be-king-why-king-arthur-films-are-the-perfect-antidote-to-epic-brexit-posturing-110244
https://theconversation.com/the-kid-who-would-be-king-why-king-arthur-films-are-the-perfect-antidote-to-epic-brexit-posturing-110244
https://theconversation.com/the-kid-who-would-be-king-why-king-arthur-films-are-the-perfect-antidote-to-epic-brexit-posturing-110244
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/lostinshowbiz/2017/mar/30/brexit-britain-needs-a-new-national-syory-step-forward-guy-ritchie
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/lostinshowbiz/2017/mar/30/brexit-britain-needs-a-new-national-syory-step-forward-guy-ritchie
https://www.theguardian.com/film/2021/mar/01/hear-me-out-king-arthur-legend-of-the-sword
https://www.theguardian.com/film/2021/mar/01/hear-me-out-king-arthur-legend-of-the-sword
https://www.bigissue.com/interviews/charlie-hunnam-themes-issues-king-arthur-feel-relevant/
https://www.bigissue.com/interviews/charlie-hunnam-themes-issues-king-arthur-feel-relevant/
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retrata em tom glorioso a vitória inglesa na Batalha de Agincourt (1415 
d.c), teria em sua época, tendo sido filmado e lançado nos últimos anos 
da Segunda Guerra Mundial? 

Passado e presente dialogam de inúmeras maneiras. Em dadas 
circunstâncias, a Idade Média pode surgir como uma crítica (geral-
mente implícita) ao nosso tempo, um “antídoto” para os excessos da 
modernidade. Tanto nesses quanto em outros, existem casos em que o 
passado serve como uma superfície de projeção, na qual são deposita-
dos os medos, os tabus, as ansiedades coletivas, as tensões políticas, as 
disputas entre diferentes grupos sociais, as demandas por representati-
vidade, os valores morais, enfim, tudo aquilo que caracteriza a vivência 
social do nosso tempo. Basta lembrarmos de uma passagem bastante 
conhecida de Douglas Kellner, que diz que “As lutas concretas de cada 
sociedade são postas em cena nos textos da mídia, especialmente na 
mídia comercial da indústria cultural cujos textos devem” – afirma 
o autor – “repercutir as preocupações da sociedade, se quiserem ser 
populares e lucrativos” (KELLNER, 2002, p. 32). David Marshall 
também trouxe um argumento semelhante na introdução da coletânea 
Mass Market Medieval: Essays on the Middle Ages in Popular Culture 
(2007), afirmando que os medievalismos da cultura popular podem 
servir como um barômetro para identificar mudanças culturais que 
ocorrem no nosso entorno (2007, p. 7).

Concluindo, pensar as realidades políticas, ideológicos, discursi-
vas e sociais que permeiam as apropriações da Idade Média na cultura 
moderna é um movimento interessante para melhor compreender por 
que este período da história humana gera tanto fascínio, repúdio, ou 
ambas as coisas simultaneamente, em tantas pessoas e em momentos 
históricos tão distintos. 
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Considerações Finais

Studies in Medievalism, Mittelalterrezeption, reminiscências, me-
dievalidade, neomedievalismo. Os estudos em recepção do medievo 
vêm crescendo no Brasil e com eles surgem formas novas e criativas 
de pensar a Idade Média em sua longa duração. Neste ensaio, busca-
mos sintetizar alguns pontos que consideramos importantes para essa 
discussão: o boom de produções midiáticas da última década, o desen-
volvimento da noção de neomedievalismo, a inserção do brasil nestes 
debates, o número significativo de atividades nos anos recentes e algu-
mas orientações que (acreditamos) podem ser interessantes para o(a)
s pesquisadore(a)s que queiram se aventurar no campo da recepção. 
Tentamos também trazer a você, leigo(a) ou acadêmico(a), informações 
sobre por que devemos estudar os usos e apropriações da Idade Média, 
quais são as problemáticas envolvidas nisso e possíveis questões que po-
dem ser levantadas, não apenas a título de pesquisa mas também para 
refletir sobre aquilo que consumimos em nosso cotidiano.

Disso tudo isso, deixamos um questionamento para você, caro(a) 
leitor(a), que muito provavelmente já consumiu games, filmes, séries e/
ou outros produtos de inspiração medieval: já parou para pensar quantas 
influências literárias e artísticas estão por trás de uma produção deste 
tipo? Algum dia lhe veio à mente que uma história ambientada mil anos 
atrás pode ter várias críticas e provocações a situações da nossa época? 
Que os personagens, as tramas e enredos daquela sua série favorita po-
dem ter sido arranjados tendo em vista demandas sociais da atualidade? 
Que muitas produções deste tipo pouco têm a ver com a Idade Média, 
mas sim com outras produções semelhantes, apenas reiterando padrões 
consagrados do gênero? Caso não, lhe convidamos a fazer essas reflexões.
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Quando nos deparamos com certos personagens icônicos da cul-
tura pop, principalmente aqueles veiculados nos mass media, é 

muito comum termos imagens e representações aparentemente bem 
definidas e consolidadas dos mesmos em nossas mentes. 

Como se um Superman fosse a representação da altivez e do ideal 
de justiça para milhares de pessoas do mundo e quem sabe, dos valores 
tipicamente estadunidenses para seus fãs dos EUA; como se Sherlock 
Holmes expressasse a astúcia e a razão europeia civilizada para muitos, 
ou a conduta metódica tipicamente britânica para os ingleses; como 
se os integrantes da Federação do seriado, Star Trek representassem a 
necessidade de diálogo entre “nações”, “espécies”, grupos e coletivos 
específicos, algo comumente vinculado aos ideias da “Organização das 
Nações Unidas” (ONU).

Fidedignas ou nem tanto, nos mais diferentes casos e contextos 
específicos, tais representações e imagens mentais perpassam o tempo, 

Capítulo 3

Vamos falar sobre barbárie e civilização: 
O que Robert Howard pode nos dizer com seu Conan?

Marco Antônio Correa Collares
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sendo reproduzidas ou as vezes até desconstruídas em parte, ainda que 
fiquem por muitos anos marcadas nas mentes de milhares de pessoas 
que acompanham tais personagens e que consomem produtos midiáti-
cos diversos onde os mesmos são veiculados.

Com o bárbaro Conan, acontece o mesmo fenômeno, muito em 
razão do cinema hollywoodiano e das HQs da Marvel Comics dos anos 
1970 em diante. O personagem se tornou, na opinião de milhões de 
pessoas, a expressão máxima do homem musculoso, sanguinário e te-
merário, muitas vezes até obtuso, com poucas falas e um tanto carente 
de conteúdo em sua personalidade guerreira, dando murros em camelos 
ou vergando sua poderosa espada para extrair sangue de seus inimigos.

No que concerne a essas representações e imagens deveras este-
reotipadas, pode-se inferir que as causas para as mesmas são múltiplas. 
Em parte, devido a visão de longa duração que temos da barbárie como 
um todo, desde tempos remotos de nossas tradições historiográficas 
que versam sobre o termo. Muito disso decorre também da força e da 
influência do filme, “Conan The Barbarian”, de 1982, estrelado pelo 
fisiculturista Arnold Schwarzenegger, um ator na época em início de 
carreira e que tinha poucas falas no filme, fazendo parte do auge dos 
homens musculosos no cinema de ação dos EUA.

Não seria estranho pensar na força aparentemente universal dessa 
imagem reproduzida e veiculada na obra fílmica, o que pode ser exem-
plificado pela fala mais curiosa e até reverberada do respectivo filme, 
quando Conan responde a um séquito de guerreiros sobre o “que seria 
melhor na vida”. Sua resposta, baseada em um discurso atribuído ao líder 
mongol, Gengis Khan, seria mais ou menos o seguinte: “o melhor na vida 
é esmagar seus oponentes, vê-los fugir e ouvir o lamento de suas mulheres”.

Essa imagem de um homem violento e brutal é deveras presen-
te nas mentes do público que cultua ou conhece o personagem, algo 
tão forte que grande parte das pessoas sequer imaginam que Conan é 
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um personagem oriundo da literatura, uma criação do escritor texano, 
Robert Ervin Howard. Tanto Conan, como os demais personagens bár-
baros existentes na vasta literatura howardiana são usualmente mais as-
tutos e sábios do que o sujeito musculoso e obtuso de pouca articulação 
verbal que foi veiculado no cinema em 1982.

Mais do que isso, Conan em especial é um homem nascido em 
uma era histórico-ficcional criada por Howard, representando uma visão 
de barbárie bastante específica de seu criador, deveras distinta da repre-
sentação estereotipada que muitos ainda possuem da barbárie de modo 
geral, ainda que possuindo alguns elementos comuns com tal visão.

Seria tal personagem uma mescla entre a concepção corrente e 
usual que toma a barbárie como sendo brutal, sanguinária e temerária, 
ao mesmo tempo em que a representação apologética de Howard, tanto 
em relação aos povos selvagens e bárbaros da Europa em tempos remo-
tos quanto dos nativos do universo natural da fronteira sudoeste dos 
EUA, ao qual Howard se dizia herdeiro. 

Nativos esses com seus ideais de honra, temperança, sabedoria de 
vida, palavra proferida e cumprida, além de uma certa rusticidade ho-
nesta (ainda que brutal) frente as civilizações decadentes e corruptas 
dos anos 1920/1930, marcadas, segundo o autor texano, pela ganância 
frente ao boom do petróleo da época, além de genocídios, escravismos e 
massacres de toda a espécie.

Em outras palavras, temos aqui o ponto central do presente tex-
to. Pois pretendemos com ele elucidar a pergunta do título acerca de 
algum ensinamento que Conan de Robert Howard poderia nos desve-
lar sobre “civilização e barbárie”, algo que pode, inclusive, mudar um 
pouco a visão que muitos leitores ainda possuem sobre esse persona-
gem icônico da cultura pop.

Como diria um dos grandes nomes das pesquisas acadêmicas re-
ferentes a Howard e a seus personagens de modo geral, o estudioso e 
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editor francês, Patrice Louinet: “não, ao contrário do que aparece no filme 
de 1982, Conan não dá murros em camelos” (LOUINET, 2016, 170).

Robert Howard, um pouco de sua trajetória 
e de sua mais conhecida criatura

Robert Ervin Howard nasceu em uma cidadezinha do Texas, no 
dia 22 de janeiro de 1906, numa localidade de nome Peaster, que fica-
va perto de terras montanhosas no condado de Palo Pinto, igualmente 
próxima a Dark Valley, um vale melancólico que muito moldou a infân-
cia do escritor. Algo, aliás, bastante reiterado em cartas escritas por ele 
e em um poema chamado “Cimméria”, que parece falar muito mais do 
vale de sua infância do que da terra ficcional de Conan.

Seu pai era Isaac Mordecai Howard, um médico quase autodidata 
(algo comum na época) que se mudava com a família constantemente. 
Sua mãe era Hester Jane Howard, uma dona de casa de família tradi-
cional que muito incentivou o filho na escrita, em razão do gosto pela 
leitura e pela poesia, mas que sofria seriamente com a tuberculose, le-
vando o jovem Howard a cuidar dela durante sua vida inteira. 

A família se mudou várias vezes pelo interior do Texas nas suas 
primeiras décadas do século XX e uma grande parte da vida do escritor 
foi na pequena localidade de Cross Plains, onde passou a viver a partir 
de 1919 e onde viria a cometer suicídio no dia 11 de junho de 1936, 
com apenas 30 anos de idade.

Durante certo tempo, muito em razão de biografias de má fé, in-
cluindo a malfadada obra “Dark Valley Destiny”, do editor Lyon Spra-
gue de Camp, a figura de Howard foi retratada como se ele fosse um 
sujeito cheio de problemas mentais, com um complexo edipiano em 
relação a mãe doente. Um sujeito anormal até, fugindo da realidade nas 
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figuras de seus ficcionais bárbaros fortes e rústicos, acreditando piamen-
te nas existências dos mesmos, o que, segundo os maiores especialistas 
contemporâneos, seria um absurdo sem igual.

Nessas pseudo biografias, Howard seria quase que um “filhinho 
da mamãe mimado”, alguém que ficava sempre em casa escrevendo 
e que não tinha qualquer vida social, muito menos amigos ou uma 
namorada, sendo quase que um pária social da pequena localidade 
texana de Cross Plains.

Sem dúvida que Howard era um tanto reservado, e tinha uma ca-
pacidade de leitura rápida e dinâmica, devorando livros como poucos, 
algo incomum para seus conterrâneos. Além disso, ele gostava de contar 
estórias, e costumava ser conhecido como um excelente narrador, além 
de mais tarde, durante sua fase adulta, adotar o hábito de tirar fotos 
junto a amigos escritores, como se todos fossem personagens de ficção 
e estivessem nos cenários fantásticos de seus contos.

Enquanto jovem, ele frequentou a escola local de Cross Cut, sendo 
conhecido por ler muito, não somente ao longo do ano letivo, mas 
também durante o verão, “invadindo a biblioteca da escola”, segundo 
testemunhos de sua época. Exageros à parte, o forte hábito de leitura de 
Howard é consenso entre pessoas que o conheceram – bem como entre 
biógrafos sérios. Além de ser um leitor voraz e um exímio contador de 
estórias, Howard tinha também uma memória incrível, o que demons-
tra uma elevada capacidade intelectual.

Uma amiga da escola, Lindsey Tyson afirmou para biógrafos que 
Howard conseguia memorizar textos inteiros, contando e narrando em 
voz alta quase como se estivesse lendo as linhas no papel. Outros cole-
gas da escola afirmaram ainda que ele gostava de fazê-los representar as 
tramas criadas por sua imaginação, sendo uma brincadeira de juventu-
de entre ele e seus colegas, o que contrasta com a visão equivocada de 
que Howard não tinha amizades na infância.
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O fato relevante aqui é que o criador de Conan era mais erudito 
do que a maior parte de seus contemporâneos, meio que um autodidata 
em história, filosofia e mitologia, tendo, ao longo de sua breve vida, 
uma vultosa biblioteca de contos, com livros de literatura clássica e 
temas diversos. 

Nada sugere que isso possa significar, no entanto, uma anormali-
dade do ponto de vista psíquico. Howard não era comum para os pa-
drões tradicionais da localidade texana onde viveu nos anos 1920/1930, 
de fato, mas isso se considerarmos que ele lia mais do que a média das 
pessoas da cidade, além de ser brilhante na arte da escrita e de costumar 
contar estórias a partir de sua mente arguta.

Além disso, dois episódios muito específicos de sua breve vida aju-
dam na compreensão de sua forma de pensar e de sua escrita brilhante: 
sua estadia em New Orleans, no ano de 1918, quando tinha entre 12 
e 13 anos de idade, além de suas primeiras leituras das revistas pulps, 
começando pela Adventure e depois pela Argosy.

No primeiro caso, a família passou quase um ano na cosmopolita 
cidade do sul dos EUA, devido ao fato do pai de Howard ter ido fazer 
um curso de medicina. Ali, Howard ficou sabendo dos assassinatos de 
um serial killer local e ali ele também entrou em contato com pessoas 
vindas de partes distantes do mundo, incluindo um siciliano chamado 
Joe Rizza, além de outro homem de origem asiática que acabara de 
chegar ao país.

Foi nesse momento que Howard entrou em contato com a cultura 
de um homem que se dizia não-civilizado, ainda que dentro de um viés 
discursivo bastante eurocêntrico e civilizatório da parte do mesmo, o 
que marcou sobremaneira a juvenil figura do texano. 

Ao mesmo tempo, foi em New Orleans, cidade com então 200 
mil habitantes na época, que Howard entrou em contato pela primeira 
vez com leituras sobre os povos pictos que viveram há muito tempo 
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nas Ilhas Britânicas, observando pela primeira vez o nome Bran, que 
marcaria a criação de um famoso personagem desse grupo de valentes e 
temerários selvagens das terras do norte das ilhas.

Três anos depois de sua estadia no sul dos EUA, Howard, já viven-
do em Cross Plains, teria esbarrado com uma edição da Adventures, logo 
depois conhecendo outra dessas revistas, a Argosy. Nas duas revistas em 
questão, ele encontrou algumas de suas principais fontes de inspiração, 
especificamente os escritores Harold Lamb e Talbot Mundy, com seus 
textos clássicos de “Capa e Espada” que tanto se solidificaram em seu 
consciente criativo.

Outro fato interessante é que Howard mencionara o quanto não 
gostava muito da escola como um todo, pelo menos no que concerne aos 
conteúdos de sala de aula. Ele dizia que não era dos piores alunos da clas-
se, mas nem estava entre os melhores, mantendo uma certa indolência 
para com os estudos, talvez a exceção de história, literatura e aritmética.

Howard expressou em algumas cartas que tal indolência seria pro-
posital, visto que considerava ser um absurdo ter que seguir uma auto-
ridade que o obrigava a aprender conteúdos que não via utilidade em 
sua carreira como escritor, as exceções, claro, de história, antropologia 
e literatura. O texano publicou seus primeiros contos e narrativas na 
escola de uma cidade próxima a sua, Brownwood, mais especificamente 
no jornal “The Tattler”, levando-o a ficar animado com a possibilidade 
de se tornar um escritor profissional. 

Em 1923, seu pai intencionou que ele entrasse em alguma uni-
versidade, quem sabe seguindo a carreira de médico, algo que Howard 
sequer cogitava. Entre essa data ao ano de 1927, Howard frequentou 
a “Howard Payne Commercial School”, em Brownwood, completando 
cursos técnicos (portanto, não acadêmicos) de estenografia, datilografia 
e contabilidade, trabalhando meio período em alguns empregos em sua 
pequena localidade, ao mesmo tempo em que escreveu e publicou seus 
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primeiros contos profissionais, dedicando-se cada vez mais a escrita a 
partir de 1925.

Suas viagens entre Cross Plains e Brownwood eram constantes, 
bem como suas saídas junto a amigos escritores amadores, momento 
em que Howard pôde obter certa autonomia em relação a família, ain-
da que cuidasse da mãe doente durante as ausências constantes do pai 
em casa, que atendia pelas redondezas e fazia cursos de aprimoramento 
na área da saúde.

Em 1927, Howard conheceu Harold Preece, um apologista dos 
povos de origem celta, e este novo amigo fez o texano entrar em contato 
com leituras aprofundadas sobre tais povos, levando-o a povoar cada 
vez mais seus escritos com heróis de tais origens, enfatizando seu lado 
irlandês por parte da ancestralidade da mãe. 

Passou a ser comum também que Howard usasse o nome “Costi-
gan” para designar alguns de seus personagens e a si mesmo em algumas 
representações e cartas, ao mesmo tempo em que passava a se interessar 
por boxe e a fazer um regime especial para aumentar sua musculatura 
corporal e diminuir a gordura. 

É muito comum observar diversos fãs do texano, muitos dos quais 
influenciados por leituras de biógrafos destituídos de autoridade e de 
métodos rigorosos, considerar Howard um “nerd” que passava a vida 
trancafiado dentro de casa, escrevendo contos ou cuidando da mãe 
doente. Ora, algumas cartas de 1928 tratam da visão do escritor sobre 
o erotismo e até dos interesses de Howard por alguma moça que ele 
intitulou de “loira diabólica”. 

O interesse pelo sexo oposto aparece nas cartas a partir de então, 
bem como aparecem tais temas em relatos, contos e poesias regados a 
erotismo. Howard, por essa época, poderia estar “visitando” casas no-
turnas de prostituição, deveras comuns no interior do Texas, principal-
mente em Brownwood. Apesar disso, ele evoca, em uma autobiografia 



63

novelesca inicial de sua carreira, o quanto ele seria avesso a tais imora-
lidades, o que desvela apenas uma representação purista de si mesmo.

Inferências pessoais a parte, um dos mais renomados biógrafos de 
Howard, Mark Finn, menciona o quanto é importante a leitura des-
sa obra para conhecermos um pouco da vida e das ideias de Howard. 
Intitulada de “Post Oask and Sand Roughs”, trata-se de uma espécie de 
novela autobiográfica finalizada em 1928, que trata dos primeiros anos 
de Howard como escritor, desde o já mencionado jornal “The Tattler” 
até as primeiras publicações profissionais. 

Inclui-se na obra os dissabores pelos quais Howard passou no pe-
ríodo, incluindo as frustrações pessoais pelas diversas rejeições de mui-
tos de seus primeiros contos escritos, além das suas elucubrações sobre o 
velho Texas, a fronteira como um todo e os povos indígenas e pioneiros 
de quem tanto ele se orgulhava em cartas e escritos pessoais.

Na obra em questão, Howard se mostra um escritor prolífico e 
voraz, bem como um leitor assíduo, ainda que lhe faltando elemen-
tos importantes em suas experiências de vida. Diz Howard na obra, 
pela boca do personagem a representar ele mesmo na narrativa, Steve 
Costigan, o quanto seria útil a um escritor viajar o mundo para contar 
sobre aquilo que ele realmente conhecia e não apenas sobre aquilo que 
ele lia em livros.

Nesse ponto, podemos explicar um pouco sobre a criação de 
Conan, que teve muitos de seus contos publicados na revista pulp, 
Weird Tales (Contos Estranhos) um sucesso sem igual na época e que 
ajudou a elevar o nome do escritor texano entre os grandes autores 
desse tipo de publicação.

Isso porque, em fevereiro de 1932, Howard, segundo relatos de 
próprio punho, viajou até San Antonio e ao Vale do Rio Grande, pró-
ximos a fronteira sudoeste do Texas. Lá, ele teria encontrado um chi-
nês que lhe narrou as torturas presenciadas por ele no extremo oriente, 
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quando integrantes do Partido Comunista chinês foram decapitados 
em Pequin pelo Kuomintang, o partido nacionalista local.

Segundo consta nos relatos de Howard, após beber algumas doses 
de tequila, ele teria trocado seu boné de pano habitual por um sombrero 
mexicano, entrando em outro estabelecimento para comer tortillas rega-
das a vinho espanhol, quando, segundo ele mesmo, uma espécie de tran-
se criativo, teria concebido a figura do seu famoso personagem cimério. 

Em uma carta ao editor da Weird Tales, Farnworth Wright, 
Howard relatou que o homem Conan apareceu em sua mente “sem 
qualquer processo consciente de sua parte”. Depois, em outro relato pes-
soal, Howard menciona que “Conan seria a mistura de todos os homens 
rústicos e “bastardos” que conheceu no Texas, em suas andanças pelo es-
tado; desde os trabalhadores dos campos de petróleo, os jogadores profis-
sionais, os criminosos à procura de dinheiro, os aventureiros e claro, os 
cafetões e rufiões de toda espécie”. 

Depois desta representação referente ao processo de criação do 
bárbaro cimério, agora por uma carta de 1933 para o também genial 
escritor pulp, Clark Ashton Smith, Howard relatou que estava comple-
tamente estéril de ideias, até que de súbito, o homem Conan “se apossou 
de sua mente, como se ele existisse de fato”.

Sabe-se hoje em dia, que essas representações são exageradas da 
parte de Howard. Estudiosos do porte de Rusty Burke e do já menciona-
do Patrice Louinet relatam o quanto o personagem Conan foi sendo aos 
poucos concebido e o quanto Howard se auto promoveu nessas cartas, 
colocando Conan como um amálgama de homens da fronteira mescla-
do aos bárbaros que ele tanto gostava de suas leituras de história celta e 
de outras histórias de povos bárbaros e/ou selvagens, incluindo os pictos.

Já é mais do que conhecido também entre os estudiosos da vida e 
obra de Howard, que a primeira narrativa de Conan, “The Phoinix on 
the Sword” é uma adaptação de uma narrativa de outro personagem seu, 
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o rei Kull, narrativa essa não aceita para publicação na época, intitulada 
de “By this Axe I Rule!”.

Também é deveras comentado entre os estudiosos e especialistas, 
que Howard criou seu famoso poema “Cimméria” a partir dessa mesma 
viagem à fronteira, colocando em suas linhas aquilo que ele lembrava 
de sua infância, quando vislumbrava o vale melancólico de Dark Valley, 
mesclando suas memórias a aquilo que ele imaginava ser o ambiente 
das Ilhas Britânicas e da Europa celta dos tempos de outrora, locais que 
representariam sua ciméria ficcional, a terra natal de Conan.

Aliás, o lendário argumentista de quadrinhos, Roy Thomas efetuou 
essa epopeia howardiana da criação de Conan na HQ (Histórias em 
Quadrinhos), The Savage Sword of Conan (Espada Selvagem de Conan, 
número 100 no Brasil), fazendo o escritor participar de uma aventura 
ao lado de seu personagem cimério para salvar uma mulher em perigo. 

Também devemos acentuar que esses relatos veiculados por 
Howard fizeram Lyon Sprague de Camp difundir, em sua malfadada 
obra biográfica sobre o texano, que o escritor talvez acreditasse na exis-
tência real de Conan, o que é uma grande bobagem ou até mesmo “má 
fé” de sua parte. 

O fato é que Conan e outros personagens howardianos até mais 
complexos do que o bárbaro cimério são deveras autorais e fazem parte 
de toda uma visão específica de fronteira, de civilização e barbárie, algo 
muito relacionado as vivências pessoais, as leituras, as experiências e até 
as expectativas do escritor texano. É para essas representações que devo 
me voltar agora, tentando responder à pergunta do título desse capítu-
lo. Afinal, o que o Conan de Robert Howard pode nos dizer e até nos 
ensinar sobre civilização e barbárie?
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O boom do petróleo, o Totalitarismo e a 
visão howardiana sobre civilização e barbárie

A obra “Blood&Thunder: the life&art of Robert E. Howard”, de Mark 
Finn é deveras obrigatória para quem pretende conhecer um pouco mais 
da vida, da obra, das ideias e dos valores morais do criador de Conan. 

Isso porque o autor traça não apenas elementos da vida do texa-
no, como também o ambiente onde ele viveu, cotejando tais aspectos 
com algumas cartas escritas pelo escritor, cartas essas que desvelam um 
pouco mais de suas próprias ideias, bem como das influências de seu 
contexto em sua escrita ficcional.

No primeiro capítulo de seu estudo, Finn desvela sobre o ambien-
te de Cross Plains em especial e do Texas de modo geral, especificamente 
nas primeiras três décadas do século XX, explicando sobre o boom do 
Petróleo do período. Ele traça algumas visões e idealizações existen-
tes entre o dito “velho Texas” dos pioneiros, criadores de gado, índios, 
desbravadores e Texas Rangers em comparação com o novo Texas do 
petróleo, durante o chamado boom, surgindo com isso novas cidades e 
um forte povoamento nas já existentes.

Segundo Finn, foi exatamente nesse contexto de mudanças, entre 
o velho e o novo, o antigo, o tradicional e o moderno, que o jovem 
Howard cresceu, mudando-se constantemente com seus pais ao longo 
dos seus primeiros onze anos de vida. De cidade em cidade, para depois 
se fixar em Cross Plains, exatamente no momento em que jazidas de Pe-
tróleo eram encontradas na cidade, ocasionando ali o mesmo fenômeno 
que estava ocorrendo no restante do estado.

Tal contexto, na opinião do biógrafo, teria tido um efeito muito 
forte na visão pessoal e na psique de Robert Howard, não somente no 
que concerne a sociedade de sua época, como também quanto as repre-
sentações daquelas do passado, das quais ele fazia questão de mencionar 
em diversas cartas de próprio punho. 
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Mais de uma vez, Howard mencionou o quanto ele usava os tipos 
humanos encontrados nas cidades do boom para a criação de muitos de 
seus tipos e personagens, mesclando neles o que via entre os jogadores, 
aventureiros, trabalhadores rústicos, vagabundos, gângsteres, lutadores 
de boxe e contrabandistas. Ao mesmo tempo, Howard criticava tais tipos 
sociais e parte dessa pretensa civilização que dizia modernizar o Texas, 
mas que, segundo ele, trazia os piores tipos sociais para suas cercanias.

Vejamos um exemplo específico trazido por Finn. O trecho de 
uma carta de Howard, datada de outubro de 1930 e enviada para o 
também escritor pulp, H.P. Lovecraft:

I’ve seen towns leap into being overnight and become 
deserted almost as quick. I’ve seen old farmers, bent with 
toil, and ignorant of the feel of ten dollares at a time, 
become millionaires in a week, by the way of oil gushers. 
And I’ve seen them blow in every cent of it and die pau-
pers. I’ve seen whole towns debauched by an oil boom 
and boys and girls go to the devil whole-sale. I’ve seen 
promising youths turn form respectable citizens to dope-
-fiends, drunkards, gamblers and gasgsters in a matter of 
months1 (HOWARD in FINN, 2006, p. 17).

Pois bem, temos aqui a conhecida visão howardiana de auges e 
decadências de cidades, sociedades e civilizações, uma visão deveras es-
boçada em meu estudo de dissertação de mestrado e em outras obras 
de autores e estudiosos diversos, destacando-se entre eles: Rurty Burke, 
Don Herron, Patrice Louinet e o próprio Mark Finn.

1  Eu vi cidades surgirem da noite para o dia e se tornarem desertas quase na mesma velocidade. 
Já vi velhos fazendeiros empenhados em trabalhar e ignorantes da sensação de dez dólares por vez 
se tornarem milionários em uma semana, por causa dos jatos de óleo. E eu os vi explodir em cada 
centavo e morrer indigentes. Já vi cidades inteiras serem destruídas por um boom do petróleo e 
meninos e meninas irem para a liquidação do diabo. Já vi jovens promissores transformarem de 
cidadãos respeitáveis em viciados em drogas, bêbados, jogadores e viciados em gás em questão 
de meses.
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Howard costumava afirmar e retirar, tanto em suas cartas como 
em suas narrativas ficcionais, todo esse processo constante. Processo 
esse que uma dada civilização surgia e então entrava em decadência 
posterior para ser substituída pela barbárie, recomeçando-se o ciclo do 
início. Pode-se dizer que Howard usou desse expediente filosófico em 
toda a sua vasta literatura e na maioria de seus personagens bárbaros e 
rústicos, incluindo Conan. Segue abaixo um enunciado de Finn sobre 
esse ponto específico:

Even a cursory examination of Robert E. Howard’s body 
of work reveals several recurring themes. The rise and 
fall of civilizations and their ascent from and descent 
into barbarism, the corruption of said civilizations, and 
a singular, moral man against a horde of immoral adver-
saries can be found in the stories of Conan the Cimme-
rian, Bran Mak Morn, Solomon Kane, King Kull, and 
even in lesser characters like Fancis X. Gordon, Turlogh 
O’Brien and Cormac Fitzgeoffrey. Howard’s western, his 
fantasies, and especially his historicals repeat these same 
messages. It’s a philosophy cobbled together from a pre-
cocious and voluminous amount of reading and from 
shrewd firsthand observation of the tensions between the 
old Texas of the frontier and the new Texas with oil, and 
sometimes blood, on their hands2 (FINN, 2006, p. 17).

Essa tensão entre o velho Texas de outrora e o novo Texas do Pe-
tróleo dos anos 1920/1930, com sua modernização e também com o 

2  Mesmo um exame superficial do corpo da obra de Robert E. Howard revela vários temas 
recorrentes. A ascensão e queda de civilizações e sua ascensão e queda na barbárie, a corrupção 
de tais civilizações e um homem moral singular contra uma horda de adversários imorais podem 
ser encontrados nas histórias de Conan, o cimério, Bran Mak Morn, Solomon Kane, King Kull, 
e até mesmo em personagens menores como Fancis X. Gordon, Turlogh O’Brien e Cormac 
Fitzgeoffrey. O faroeste de Howard, suas fantasias e especialmente seus históricos repetem essas 
mesmas mensagens. É uma filosofia construída a partir de uma leitura precoce e volumosa e da 
observação astuta em primeira mão das tensões entre o velho Texas da fronteira e o novo Texas 
com óleo e às vezes sangue em suas mãos.
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aparecimento dos mais variados tipos sociais oriundos de tal processo, 
muito influenciou Howard na consecução de suas narrativas ficcionais 
e na consecução de seus personagens, incluindo Conan. 

Assim sendo, a barbárie inerente do cimério, sua forma de agir, 
pensar, de ser e de viver, eram deveras baseadas nessa leitura pessoal de 
mundo que seu criador tinha de seu próprio contexto local, como que 
respostas filosóficas howardianas a um dado momento histórico.

Conan, como também outros personagens criados pelo texano, 
expressavam a valentia, a rusticidade e a selvageria dos homens do pas-
sado do oeste selvagem em contraposição aos homens civilizados do 
leste dos EUA, deveras corruptos, decadentes e ávidos pelo poder e 
riquezas. Esses últimos serviam assim como representações do moder-
no Texas do petróleo, dos novos tipos sociais existentes a partir desse 
contexto. A literatura ficcional de Howard mimetizava, portanto, essa 
tensão e aqui temos uma primeira resposta para a pergunta do título 
de nosso capítulo.

Robert Howard pensava na barbárie como um elemento de puri-
ficação a uma dada civilização decadente, quem sabe como um modelo 
de existência social diante de tais mudanças, muitas vezes como uma 
maneira de ser e agir de sujeitos específicos, evocando com isso os pio-
neiros e mesmo os povos indígenas que formaram o oeste selvagem, o 
Texas e o país como um todo. 

Esse aporte no passado como ensinamento para o presente, dentro 
de um viés moralizante comum a uma história magistra vitae, fizeram 
Howard conceber algumas complexidades filosóficas a seus tipos bárba-
ros, o que, por si somente, afasta Conan da representação mais estereoti-
pada e obtusa do cinema e de outras mídias para além da literatura ori-
ginal. Podemos, inclusive, entender um pouco mais da visão howardiana 
sobre civilização e barbárie a partir de suas posições pessoais no que con-
cerne à geopolítica e as ideologias existentes em seu contexto histórico.
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Isso a partir de outras cartas suas para o mesmo H.P. Lovecraft, 
no caso aqui, uma primeira carta de 1935 e uma outra de 1936. Segue 
abaixo as duas correspondências que traduzi do espanhol, do livro de 
Javier Martin Lalanda, intitulado de “Cuando Cantam Las Espadas: la 
fantasia heroica de Robert. E. Howard” (2009).

Diz você que algumas guerras são feitas em defesa da ci-
vilização. Pode me mostrar alguma que seja recente? Foi 
a guerra com o México, onde a cultura latina foi simples-
mente substituída e suplantada em algumas regiões por 
outra cultura, dessa vez a anglo-saxã? Foi a Guerra Civil 
(Guerra da Secessão), quando uma oligarquia baseada na 
agricultura foi suplantada por outra oligarquia industrial? 
Foi a Guerra com a Espanha, em que nossos capitalistas 
atacaram uma ilha porque ela teria muito açúcar? Ou 
quem sabe a Guerra Mundial (Primeira Guerra), na qual 
os alemães fizeram carnificinas para difundir sua kultur, 
e na qual os aliados lutaram para preservar o mundo para 
a democracia (ou mais ainda, para proteger os interesses 
de Wall Street na Europa)? Ou o atual conflito na África, 
onde os spaghetti (italianos) estão civilizando os “atra-
sados” etíopes com gases asfixiantes e balas dum-dum? 
(Carta a H.P Lovecraft, de 5 de dezembro de 1935).

Tua defesa desse hábito moderno de bombardear cidades 
indefesas e de fazer uma carnificina com os civis indefe-
sos é um exemplo chamativo da diferença existente en-
tre os pontos de vista da Europa e do Oeste Americano. 
Minha gente, ao largo de todas as suas guerras, jamais 
considerou necessário matar mulheres, velhos e crianças, 
por mais selvagens que fossem seus inimigos. Tu man-
téns que as ditas carnificinas são piedosas. Me congratulo 
que os soldados yanquis que saquearam a granja que meu 
avô tinha no Mississipi não compartilhavam essas ideias 
suas acerca da piedade. Apesar de roubarem tudo e de le-
var dali o que puderam levar consigo, não consideraram 
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o ato de piedade de cortar a garganta de minha vó ou de 
empalar minhas tias em volta de uma vala. Exceto pelo 
saque, eles apenas incomodaram algumas mulheres inde-
fesas. Diferentemente, os ideais europeus invadirão esse 
país se os americanos seguirem defendendo e aplaudin-
do a completa destruição de civis indefesos. Considero 
extremamente perigoso para a paz do mundo qualquer 
ponto de vista e qualquer pensamento e ação política que 
outorgue carta branca às Nações poderosas na hora em 
que estas venham a tratar com as Nações mais débeis 
(Carta a H.P. Lovecraft de 11 de abril de 1936).

Algumas conclusões que podemos extrair desses enunciados elen-
cados. Howard tinha uma visão positiva acerca das ações de guerra nos 
EUA, pelo menos no processo de conquista do oeste selvagem, descon-
siderando que ocorreram carnificinas propiciadas pelos soldados yan-
quis contra os povos indígenas. 

Mesmo assim, Howard tecia críticas severas as oligarquias de seu 
país (tanto aquela da terra como a industrial) e mesmo aos tecnocratas 
e financistas de Wall Street, o trecho em que ele condiciona as guerras 
da época aos interesses desses grupos. Ele conseguia entender que as 
guerras existentes eram financiadas pelos interesses econômicos dessas 
pessoas e grupos sociais específicos.

Howard era antifascista e estava falando dos ideais da Europa de 
sua época e de seu contexto, acreditando que essas ideias europeias de 
cunho totalitário não deveriam entrar nos EUA. Nessa troca de cartas 
com Lovecraft, ele vinculou alguns discursos de seu interlocutor a defe-
sa do fascismo de Benito Mussolini, mesmo que o famoso autor de Pro-
vidence tenha se negado a defender o duce em outras correspondências e 
mesmo ele se dizendo abertamente contra o regime italiano. 

Logicamente que a opinião de Howard não torna Lovecraft au-
tomaticamente fascista, ainda que muitas cartas dele deixem entender 



72

uma predileção por regimes autoritários necessários frente ao caos so-
cial. O ponto aqui, no entanto é que Howard não era um alienado que 
criava narrativas de fantasia deslocadas do mundo a sua volta. Trata-
va-se, outrossim, de um homem que se preocupava com as questões 
existentes de seu ambiente social e histórico. 

Seu viés liberal (antiautoritário no sentido filosófico), niilista (no 
sentido de ser um crítico ao progresso civilizacional baseado em visões 
eurocêntricas), progressista (no ideal de barbárie dos povos selvagens 
em relação a civilização) e até conservador (na premissa de que a mo-
dernidade do petróleo ou das finanças poderiam ser lesivas ao espírito 
mais visceral e natural que outrora existiu no oeste dos EUA) fizeram 
de Robert Howard um sujeito ambíguo (como todos somos em vários 
pontos de nossas ideologias), mas antenado com as coisas do mundo, 
incluindo as questões políticas.

Howard idealizava a guerra bárbara e rústica dos pioneiros do oes-
te selvagem, criticando assim as ditas guerras da civilização. Em uma 
conversa com Novalyne Price, sua namorada entre os anos de 1934 e 
1935, mencionada também por Javier Lalanda, Howard afirmou que 
“odiava as malditas guerras corruptas da civilização, onde a guerra não é 
mais uma confrontação de homens”. 

Temos aqui uma clara alusão a um ideal de guerra tradicional do 
passado, quando povos bárbaros ou selvagens lutavam por coisas pal-
páveis, como terras e alimentos e não pelos interesses arbitrários dos 
poderosos civilizados.

Existe um tanto de nostalgia e idealização da barbárie, claro, mas 
também uma severa crítica em relação ao mundo totalitário que emer-
gia em sua época histórica. Em suma, o criador de Conan era um sujei-
to visceral em suas ideias e criticava muitas condutas e ideologias de sua 
época, sem meias palavras. 
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Seus personagens ficcionais, incluindo Conan, mesmo existindo 
em ambientes de fantasia, denotam um tanto desses ideais e dessa crí-
tica a uma ideia específica de civilização, desvelando uma barbárie ne-
cessária frente a dadas sociedades decadentes, tanto devido a ganância 
desenfreada (no caso do boom do petróleo) quanto a apelos autoritários 
e desumanos que geravam conflitos e massacres por interesses escusos 
(a exemplo das ditas guerras civilizadas que Howard tanto criticava).

Representações dos selvagens índios do Oeste em uma 
narrativa ficcional do Bárbaro Conan

“A barbárie é o estado natural da humanidade. A civilização não é 
natural. É um capricho circunstancial. E a barbárie deve sempre acabar 
por triunfar” (HOWARD, 2006). 

Para quem não sabe, esse pequeno enunciado é um dos mais fa-
mosos trechos das narrativas de Conan de Robert Howard. Temos aqui 
a trama conhecida pelo nome de “Além do Rio Negro” ou mesmo, “Na 
Fronteira do Fim do Mundo”, no segundo caso, tal como foi traduzido 
e adaptado nas HQs.

Um dos mais proeminentes entendidos na vida e obra de Howard, 
o editor e biógrafo Rusty Burke possui uma breve análise quanto a esse 
enunciado, colocando alguma luz sobre a visão de Howard no que tange 
a civilização e barbárie, o que será bastante útil para nossos propósitos.  
Isso porque os pontos de Burke em seu estudo intitulado de “Explorando 
Além do Rio Negro”3 elucidam muitas questões sobre a visão de Howard 

3  Texto veiculado no modo de imprensa alternativa e de fanzine, costumeiramente enviado a 
autores que fazem parte da REHupa ou Robert E. Howard United Press Association, sediada nos 
EUA e que costuma se caracterizar por estudos amadores e trocas de textos em forma de fanzines 
para envio a seus membros (no total de trinta escritos). Recebi o texto do próprio Burke em se-
tembro de 2020 ao me associar, texto esse onde consta não apenas sua análise pessoal, bem como 
trechos da entrevista que ele fez com Novalyne Price.
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do assunto, explicando também as relações que o texano fazia entre sua 
ficção fantástica com o oeste dos EUA e com os povos indígenas.

Um primeiro ponto diz respeito a um debate um tanto conhecido 
nos EUA, debate esse referente as influências de Howard para a conse-
cução desse conto em especial e de outros que trataram dos temas da 
fronteira e das lutas dos homens civilizados contra os povos selvagens 
(no caso do conto em questão, os povos pictos), sendo a supracitada 
narrativa a mais visceral do texano. 

De um lado do debate temos o editor, escritor e biógrafo Lyon 
Sprague de Camp, para quem Howard teria sido influenciado por Ro-
bert Chambers e seu romance, “The Little Red Foot” (1920), no qual 
os pictos do conto seriam mimetizados nos povos iroqueses do leste dos 
EUA, da região do estado de New York, sendo, portanto, um romance 
especifico a base utilizada para a ambientação e até para os nomes que 
aparecem no conto.

Do outro lado, temos Karl Wagner e o próprio Burke, para quem 
Howard estava falando daquilo que conhecia, o seu Texas e os povos 
indígenas da região sudoeste dos EUA, ainda que ele tenha usado al-
guns nomes da obra de Chambers na respectiva narrativa. Em outras 
palavras, Burke reitera que Howard representou uma fronteira ficcional 
de sua Era Hiboriana a partir de representações do oeste selvagem onde 
se encontra o Texas. 

Por um lado, os relatos que ouvia de sua mãe sobre o sudoeste dos 
EUA, também a literatura de western como um todo, suas próprias 
memórias e relatos sobre seus ancestrais desbravadores que ele tanto 
exaltava em cartas, além de obras do porte de “Lone Star: a history of 
Texas and the texans”, nesse último caso, contendo o tema de um forte 
abandonado pelos brancos frente aos avanços indígenas.

Em suma, temos um embate sobre a “seiva” de onde Howard teria 
extraído o “suco” para um de seus mais canônicos contos do persona-
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gem Conan, conto esse que contém muito da visão howardiana sobre a 
barbárie em seus contrapontos com uma dada civilização. 

Se podemos ratificar. Temos de um lado a ideia de uma influência 
direta de um romance específico que tratava do leste dos EUA, do qual 
Howard apenas extraiu informações; enquanto do outro, observa-se a 
premissa de que o conto howardiano em questão (bem como outros 
contos com tal temática) expressaria a mescla de suas leituras e relatos 
que ouvia do passado do sudoeste do país, principalmente sobre sua 
terra natal, o Texas em especial. Trata-se, então de uma construção mais 
complexa do que simplesmente a mimetização de outro texto literário.

Os argumentos de Burke são múltiplos e não entrarei nos detalhes 
aqui, mas devo evidenciar um ponto demonstrado por ele e que me 
parece fundamental e conclusivo: a opinião da já mencionada Novalyne 
Price, que Burke entrevistou no ano de 1989. Pois na entrevista, a anti-
ga namorada e amiga de Howard tratou de sua relação com o escritor, 
ela que igualmente conversava costumeiramente com ele sobre diversos 
assuntos de sua escrita e de suas incríveis criações, incluindo suas opi-
niões pessoais sobre os indígenas e sobre a fronteira.

Alguns pontos de sua fala para Burke são incríveis e muito rele-
vantes para entendermos o criador de Conan, mais especificamente sua 
visão de barbárie e de civilização: o fato de Howard idealizar aspectos 
de uma barbárie ou quem sabe elementos mais bárbaros e rústicos em 
povos selvagens como contraposição de aspectos negativos encontrados 
na dita civilização de sua época, algo deveras evidenciado na supracita-
da entrevista e que já tratamos no tópico anterior.

Mas tem mais um ponto que devo dimensionar aqui. O confli-
to existente, no próprio Howard, tanto em sua psique como em suas 
ideologias em relação aos povos indígenas. Segundo Novalyne, a mãe 
do texano representava os indígenas como sendo bêbados e ladrões, 
tendo Howard como contraponto a essas ideias pré-concebidas com 
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a sua idealização de uma época em que os nativos ainda não tinham 
sido “tocados” pelos “males da civilização”. Vejamos um exemplo da 
entrevista referente ao ponto, um enunciado que pode esclarecer um 
pouco as coisas:

Acho que ele (Howard) não queria acreditar que o índio, 
o selvagem, era assim (como dizia sua mãe); mas havia 
a prova para ele, em seu raciocínio, e acho que é uma 
das razões porque ele recuou ainda mais na história dos 
índios, e tentou descobrir por fora, para dizer que uma 
vez os índios, em seu estado de barbárie, eram superiores 
ao modo que eles eram quando se tornaram civilizados 
(NOVALYNE apud BURKE, 1990, p.10).

Em outras palavras, Howard, segundo Novalyne Price deci-
diu procurar elementos mais puros nos nativos do passado, quando 
esses ainda seriam selvagens e bárbaros, antes de serem tocados pela 
corrupção civilizada que os havia transformado em bêbados e ladrões, 
tal como representados por sua mãe. Seria aqui uma forma do texano 
contrapor-se a essa visão estereotipada e preconceituosa, buscando na 
barbárie uma pureza perdida, ficando com a civilização todos os males 
encontrados em sua própria época histórica, o que fortalece todos os 
pontos debatidos no tópico anterior.

Isso sem falar na premissa de que Howard glorificou a vida selva-
gem da barbárie ou os elementos mais rústicos dos índios em épocas 
mais remotas, quando ocorriam as disputas na fronteira oeste como um 
todo (mesmo que não destituída de conflitos). Fora o fato de Howard 
afirmar mais de uma vez que Novalyne deveria escrever sobre aquilo 
que sabia, tal como ele costumava fazer (o que seria uma prova cabal de 
que o texano escrevia sobre elementos que ele mesmo conhecia).

Burke reitera então, a partir do que lhe contou Novalyne Price, 
não apenas que Howard estava tratando de aspectos de sua visão do 
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Texas e do sudoeste dos tempos de outrora ao compor sua narrativa de 
Conan diante dos pictos (que se parecem na trama, pelo menos cultu-
ralmente, aos índios dos EUA), mas também que ele estaria contrapon-
do-se a visão corrente e negativa sobre os índios.

Afinal, Howard ouvira falar de sua mãe e provavelmente de pes-
soas a sua volta sobre os índios e teve que contrapor tais representações 
negativas com a própria idealização que ele fazia dos selvagens. Algo 
para ele igualmente entender e combater os problemas de sua época, 
dentro de sua concepção pessoal de civilização e barbárie. De que a 
civilização tinha se corrompido, civilizando também os povos que ou-
trora foram selvagens e que conformaram a terra de seus ancestrais, 
igualmente pioneiros a valentes na conquista do oeste selvagem.

Se uma das narrativas mais canônicas de Conan possui toda essa 
visão pessoal e autoral, filosófica até, podemos sim inferir, que não esta-
mos diante de um bárbaro errante que apenas levanta uma espada para 
destruir brutalmente seus inimigos. Temos aqui, pelo menos segundo 
a visão de uma pessoa que conheceu Howard, a possibilidade de uma 
representação deveras pessoal do criador do bárbaro cimério, colocando 
a barbárie contra os ditos males da civilização. 

O Conan do conto em questão parece ser apenas um coadjuvante 
das lutas dos povos pictos (mimetizados culturalmente aos indígenas 
do oeste dos EUA) contra os colonos civilizados da Era Hiboriana (que 
no conto em si são de uma cultura civilizada que muito se parece com 
a dos pioneiros brancos do oeste dos EUA). O oeste selvagem e o Texas 
em especial, estão muito mais representados no Conan howardiano do 
que no sujeito obtuso. Tal como representado no filme de 1982.
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Considerações finais

Esse texto é parte de algumas inferências extraídas de minha dis-
sertação de mestrado sobre Robert Ervin Howard. Dissertação essa que 
versou sobre os ciclos literários de Conan e sobre o tema central da 
contraposição entre civilização e a barbárie em seus escritos. 

Mais do que isso, trata-se da continuidade desses estudos no meu 
atual estudo de nível de doutorado junto ao programa de pós-gradua-
ção em história da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), aonde analisarei os elementos de fronteira nas múltiplas narrativas 
do referido escritor texano.

Ao longo dos dois últimos anos, entrei em contato com figuras im-
portantes dos estudos howardianos, incluindo o biógrafo Mark Finn, o 
acadêmico e editor, Patrice Louinet e a maior autoridade em Howard 
nos dias de hoje, Rusty Burke, todos eles citados nesse pequeno ensaio 
que ora apresento. 

Eles me trouxeram novas informações sobre o criador de Conan, 
confirmando também algumas ideias que eu já tinha esboçado sobre 
os paralelismos existentes entre as narrativas de Howard e os temas da 
fronteira do oeste dos EUA e do Texas em especial.

Os temores de Howard em relação a seu contexto histórico, com a 
crise econômica pós boom do Petróleo foram fortalecidos com a ascen-
são do totalitarismo na Europa. Tais acontecimentos marcantes fizeram 
o escritor se voltar cada vez mais para o passado e para as idealizações 
difundidas por ele quando pensava na fronteira do oeste dos EUA, bem 
como na conduta dos pioneiros e dos nativos indígenas da região. 

Na visão de Robert Howard, a barbárie seria um elemento de-
veras necessário para limpar a sociedade de sua época de alguns males 
corruptos e corruptores da civilização. Seu Conan - assim como outros 
tantos personagens criados por ele, igualmente bárbaros - muito mais 
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se parece com uma expressão pessoal dessa filosofia de vida e de mundo, 
do que com as representações estereotipadas veiculadas pelas mídias e 
pela cultura pop. Se com esse texto consegui resgatar um pouco dessa 
imagem howardiana, me considero deveras satisfeito.

Isso não implica em qualquer tentativa de minha parte de tentar 
descontruir toda uma imagem presente nas mentes de milhões de pes-
soas, até pela impossibilidade de tal empreendimento. Mas devo reite-
rar aqui que o Conan de Robert Howard pode nos dizer algo bastante 
interessante sobre civilização e barbárie, algo que vai muito além das 
visões preconcebidas e estereotipadas sobre tais termos.
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O Capitão América, até os dias atuais, se encontra em um pata-
mar de singularidade no universo dos super-heróis, seu status já 

rendeu (a sua editora), um grande punhado de produções que vão de 
Histórias em Quadrinhos à produções cinematográficas que, por sua 
vez, renderam uma pequena fortuna para muitos. Observando o ce-
nário do entretenimento, mesmo que de maneira rápida, é visível o 
quanto a indústria se vale da figura do Capitão América para alavan-
car vendas de uma gama infindável de produtos. Brinquedos, capas de 
cadernos, camisetas, bonés e muito mais, até os dias atuais, angariam 
grandes quantias por remeterem a figura dessa personagem que marcou 
gerações, desde sua criação. Mas é só isso? Quando nos referimos ao 
Capitão América e demais personagens da cultura pop, é só isso que é 
cabível conceber frente a grande quantidade de produções que invadem 
o cotidiano, quase que diariamente: produtos que alavancam vendas?

Tal questionamento não surge de maneira ingênua, ao contrário, 
ele vem à tona visto o quanto tais produções abordam, mesmo que 
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de maneira indireta, questões que envolvem a vida cotidiana, muitas 
vezes, instigando reflexões e se tornando tão íntimos de seus consu-
midores que parecem dialogar com as experiências vividas por grande 
parte de seu público e delegar tal relação apenas a uma questão de 
exploração comercial, é justo, visto o próprio movimento da Indústria 
Cultural, a qual instiga o consumo. Mas, aparentemente, tal movi-
mento de exploração mercadológica não exclui um outro movimento 
que permeia esse universo de produção: o fato de tais produções advi-
rem de um universo contextual que dialoga, constantemente, com o 
mundo, desse modo, trazendo juízos que reverbera, em eco, o imagi-
nário de um tempo/lugar.

São incontáveis as situações em que questões profundas acabam 
decorrendo de momentos em que nos encontramos assistindo um filme, 
uma série televisiva, jogando um jogo eletrônico ou lendo uma obra de 
fantasia literária e, a partir daí, passarmos a conversar, discutir, debater 
e formar diversas opiniões sobre inúmeras questões que, talvez, nunca 
dantes nos tenham sido relevantes. Muitas vezes, tais situações, nos ins-
tiga promover um vasto conjunto de exercícios como: buscar compreen-
der uma época, uma situação, uma determinada questão debatida por 
culturas diferentes, pessoas diferentes, tempos diferentes e mais.

Isso ocorre porque a produção de uma época se encontra atrelada 
a um contexto, e dialoga com o seu universo de criação por ser produ-
zida por pessoas. Seja de maneira direta ou indireta, temas comuns a 
vida cotidiana alimentam o imaginário que permeia todos envolvidos 
na produção de uma história: seja ela qual for, reproduzida pela mídia 
que for. Assim, falar de pandemia, terrorismo, democracias que flertam 
com condutas fascistas, a importância de sermos solidários e o temor 
do fim da vida como conhecemos, na primeira metade do século XXI, 
são compreendidos como temas comuns em meio ao universo de tal 
período, podendo ser entendido como pequenas sementes instigantes, 
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em pleno processo de desabrochar, pois instiga e fomenta aquilo que já 
permeia o debate cotidiano (já recorrente nos jornais, nas revistas, nos 
diálogos...). Desse modo, surgindo, mesmo que de maneira indireta, 
nas produções que alimentam a indústria do entretenimento. 

Dotado dessa perspectiva, quando observamos as Histórias em 
Quadrinhos do Capitão América na década de 1940, é possível obser-
varmos o quanto o período de tensão vivido pelos EUA se manifesta 
nas páginas de suas aventuras, reverberando algumas perspectivas pul-
santes em meio ao território estadunidense e, igualmente, instigando 
a reprodução de uma determinada conduta frente ao conflito mun-
dial. Entendendo o Capitão América como uma produção que ecoa 
o imaginário contextual estadunidense ajuizado da década de 1940 (a 
sua maneira), passaremos a apresentar a personagem como sendo uma 
representação, que nos serve como objeto de aproximação do passado, 
sobretudo, da II Guerra Mundial.  

A cultura pop como representação do imaginário contextual

Para iniciarmos o entendimento do Capitão América como uma 
representação do imaginário contextual, é importante ressaltar que tal 
personagem constitui uma das muitas manifestações que fazem parte 
de uma teoria universal, a qual defende a própria cultura pop enquanto 
representação do imaginário contextual (LOPES FILHO, 2019). Mas 
qual a importância de entendermos a cultura pop como uma represen-
tação do imaginário contextual?

Para responder essa questão, iniciamos com uma breve reflexão 
trazida por Kyle Johnson e William Irwin, na obra Introducing philoso-
phy through pop culture (2010), onde eles escrevem:
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A filosofia tem um problema de relações públicas. Ape-
nas o som da palavra “filosofia” assusta muitas pessoas, 
evocando imagens de gregos mortos há muito tempo e 
um velho professor rabugento. Mas os estereótipos da 
filosofia são apenas isso - estereótipos. São exageros e 
generalizações confusas. [...] Alguns professores de filo-
sofia podem ser intelectuais cabeça de ovo, intelectuais 
das torres de marfim, mas a maioria não é. Na verdade, 
muitos professores de filosofia gostam das mesmas coisas 
que você gosta: televisão, cinema, música e videogame. 
(JOHNSON, IRWIN, 2010, p.01)1.

Diante da citação dos autores, ressaltamos ser importante enten-
der que por mais que existam estereótipos permeando a concepção que 
temos acerca de pessoas diversas, é importante estarmos cientes de que 
tais concepções decorrem de juízos baseados em preconceitos para-
digmáticos, os quais fomentam a reprodução de ideias superficiais e, 
muitas vezes injustas, seja acerca dos filósofos, seja acerca de quaisquer 
outras pessoas. Porque pensar que determinadas pessoas são imunes a 
influência da cultura pop? Pensemos em nossa própria formação, em 
quantos desenhos animados, filmes, séries televisivas foram assistidas, 
e quantas vezes elas nos despertaram reflexões, nos fizeram mudar de 
perspectiva, nos levaram a refletir, inclusive sobre nossas próprias posi-
ções? É acerca disso que a citação de Johnson e Irwin nos instiga refle-
tir, pois a cultura pop permeia a vida cotidiana, sendo consumido por 
todos, inclusive aqueles que creditamos estereótipos pejorativos de uma 
impermeabilidade (filosófica). 

1  Tradução livre do original: “Philosophy has a public relations problem. Just the sound of the 
word ‘philosophy’ scares a loto f people, conjuring images of long-dead Greeks na crusty old 
professor. But the stereotypes of philosophy are just that – stereotypes. They are misteken ex-
aggerations and overgeneralizations. [...] Some philosophy professors may be egg-headed, ivory 
tower intellectuals, but most are not. In fact, many philosophy professor like the same things you 
like: television, movies, music, and vídeo games.” (JOHNSON, IRWIN, 2010, p.01).
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Acreditar que a exposição à cultura pop serve apenas ao relaxa-
mento é negligenciar o fato de o sujeito ser formado, enquanto indiví-
duo, a partir das muitas experiências por ele vividas, algo amplamente 
discutido por diversos pensadores contemporâneos, de Immanuel Kant 
à Sigmund Freud, passando por autores como Karl Marx, Friedrich 
Nietzsche, Émile Durkheim e outros muitos (PECORARO, 2008). 

Longe de buscar um resgate historiográfico das particularidades 
trazidas pelos autores supracitados acerca da formação do indivíduo em 
meio a sociedade, mas entendendo o movimento promovido como um 
desligamento gradual de uma ideia antiga de pureza essencialista – na 
qual compreendia o sujeito como dotado de uma natureza imaculada 
–, para uma ideia menos pura, de sujeito transformado, influenciado, 
e, porque não dizer, moldado pelo contexto no qual este se encontraria 
inserido, passamos a compreender o indivíduo como fruto de seu meio 
e, por mais que tais autores não se referiam (especificamente) a cultura 
pop como elemento de formação do sujeito, ao menos não diretamen-
te. Mas diante da ideia de formação dada pelo meio, indiretamente 
entendemos que a cultura pop compõe parte desse mesmo processo. Se 
concebermos a cultura pop como parte do contexto social, ela, igual-
mente, se encontraria como elemento intrínseco ao processo da forma-
ção, tal como a escola, o trabalho, a religião, a política, a economia e 
mais. Com isso, a ideia que construímos de indivíduo é indissociada da 
ideia de contexto, visto que esse só se torna um indivíduo dotado de 
particularidades, posicionamentos e referências, devido ao conjunto de 
relações construídas ao longo de sua existência (seja com pessoas, ideias 
e/ou coisas) (LOPES FILHO, 2019). 

Mas é importante ressaltar que aquilo que concebemos enquanto 
contexto, possui um desdobramento relevante, o qual cabe dissertar e 
que explicaria o porquê de adotarmos o termo imaginário contextual, 
ao invés de apenas utilizar apenas o termo contexto. 
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De maneira sucinta, isso se dá devido a teoria do imaginário de 
Gilbert Durand. Em sua obra As estruturas antropológicas do imaginário 
(2002), o autor trabalha o conceito de bacia semântica como sendo 
um lugar (conjectural), no qual o imaginário se constrói. Para o au-
tor o contexto de vivência de um indivíduo é constituído, não apenas 
pelos fenômenos que circundam o cotidiano de sua existência, e sim, 
pelas ideias que interpretam o mundo em toda a sua complexidade. 
Nesse sentido, toda ideia alimentada e difundida em meio a um grupo 
(no qual o indivíduo se encontra interagindo de alguma maneira), por 
consequência, o alimenta também, com concepções diversas as quais o 
impele a erigir um posicionamento, seja em adesão, isto é, em concor-
dância, ou em oposição, que, por sua vez, corresponderia a discordância 
(AZEVEDO; SCOFANO, 2018).

Desse modo, o imaginário nos distanciaria de um acesso puro ao 
fenômeno dado por esse ou aquele grupo social, pois o que teria um 
maior poder de difusão, seriam as ideias provindas de grupos que de-
tém uma maior influência social, sejam essas ideias verdadeiras ou não, 
conferir a concretude ou não, inventadas ou não (AZEVEDO; SCO-
FANO, 2018). Devido a isso que o contexto, por si só, não abarcaria a 
complexidade daquilo que influencia a formação do sujeito na socieda-
de, tão pouco a difusão de ideias, por parte desse, em meio a um grupo 
social, sendo a ideia de um imaginário contextual, mais condizente com 
o conjunto de fatores que alimentam os juízos de todo indivíduo.

Como o imaginário contextual decorre de concepções e, como a 
própria teoria de Durand prevê, o sujeito não é um receptor passivo de 
tal processo, a interpretação surge como um elemento inerente a pró-
pria atividade humana. Mas esse processo de interpretar seu imaginário 
contextual, não necessariamente recorreria a princípios racionais, pelo 
contrário, ele é decorrente da simples exposição do sujeito a situação de 
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decisão (concordância ou não àquilo exposto – seja uma ideia, um pro-
jeto, uma opinião...). Assim, o sujeito acaba tendo, em si, um conjunto 
de elementos os quais advém de um imaginário contextual, mas que se 
manifestam nele, de maneira difusa (para algumas coisas em concor-
dância, para outras, em discordância), visto o fato deste ainda possuir 
a faculdade do juízo, o que lhe permite interpretar seu posicionamento 
frente tudo aquilo que se encontra a sua volta. Essa faculdade de juízo/
interpretativa, por consequência, acaba por se desdobrar sobre o mun-
do, o qual (inevitavelmente) faz uso de seu imaginário contextual para 
julgar tudo a sua volta (LOPES FILHO, 2019). 

Nesse sentido, o sujeito consistiria em uma espécie de eco de seu 
imaginário contextual, mas como um eco, o som que ecoa nele está ao 
fundo, algo distante e ruidoso, pois se manifesta ao fundo de seu juízo 
ou, como preferimos chamar, sua interpretação. Sendo a interpretação 
um eco (distante) do imaginário contextual, o fruto resultante da mani-
festação de um posicionamento, seja em referência ao que for, acabaria 
por consistir em uma representação, pois na manifestação de uma in-
terpretação, não se estaria trazendo o objeto falado à tona, tal qual ele o 
é em sua originalidade, e sim, o que se traria, seria apenas a ideia que o 
sujeito faz desse objeto (filtrada pela sua interpretação que, por sua vez, 
ecoa seu imaginário contextual) (ANKERSMITH, 2012). 

Para auxiliar o entendimento, a imagem que segue visa apresen-
tar, de maneira simplificada, aquilo que entendemos compor a base 
do movimento que acaba por se consolidar: contexto, interpretação e 
representação:
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Figura 1: Contexto, interpretação e representação. Fonte: criação do autor.

Por fim, e buscando compreender a imagem, podemos resumir 
o movimento da seguinte maneira: a partir da observação do mundo 
vivido e suas muitas ocorrências, o sujeito, inevitavelmente passa a in-
terpretar a situação (1), formando um juízo a cerca daquilo observado. 
Um posicionamento (2), o qual passará a ser consolidado enquanto 
conceito, algo rígido e que expressa, implicitamente, sua interpretação 
(3). Quando esse acaba por manifestar seu posicionamento, usando o 
recurso que for, a manifestação de sua interpretação será uma represen-
tação daquilo que não está presente, pois a exposição, a qual se torna 
pública, não consiste na manifestação pura do objeto interpretado, e 
sim na interpretação já filtrada, pelo discurso do sujeito, desse modo, 
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consistindo sempre em uma representação (4). Para tanto, tudo aquilo 
que permite o sujeito interpretar o mundo a sua maneira, advém do 
imaginário contextual, o universo no qual ele vivera, isto é, tudo o que 
a conjuntura sócio-política, econômica, cultural e histórica o propor-
cionara. Desse modo, a influência do imaginário contexto institui o 
(inevitável) filtro de seu olhar para o mundo, e esse processo é cíclico. 
Assim, imaginários contextuais alimentaram interpretações de tudo 
aquilo que ocorre no mundo, gerando representações que, por sua vez 
alimentaram novos imaginários contextuais, que fomentarão novas in-
terpretações e produzirão novas representações, infinitamente, sendo 
possível, a partir da observação de uma representação, encontrar (nela) 
a interpretação que ecoa, ainda que de maneira fragmentada, o imagi-
nário contextual que a originou.

Portanto, quando observamos o Capitão América (na década de 
1940) enquanto uma representação, estamos nos referindo a ele en-
quanto uma manifestação ajuizada, isto é, uma interpretação a qual 
ecoa o imaginário contextual estadunidense desse período.

O Capitão América e a Segunda Guerra Mundial

Com base no que já fora exposto até então, devemos ter em mente 
a ideia de que quando nos deparamos com uma produção2, nos de-
paramos com uma representação, pelo simples fato de tal manifesta-
ção provir de alguém e, enquanto tal, não nos seria prudente relevar 
a influência que esse imprime em toda sua produção. Seja na escolha 
das palavras no momento de um discurso, na forma física de um per-
sonagem de videogame, nas cores da vestimenta de um herói de HQ, 

2  Ressaltamos que entendemos por produção, tudo aquilo provindo de um indivíduo ou um 
grupo de indivíduos, englobando tudo aquilo que é produzido, seja material ou oral.
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na escolha do que enfatizar em descrever uma situação, assim como no 
que negligenciar, tudo isso, seja de maneira intencional ou não, nos 
leva a compreender que toda produção acaba por constituir em uma 
representação. Assim, quando nos deparamos com uma representação, 
devemos estar cientes que, por trás de sua manifestação se encontram 
um conjunto de ideias, as quais a influenciam, a tornando, por con-
sequência, a manifestação de uma (inevitável) interpretação. Por fim, 
essas ideias que instigam a interpretação, filtrando aquilo que se mani-
festa enquanto representação, advém de um imaginário contextual no 
qual o sujeito se encontra inserido. Esse imaginário contextual interpela 
o sujeito com aquilo que permeia seu cotidiano, seja com polêmicas, 
costumes, preconceitos, posicionamentos, condutas e mais.   

É devido a esse movimento que, a exemplo, quando nos depara-
mos com a capa da edição nº13 da revista Capitain America, publica-
da em abril de 1942 (uma representação), nos deparamos, igualmente, 
com uma interpretação do evento de Pearl Harbor, alimentado pelo 
imaginário contextual estadunidense desse período (Figura 2).

Na capa dessa edição temos a figura do Capitão América, seguida 
de seu aliado, acompanhado por um grande contingente de soldados, 
navios e aviões, todos indo em direção a uma terra distante marcada pela 
bandeira do império japonês (presente no canto inferior esquerdo da 
capa em destaque). Próximo a ela, pequenos soldados intentam escalar 
as botas de uma gigantesca figura do Capitão América que investe contra 
a figura de uma, igualmente gigantesca, representação de um (significa-
tivo) general japonês3. A figura em destaque é Hideki Tojo, general das 
tropas japonesas que liderou o ataque aos EUA, estopim para o ingresso 
da nação na Segunda Grande Guerra. Tojo tivera uma grande e reco-
nhecida carreira militar, assim como fora reconhecido por sua atuação 

3  Destacamos, a fim de referência acerca da consolidação da imagem do japonês na produção 
das HQs do Capitão América da década de 1940 a dissertação de mestrado: RIBEIRO, 2018.
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Figura 2: Captain America, n°13. Fonte: https://readcomiconline.to/Comic/Captain-
-America-Comics/Issue-13?id=37340#2. Acessado em: 27/01/2021.
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Figura 3: Hideki Tojo.
Fonte: https://bit.ly/3O0VGOm. 

Acessado em: 07/03/2019.

no campo político, assumindo o 
cargo de primeiro-ministro do Ja-
pão ao longo dos anos de conflito 
(servindo como chefe de governo de 
18 de Outubro de 1941 a 22 de Ju-
lho de 1944). O general lutou pela 
contenção do Comunismo na Ásia, 
por crer que a expansão dessa ideo-
logia desestabilizaria a segurança, 
não somente do Japão, mas de todo 
o Leste Asiático, além de ter atuado, 
de forma incisiva, contra a influên-
cia política dos Estados Unidos nas 
ilhas do Pacífico.4

Sua frase: You started it! Now 
we’ll finish it! Afirma, em tradução, 
que vocês (os japoneses) começaram 
isso! Agora, nós encerraremos! Em tom de ameaça, o Capitão América, 
como a figura representativa da nação estadunidense, em alto e bom 
som, acaba reafirmando sua postura de herói nacional ao enaltecer que 
aquilo protagonizado no mundo das alegorias, de fato, se concretizaria 
no ato da retaliação. 

A figura em destaque, do general japonês, incorpora a face do dua-
lismo construído ao longo dos anos de publicação da revista Captain 
America no período pré-intevenção: a partir de um posicionamento 
diante da conduta de Adolf Hitler5 e sua ideologia nazista, alimentada e 
aprimorada na face aterradora de um mal transcendental manifesto na 

4  Informações contidas na Encyclopaedia Britannica, disponível no sítio: https://www.britanni-
ca.com/biography/Tojo-Hideki. Acessado em: 15/02/2019. 
5  Referimo-nos a primeira edição da revista, onde o Capitão América desfere um soco no rosto 
de Adolf Hitler, publicada em março de 1941.

https://www.britannica.com/biography/Tojo-Hideki
https://www.britannica.com/biography/Tojo-Hideki
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personagem do Caveira Vermelha6; o japonês se converteria, a partir do 
ano de 1942, na memória viva de um mal que não encontraria limites 
na expansão de sua ambição. 

Deborah Clark Vance ressalta, no artigo Racial Stereotypes and war 
propaganda in Captain America (2016), algumas classificações acerca 
do dualismo valorativo construído pelos EUA ao longo do período 
da Segunda Grande Guerra, os quais justificaram toda uma conduta 
frente a Alemanha nazista, no período pré-intervenção. Após o evento 
de Pearl Harbor, os japoneses passaram a representar, de fato, aquilo 
construído enquanto mítica, incorporando, por sua vez, toda a carga 
valorativa do mal enaltecido nas figuras anteriores a sua investida e ali-
mentado pela estigma da desonra atribuído ao ataque à Pearl Harbor, 
interpretado, a partir dos valores contextuais de sua época, enquanto 
decorrente de uma traição.

A autora coloca em evidência as seguintes categorias dicotômicas 
para entendermos a postura estadunidense em detrimento aos seus al-
gozes do Eixo: Beleza e Feiura; Bravura e Covardia; Justiça e Desvirtua-
ção; Humor e Maldade; Legalidade e Ilegalidade; Proteção e Traição, 
Sacrifício e Egoísmo; Confiança e Falsidade; Democracia e Hierarquia. 
A partir dessas respectivas categorias, Vance alimenta a concepção de 
que a construção valorativa estadunidense, presente nas HQs do Capi-
tão América ao longo da década de 1940, nasce de uma relação de com-
paração dualista, onde seu valor só se faz enaltecer a partir da exposição 
de sua oposição depreciada. 

A categorização do dualismo valorativo presente das HQs do Ca-
pitão América, ao longo da década de 1940, ressalta o papel do mal 
enquanto elemento de exaltação dos valores carregados pelo herói. A 
corrupção daquilo carregado enquanto algo positivo, trazido junto a 

6  Referimo-nos a edição de número 07 da revista, onde temos a primeira aparição do Caveira 
Vermelha, publicada em outubro de 1941.
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figura do herói, ressalta Vance, enaltece a positividade daquilo simboli-
zado pelo herói e suas ações. Nesse sentido, o vilão se torna uma figura 
necessária, a fim de justificar, não somente o papel do herói em suas 
narrativas, mas, sua própria conduta moral. De acordo com Vance:

[...] no início do século vinte, as ideias foram introdu-
zidas simbolicamente na cultura dos EUA para ajudar a 
criar uma identidade nacionalista a defender, como um 
modelo, a noção de americano favorecido por uma classe 
de elite, e, concomitantemente, apresentando um mo-
delo estrangeiro e hostil a esta ideia. Os dois modelos se 
juntam e podem ser vistos nas histórias em quadrinhos 
do Capitão América. Ambos os modelos [...] dependem 
de estereótipo. (VANCE, 2016, p.145-146)7.

Conforme a autora, o valor carregado pelo herói se destaca frente a 
ação corrupta do vilão. Seu mal visa a depravação, desvirtuação e afasta-
mento de todos daquilo que o herói representa, seu sucesso decorre do 
descrédito aos valores os quais o herói representa. Assim, herói e vilão 
se complementam: o sucesso de um é sustentado pela ação do outro. 

Após o evento de Pearl Harbor, a memória dos valores depreciativos, 
simbolizados pela figura do vilão, são enaltecidos e o selo da lembrança 
do ocorrido em dezembro de 1941 se torna algo comum (Figura 4).

Com o intuito de alimentar a memória presente do evento de Pearl 
Harbor e tudo aquilo que ele representa, o selo Remember Pearl Harbor, 
que, em tradução, clama para o seu leitor: Lembrem de Pearl Harbor, 
passou a ser figura recorrente em muitas de suas edições. O chamado do 
herói frente a concretude do avanço da ameaça de invasão, assim como 

7  No original: “[…] in the early twentieth century, ideas were introduced symbolically into U.S. 
culture to help a nationalistic identity by upholding as a model the notion of American favored 
by an elite class, and concurrently by presenting a foreign model inimical to this idea. The two 
models come together and can be seen in the comic book Captain America. Both models […] 
rely on stereotype.” (VANCE, 2016, p.145-146).
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Figura 4: Captain America, n°13, p.56. Fonte: https://readcomiconline.to/Comic/
Captain-America-Comics/Issue-13?id=37340#58. Acessado em: 07/03/2019.
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frente a mudança de posicionamento da nação estadunidense em meio 
ao conflito, se destaca no aclamado discurso erigido pela personagem 
na página 56 da décima terceira edição da revista Captain America, de 
abril de 1942, no qual, em anúncio, o herói clama a nação:

 
Agora, mais do que nunca, a palavra “América” traz 
aos nossos corações uma agitação de orgulho e um sen-
timento de dignidade intensa! Já não é mais a palavra 
“Liberdade” apenas uma mera palavra - agora é um ideal 
estimado, pelo qual todos os verdadeiros americanos de-
vem lutar bravamente, sabendo muito bem que eles são 
a causa da justiça e do que é certo! Essa é a minha men-
sagem para os Sentinelas e todos os americanos amantes 
da liberdade: Lembrem de Pearl Harbor! Continuem 
seguindo, voando e a socá-los, América! (CAPTAIN 
AMERICA COMIC, 1942, p.56)8

O exacerbado tom do discurso protagonizado pela personagem 
ressalta os valores de patriotismo e liberdade ressignificados mediante a 
situação de guerra. Como que imbricado ao ato patriótico, a violência 
contra aquele que se faz merecedor da punição deixa escapar, em sutile-
za, aquilo que já se encontrava estampado na capa dessa mesma edição: 
vocês começaram isso e nós vamos terminar.

Assim a violência se torna um argumento justificado nas edições 
subsequentes da revista Captain America, enaltecida pela monstruosida-
de do ato do vilão, o qual acaba por ser um justo merecedor da (violen-
ta) reação por parte do herói (Figura 5). 

8  No original: “Now, more than ever before, does the word “America” bring to our hearts a stir 
of pride and a feeling of intense dignity! No longer is the word “Liberty” just a mere word - now 
it is a cherished ideal for wich all true Americans must fight valiantly, knowing full well that 
theirs is the cause of justice and right-cousness! And so, my message to Sentinels and every Ame-
rican and lover of freedom is: Remember Pearl Harbor! Keep’em rolling, flying, and punching, 
america!”. (CAPTAIN AMERICA COMIC, 1942, p.56).
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Figura 5: Captain America, n°23. Fonte: https://readcomiconline.to/Comic/Captain-
-America-Comics/Issue-24?id=37379. Acessado em: 07/03/2019.

https://readcomiconline.to/Comic/Captain-America-Comics/Issue-24?id=37379
https://readcomiconline.to/Comic/Captain-America-Comics/Issue-24?id=37379
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Considerações finais

Como representação, a figura do Capitão América da década de 
1940 traz consigo o eco de um imaginário contextual, o qual se mani-
festa em forma de interpretação, isto é, um posicionamento que avalia, 
questiona, interpreta, mesmo que de maneira não intencional, tudo 
aquilo que interpelava a vida cotidiana estadunidense desse respectivo 
período. O evento de Pearl Harbor, a ameaça de uma invasão e as in-
formações, mesmo que distorcidas, sobre o que acontecia na Europa 
distante, construiu no universo estadunidense da década de 1940, um 
imaginário contextual o qual ebulia tensão. Frente a isso é compreen-
sível a cultura pop desse período manifestar, em muitas de suas produ-
ções, a mesma tensão que, de certo, invadia a vida cotidiana diariamen-
te, levando (em sua grande maioria), seu povo a refletir, seja de maneira 
direta ou indiretamente.

Assim, como produção de uma época, a figura do Capitão Améri-
ca nos é compreendida enquanto representação, trazendo consigo uma 
interpretação do conflito e de uma conduta (ideal) frente ao advento da 
guerra, o qual, por sua vez, ecoa o imaginário contextual desse período 
que transpirava tensão, morte e violência.
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Em um documentário1, produzido em 2017, em uma parceria entre 
o estúdio Arte HD e a União Europeia, o conhecido autor de his-

tórias em quadrinhos, Alan Moore, afirma que a avalanche de filmes de 
super heróis está fazendo um grande mal à cultura e que essas histórias 
são um sintoma de adultos que não querem crescer e se preocupar com 
o mundo real. Além disso, Moore não reconhece adaptações das suas 
principais obras como: Whatchmen e V for Vendetta. As opiniões do 
bruxo britânico ecoam de forma expressiva na cultura pop. Muitos fi-
cam ultrajados com os ataques do autor, entretanto outros reconhecem 
pontos negativos no mercado ligado aos super-heróis.

Por que depois de tanto sucesso, Moore resolveu renegar à tradição 
dos superpoderes, máscaras e capas? Esse tipo de ficção pode ter alguma 
serventia prática para melhorar o mundo atual ou é apenas mais uma 
forma de grandes empresas lucrarem? Alan está certo e todos os aficio-

1  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YJ3QWnWENNY. Acessado em: 
04/01/2021.

Felipe Radünz Krüger

Entre história e política:
uma leitura de história prática em V for Vendetta

CAPÍTULO V

https://www.youtube.com/watch?v=YJ3QWnWENNY
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nados por HQs estão vivendo em um mundo de negação? O objetivo 
geral desse breve artigo é refletir sobre a pertinência política e reflexiva 
de uma das obras de Moore. Meu objeto de análise será a Graphic Novel 
V for Vendetta, de Alan Moore e David Lloyd.  

V for Vendetta

A graphic novel V for Vendetta, de autoria de Alan Moore e David 
Lloyd, foi publicada pela primeira vez na Inglaterra, em 1982, e fina-
lizada, apenas em 1988, nos Estados Unidos da América, pela editora 
DC Comics. Na narrativa de V for Vendetta, a história ficcional começa 
no ano de 1997. Os autores trabalham com o conceito de distopia, 
no qual, após uma terceira guerra mundial com ampla utilização de 
armas nucleares, a Inglaterra, pano de fundo de toda a narrativa, está 
sendo controlada por um regime fascista, que acabou com os direitos 
civis, perseguiu as minorias raciais e sexuais, impôs a censura e reagiu, 
ferrenhamente, contra qualquer tentativa de questionamento de seus 
atos. Além disso, criou campos de concentração e implantou forças po-
liciais extremamente violentas. Destaco que uma característica sempre 
presente na obra é o controle da população através da tecnologia, no 
caso, as câmeras de vídeo. A inserção dessas na trama foi intencional, 
visto que a influência do romance “1984”, de George Orwell e de seu 
contexto de produção, é constante. 

Como um dos personagens principais, temos um homem com 
um passado obscuro, que passou por terríveis experiências nos campos 
de concentração, mas que conseguiu escapar, e busca sua vendetta (vin-
gança). O mascarado possui grande erudição, é capaz de citar diversos 
trechos de Shakespeare, tornando suas ações verdadeiramente teatrais. 
Somado a isso, possui conhecimento necessário para construir explo-
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sivos e, finalmente, é detentor de uma incrível habilidade com adagas. 
V parece ser uma mistura de Robin Hood, Guy Fawkes, Shakespeare e 
Proudhon. Não menos importante, a coprotagonista, Evey Hammond, 
que, em uma tentativa frustrada de prostituição, acaba sendo salva pelo 
protagonista e, então, inserida nos complexos planos do mesmo. 

Com o intuito de derrubar o governo fascista conhecido como 
Norsefire (Chama Nórdica), V se encarrega de destruir os principais 
símbolos de poder, no caso, prédios históricos, como o parlamento e a 
estátua da justiça acima do Old Bailey. Também, o protagonista elimina 
os responsáveis pelo campo de concentração de Larkhiil, onde ele se 
encontrava, dentre eles, todos os indivíduos que detinham importantes 
funções no campo e no Estado, unindo, assim, sua vendetta pessoal com 
a transformação da sociedade através do anarquismo.

Por uma história prática

Todo estudante de história, no início de sua graduação, é bom-
bardeado por questionamentos sobre a natureza e serventia do fazer 
historiográfico. As disciplinas estão orientadas, de tal modo que, muitas 
vezes, os conteúdos são apresentados como uma sequência cronológi-
ca de informações. Os discentes, simplesmente, absorvem informações 
sem reflexão sobre sua praticidade. Logo, construímos um exército de 
acadêmicos que são excelentes enciclopedistas, mas que preferem se 
manter à parte de discussões atuais. 

Entretanto, diversos historiadores se empenharam em descontruir 
a ideia de uma história objetiva e nacionalista. Esse tipo de narrativa 
ajudou a construir a noção de identidade, a qual foi entendida como a 
negação de outras identidades. E a história, como a narrativa de uma 
nação, foi representada desde suas origens até o presente, porém o mais 
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importante é que essa construção discursiva era feita como se a nação 
sempre tivesse existido (LORENZ, 2010, p. 79).

Somado a isso, ainda com Lorenz:

Eighth, a nation was usually represented as serving the 
cause of justice: ‘God is on our side’ held for each na-
tion. Many nations claimed a special relationship with 
God including a special ‘protective’ Christian mission 
vis-à-vis non-Christian ‘intruders’ – usually Muslims. 
Nationalism has therefore been plausibly interpreted 
as the nationalisation of Christianity. It would take the 
two world wars before the future turned into a serious 
problem for historians (LORENZ, 2010, p. 79). 2

De acordo com o autor, a história disciplinar e nacionalista auxi-
liou a levar a humanidade ao caos. Passamos por duas Guerras mun-
diais e uma série de genocídios. Entretanto, a partir da década de 1970, 
as concepções de identidade coletiva – de nação, etnia, classe, gênero 
e religião – sofreram fortes abalos e foram descontruídas e livradas do 
essencialismo. Não menos relevante, a própria ideia de História obje-
tiva caiu em descrédito. Posteriormente, a partir da década de 1990, 
surgiram novas visões de história no âmbito acadêmico – história global 
e história transnacional. Elementos que, segundo Lorenz, demonstram 
o desejo de transcender o Estado-nação (LORENZ, 2010, p. 80).

É valido ressaltar que, embora as críticas mais contundentes à his-
toriografia tradicional tenham ganhado força a partir de 1970, historia-
dores como Marc Bloch e Lucien Febvre já defendiam uma atuação do 

2  No século oito, uma nação era geralmente representada como servindo à causa da justiça: 
“Deus está do nosso lado” sustentado para cada nação. Muitas nações reivindicaram uma relação 
especial com Deus, incluindo uma missão cristã “protetora”, especial em relação aos “intrusos” 
não-cristãos – geralmente muçulmanos. O nacionalismo, portanto, foi plausivelmente interpre-
tado como a nacionalização do cristianismo. Isso conduziria as duas Guerras Mundiais antes que 
o futuro se transformasse em um sério problema para os historiadores (LORENZ, 2010, p. 79, 
tradução do autor).
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historiador em debates do seu tempo. Bloch, em sua obra A estranha der-
rota, dedica seus esforços aos motivos que levaram à rápida derrota dos 
franceses frente ao exército nazista. Essa obra pode ser vista como um ato 
de resistência intelectual, visto que foi escrita “no calor do momento” e o 
autor não se isenta de opinar sobre o período (BLOCH, 2013).     

Nessa perspectiva, Hayden White, importante teórico estaduni-
dense, chama atenção para o conceito de passado prático:

[…] the practical past” which is elaborated in the 
service of “the present”, is related to this present in a 
practical way, and from which, therefore, we can draw 
lessons and apply them to the present, to anticipate 
the future (or at least the proximate future) and provi-
de reasons, if not justification, for actions to be taken 
in the present on behalf of a future better than the 
current (WHITE, 2010,  p. 17).3

Logo, fica evidente que o autor defende uma postura atuante do 
intelectual em seu tempo. Os historiadores e intelectuais que lidam 
com o passado possuem uma tarefa ética de atuar em seu presente para 
construir um futuro melhor. White advoga que o practical past é com-
posto por memórias, ilusões, informações, atitudes e valores que indi-
víduos ou grupos defendem, da melhor forma possível, com intuito de 
justificar, criar um álibi ou elaborar ações a serem tomadas no presente 
(WHITE, 2010, p. 16). 

Além disso, White defende que o século XX foi capaz de propor-
cionar uma série de eventos extremos, os quais a narrativa histórica já 
não consegue contemplar em sua totalidade – nunca conseguiu. Por 

3  “[...] ‘o passado prático’ o qual é elaborado a serviço do ‘presente’ relaciona-se com este presen-
te de modo prático, e a partir disso, portanto, podemos aprender lições e aplicá-las no presente, 
para antecipar o futuro (ou pelo menos o futuro próximo) e fornecer razões, senão a justificação, 
para as ações a serem tomadas no presente em nome de um futuro melhor do que o atual” 
(WHITE, 2010, p. 17, tradução do autor).
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conseguinte, as propostas mais abertas e que fogem do rigor acadêmico 
têm maiores chances de aproximação com esse passado traumático. O 
autor acredita que se trata de modernist event – evento modernista:

[...] entre seus supostamente não inimagináveis, impen-
sáveis e inexprimíveis aspectos, o fenômeno do hitle-
rismo, a solução final, a guerra total, a contaminação 
nuclear, a fome em massa e o suicídio ecológico; um 
senso profundo de incapacidade para nossas ciências 
explicarem, controlarem ou conterem tais fatos; e uma 
crescente consciência da incapacidade de nossos modos 
tradicionais de representação até para descrevê-los ade-
quadamente. [...] O que tudo isso sugere é que os modos 
de representação modernistas podem oferecer possibili-
dades de representar a realidade de ambos, o Holocausto 
e sua experiência, que nenhuma outra versão de realismo 
poderia fazer (WHITE, 2006, p. 206).

Logo, o autor defende que propostas narrativas mais abertas po-
dem ser mais eficientes na representação de passados traumáticos. Nes-
sa perspectiva, a literatura, os filmes, as histórias em quadrinhos entre 
outras, podem apresentar novas perspectivas de análise sobre o passado.

Nesse sentido, V for Vendetta se enquadra em pontos cruciais para 
avanço das discussões historiográficas. Primeiro, trata-se de uma obra 
com um potencial crítico reflexivo considerável, a qual busca construir 
um futuro melhor que o se presente. Segundo, por ser um romance 
gráfico acaba fugindo dos padrões tradicionais de narrativa. 

Notas sobre o “triste presente” de Alan e David

Quando Alan Moore e David Lloyd começaram a esboçar a obra 
em questão, eles afirmaram “que queriam escrever sobre esse triste pre-
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sente”.4 O presente ao qual os autores referem-se está centrado na In-
glaterra da década de 1980. Durante esse período, o governo britânico 
estava nas mãos de Margareth Thatcher, a dama de ferro. 

A década de 1980 europeia é vista pelos historiadores como um pe-
ríodo de crises econômicas, com um elevado percentual de desemprego, 
mudanças nas esferas política e econômica. Hobsbawm afirma que “em 
alguns países desavisados, a crise [econômica] produziu um verdadeiro 
Holocausto industrial. A Grã-Bretanha perdeu 25% de sua indústria 
manufatureira em 1980- 4” (HOBSBAWN, 2010, p. 299). Somado a 
isso, a partir da década de 1980, as classes operárias industriais começa-
ram a declinar visivelmente (HOBSBAWN, 2010, p. 296).

Em 1979, foi eleito o governo Thatcher, o primeiro regime de um 
país de capitalismo avançado, empenhado em pôr em prática o progra-
ma neoliberal. E, em 1980, Ronald Reagan chegou à presidência dos 
Estados Unidos, implementando essa mesma prática naquele país. De 
acordo com Anderson, o modelo inglês foi o pioneiro e o mais puro dos 
regimes neoliberais. Dentre as características dos governos Thatcher, 
pode-se destacar: a redução drástica nos impostos sobre altos rendimen-
tos, abolição de controle sobre fluxos financeiros, criação de níveis de 
desemprego massivos, acabaram com as greves, criaram uma legislação 
antissindical, cortaram gastos sociais e, por fim, iniciaram um projeto 
de privatização (habitação pública, indústrias básicas como o aço, a ele-
tricidade, o petróleo, o gás e a água) (ANDERSON, 1995, p. 12).

A década de 1980 caracteriza-se como um período delicado no 
âmbito das relações internacionais. As potências – União Soviética e 
Estados Unidos – munidas de arsenais bélicos capazes de “pulverizar” 
uma boa parte do globo, não mantêm relações amigáveis entre si. Logo, 
esse conturbado relacionamento irá influenciar em diversos âmbitos da 

4  Disponível em: Artigo intitulado, “Por Trás do Sorriso Pintado” de Alan Moore, publicado 
pela primeira vez na revista Warrior nº 17, durante a publicação original de V for Vendetta, na 
Inglaterra.
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sociedade e da cultura, inclusive, na produção historiográfica e de HQs, 
focos do estudo aqui proposto.

Para E. P. Thompson, no artigo “Exterminismo e Guerra fria: o es-
tágio final da civilização”, a situação era muito frágil e o perigo iminente. 
A detonação poderia ser acionada por acidente, por erro de cálculo, pelo 
inchamento implacável da tecnologia armamentista, ou por um súbito 
jato quente de paixão ideológica (THOMPSON, 1985, p. 16). Nesse 
viés interpretativo, a situação promovia atitudes extremistas e pessimis-
tas, restando apenas a saída a partir da causa pacifista e a tentativa de se 
obter, pela reflexão, uma tomada de consciência sobre os fatos.

Thompson apresenta alguns dados sobre os arsenais bélicos que 
cada nação possuía durante a Guerra Fria: “Os arsenais rivais dos EUA 
e da URSS contavam com 6500 armas nucleares importantes em 1960; 
com 14200, em 1979; e, mesmo no esquema de jogo SALT II, chegarão 
a cerca de 24000 armas estratégicas em 1985” (THOMPSON, 1985, 
p. 21). Além dos dados que demonstram o crescimento vertiginoso do 
investimento em tecnologias de guerra, o autor acredita que as armas 
são coisas, pois elas e seus correspondentes sistemas de sustentação pa-
recem crescer com uma consonância própria, como se dotados de uma 
vontade independente.

Da mesma forma, a década de 1980 também foi questionadora do 
papel das mulheres na esfera social. De acordo com Hobsbawm, “Em 
1940, as mulheres casadas que viviam com os maridos e trabalhavam 
por salário somavam menos de 14% do total da população feminina 
dos EUA. Em 1980, eram mais da metade” (HOBSBAWM, 2010, p. 
304). Durante a década de 1980, o ensino superior já se definia comum 
entre moças e rapazes, em alguns países elas superavam o número de 
homens (HOBSBAWM, 2010, p. 305).

Huw Beynon concorda com Hobsbawm e acrescenta que:
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[...] Muitas das indústrias de serviço em expansão em-
pregavam mais mulheres do que homens, e isso in-
tensifica o sentido da transformação e da mudança. 
Entretanto, muitos desses serviços e empregos têm ca-
racterísticas que não deixam de ser familiares àquelas 
da manufatura. Em grandes hotéis, arrumadeiras são 
responsáveis por preparar a mesa para o café da ma-
nhã, almoço e jantar (BEYNON et al., 1997, p. 14).

Assim, o universo de trabalho das mulheres não se encontrava 
única e exclusivamente dentro da esfera familiar, mas era profunda-
mente questionado como ainda um espaço a ser legitimado, explorado 
na política, na literatura e nas manifestações artístico culturais. Segun-
do Hobsbawm:

[...] é provável que na década de 1970, e sobretudo na 
de 1980, uma forma política e ideologicamente menos 
específica de consciência feminina se espalhasse entre 
as massas do sexo (que as ideólogas agora insistiam que 
devia chamar-se “Gênero”), muito além de qualquer 
coisa alcançada pela primeira onda de feminismo. Na 
verdade, as mulheres como um grupo tornavam-se ago-
ra uma força política importante, como não eram antes 
(HOBSBAWM, 2010, p. 306).

De acordo com Vasconcelos, o movimento feminista promovido 
desde a década de 1960 ganhava um novo ímpeto. É importante res-
saltar a relevância da obra clássica Mística Feminina, de Bett Friedan, 
em 1963, na qual a autora denuncia as estratégias de dominação sob a 
mulher americana. Friedan defende que os anúncios de TV, escritores 
de revistas, especialistas em beleza e psiquiatras conspiravam para criar 
a imagem da mulher ideal satisfeita com o mundo doméstico, marido e 
filhos (VASCONCELOS, 2004, p. 93).
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A crítica na narrativa

Mesmo o leitor desavisado, ao iniciar a leitura da referida obra, 
pode observar que não se trata de uma produção meramente comercial. 
V for Vendetta aborda pontos cruciais das mudanças políticas econômi-
cas e culturais que ocorriam na Inglaterra da década de 1980. Moore 
e Lloyd não poupam esforços em suas críticas e não eximem ninguém. 
Nem mesmo o leitor. Todos parecem responsáveis pelos rumos que a 
sociedade estava tomando.

O clima internacional de gestação da obra é a Guerra Fria. A pos-
sibilidade de aniquilação mútua das duas maiores potências do globo, 
de fato, era uma possibilidade plausível. Os autores, na narrativa, ini-
ciam sua história após uma terceira guerra mundial com ampla utiliza-
ção de armamentos nucleares. Logo, eles buscavam a conscientização 
dos leitores para a possibilidade de um futuro nefasto.

Ademais, Thatcher deixava evidente suas características conserva-
doras e neoliberais. Conforme Naomi Klein, a primeira-ministra in-
glesa fazia elogios à forma como o ditador chileno, Augusto Pinochet 
implementava as reformas:

Quando Friedrich Hayek, o santo padroeiro da Escola 
de Chicago, voltou de uma visita do Chile, em 1981, 
estava tão impressionado com Augusto Pinochet e os 
garotos de Chicago que escreveu uma carta para sua 
amiga Margareth Thatcher, primeira-ministra britânica. 
Incentivou-a a utilizar aquele país sul-americano como 
exemplo para transformação da economia keynesiana da 
Grã-Bretanha. Mais tarde, Thatcher e Pinochet se torna-
riam grandes amigos, o que ela demonstrou ao visitar o 
velho general quando ele esteve em prisão domiciliar, na 
Inglaterra, sob acusação de genocídios, tortura e terro-
rismo (KLEIN, 2008, p. 159). 
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Nesse sentido, ocorre uma aproximação entre o neoliberalismo e 
políticas ditatoriais. Afinal, em uma ditadura, o diálogo não existe e as 
reformas podem ser realizadas sem “empecilhos” democráticos. Em V 
for vendetta, é possível observar a presença de um governo de matriz to-
talitária, o qual, controla toda a população e elimina qualquer opositor 
político. É notório que Thatcher invejava a velocidade de Pinochet ao 
implantar mudanças, como é possível observar no seguinte fragmento:

A primeira-ministra britânica estava bastante familiari-
zada com aquilo que denominou “o notável sucesso da 
economia chilena” e descreveu-o como “um admirável 
exemplo de reforma econômica com o qual temos inú-
meras lições pra aprender”. Apesar de sua admiração por 
Pinochet, quando Hayek lhe sugeriu que imitasse suas 
políticas de terapia de choque, Thatcher não se convenceu 
imediatamente. Em fevereiro de 1982, a primeira-minis-
tra explicou o problema numa carta particular a seu guru 
intelectual: “tenho certeza de que você vai concordar que, 
na Grã-Bretanha, com nossas instituições democráticas e 
a necessidade de um alto grau de consenso, as medidas 
adotadas no Chile são completamente inaceitáveis. Nossa 
reforma deve ser alinhada com nossas tradições e nossa 
constituição. Em alguns momentos, o processo pode pa-
recer dolorosamente lento” (KLEIN, 2008, p. 159). 

Os enfrentamentos entre população e polícia aparecem com 
frequência no último tomo da obra, mais especificamente, quando 
os planos de V parecem estar concretizando-se. O caráter reflexivo é 
constante nas páginas da distopia, uma vez que os autores mostraram 
seus medos frente às reformas conservadoras de Margareth Thatcher. 
Da mesma forma, apresentam o quão avassaladoras e violentas podem 
ser as reações da população em um levante. Nessa esteira, avaliamos 
que os autores não propõem uma saída fácil para a situação, mas uma 
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profunda reflexão, em que o leitor é levado a pensar sobre os horrores 
enfrentados durante um regime fascista e, também, sobre a violência a 
ser enfrentada pela população – em um possível e desejável – processo 
revolucionário. Ou seja, não existe uma saída fácil para a situação.

A distopia virou realidade, mas do outro lado do Atlântico

Não é novidade para ninguém o retorno de discursos conservado-
res. Ao redor do globo, observa-se o avanço de figuras públicas defen-
dendo valores que outrora eram considerados superados. Nos Estados 
Unidos da América, Donald Trump, no Brasil, Jair Bolsonaro, são li-
deranças que deixam claras suas visões de uma sociedade pautada em 
valores retrógrados e ultrapassados. Ademais, o estímulo à violência e 
ao ódio contra determinados grupos é recorrente em suas redes sociais, 
comícios e falas presidenciais. O mais inquietante e preocupante é jus-
tamente o alcance e aceitação de suas ideias. 

Entretanto, o que o Brasil bolsonarista tem a ver com V for Vende-
tta? A meu ver, tudo. Os maiores temores de Moore e Lloyd são visíveis 
no governo brasileiro. As pretensões autoritárias de Jair Bolsonaro são 
evidentes. Ademais, o mesmo elogia, constantemente, o período ditato-
rial brasileiro. Como se os elogios não bastassem, Bolsonaro afirma que 
o torturador, Carlos Brilhante Ustra é um herói nacional5. Ou seja, do 
ponto de vista político, o futuro é perturbador em terras tupiniquins.

Não menos importante, a postura machista e homofóbica do atual 
presidente se faz presente em toda a sua trajetória política. Saliento 
aqui, falas como: “Os gays não são semideuses. A maioria é fruto do 

5  Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/08/bolsonaro-chama-coro-
nel-ustra-de-heroi-nacional.ghtml. Acessado em: 04/01/2021.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/08/bolsonaro-chama-coronel-ustra-de-heroi-nacional.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/08/08/bolsonaro-chama-coronel-ustra-de-heroi-nacional.ghtml
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consumo de drogas”6; “Ela não merece (ser estuprada) porque ela é 
muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a 
estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar por-
que não merece”7; “Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não 
vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num 
acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter 
morrido mesmo”8.

Nem mesmo a liderança autoritária, criada pelos autores em sua 
distopia, pronunciou falas tão lamentáveis. Mas, na narrativa, os auto-
res criaram um governo que perseguia minorias étnicas e sexuais. Na 
ditadura de V for vendetta, essas minorias são levadas a campos de con-
centração. Essa foi a forma como os autores encontram de avisar sobre 
a possibilidade de um futuro sinistro. Não menos importante, a per-
sonagem Evey Hammond tem o papel mais importante da narrativa, 
visto que toda a história é pautada no seu desenvolvimento intelectual 
e crítico. Logo a mulher ocupa um espaço de liderança. 

Não é necessário entender de economia para notar semelhanças 
entre o modelo neoliberal adotado por Thatcher e o modelo vislum-
brado, em terras brasileiras, pelo ministro da economia de Jair Bol-
sonaro. Paulo Guedes, até o momento ministro da economia, com 
um histórico ligado ao neoliberalismo, haja vista, em seu passado, 
trabalhou na implantação de medidas neoliberais no Chile, duran-

6  Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/14/politica/1392402426_093148.
html. Acessado em: 06/01/2012.
7  Em dezembro de 2014, Bolsonaro ofende a deputada Mara do Rosário (PT-RS), sendo pos-
teriormente condenado a indenizar a petista. Em 2003, Bolsonaro já havia dito, em discurso na 
Câmara: “Eu falei que não ia estuprar você (Maria do Rosário) porque você não merece”. Dispo-
nível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-ma-
ria-do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html. Acessado em: 06/01/2021.
8  Em junho de 2011, durante uma entrevista à revista Playboy. Em 2017, ele volta a comentar 
o caso com a Veja. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-prefiro-
-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual,cf89cc00a90ea310VgnCLD200000bbcceb0aR-
CRD.html. Acessado em: 06/01/2021.

https://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/14/politica/1392402426_093148.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2014/02/14/politica/1392402426_093148.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual,cf89cc00a90ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual,cf89cc00a90ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/bolsonaro-prefiro-filho-morto-em-acidente-a-um-homossexual,cf89cc00a90ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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te a ditadura de Augusto Pinochet. A única coisa que ficou entre o 
avanço neoliberal de Guedes foi a pandemia do novo corona vírus 
(COVID-19). Mesmo a contragosto, o governo Bolsonaro, após der-
rotado no congresso, foi obrigado a pagar o auxílio emergencial aos 
brasileiros no valor de 600,00 reais.  

De forma geral, a história narrada na obra aqui analisada trata-se 
de uma defesa a razão e a ciência contra o obscurantismo ignorante 
e autoritário. As referências à cultura existem somente no refúgio do 
personagem principal, o qual representa a visão de mundo de Moore e 
Lloyd. Nessa concepção, a razão, as artes e a literatura estão associadas 
aos autores; em contrapartida, a perseguição, ignorância e barbárie es-
tão ligadas aos governos de Thatcher. 

Jair Messias Bolsonaro já é conhecido mundialmente por seu ne-
gacionismo científico e histórico. O primeiro, por defender tratamentos 
que não funcionam para a COVID-19 representado por medicamentos 
como a cloroquina e a negação da própria pandemia como “uma gripe-
zinha”. O segundo, como já foi citado, por defender a ditadura militar 
brasileira (1964-1985). O presidente elogia figuras que sabidamente 
cometeram crimes terríveis contra a humanidade.

No Brasil, as eleições aconteceram em 2018. Existiam treze can-
didatos ao cargo mais importante do país. O escolhido foi Jair Messias 
Bolsonaro (PSL). Acredito que a imagem abaixo proporcionará uma 
reflexão importante sobre o ocorrido: 
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Figura 1: “Quem os elegeu”. Fonte: MOORE, Alan; LLOYD, David. V de Vingan-
ça. Panini Comics, Edição Especial, 2006. p. 118.

Considerações Finais

Nesse breve artigo, busquei esboçar as principais características do 
contexto de produção da obra V for Vendetta. É evidente que diversos 
elementos não foram contemplados, aspectos característicos da produ-
ção historiográfica, já que trabalhamos com recortes específicos para 
fundamentar uma determinada posição intelectual. Quanto me referi 
ao contexto da década de 1980, salientei as reformas neoliberais im-
plantadas no contexto inglês e a possibilidade de aniquilação mundial 
através das armas nucleares. Não menos importante, explanei sobre a 
relação entre a obra V for Vendetta e os aspectos políticos econômicos e 
culturais que ecoam da década de 1980 até o presente.

Na introdução inseri alguns questionamentos sobre a relevância 
das histórias ligados ao mundo dos super-heróis e suas reverberações 
sociais. Sobre isso, concluo que, a obra aqui analisada, é singular no 
aspecto reflexivo e ela se distância – e muito – das produções atuais. V 



116

for Vendetta proporciona uma reflexão crítica e incômoda da história, 
do presente e de um futuro soturno.

Por fim, enfatizo a importância de uma historiografia ligada ao 
presente, às discussões políticas, sociais e econômicas. Os historiado-
res devem se inspirar em Alan Moore e David Lloyd. Os historiadores 
devem alertar a sociedade sobre um passado que ingenuamente parecia 
distante. Como brasileiro, historiador, defensor da ciência, da razão e da 
constituição reitero, V for Vendetta é, infelizmente, muito atual.  

Referências

ANDERSON, Perry. O Balanço do Neoliberalismo. In SADER, Emir & 
GENTILI, Pablo (org). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado de-
mocrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-23.

ANTUNES, Ricardo; BEYNON, Huw; MCILORY, John; RAMALHO, 
José Ricardo; RODRIGUES, Iram (Org). Neoliberalismo, Trabalho e Sin-
dicatos: Reestruturação produtiva na Inglaterra e no Brasil. 3 ed.ª. Boitempo 
editorial, 1997.

BLOCH, Marc. A estranha derrota. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor 
Ltda, 2013.

HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: breve histórico do século XX-1914-
1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

KLEIN, Naomi. A doutrina de choque: a ascensão do capitalismo desastre. 
Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 2008.

KRÜGER, Felipe. A construção histórica na graphic novel V for Vendetta: 
aspectos políticos, sociais e culturais na Inglaterra (1982-1988). Pelotas: UF-
PEL, 2017.

LORENZ, Chris. Unstuck in Time. Or: the sudden presence of the past. In: 
TILMANS, Karin; VREE, Frank van; WINTER, Jay (org.). Performing 
the Past: memory, history, and identity in Modern Europe. Amsterdam: Am-
sterdam University Press, 2010. p. 67-102. 



117

MOORE, Alan; LLOYD, David. V de Vingança. Panini Comics, Edição 
Especial, 2006.

ORWELL, George. 1984. 16ª ed. São Paulo. Editora Nacional. 1983.

THOMPSON, Edward Palmer. Notas sobre o exterminismo, o estágio final 
da civilização. In: THOMPSON, Edward Palmer. Exterminismo e Guerra 
Fria. São Paulo: Brasiliense, 1985.

VASCONCELOS, José Antônio. Identidades sociais e crise do conheci-
mento histórico nos Estados Unidos, décadas de 1960-1970. Revista Di-
mensões, nº 16. 2004. Disponível em: http://www.periodicos.ufes.br/di-
mensoes/article/view/2646

WHITE, Hayden. Enredo e verdade na escrita da história. In: MALER-
BA, Jurandir. A história escrita: teoria e história da historiografia. São Paulo: 
Contexto, p.191-210, 2006.

WHITE, Hayden. The Practical Past. HISTOREIN. v. 10, p. 10-19, 2010.

http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2646
http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/2646


119

Duas mulheres. Duas heroínas. Tão diferentes e, ao mesmo tempo, 
tão parecidas. Uma vem de outro planeta, é loira, de olhos claros, 

cabelos esvoaçantes, de porte físico imponente e com um semblante 
alegre e jovial. Esteticamente, ela atende a todos os padrões de beleza 
que se esperaria de uma celebridade da mídia e da televisão em sua 
época. Se não estivesse ocupada combatendo vilões e salvando pessoas, 
nossa heroína alienígena teria ótimas chances como atriz ou modelo de 
alguma marca de roupas famosa. Já a outra é do planeta terra, é uma 
mutante cujos poderes foram adquiridos por experimentos genéticos 
após um acidente. Ao contrário da primeira, nossa segunda heroína não 
faz o perfil de modelo ou atriz hollywoodiana. É uma garota esguia, de 
pele pálida, olhar cansado e expressão fechada. Utiliza quase sempre a 
mesma roupa. Fala palavrões, fuma e bebe em demasia. 

Uma é acanhada e discreta. A outra tem relacionamentos casuais e 
faz sexo com quem deseja, sem grandes preocupações com o que pensa-

Arantxa Sanches

A alienígena jornalista e a detetive mutante:
a mudança no paradigma das super-heroínas pós-anos 2000

CAPÍTULO VI
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rão a seu respeito, muitas vezes pagando o preço por isso. Uma trabalha 
como jornalista; quando o perigo está por perto ela veste seu uniforme, 
alça voo, resgata as pessoas do perigo, e volta ao trabalho como se nada 
tivesse acontecido. A outra tem uma agência de investigações, soluciona 
casos dos mais diversos (de pessoas desaparecidas a cônjuges traidores) 
sem nunca ocultar sua identidade – quando necessário, utiliza seus su-
perpoderes em público, pouco se importando com as opiniões – geral-
mente negativas – das pessoas ao redor. Uma, tem uma personalidade 
meiga, quase angelical. A outra é tudo menos isso. 

Entretanto, em meio a tantas diferenças, essas personagens pos-
suem certos aspectos em comum. Ambas voam, tem super força e são 
órfãs. Salvam o dia, resolvem os problemas de pessoas que só têm elas 
a quem recorrer. Derrotam vilões e malfeitores, enquanto tentam viver 
vidas relativamente “normais”. Sofrem estigmas sociais e, principalmen-
te, são – ou tentam ser, na medida do possível – mulheres modernas. 
As duas Super Heroínas são Supergirl e Jessica Jones. Personagens que, 
contraditoriamente, destoam e se assemelham de muitas maneiras.

As Super-Heroínas estão presentes em nossa cultura há décadas. 
Mulher Maravilha, Batgirl, Tempestade, Capitã Marvel, Feiticeira Es-
carlate, Jean Grey, Viúva Negra, Mulher Gavião, Promethea, Walkíria, 
Gamora, Vampira, Mulher Gato. No cinema, nas séries de TV e web-
séries, nos desenhos animados, jogos eletrônicos, e, notoriamente, nas 
histórias em quadrinhos, personagens femininas dotadas de capacidades 
extraordinárias são representadas, ora protagonistas ora como coadju-
vantes, na luta contra as forças do mal. Do nascimento dos quadrinhos 
de superaventura na década de 1930 aos nossos dias, elas enfrentaram 
todo o tipo de vilões que se pode imaginar: ladrões de banco, políticos 
corruptos, contrabandistas, ditadores sanguinários, a Alemanha nazista, 
o exército japonês, os comunistas, cientistas malucos, ameaças interga-
lácticas, e – talvez o vilão mais persistente de todos – o preconceito para 
com o gênero feminino. 
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Ainda que pertençam a uma mesma categoria e compartilhem 
muitas características, as Super-Heroínas carregam, cada uma a sua ma-
neira, as marcas de seu tempo – as expectativas, as tensões, as repressões, 
os fetiches e os ideais estéticos e de comportamento de algum momento 
particular da história humana. Assim, a história das super-heroínas e 
suas transformações com o passar das décadas dialoga fortemente com 
as histórias das mulheres e com a conquista de direitos e espaços antes 
relegados exclusivamente ao gênero masculino.

Por certo, é uma história que nos mostra – como propõe o fi-
lósofo estadunidense Douglas Kellner – que, por mais que a cultura 
da mídia promova, em grande parte, os interesses e ideias das classes 
que controlam os grandes conglomerados dos meios de comunicação, 
“seus produtores também participam dos conflitos sociais entre grupos 
concorrentes e veiculam posições conflitantes, promovendo às vezes 
forças de resistência e progresso” (KELLNER, 2001, p. 27). Isso não 
significa que muitas das narrativas de superaventura não reproduzam, 
de alguma forma, clichês sexistas, estereótipos de gênero, enfim, toda 
a sorte de imagens e enredos que colocam as mulheres – por vezes, as 
próprias heroínas – em situações conflitantes e bastante controversas. 
Mas sim, que “a cultura veiculada pela mídia não pode ser simples-
mente rejeitada como um instrumento banal da ideologia dominan-
te, mas deve ser interpretada e contextualizada de modos diferentes 
dentro da matriz dos discursos e das forças sociais concorrentes que a 
constituem” (KELLNER, 2001, p. 27).  

Vivemos em um mundo dominado pelas mídias, pelo entreteni-
mento e pela tecnologia digital. Hoje, mais do que nunca, a fantasia e 
a ficção participam de nossa vivência cotidiana, por meio do cinema, 
da televisão, dos serviços de streaming, e das redes sociais. Filmes de 
sucesso e episódios novos de séries famosas viram assuntos do momen-
to, inundando as plataformas digitais (facebook, instagram, twitter, 
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etc) com opiniões e críticas das mais diversas. Entender o papel que 
os super-heróis desempenham na cultura de consumo do século XXI é 
lançar luz sobre como estes modelos míticos – que, por vezes, se aproxi-
mam bastante dos “meros mortais” – inspiram pessoas, formam ideias e 
enaltecem determinados tipos de comportamento. 

Aos estudar as representações de heróis e heroínas que habitam 
no imaginário popular, tenham ele(a)s superpoderes ou não, podemos 
compreender melhor os modelos ideais, os mitos, os sonhos, enfim, as 
formas como os seres humanos imaginam, ficcionalizam e fabulam suas 
próprias percepções do mundo social. Neste sentido, a história das Su-
per-Heroínas não é apenas a história de uma categoria, dentre dezenas 
de outras, que compõe(m) a cultura da mídia; trata-se de uma histó-
ria de representações, indissociavelmente vinculadas a ideias, discursos, 
valores, percepções e fantasias – em sua maioria oriundos de mentes 
masculinas – produzidos acerca do feminino.

Jessica Jones e Supergirl

Este ensaio tem por objetivo lançar reflexões sobre duas Super-He-
roínas em particular, lançando questões a respeito da construção do fe-
minino na cultura midiática estadunidense pós anos 2000, salientando 
as rupturas e permanências destas personagens com relação aos modelos 
de Super-Heroínas que vigoraram no século XX. Especificamente, se-
rão analisadas 1) Supergirl, personagem originalmente criada por Otto 
Blinder e Al Plastino no fim de década de 1950 (“Action Comics” #252) 
e recentemente adaptada para a série de TV “Supergirl” (2015), desen-
volvida por Ali Adler, Greg Berlanti e Andrew Kreisberg; e 2) Jessica 
Jones, originária da série em quadrinhos “Alias” (2001 – 2003), de Brian 
Michael Bendis e Michael Gaydos, mais conhecida pela websérie “Jessica 
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Jones” (2015 – 2019), criada por Melissa Rosenberg, para a plataforma 
Netflix. Jessica Jones chama minha atenção por sua vestimenta fora do 
padrão, seu linguajar afiado, humor ácido, liberdade sexual, por ter trau-
mas reais – isto é, que condizem com as experiências de vida de muitas 
mulheres – temperamento complexo, e, principalmente, por sua capaci-
dade de salvar o dia a sua maneira – sem precisar da ajuda de terceiros. 

De certa forma, Jessica é mais “humana” que muitas mulheres re-
presentadas no universo da arte sequencial. Podemos considerá-la como 
uma subversão de valores normativos. Nas 28 edições de “Alias” (2001 
– 2003), Brian Michael Bendis (criador da série) e Michael Gaydos (de-
senhista) buscaram construir uma personagem que, mesmo dotada de 
superpoderes (força sobre-humana e capacidade de voar) fosse vítima 
dos mesmos problemas que acometem as mulheres da vida real, como o 
assédio sexual e a desvalorização de suas qualidades profissionais. Jessica 
Jones também se diferencia por sua vestimenta. Ao invés dos colantes, 
tradicionalmente destinados às Super-Heroínas, ela usa roupas simples, 
como jaqueta de couro, coturno, calça jeans e regata. 

Apesar de ter tido pouca repercussão no Brasil, “Alias” foi mui-
to bem recebida nos EUA, ganhando prêmios como o Comics Buyer’s 
Guide Award, na categoria de série em quadrinhos favorita (2003), e o 
Harvey Award, na categoria de melhor série inovadora (2002). Também 
recebeu duas indicações ao Eisner Awards em 2004, como melhor sé-
rie continuada e melhor história serializada. Mas o ponto central deste 
trabalho não é tanto a recepção, ou as opiniões da crítica especializada 
em relação à Jessica Jones, mas sim seu impacto no que concerne às 
representações das super-heroínas no século XXI.

Após o lançamento de “Alias”, personagens mais antigas como 
Supergirl e a Mulher Maravilha sofreram mudanças significativas. Em 
2005, a personagem Kara Zor-El (identidade secreta da Supergirl) res-
surge em sua própria série em HQ, após ter se sacrificado em um trá-
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gico episódio em que salva seu primo, o Superman – acontecimento 
retratado na edição nº 7 da revista “Crisis on Infinite Earths” (1985). 
Entre 1985 e 2005, a personagem fora, literalmente, apagada da histó-
ria. Por meio de um estranho arranjo de enredo, Kara deixou de exis-
tir completamente na trama, retornando repaginada em 2005. Agora, 
Kara não é mais uma coadjuvante em sua própria história e deixa de ser 
uma sombra do primo superpoderoso. 

Neste mesmo sentido, em 2015 é lançada a série de TV “Super-
girl”, que retoma muitos aspectos da história em quadrinhos. Kara é 
jornalista, super-heroína, mas também passa por alguns problemas que 
acometem as mulheres terráqueas. Por vezes chega atrasada no traba-
lho, sofre represálias de seus chefes, comete gafes em eventos sociais, 
tem problemas amorosos, mas, mesmo assim, consegue salvar o dia e 
combater os supervilões, conciliando sua vida social e uma longa jor-
nada de trabalho com sua vida secreta. O que torna a série tão peculiar 
é que – de maneira semelhante a Jessica Jones – a heroína não ocupa 
uma posição de alto status social; sua vida não é perfeita, nem no traba-
lho, nem em suas relações pessoais, mas ela consegue cumprir com suas 
obrigações de super-heroína com êxito. 

Kara e Jessica Jones não são heroínas convencionais. Estão longe 
de serem perfeitas, e isto é o que faz delas personagens tão relevantes 
para serem estudadas. O propósito desta pesquisa é estudar as persona-
gens mencionadas nos valendo dos discursos presentes em cada uma 
das HQs/séries selecionadas. Considero que alguns elementos são cru-
ciais para o entendimento dessas obras, dentre os quais destaco: 1) a 
representação corporal; 2) o figurino e 3) o contexto (cultural, social, 
ideológico e editorial) em que estas obras se inserem. 

Quais são as explicações possíveis para a grande virada nas repre-
sentações de certas super-heroína e, sobretudo, Kara e Jessica, ocorri-
da a partir dos anos 2000? Para Selma Oliveira, “os personagens das 
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HQ’s materializam representações que são constantemente retomadas, 
re-atualizadas e normatizadas sob a forma de um simples exercício de 
leitura (OLIVEIRA, 2007, p. 23). Em outras palavras, as releituras mo-
dernas de antigas super-heroínas constituem “um jogo de recriação no 
qual os autores se reapropriam de representações para construir uma 
forma de discurso aparentemente inédita, em que, a cada quadrinho, 
a interação da imagem com o texto institui modos de ser e de estar” 
(OLIVEIRA, 2007, p. 141). 

É sabido que mídias mais antigas dificilmente deixam de existir 
com o nascimento de novas formas de entretenimento, mesmo que 
percam espaço e deixem de produzir a mesma quantidade de lucro para 
seus produtores. Assim, o surgimento da TV a cabo, dos videogames, 
da internet, etc, não levou à extinção das histórias em quadrinhos. A 
arte sequencial sobrevive ainda hoje como um formato de grande cir-
culação e popularidade entre crianças, adolescentes e adultos. De tal 
forma, não há como pensar as mudanças nas representações de persona-
gens consagrados desta mídia – como, por exemplo, Mulher Maravilha 
e Supergirl – sem termos em mente o impacto das novas linguagens ar-
tísticas e a criação de novas personagens, advindas de novos paradigmas 
culturais, tendências e demandas de consumo. 

Uma hipótese possível é o crescimento do número de mulheres 
como produtoras de conteúdo para a indústria cultural – seja nas séries 
de TV, no cinema ou nos quadrinhos de super-heróis. Isto ocorre em 
paralelo com um maior consumo destas mídias por parte do público 
feminino e que não se trata de um consumo “passivo”, mas sim de um 
consumo crítico e exigente quanto às questões de representatividade. 
No Brasil, por exemplo, as mulheres atualmente somam 35% das pro-
fissionais quadrinistas. Dados apontam que nos EUA as mulheres já são 
46% do público consumidor de mídias1. 

1  Informações retiradas da matéria “Mulheres leem HQs tanto (ou mais) que  os homens”. Dis-
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Outra hipótese surge ao analisarmos que cada HQ foi criada com 
o ideal do que deveria ser passado às meninas e mulheres de determi-
nadas épocas. Sendo assim, nos anos 1990, novas referências estéticas e 
narrativas surgem no mercado pop, influenciadas fortemente pelo mo-
vimento cultural Girlpower2, criando um ambiente propício para que, 
nos próximos anos, fosse criada uma heroína que fugiria dos padrões já 
defasados e enfadonhos: Jessica Jones modifica por completo a ideia do 
que é ser uma Super-Heroína e nos mostra uma mulher mais real, mais 
humana e muito mais complexa. 

Mulheres e(m) Quadrinhos e 
as Pesquisas sobre Arte Sequencial na UFPEL

Na pesquisa em História, o debate acadêmico acerca das repre-
sentações do feminino nos quadrinhos – e no mundo pop em geral 
– é relativamente recente. O número de trabalhos voltados a este tema 
aumentou de forma significativa nos últimos quinze anos. Antes disso, 
a maioria das produções acadêmicas direcionadas às questões do femi-
nino nas mídias eram feitas por pesquisadores do gênero masculino. 
Considerando que a esmagadora maioria das super-heroínas foi criada 
para o público masculino, não é uma surpresa que em grande parte 
elas não condissessem com a realidade das mulheres, mas sim com as 
expectativas que o sexo masculino tinha acerca delas – como no caso de 
Marston, que ao criar a Mulher Maravilha dizia estar criando um ícone 
feminista, dotada de força e inteligência, para servir de exemplo para 
meninas e mulheres, mas sem deixar de lado sua sensualidade3. 

ponível em: < http://ladyscomics.com.br/mulheres-leem-hqs-tanto-ou-mais-que-os-homens >. 
Acessado em 20/01/2021.
2  Mais informações em ROXO, 2018.
3  Uma das melhores obras que tratam da (controversa) história da Mulher Maravilha e sua rela-

http://ladyscomics.com.br/mulheres-leem-hqs-tanto-ou-mais-que-os-homens
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Dentre as principais autoras com maior número textos públicos 
sobre o tema e mais citadas, estão: Natania Nogueira – que produziu 
onze artigos relacionados ao feminino nos quadrinhos; Daniela Marino 
– com dez artigos publicados, a maioria deles voltados à obra de Neil 
Gaiman; Kelli Carvalho Melo – com dois artigos científicos; e Selma 
Nunes de Oliveira – autora do livro Mulher ao Quadrado (2007), um 
referencial importante da área4. Há também a tese de doutorado de Bea-
triz da Costa Pan Chacon, intitulada A Mulher e a Mulher Maravilha: 
Uma Questão de História, Discurso e Poder (1941 – 2002), defendida 
no Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, no ano de 
2010, e a dissertação de mestrado de Laís Roxo Coutinho, GirlPower: 
A Representação do Feminino nos Quadrinho, defendida Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, em 2018.

É valido ressaltar que a Universidade Federal de Pelotas também 
possui histórico de pesquisas em mídias e histórias em quadrinhos. 
Dentre os pioneiros da área na UFPel menciono Luíz Carlos Coelho 
Feijó, que realizou a pesquisa Narrativa e Representação nos Quadrinhos: 
A Restauração Meiji (1868) nos Mangás, Mário Marcello Neto, com sua 
pesquisa O Medo do Invisível: O Terrorismo e o Temor Nuclear em Dese-
nhos Animados Estadunidenses (2001 – 2007), Felipe Krüger, com a dis-
sertação A Construção Histórica na Graphic Novel V for Vendetta: Aspectos 
Políticos, Sociais e Cultura na Inglaterra (1982 – 1988), Laura Giordani, 
com Cultura Visual e História: Conexões Entre o Quadro Independência 
ou Morte e a Graphic Novel Independência ou Mortos (Séculos XIX a XXI), 
Gustavo Silveira Ribeiro, Todo poder emana das mãos brancas: Discurso, 

ção com o autor, William Moulton Marston, é o livro “The Secret History of Wonder Woman”, de 
Jill Lepore, originalmente lançado em 2015, que chegou ao Brasil com o título “História Secreta 
da Mulher Maravilha” (2017).
4  Ressalto que Natania Nogueira e Daniela Marino também publicam matérias em páginas 
especializadas em cultura pop voltadas ao público feminino. Para conferir esses trabalhos, acessar 
os seguintes link: <http://minasnerds.com.br/2018/02/09/uma-nova-era-de-censura-nos-qua-
drinhos-parte-ii/ >; e < http://ladyscomics.com.br/quem-sao-as-ladies >. Ambos acessados em 
20/01/2021.

http://minasnerds.com.br/2018/02/09/uma-nova-era-de-censura-nos-quadrinhos-parte-ii/%20
http://minasnerds.com.br/2018/02/09/uma-nova-era-de-censura-nos-quadrinhos-parte-ii/%20
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raça e ideologia nos comic books da editora Timely (1939-1945). Além 
desses, destaco também os projetos de Caroline Atencio Medeiros Nu-
nes, Nós não nos submeteremos ao Xá nem ao Aiatolá: História e Relações 
de Gênero em Persépolis e Bordados (1978 – 1984), Mauricio da Cunha 
Albuquerque, Por trás da Capa e da Espada: o Neomedievalismo em Prín-
cipe Valente, de Hal Foster (1939 – 1940), Fábio Donato Ferreira, A 
Democratização do Riso: As Charges da Grande Imprensa na Reabertura 
Política (1979 – 1984), Artur Rodrigo Itaqui Lopes Filho, As Histórias 
em Quadrinhos como Representação Valorativa do Mundo Ideal, e Marco 
Antonio Correa Collares, Nas Fronteiras entre Civilização e Barbárie: As 
Narrativas dos Ciclos de Conan, de Robert Howard (2017). Neste senti-
do, também menciono os trabalhos que se encontram em andamento, 
como a dissertação de Lucas Marques Vilhena Mota, O Vagabundo e a 
Andorinha: Representações dos Samurais no Mangá Vagabond (defesa pre-
vista para 2020), e a tese de Doutorado de Márcia Tavares Chico, que 
trata das representações do feminino nos quadrinhos de Alan Moore, 
com previsão de defesa para o ano de 2023.

Por que devemos estudar as Mídias e o Entretenimento?

Eu só quero que vocês saibam que a Marvel sempre foi 
e sempre será um reflexo do mundo que vemos da nossa 
janela. Esse mundo pode mudar e evoluir, mas uma coisa 
que nunca irá mudar é o jeito que contamos nossas his-
tórias de heroísmo. Essas histórias têm espaço para todos, 
independentemente da sua raça, seu gênero, sua religião 
ou da cor da sua pele. As únicas coisas que não têm espaço 
aqui são o ódio e a intolerância. Esse homem do seu lado, 
ele é seu irmão. Aquela mulher ali, ela é sua irmã. E aque-
la criança passando… Quem sabe? Ela pode ter poderes 
proporcionais ao de uma aranha. Somos todos parte de 
uma grande família: a família humana (LEE, 2017).
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  Um ano antes de falecer, Stan Lee – provavelmente o nome mais 
conhecido quando se trata de histórias em quadrinhos e Super-Heróis 
– deixou registrado um vídeo em que faz um empolgante discurso sobre 
o que é a Marvel Comics. Acima, temos um trecho de sua fala, que foi 
divulgada no canal oficinal da empresa Marvel Entertainment com o 
título A Message from Stan Lee. 

As palavras do estimado escritor, produtor e quadrinista deixam 
claro seu posicionamento sobre qual o propósito das histórias de Su-
per-Herois: refletir as coisas que vemos, sentimos, presenciamos e vi-
venciamos no mundo real. A mensagem deixada por Lee, decerto uma 
das falas mais emocionantes feitas em seus últimos anos de vida, é de 
tolerância e de inclusão, como mostram os trechos em que o autor diz 
que “Essas histórias têm espaço para todos” e que “Somos todos parte 
de uma grande família”. Em uma matéria produzida para a página Mer-
cadizar (mercadizar.com), Isabella Botelho alega que havia um contexto 
para que Stan Lee fizesse esta fala, que “foi um tipo de resposta aos fãs 
que protestavam contra o crescente espaço dado a temas como inclusão 
e diversidade nos quadrinhos da editora”5 (BOTELHO, 2020). 

Isso nos leva ao último debate deste capítulo. Aqui, serei bem mais 
breve do que nos subcapítulos anteriores, pois a discussão que farei ago-
ra não é tão teórica, ou bibliográfica, quanto as anteriores. Portanto, os 
argumentos que se seguem daqui até o capítulo nº 2 consistem em opi-
niões, reflexões e posicionamentos meus – ainda que me apropriando 
de falas de outras pessoas – sobre o tópico que veremos a seguir.

Afinal, por que devemos estudar mídias e cultura pop? Entende-
mos que 1) ficção e realidade dialogam e se entrecruzam de diversas 
maneiras; 2) nossa realidade social, política, econômica, enfim, pode ser-

5  Matéria disponível em: <https://mercadizar.com/entretenimento/representatividade-nos-qua-
drinhos/>. Acessado em 20/01/2021.

https://mercadizar.com/entretenimento/representatividade-nos-quadrinhos/
https://mercadizar.com/entretenimento/representatividade-nos-quadrinhos/
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vir de inspiração para a produção de obras ficcionais, e o mesmo pode 
ocorrer em sentido inverso, de maneira que a ficção pode servir como 
modelo para ações e criações da vida real; 3) a ficção (assim como a pu-
blicidade e os meios de comunicação como um todo) opera por meio de 
representações que não devem ser entendidas como simples simulacros 
de nosso mundo; são construtos semânticos arraigados no imaginário e 
na práxis social – ou seja, que podem (re)produzir valores, preconceitos 
e juízos acerca daquilo que representam; e 4) tão importante quanto es-
tudar as representações de grupos sociais em um determinado contexto 
histórico, é entender a cultura dominante da época para assim captar os 
discursos que permeiam a confecção de uma obra, seja ela um filme, um 
quadrinho, um romance, uma série de TV, uma propaganda, ou qual-
quer outro material que seja de interesse do pesquisador.

Mas no que isso nos ajuda a entender as histórias em quadrinhos, 
e especificamente as produções Jessica Jones e Supergirl? Ora, a cultu-
ra pop nos permite conceber coisas que seriam mais difíceis (ou talvez 
impossíveis) de ser obtidas com fontes de maior prestígio. No caso da 
História, as fontes (ditas) “oficiais” – segundo os antigos paradigmas 
do positivismo e do historicismo rankeano – privilegia(va)m o campo 
da política, dando maior ênfase a grandes líderes e generais, deixando 
pouco espaço para explorar a dimensão cultural. A cultura de massa nos 
permite ir além. Por ser um meio voltado ao grande público e com vistas 
ao lucro, uma história quadrinhos (por exemplo) pode nos dizer muito 
mais sobre 1) como determinados grupos sociais são vistos (enaltecidos 
ou depreciados) pela maioria das pessoas; 2) quais são os medos e temo-
res coletivos de uma época em particular; 3) que modelos de conduta 
estão sendo disseminados pela população; 4) que valores ético-morais 
circulam na sociedade; 5) quem são os inimigos públicos de maior desta-
que; e, principalmente, 6) que noções de “bem” e “mal” – ambos escritos 
com aspas – estão sendo consumidas pelo grande público.
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Como afirma Iuri Reblin, “enquanto bens culturais, os super-heróis 
e as super-heroínas são fornecedores e fornecedoras de sentido. Traduzem 
um conjunto de valores que são expressos em suas falas e em suas ações”6 
(REBLIN, 2016). Não apenas as histórias de superaventura, mas tam-
bém a fantasia de época, a ficção científica – e por que não dizer as series 
de investigação policial, os filmes de terror, as releituras de contos infan-
tis, os desenhos animados, e tudo mais que caracteriza o universo pop – 
vêm ocupando cada vez mais o lugar de referência que antes era próprio 
“[d]as sagas bíblicas, [d]os mitos, […] [d]as estórias e [d]os causos que 
nossos avôs, nossas avós, partilharam, no sentido de fornecer exemplos 
de atitudes” (REBLIN, 2016)7 e princípios basilares, importantes para 
o aperfeiçoamento moral e para a construção do senso de coletividade. 
Assim, “os super-heróis e as super-heroínas hoje têm se tornado modelos 
de comportamento e expressão de nossos ideais e visões da realidade”8 
(REBLIN, 2016). “Seu papel” – conclui Reblin – “consiste em ser simul-
taneamente uma válvula de escape e um símbolo ora mais, ora menos 
difuso que pode orientar nosso caminhar”9 (REBLIN, 2016).

Isto nos leva diretamente ao tópico da representatividade – en-
tendida por mim como a qualidade daquilo que é capaz de represen-
tar respeitosamente e satisfazer os anseios de determinado grupo em se 
sentir devidamente representado numa narrativa ficcional, sem incorrer 
em estereótipos e clichês. Se os heróis e heroínas da cultura pop são ca-
pazes de inspirar pessoas, construindo valores e visões de mundo reais, 
é de suma importância que grupos desfavorecidos da sociedade (como 

6  Fonte: < http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-en-
tenda/>. Acessado em 20/01/2021.
7   Fonte: < http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-
-entenda/>. Acessado em 20/01/2021.
8  Fonte: < http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-en-
tenda/>. Acessado em 20/01/2021.
9  Fonte: < http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-en-
tenda/>. Acessado em 20/01/2021.

http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
http://minasnerds.com.br/2016/11/08/mulher-maravilha-e-icone-feminista-sim-entenda/
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mulheres, negros, indígenas, imigrantes, pessoas com deficiência, etc) 
tenham modelos em quem se inspirar.

Frequentemente, fãs mais antigos de certas franquias de Super-
-Herois costumam rejeitar mudanças em seus personagens favoritos, 
especialmente aquelas que atendem a uma agenda tida (depreciativa-
mente) como “politicamente correta”. Uma infinidade de casos ocor-
reram nos últimos anos, onde é possível perceber a reação, em grande 
parte negativo, do público “tradicional” com relação ao novo Thor e o 
novo Homem de Ferro (já que agora, na nova versão, ambos tem suas 
versões mulheres), ou mesmo com relação à sexualidade de persona-
gens antigos (vide Alan Scott, umas das identidades secretas do Laterna 
Verde, e Wolwerine na edição #10 da revista X-Treme X-Men, ambos 
representados em cenas homoafetivas). Por um lado, isto nos mostra 
que existe um grande conservadorismo (senão até reacionarismo) por 
parte de uma parcela substancial dos consumidores de quadrinhos. Por 
outro, é inegável que o universo das HQs, tanto em sua dimensão edi-
torial quanto ficcional, é um campo de disputa em que diferentes dis-
cursos buscam se validar e cooptar adeptos.

No que diz respeito às Super-Heroínas, devemos atentar para a 
pluralidade. Se existem muitas mulheres e formas de o ser, nada mais 
justo que existam muitos tipos de Super-Heroínas, dos mais variados ti-
pos, biótipos, etnias, nacionalidades; oriundas de todas as classes sociais; 
de beleza inigualável, fora dos padrões; bem humoradas, mal humora-
das; proativas, depressivas; brancas, negras, latinas, asiáticas, aboríge-
nes; heterossexuais, homossexuais; cisgêneras, transgêneras, com looks 
deslumbrantes, ou com roupas casuais; como penteados invejáveis, ou 
pouco se preocupando com a aparência; enfim, modelos que possam 
contemplar e, ao mesmo tempo, inspirar positivamente as mulheres. 
Como afirma Natania nogueira em uma passagem que ilustra muito 
bem nossa linha de raciocínio, “Uma menina pode se identificar com 
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a Mulher Maravilha por várias razões: por ela ser mais forte que os 
homens, por ela ser mais inteligente ou por ela ser mais bonita” (NO-
GUEIRA, 2008, p. 6). “Uma personagem de papel pode” – conclui a 
autora – “vir a ser o modelo, um mito, que irá guiar as ações de uma 
criança, que se tornará um adulto e que irá reproduzir de alguma forma 
estes valores (NOGUEIRA, 2008, p. 6). Argumento que não apenas 
contempla a discussão aqui realizada como, também, se mostra muito 
adequado para pensar a cultura pop nos nossos dias.

Referências

BEAUVOIR, Simone de. O Segundo sexo: A Experiência Vivida. Rio de 
Janeiro: Editora Difel, 1975.

HALL, Stuart. Cultura e Representação. Rio de Janeiro: Editora Apicuri, 
2016.

KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia – Estudos Culturais: Identidade 
Política entre o Moderno e o Pós-Moderno. Bauru: EDUSC, 2001. 

NOGUEIRA, Natania Aparecida da Silva. As Representações Femininas nas 
Histórias em Quadrinhos Norte-Americanas: June Tarpé Mills e sua Miss 
Fury (1941 – 1952). 2015. Dissertação (Mestrado em História) – Univer-
sidade Salgado de Oliveira, Niterói.

NOGUEIRA, Natania Aparecida da Silva. Representações Femininas nas 
Histórias em Quadrinhos: Da Ficção à Realidade. In: Fazendo Gênero – 
Corpo, Violência e Poder, nº 8, 2008. Florianópolis. Anais do 8º Encontro 
Fazendo Gênero – Corpo, Violência e poder. Florianópolis:_______, 2008, 
p. 1 – 7.

OLIVEIRA, Selma Regina Nunes. Mulher ao Quadrado: As Representa-
ções Femininas nos Quadrinhos Norte Americanos: Permanências e Res-
sonâncias. Brasília: EDUNB, 2007.

ROXO, Laïs Coutinho. Girlpower: A Representação do Feminino dos 



134

Quadrinhos. 2018. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.



135

A história do humor gráfico político no Brasil vem desde sua colo-
nização. Talvez o nome mais famoso seja de Angelo Agostini1; no 

final do século XIX o artista já usava as imagens e palavras para refletir 
sobre a sociedade que o cercava, mostrando personagens e situações da 
sua época, sempre com muita ironia. O político, no país, sempre foi 
motivo de piada através de cartum e charges. Aliás, a própria palavra 
charge vem do francês, que significa atacar, ou seja, sempre existe um 
alvo para a piada, e se esse alvo for uma pessoa pública, os desvios de 
conduta, por exemplo, aparecerão para todos os leitores que lerão o 
jornal no qual ela foi impressa.

Mesmo que charge, cartum e quadrinho estejam misturados no 
cenário artístico brasileiro, e seja difícil a separação desses estilos, preci-
samos fazer algumas diferenciações para que a visualização e justificati-

1  Artista ítalo-brasileiro, cartunista, ilustrador, crítico e desenhista no período do Segundo 
Reinado.

Fábio Donato Ferreira

Charges:
Comicidade e Política

CAPÍTULO VII
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vas deste trabalho sejam mais claras. Cartum, neologismo que Ziraldo2 
criou para a palavra estrangeira Cartoon, tem piadas mais universais, 
quase sempre quando contêm palavras elas acabam ficando na mar-
gem inferior do quadro, fazendo uma legenda (FONSECA, 1999). O 
cartum tem um caráter atemporal, a piada continua funcionando na 
maioria das vezes por décadas ou até centenas de anos. Já a charge, 
tende a falar e criticar de forma política e social, ela está vinculada a 
um período da história, uma sociedade, um comportamento, fazendo 
da charge um documento histórico, pois mostra estruturas sociais de 
determinado período. 

Desde o início, o quadrinho nacional ou independente sempre 
teve muita dificuldade para aparecer, excetuando-se a Turma da Mônica 
ou as versões nacionais (histórias criadas no Brasil) de personagens Dis-
ney, e de poucos outros, as coletâneas de quadrinhos nacionais sempre 
sofreram para sobreviver, por melhor que fossem. Os artistas brasileiros 
que trabalham com quadrinho dificilmente ficam apenas nessa área do 
humor gráfico, trabalhando também com charges políticas, caricaturas, 
ilustrações e tudo que seu campo artístico pode oferecer. Nunca foi 
uma profissão fácil para os brasileiros, além da disputa, existe muita 
desvalorização dos ilustradores, como pessoas que “apenas desenham”, 
desdenhando muitas vezes se é realmente uma profissão.

A representação

 A charge, junto à caricatura, talvez seja a forma mais “real” de se 
retratar uma pessoa, pois, diferente do retrato, que pode ser pintado 
por artistas muito talentosos, um quadro encomendado tem um peso 

2  Cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, desenhista, humoris-
ta, colunista e jornalista brasileiro. Criador de personagens famosos como O Menino Maluquinho.
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muito diferente por ser algo edificante, que nos mostra o lado ideali-
zado, como o retratado gostaria de ser visto e relembrado no futuro. 
Já a caricatura mostra como o sujeito é visto pelos outros, ou como o 
artista gostaria que fosse visto, é um humano falho, para o qual cômico, 
além de trazer os defeitos da pessoa, torna-a mais humana, justamente 
por esta imperfeição. No livro Caricatura – a imagem gráfica do humor 
(1999), de Joaquim Fonseca, tem uma designação bem explicativa:

 
A caricatura é a representação plástica ou gráfica de uma 
pessoa, tipo, ação ou ideia interpretada voluntariamente 
de forma distorcida sob seu aspecto ridículo ou grotes-
co. É um desenho que, pelo traço, pela seleção criteriosa 
de detalhes, acentua ou revela certos aspectos ridículos 
de uma pessoa ou de um fato. Na maioria dos casos, 
uma característica saliente é apanhada ou exagerada. 
Geralmente a caricatura é produzida tendo em vista a 
publicação e com destino a um público para quem o 
modelo original, pessoa ou acontecimento, é conhecido 
(FONSECA, 1999, p.13).

Do mesmo modo em que o alvo da piada precisa ser reconheci-
do pelo observador, ele precisa ter traços que rapidamente consigam 
remeter à imagem da figura pública, assim como um cartógrafo não 
precisa detalhar todo um terreno como suas montanhas árvores e todo 
o ambiente que o cerca, mostrando o caminho para o observante inte-
ressado, a charge precisa, em poucos traços, transmitir quem é a pessoa, 
principalmente quando ela não está representada apenas como uma ca-
ricatura, mas está em um contexto como é na charge, talvez com possí-
veis outros alvos conhecidos da população. Assim, muitos demonstram 
com maestria a arte da representação, quando esta falta, a charge ainda 
dá ao artista e ao público a chance de reconhecer o representado tam-
bém por alguma fala ou contexto escrito.
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O representado na charge não interage com o representador, ou 
seja, serve para ilustrar e simbolizar através da caricatura e de traços 
que se assemelham ao alvo escolhido, portanto, é uma opinião de um 
artista sobre determinado acontecimento do país ou mundo. “O char-
gista se apropria de uma personalidade pública ou de um fato politi-
camente relevante e os apresenta em suas próprias cores” (LIEBEL, 
2017, p. 87), misturando realidade e ficção. Poucas grandes figuras 
de relevância política ou social conseguiram escapar dos lápis afiados 
dos críticos, mesmo em tempos de ditadura civil-militar. Assim, dife-
rente do que Art Spiegelman diz sobre a validade das caricaturas de 
políticos, aqui temos algo que substituí e coloca em xeque qualquer 
expiração ou limite: a memória. As charges políticas que analiso são 
do dia a dia, produzidas por um ou mais artistas e muitas vezes fixadas 
em um acontecimento de apenas uma manchete. O humor gráfico, na 
grande maioria das vezes, não busca longevidade, embora haja casos 
de ilustrações centenárias que permeiam o estudo da caricatura e que 
exemplificam a ideia de perpetuação de ideais políticos. Em seguida, a 
imagem publicada em 1834, no jornal satírico La Caricature, feita pelo 
artista Honoré Daumier (Figura 1)3.

Daumier fez uma caricatura representando o rei Luís Felipe4, e 
acabou transformando eternamente a imagem do soberano com sua 
chacota. A charge traz algo do cotidiano, não tem a intenção de ser 
imortalizada, mas sem o seu contexto político ela perde completamen-
te o sentido, até o cômico presente nela se esvai sem o conhecimento 
prévio do observador. 

Mesmo em seus idos finais, regimes autoritários acabam por usar 
da força para punir seus adversários, vemos isso na França do século 
XIX ou no Brasil, na penúltima década do século XX. As proibições 

3  Caricaturista e ilustrador francês, pioneiro do naturalismo.
4  Último monarca francês pertencente às casas dinásticas.
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Figura 1: Rei Pêra, La Caricature, 1834. Fonte: https://www.metmuseum.org/toah/
works-of-art/41.16.1/. Acessado em: 22/11/2020.

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/41.16.1/
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/41.16.1/
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nunca impediram que a caricatura surgisse, possivelmente porque o riso 
provocado pelo que ela representa vá além de qualquer força política; 
o humor acaba sendo mais forte, e não só a caneta, mas o nanquim e o 
que mais o artista dispor, é mais forte que a espada.

Arma ferina e terrorista, a caricatura tem sido através 
da história, voz contundente e impiedosa que, mesmo 
sob as condições severas da censura, usando a linguagem 
metafórica, subversiva e velada da ironia, da sátira, os 
sarcasmos e do trocadilho, denuncia e reivindica os so-
frimentos dos oprimidos. A caricatura é, portanto, arma 
aguçada que o povo aplaude ao ver ridicularizadas nela 
a força, o despotismo, o autoritarismo, a intolerância e a 
injustiça (FONSECA, 1999, p.12).

Os indícios das imagens, não dão acesso ao mundo de determina-
da época, mas sim a visões contemporâneas daquele mundo, uma visão 
do camponês por um burguês, ou até mesmo de um rei visto como 
bufão para o mais crítico dos ilustradores. Somos totalmente depen-
dentes do contexto em que a imagem foi criada, é necessário ler nas 
entrelinhas, investigar o artista, o alvo da piada no caso das charges, e 
qual a função desta imagem na sociedade.

Em seu capítulo no livro Imagem em Debate (2011), Isaac Antônio 
Camargo5 nos apresenta uma extensão da representação, mas como a 
significação. A função simbólica que determinada ilustração tem é de 
mostrar algo que está fora da imagem, desta forma, nunca correspon-
dendo totalmente ao real, a simbologia representativa apenas remete 
algo que já conhecemos, ou até ilustra cenas de algo imaginário, mas 
que precisa se ancorar em algo presente no nosso referencial de mundo. 
Assim, o que está fora da imagem precisa automaticamente estar dentro 
da imagem; deve revelar algo mais do que o observador consegue notar 

5 Doutor em semiótica e comunicação e professor de artes.
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por ele mesmo, deste modo, entramos na significação. “Imagem é uma 
configuração visual de qualidades sensíveis capaz de produzir significa-
ção” (CAMARGO, 2011, p.211).

A caricatura de uma pessoa pública é capaz de remeter diversos 
sentimentos ao espectador, de graça, raiva ou até pena, dependendo do 
contexto que o artista gostaria de retratar e a mensagem que ele quer 
passar. Assim, o artista manipula seus instrumentos para nos remeter 
novamente ao que foi trazido de fora para dentro da imagem e nova-
mente para o lado exterior fazendo a significação, consequentemente 
o significante é a manifestação que ocorre em quem encara a repre-
sentação, seja ela uma charge, escultura seja pintura, ela carrega uma 
“existência acessível” para o observador.

O Cômico

O riso nada mais é do que um alívio de tensão, dá para imaginar 
o quanto uma figura autoritária deve então temê-lo, já que a mesma 
exige uma obediência sobre um indivíduo e um respeito dada a pre-
potência de tal poder, provocando o medo de represálias por parte dos 
subordinados. A risada é um produto da inteligência, o riso precisa de 
um grupo de pessoas para que ele surja em comunidade, mesma que 
imaginaria. O cômico tem uma função social, se uma pessoa está cor-
rendo e cai, a gente ri, pois caiu sem querer, pois não foi ágil, da mesma 
forma o exemplo pode vir tanto de escovarmos os dentes todos os dias, 
a ação não tem graça alguma, mas caso o creme dental for trocado por 
uma pomada, temos o hilário.

O cômico então poderia surgir em períodos de grande repressão 
como uma forma de crítica as autoridades, muito além do riso, a co-
micidade surgiria assim para que a mensagem fosse facilmente digerida 
pela população, que espera da charge algo engraçado.
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Se um macaco aparecer em determinada floresta que observamos, 
não significa o riso instantâneo do espectador, mas se o mesmo comer 
uma banana ou algo que nos relembre atitudes de algum indivíduo, aí 
sim, a graça aparece. Em desenhos de tom cômico, animais são vistos 
fazendo comentários sobre o mundo dos homens, ou até mesmo figuras 
políticas e públicas transmutadas em animais. Vamos à charge publi-
cada em 1983, também pelo mesmo periódico anterior, mas dessa vez 
ilustrada pelo artista Luiz Gê6 (Figura 2).

O cartum é uma piada com a dívida externa acumulada pelo país 
nos anos em que o exército esteve no poder. A águia-careca, símbolo 
dos Estados Unidos da América, presente em seu brasão, e no imagi-
nário popular como algo que inspira o orgulho soberano do país, ataca 
uma pequena ave, que pelo seu bico trata-se claramente de um papa-
gaio, que representa o Brasil7, ela tenta reverter o ataque, perguntando 
se a ave/nação aceita cheque para o pagamento da dívida. Assim como 
Henri Bergson8 nos diz que o cômico do animal vem quando uma ex-
pressão humana surge inesperadamente, a tentativa de barganha a qual 
a ave brasileira nos remete para além da cobrança ameaçadora dos esta-
dunidenses, ainda tínhamos a fala mansa do brasileiro, e seu jeitinho de 
tentar sair de enrascadas. 

O professor e jornalista, Paulo Ramos9, em seu livro Faces do Hu-
mor (2011), discorre sobre a importância da piada na sociedade, levan-
do em conta elementos importantes como o lugar, o momento em que 
ocorre, finalidade, suporte material (revista, diálogo, televisão), e o que 
ele chama de “parceiros coerentes”, que seria o interlocutor, definindo 

6  Luiz Geraldo Ferrari Martins, ilustrador brasileiro formado em arquitetura pela USP e pela 
Royal College of Art de Londres.
7  A representação do papagaio como uma ave brasileira no imaginário mundial pode se dar a 
ligação que Walt Disney fez com seu personagem brasileiro, o papagaio Zé Carioca em 1940.
8  Filosofo e diplomata francês, conhecido por seus ensaios sobre comportamento e memória.
9  Jornalista e professor universitário, especializado em quadrinhos.
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Figura 2: Pássaro. Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, n. 19.778, p.2, 28 de Mai. 1983.
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um papel importante para a situação comunicativa. A charge tem um 
pacto com o leitor, muitas vezes o humor não está tão explícito ou 
até não provoque o riso esperado, mas quando observamos a parte do 
jornal destinada à charge, procuramos a pessoa, ou até a crítica social 
que o artista tenta expor, na esperança de podermos rir de determinada 
situação. Desta forma, não rotulamos a charge, ela é “livre” pelo menos 
para o público, para seguir o caminho que considerar melhor e provo-
car o divertimento ou a reflexão. 

Ramos, volta à Antiguidade para buscar a origem do riso e do cô-
mico, mas se aprofunda mais no caráter reflexivo do humor, trazendo o 
estudo da comicidade por filósofos e grandes pensadores:

O riso surgiria a partir da mistura do prazer (o riso em 
si) com uma das dores da alma, a inveja (manifestado 
na pessoa que é o risível). É uma característica do espí-
rito que afasta os homens da razão, do conhecimento 
de si mesmos, e por isso, seriam prazeres falsos (RA-
MOS, 2011, p.37). 

Platão condena o cômico, pois este se afasta do raciocínio e da 
compreensão, sendo um falso prazer, não surgindo da arte ou do co-
nhecimento. A malícia estaria intrínseca ao riso e poderia conduzir o 
homem para longe do filosófico. Na Grécia Antiga, a tragédia era dos 
deuses e heróis e a comédia de reles seres humanos normais, o afasta-
mento do cômico faria bem para o homem.

A Idade Média entraria novamente aqui como uma era de serieda-
de; dentro da religião, os santos católicos, que são a inspiração e modelo 
para seguir o caminho dos céus, eram sempre retratados com serieda-
de. Segundo as sagradas escrituras, Jesus nunca demonstrou ter rido e, 
como meros seguidores da palavra, os homens deveriam manter a boa 
conduta e seguir os passos de Cristo. “A partir do século XIII, pequenas 
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histórias cômicas são inseridas nos sermões das pregações como estra-
tégia persuasiva, a exemplo do que defendiam Cícero e Quintiliano.” 
(RAMOS, 2011, p.38). Mantemos a ideia de que em boa parte do 
medievalismo o riso foi algo condenável e aos poucos foi sendo incluído 
como algo natural do ser humano. José Rivair Macedo cita em seu livro 
Riso, cultura e sociedade na Idade Média (2002) que no cristianismo o 
riso não era tão condenável assim, embora o papel do zombeteiro fosse 
algo relacionado ao diabo e houvesse mesmo riso no meio do catoli-
cismo e até do próprio Cristo - “Cristo era dotado da faculdade de rir 
[...] sem que necessariamente o tenha feito” (MACEDO, 2002, p. 69). 
Mesmo o pensamento mais antigo como o de Platão, segue a premissa 
parecida com a de Bergson, a ideia de superioridade, o filósofo grego 
condenava, mas o francês já não vê como algo impuro, e sim como 
parte do ser. É um alívio de tensões, o cômico é necessário.

Thomas Hobbes10, em sua obra O Leviatã, defende que o ser hu-
mano precisa de uma figura opressiva como um líder autoritário, para 
pôr um limite na natureza sádica dele. O homem ri dos outros, pois 
o homem é lobo do homem, e a censura a este riso em determinadas 
situações precisa ser imposta. Já para Kant11, tudo que causa uma risada 
alta, parte do absurdo, o termo é abrangente, desde uma situação estra-
nha até o caráter da vida e da sociedade (RAMOS, 2011, p.39).

O personagem é de extrema importância nas piadas, no Brasil te-
mos os estereótipos que mostram a premissa da anedota. Infelizmente 
eles trazem uma carga cultural de preconceito, a qual acaba se perpe-
tuando na sociedade através da chacota transmitida oralmente entre 
gerações. Um exemplo são os portugueses que em muitas piadas são 
vistos como ingênuos e até mesmo com baixo intelecto; assim, quando 
a história começa colocando o personagem como central logo em seu 

10  Matemático, teórico político e filósofo inglês.
11  Immanuel Kant, filósofo prussiano considerado o principal filósofo da era moderna.
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início, o receptor já espera um direcionamento da história, devido ao 
seu conhecimento prévio e seu preconceito geracional.

Da mesma forma podemos analisar os políticos das charges diárias 
de periódicos. Eles aparecem muitas vezes sem ser uma caricatura es-
pecífica, apenas com seus ternos e gravatas falando para o povo ou em 
reuniões de cúpula; o leitor identifica-o imediatamente e a piada sobre 
a situação do país e a incapacidade dos governantes já fica implícita ao 
lermos a premissa da charge ou o diálogo dos personagens.

A ideia de superioridade é mostrada ao leitor quase sempre na ilus-
tração destinada à chacota dos governantes, pois o leitor, ao reconhecer 
o deboche dos superiores, considera-se mais inteligente. Queremos cor-
rigir os defeitos de nossos políticos, como Bergson observa:

Mas por outro lado, mesmo no teatro, não é puro o pra-
zer de rir, isto é, não é um prazer exclusivamente estético e 
absolutamente desprendido. Mistura-se a ele uma segun-
da intenção que a sociedade tem em relação a nós quando 
nós mesmos não a temos. Insinua-se a intenção inconfes-
sada de humilhar, e com ela, certamente, de corrigir, pelo 
menos exteriormente (BERGSON, 1983, p.65).

Queremos o melhor para a população, rir de um superior em es-
cala política tem relação com tudo que foi estudado, é um alívio de 
tensão, assim como também é o ar de superioridade e no fundo algo a 
ser corrigido, o cômico vem da ideia de que o superior não sabe o quão 
ridícula é sua situação, e no fundo queremos corrigi-la, pois a chacota 
está presente em jornais de grande circulação. Por ser uma pessoa pú-
blica, seus erros também são públicos.

No Brasil, temos cargos políticos vestidos com uma “máscara da 
seriedade”, como diz Roberto Gomes12 em eu livro Crítica da Razão 
Tupiniquim (2008), o autor nos apresenta como a sociedade brasileira, 

12  Escritor brasileiro, vencedor do prêmio Jabuti Literário em 1982.
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por mais bem humorada que seja, mostra uma ritualização de seriedade 
que é imposta e levada a sério pela sociedade. Um exemplo é a postura 
do linguajar utilizado em um tribunal ou oratória que mostra o rigor 
da situação. O homem sério é bem visto pela população, como culto, 
o saber falar é muito valorizado na nossa sociedade, assim a seriedade 
chega ao poder:

Aliás, duas são as coisas que o homem sério faz ao chegar 
ao poder: instaura a censura e constrói suntuosos museus 
e teatros. E distribui prêmios literários. Isso só aparece-
rá contraditório se deixarmos de considerar que existem 
duas maneiras de aniquilar com o artista: censurando-o 
ou promovendo-o a uma espécie de ornamento social. 
E é assim que o homem sério exorciza aquilo que teme 
(GOMES, 2008, p.15).

Os “homens sérios” apresentados pelo autor encaixam perfeita-
mente aos conservadores que chegam ao poder e usam da censura para 
tentar acabar com o que consideram degradantes.

No dia a dia o brasileiro tem certa aversão ao formal: “Um tra-
ço básico do humor brasileiro e, portanto, da sabedoria do brasileiro 
é desestruturar qualquer pomposidade, desarmando as tentativas de 
empostação” (GOMES, p.17). Na terra onde a maioria dos estados 
tem o calor como temperatura anual, usar terno e gravata vira quase 
uma afronta ao “natural” do brasileiro. Isso faz com que a seriedade 
se distancie ainda mais no brasileiro comum, e políticos, empresários, 
advogados mostrem seu ar de homem sério através da vestimenta, se 
“o hábito faz o monge”, no Brasil temos líderes que deixaram a farda 
militar de lado para usar a roupagem que consideram ideal para o car-
go. A charge escolhida para essa representação é da revista Chiclete com 
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Banana publicada na década de 80, chefiada por Angeli13, que desenha 
a maioria das tirinhas, mas com colaboração de Glauco, Laerte, Luiz 
Gê e amigos próximos. Nela vemos o político engravatado, deixando 
sua fala de lado para que parentes que o conhecem bem, digam o que 
acham dele. O humor da expectativa/realidade traz a leveza da charge e 
o deboche ao “homem sério”.

Dificilmente ligamos o riso a pessoas vestidas seriamente, elas têm 
um ar de importância muito grande para dar-se ao luxo a risada, isso 
inclui seguranças de locais reservados que talvez seja a ideia mais visce-
ral do “homem sério”.

Charges e resistências no Brasil

A charge política é uma linguagem de fácil acesso, para conseguir 
falar com o maior público possível. Muitas vezes a imagem é o primeiro 
elemento que nos chama atenção em um jornal ou revista, além do 
título destacado. Assim, o cartum político é muito visado, pois além 
da crítica social e política que ele carrega, existe a expectativa de riso 
que será entregue ao público, que vê o desenho já uma crítica mordaz 
que será destinada ao alvo que necessariamente o leitor não conseguiria 
atingir devido a sua importância. Existindo um alvo, seja ele um políti-
co popular, líder de exército ou celebridade; além dos eventos sociais e 
políticos que ocorrem no país.

Como dito anteriormente, não existe muita discussão sobre o que 
é charge, cartum, desenho de humor ou tira cômica. Os quatro tipos 
de representação do desenho são destinados a mesma área específica 
do jornal, e cabe ao leitor saber como fazer a leitura. A charge, tem sua 

13  Chargista e ilustrador brasileiro, conhecido pelo seu trabalho tanto em quadrinhos quanto 
em charges políticas.
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Figura 3: Familiares. Fonte: Antologia Chiclete com Banana, São Paulo, n. 5, p.32, Abr. 2008.
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origem em paralelo com a imprensa, então, quando a mesma surge no 
país, temos os desenhos chegando em nossas terras também. 

O período colonial do Brasil, mesmo privado da imprensa, exis-
tiam formas culturais que em sua raiz seriam o embrião da ideia da 
charge [...] formas de expressão do povo nas festas de carnaval, bum-
ba-meu-boi, malhação do Judas, e através de bonecos e fantasias que 
satirizavam pessoas e costumes da época. (FONSECA, 1999). Ainda 
no século XIX temos as primeiras caricaturas, como a de Manuel de 
Araújo Porto-Alegre14 (1806-1879), e em seguida do já mencionado, 
Angelo Agostini com a Revista Ilustrada (1876)15, esse primeiro perío-
do do humor gráfico brasileiro, mostra a charge e cartum, a primeira 
possuí um título ou uma legenda abaixo da ilustração, já o cartum não 
necessariamente precisa da escrita para colaborar no entendimento da 
mensagem que o Artista quer passar.

Angelo Agostini no apresenta na charge acima (Figura 4), uma 
criança enforca o “judas” no dia destinado para tal cerimonia16, mas o 
personagem enforcado tem a palavra “escravagista” no peito, justamen-
te pela Lei Áurea17 que estava para sair e os ideais anti-escravagistas que 
circulavam pelo país. Na ilustração, a legenda diz: “Hoje é o dia em 
que os moleques enforcam o judas, sejamos moleques! Enforquemos, 
também, a mais hedionda das nossas instituições, representada por um 
capitão do matto.” Mostra a posição do periódico e do artista e funda-
dor da revista ao cenário político e social do período. 

Agostini também já utilizava artes sequenciais em alguns de seus 
trabalhos como histórias do personagem Nhô Quim e o Zé Caipora, 
muito antes da popularização das comics americanas e bandas desenha-

14  Escritor do romantismo, político, pintor, jornalista e cartunista.
15  Publicação satírica, política, abolicionista e republicana brasileira
16  É tradição em alguns lugares, que no Sábado de Aleluia, imagens que simbolizam Judas Isca-
riotes sejam enforcadas e destruídas.
17  Lei que concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil em 1888.
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Figura 4: Judas. Fonte: Revista Ilustrada, Rio de Janeiro, n. 491, p.8, 31 de Mar. 1888.
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das europeias. Embora não tenha os elementos hoje importantes para 
o estilo, como balões de fala e pensamento, ainda é uma linguagem 
pioneira na cena de humor gráfico.

No século XX temos o surgimento de outras revistas de humor 
que trabalham principalmente com o humor político, entre elas temos: 
O Malho (1902), Kosmos (1904), Fon-Fon! (1907) e Careta (1908). Es-
ses periódicos apresentaram uma grande gama de artistas para o públi-
co, desenhistas que já influenciados pelos pioneiros das caricaturas, já 
traziam seu próprio traço, que se mostraria diferente da geração ante-
rior. Com a ditadura do Estado Novo (1937)18, a censura a imprensa 
temos um hiato nas caricaturas, que só voltariam na década de 40, com 
o retorno da democracia (FONSECA, 1999).

Novamente (Figura 5) a ideia do Dia de Malhação do Judas, ou 
Sábado de Aleluia é utilizado como forma de identificação com o coti-
diano do leitor. Na charge de Théo19, mostra os principais problemas do 
governo do presidente Eurico Dutra, Correia e Castro, que na condição 
de ministro da Fazenda (1946-1949), abre a economia nacional aos 
capitais estrangeiros, aparece com o seu “judas” que seria a inflação. A 
legenda da charge diz: “O meu judas eu queimei na época da semana 
santa, mas os seu você poderá malhá-los durante o ano inteiro”. Um 
personagem com a foice e o martelo, simboliza a ascenção do comunis-
mo. No mesmo mês que a charge foi publicada, foi cassada o registro 
eleitoral do PCB. (LEMOS, 2002).

O semanário Pasquim20, chegou às bancas em 1969, com cola-
boração de artistas gráficos como Henfil, Ziraldo, Millôr, Claudius e 

18  Conduzido pelo nacionalismo e autoritarismo, o Estado Novo foi um regime político instau-
rado por Getúlio Vargas de 1937 a 1946.
19  Pseudônimo do baiano Djalma Pires Ferreira, chargista e caricaturista que trabalhou em 
diversas revistas humorísticas deste período.
20  Foi um semanário alternativo brasileiro que foi publicado de 1969 até 1991, foi importante 
no cenário de contracultura e um opositor ferrenho da ditadura civil-militar.
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Figura 5: Inflação. Fonte: Careta, Rio de Janeiro, n. 2028, p.1, 10 de Mai. 1947.
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Jaguar. Criticava o dia a dia da população em período da ditadura ci-
vil-militar, a censura era severa com esse jornal, coisa que nunca abalou 
o seu senso crítico, e sempre manteve um grande sucesso. A charge “O 
Grito” foi publicada no dia 10 de novembro de 1970. Homenageando 
o famoso quadro do Grito do Ipiranga, pintado por Pedro Américo, 
Jaguar adiciona um balão de fala que sai de Dom Pedro I com a frase 
“Eu quero Mocotó”, música que fazia sucesso no momento, feita por 
Jorge Ben e tocada pelo Trio Mocotó.

Nos dias seguintes, onze jornalistas do Pasquim foram presos por 
dois meses, o periódico não se abalou, e em suas próximas edições, 
anunciou que uma “forte gripe” assolou seus colaboradores, mas que 
logo as coisas voltariam ao normal. A “gripe do Pasquim”, é até hoje 
considerada uma marca do bom humor contra a censura da ditadura 
civil-militar brasileira.

Com a abertura política, novos rumos também surgem para as 
charges. Depois de 21 anos de ditadura, um civil é cotado para ser pre-
sidente, os movimentos das Diretas Já21 percorria pelo país, isso refletia 
nos ânimos dos brasileiros e também dos chargistas que, agora com a 
cesura prévia “terminada”, mostravam de diversas formas como a ansie-
dade tomava conta. O periódico Folha de S. Paulo22, apoiou a ditadura 
civil-militar brasileira desde seu início, mas com o passar dos anos, as 
charges não deixavam de mostrar e criticar o governo, mesmo que de 
forma mais sucinta e indireta. 

Nos anos 80, Angeli já era presente e reconhecido por seu 
traço. Nas charges seguintes, apresente seu personagem Ader-
bal Brasil, um sujeito simples que representa o brasileiro meio 
e seus temores e paranoias sobre a situação em que o país passa.  

21  O movimento político iniciado em maio de 1983, pedindo por eleições diretas para presiden-
te, mobilizou muitas pessoas por todo território nacional.
22  Jornal brasileiro editado na cidade de São Paulo desde 1921 e maior jornal em circulação do 
Brasil.
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Figura 6: Mocotó. Fonte: O Pasquim, Rio de Janeiro, n. 72, p.14, 10 de Nov. 1970.
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Podemos colocar os quadrinhos como um segmento da charge política, 
já que as gerações de artistas colocando suas referências e cada vez mais 
tirinhas são vistas. Angeli ainda tenta ser mais didático com o leitor, 
mostrando com números no canto do quadro (Figura 7), a ordem de 
leitura da charge. Nela vemos que o personagem briga em frente ao es-
pelho, como se suas angústias internas, o reflexo, que ao mesmo tempo 
mostra que está em um periódico importante, e que por este motivo 
não pode ser polêmico e ir contra o representante civil do governo mili-
tar, que seria José Sarney, para o descontentamento de Aderbal.

Na outra charge (Figura 8), publicada no dia seguinte, ainda ve-
mos o mesmo personagem, Angeli espera que o leitor continue acom-
panhando e colaborando com a ideia de narrativa que as histórias em 
quadrinhos prezam. Na charge, o espelho mostra o receio que parte da 
população tinha com a reabertura política, medo de um novo golpe 
caso houvesse eleições diretas e medo dos protestos que inflamavam as 
ruas. Mas Aderbal, mostrando as convicções do próprio autor, quebra 
o espelho em protesto, e ele lamenta e sente saudades de tempos de 
repressão e nacionalismo exacerbado.
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Figura 7: Aderbal1. Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, n. 20.235, p.2, 27 de Ago. 1984.
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Figura 8: Aderbal2. Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, n. 20.236, p.2, 28 de Ago. 1984.
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Considerações Finais

Contestar a sociedade e o poder está na raiz da charge política. 
Mesmo que a ilustração não retrate o pensamento geral do periódi-
co em que foi publicada, as críticas e brincadeiras acabam aparecendo 
mesmo que de forma mais branda. Através de referências ao cotidiano, 
os artistas fazem uma reflexão social, e deixam sua mensagem não só 
para o período em que foram publicadas, mas inspirações para gerações 
futuras de chargistas, escritores, diretores, e outros artistas que se preo-
cupam com o engajamento social.

Mesmo com a censura que sempre ocorreu desde os primórdios 
do humor gráfico, charges vem cumprindo o seu papel no debate po-
lítico. Um jogo de forças acontece entre os governantes e esse tipo de 
crítica, muitas vezes de forma democrática, mas também de maneira 
descompassada, como o que ocorreu em 2020 com a charge do artista 
Aroeira23. A Lei de Segurança Nacional (LSN), promulgada na época 
da ditadura civil-militar, foi acionada pela utilização de uma suástica 
na representação ao presidente vigente. A lei já foi utilizada antes para 
investigações e ataques à democracia, mas nunca em algo tão simples. 
Isso mostra apenas a força que a charge tem até os dias de hoje, chargis-
tas estão acostumados com processos e censuras, o humor ainda é uma 
grande forma de afronta ao status quo.

Ao menos o humor gráfico consegue manter uma postura de con-
testação diante de tudo, o brasileiro consegue rir de si mesmo, não 
importando a calamidade da situação. Com bom humor, seguiremos 
esperançosos pelo futuro do país, esperando que tudo melhore, afinal, 
como diz Angeli na introdução do primeiro número da sua revista 
Chiclete com Banana, o chargista quer apenas uma coisa: “Apenas be-
liscar a bunda do ser humano para ver se a besta acorda” (ANGELI, 

23 Chargista brasileiro, trabalhou para jornais do Rio de Janeiro como O Globo e O Dia.



160

Revista Chiclete com Banana, nº1, 1985, p. 04). Que a besta que é o 
ser humano tenha finalmente acordado, nem que seja para entender a 
piada da tira de jornal.
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Hobsbawm em seu livro Tempos Fraturados (2013), além de realizar 
importantes reflexões sobre os meios de comunicação, apresen-

ta um capítulo dedicado aos cowboys. O autor os denomina de “mito 
moderno”, pois em sua concepção, o imaginário destes personagens 
remetem à elementos básicos da mitologia norte-americana, sendo os 
cowboys a encarnação destes ideais. Mas, por que estamos falando destes 
indivíduos se o título deixa claro que o foco são os samurais?

A resposta é simples, pois cowboys e samurais possuem diversas 
semelhanças em suas representações. Uma pista para chegar nesta con-
clusão é a relação entre cowboys e samurais no cinema, pois os filmes 
dos gêneros Western1 e Chanbara2 compartilham semelhanças nas re-

1  Western ou Faroeste é um gênero que traz em sua temática o Velho-Oeste Estadunidense, 
com todos os seus elementos característicos, tais como: os cowboys, cidades distantes, populações 
indígenas (majoritariamente tratadas de forma pejorativa), foras da lei, duelos etc. O gênero não 
se limita ao cinema, podendo aparecer em quadrinhos, música, literatura, séries de televisão e 
jogos eletrônicos.
2  O Chanbara, as vezes também conhecido como cinema samurai, é um gênero de filmes que 
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presentações de seus personagens, assim como, influenciaram-se. Um 
exemplo de como esses gêneros fílmicos se influenciaram são os filmes 
Shichinin no Samurai (Os Sete Samurais) de Akira Kurosawa e The Mag-
nificent Seven (Sete Homens e Um Destino) de John Struges. 

O longa de Kurosawa foi lançado em 1954 e tornou-se um clás-
sico do cinema samurai, possuindo influências em diversas mídias, tais 
como o recente jogo eletrônico Ghost of Tsushima. O filme americano 
foi lançado seis anos depois (1960) e readaptava a narrativa de Kuro-
sawa para um novo cenário: O velho-oeste. É relevante pontuar que os 
dois filmes apresentam seus protagonistas como indivíduos de boa ín-
dole que, mesmo com discordâncias, aceitam receber pouco para ajudar 
as pessoas em uma missão dificílima.

Essas semelhanças e influências no cinema também dialogam com 
o proposto por Hobsbawm, pois samurais e cowboys podem ser inter-
pretados como “mitos modernos” e são recipientes para diversos discur-
sos. Segundo Rankin-Brown e Brown Jr:

A imagem de um ser fisicamente, intelectual e moral-
mente superior – na forma de um guerreiro samurai 
como representante da identidade japonesa – foi forte-
mente inculcada não apenas na cultura e sociedade ja-
ponesas, mas também nas crenças ocidentais (RANKIN-
-BROWN; BROWN JR, 2012, p. 78, tradução nossa).3

Rankin-Brown e Brown Jr complementam suas proposições refle-
tindo que:

tem como temática central os duelos entre espadachins. Assim como o Western, o cinema foi de 
grande relevância para sua popularização, inclusive no Ocidente.
3  No original: The image of a physically, intellectually, and morally superior being – in the form 
of a samurai warrior as a representative of Japanese identity – was strongly inculcated in not only 
Japanese culture and society, but in Western beliefs as well  
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Essa ideia, abraçada por muitos japoneses que ansiam 
por um renascimento de antigas tradições, muitas vezes 
proporcionou uma visão romantizada dos ideais samu-
rais: “Talvez o elemento mais romantizado dos samurais, 
na cultura popular, seja sua estrita adesão a um código 
moral enraizado em princípios de honra, lealdade, de-
voção e prática de artes marciais.” Uma razão chave para 
esses estereótipos romantizados pode ser tornar um sen-
timento de orgulho e nacionalismo para a corrente. Acre-
ditar que os ideais de um país são baseados em códigos 
honrosos é fundamental para estabelecer uma identidade 
nacional positiva e, por extensão no Japão, uma identi-
dade pessoal. O mangá tem um papel nisso (RANKIN-
-BROWN; BROWN JR, 2012, p. 80, tradução nossa).4

O pensamento dos autores está em sinergia com as ideias de Hobs-
bawm, nos ajudando a compreender como os samurais podem ser utili-
zados como representações de elementos engrandecedores e valorizados 
dentro da sociedade japonesa e, por consequência, “exportado” para o 
Ocidente. Além disso, Rankin-Brown e Brown Jr explicitam a impor-
tância do mangá neste processo de (re)construção das representações 
dos samurais; a seguir iremos apresentar reflexões que nos auxiliam a 
compreender a tríade de conceitos (mídia, representação e imaginário) 
utilizados na discussão teórica deste trabalho.

4  No original: This idea, embraced by many Japanese who yearn for a revival of old traditions, 
has often provided a romanticized vision of samurai ideals: “Perhaps the most romanticized 
element of the samurai in popular culture is their strict adherence to a code of morals rooted in 
principles of honor, loyalty, devotion, and martial arts practice.” A key reason for these roman-
ticized stereotypes could be to render a sense of pride and nationalism to the current. Believing 
that the ideals of one’s country are based on honorable codes is key to establishing a positive 
national identity and, by extension in Japan, a personal identity. Manga plays a role in this.
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Recorte teórico

Nossa base teórica firma-se em três conceitos, sendo eles: ima-
ginário, representação e mídia. Dentre estes, em nossa interpretação, 
o conceito de imaginário deve ser considerado como o guarda-chuva, 
pois a partir de sua compreensão conseguimos delimitar os outros dois. 
A partir desta hierarquia, proposta em nossa concepção, gostaríamos 
de iniciar nossas reflexões teóricas a partir do conceito de imaginário.

A palavra imaginário, em primeiro momento, nos faz pensar em 
imaginação, algo que não tenha relação com o real ou até mesmo algo 
fantasioso, tal como exposto por Pesavento (1995). Essa ideia não é 
totalmente errada, pois o imaginário está ligado diretamente a imagi-
nação, mas não se limita a isso. Outro elemento que vale ser pontua-
do é não tratar a imaginação como algo inferior a racionalidade, pois 
como Ruiz afirma:

A imaginação e o imaginário constituem dimensões an-
tropológicas e sociais que interagem com a racionalidade 
de forma necessária. Racionalidade e imaginação estão 
implicadas numa tensão permanente. Não há raciona-
lidade, nem ciência ou tecnologia fora da imaginação, 
assim como não existe a imaginação fora da dimensão 
racional (RUIZ, 2003, p. 32).

Assim como proposto por Ruiz, o imaginário existe e funciona 
dentro da dualidade entre o racional e a imaginação. Estas ponderações 
estão presentes nas noções que temos do conceito de imaginário. Sen-
do que estas noções ocorrem em formas de metáforas, um exemplo é 
vislumbrar o imaginário como uma grande nuvem, um reservatório de 
conteúdos do passado, presente e futuro (CAPPELLARI, 2007). Porém, 
limitar o imaginário a função de reservatório pode nos fazer pensar que o 
mesmo apenas recebe estas informações e não interage com a realidade.
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Por isso, torna-se importante falar da segunda função deste re-
positório, sendo ela a de “motor”. Essa relação reservatório/motor é 
proposta por Silva (2012) que entende que as projeções ideais que 
fluem dos indivíduos na realidade são agregadas pelo reservatório e, 
esta construção idealística, transforma-se em uma força motriz capaz de 
influenciar pessoas (SILVA, 2012, p. 11-12).  Barros também propõe 
uma interpretação semelhante, pois em sua visão, o imaginário pode 
ser compreendido “como um sistema ou universo complexo e interati-
vo que abrange a produção e circulação de imagens visuais, mentais e 
verbais, incorporando sistemas simbólicos diversificados e atuando na 
construção de representações diversas” (BARROS, 2007, p. 27).

A partir desta noção, conseguimos expor o funcionamento básico 
do imaginário. Entretanto, faz-se necessário abrir um rápido parêntese 
quanto a individualidade ou coletividade deste repositório. Na concep-
ção de Maffesoli, “imaginário é algo que ultrapassa o indivíduo, que 
impregna o coletivo ou, ao menos, parte do coletivo” (MAFFESOLI, 
2001, p. 76). Utilizamos esta característica proposta pelo autor, pois é 
impossível estudar ou perceber as influências de um imaginário indivi-
dual visto que o mesmo pode ser considerado efêmero.

A partir destas reflexões, podemos partir para outros questionamen-
tos, sendo eles: como esses imaginários são consumidos pelas pessoas? E 
como esse processo acontece? A partir destas duas questões norteadoras, 
iremos apresentar a funcionalidade dos conceitos de mídia e representa-
ção. Iniciando a resposta da primeira pergunta, Maffesoli afirma:

O imaginário é alimentado por tecnologias. A técnica é 
um fator de estimulação imaginal. Não é por acaso que 
o termo imaginário encontra tanta repercussão neste mo-
mento histórico de intenso desenvolvimento tecnológico, 
ainda mais nas tecnologias de comunicação, pois o ima-
ginário, enquanto comunhão, é sempre comunicação. In-
ternet é uma tecnologia da interatividade que alimenta e é 
alimentada por imaginários (MAFFESOLI, 2001, p. 80).
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Maffesoli propõe que a comunicação (em nossa interpretação, en-
tenda como mídia) é um fator essencial para a alimentação de imaginá-
rios. Seguindo essa proposta, Silva cria o termo tecnologias do imaginá-
rio, as quais são “dispositivos (elementos de interferência na consciência 
e nos territórios afetivos aquém e além dela) de produção de mitos, de 
visões de mundo e de estilos de vida” (SILVA, 2012, p. 22). Os pensa-
mentos dos autores nos mostram como a mídia pode ser uma relevante 
forma de (re)criar e transmitir imaginários.

Como conceituação de mídia, utilizaremos o concebido por Clü-
ver, o qual define mídia como “um processo dinâmico e interativo que 
envolve a produção e a recepção de signos por seres humanos como 
emissores e receptores” (CLÜVER, 2008, p. 9). O autor em sua teoria 
busca englobar as diferentes formas de mídia como algo único, ele en-
tende estas produções midiáticas como “texto”, independentemente de 
seu aporte e de sua linguagem. Entretanto, Clüver frisa que devemos 
levar em consideração as especificidades de cada texto midiático em 
uma análise, por exemplo, em uma música teremos o aporte sonoro já 
em um filme teremos o visual e o sonoro.

A mídia, além de transmitir mensagens para os receptores, está 
ligada a uma lógica de mercado que favorece a produção em massa 
e visando lucro máximo (KELLNER, 2001) (HOBSBAWM, 2013). 
Kellner também afirma que a mídia exerce uma pedagogia cultural, 
pois as produções midiáticas “contribuem para nos ensinar como nos 
comportar e o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e dese-
jar – e o que não. (KELLNER, 2001, p. 10), o autor pondera que este 
processo não é uma alienação ou doutrinação já que é “ espetáculo para 
seduzir o público e levá-lo a identificar-se com certas opiniões, atitudes, 
sentimentos e disposições” (KELLNER, 2001, p. 11).

Além destas características, a mídia também é responsável por 
auxiliar/influenciar em nossas visões acerca da história. Morris-Suzuki 
afirma que:
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Nossas Visões da história são extraídas de diversas fontes: 
não apenas das narrativas dos livros de história, mas tam-
bém de fotografias e romances históricos, a partir de ima-
gens de noticiários, histórias em quadrinhos e, cada vez 
mais, da mídia eletrônica como a Internet. Desta massa 
caleidoscópica de fragmentos que fazemos e refazemos 
padrões de compreensão que explicam as origens e a na-
tureza do mundo em que vivemos. E fazendo isso, defi-
nimos e redefinimos o lugar que ocupamos nesse mundo 
(MORRIS-SUZUKI, 2005, p. 2, tradução nossa).5

A autora propõe que produções midiáticas, como o mangá, pos-
suem uma maneira de conversar com o público mais direta e mais aces-
sível que um texto acadêmico, logo podendo gerar uma “dicotomia 
entre (...) o currículo formal e, por outro lado, o entusiasmo público 
em massa por essas representações populares de consciência histórica” 
(MORRIS-SUZUKI, 2005, p. 6, tradução nossa)6. Juntamente a Mor-
ris-Suzuki, Otmazgin propõe um conceito semelhante, o autor vê o 
mangá com um enorme potencial para influenciar em memórias his-
tóricas (apesar de Otmazgin utilizar o termo memória, também pode 
ser entendido como imaginário sem nenhum prejuízo de sentido), por-
tanto ele se utiliza do conceito de memória banal, sendo sua definição:

O termo “memória banal” refere-se às práticas comuns, 
usuais e contínuas pelas quais variedades de memórias 
são criadas, propagadas e reproduzidas. A palavra “ba-
nal” refere-se assim às atividades cotidianas e, portanto, 

5  No original: Our Visions of history are drawn from diverse sources: not just from the narra-
tives of history books but also from photographs and historical novels, from newsreel footage, 
comic books and, increasingly, from electronic media like the Internet. Out of this kaleidoscopic 
mass of fragments we make and remake patterns of understanding which explain the origins and 
nature of the world in which we live. And doing this, we define and redefine the place that we 
occupy in that world.  
6  No original: dichotomy between (...) the formal curriculum and, on the other, mass public 
enthusiasm for these popular representations of historical consciouness.  
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muitas vezes pouco notadas que as pessoas empreendem 
em suas vidas em curso. Refere-se explicitamente à di-
nâmica despercebida do envolvimento de agentes sociais 
produzindo e reproduzindo lembranças. Práticas que 
possuem influência da memória banal são campos tão 
diversos como lazer, cultura material, consumo, arqui-
tetura ou cultura popular (música, eventos esportivos, 
etc.). Muitas atividades relacionadas a esses campos são 
eficazes precisamente por causa de sua repetição cons-
tante e natureza quase subliminar que permeia profun-
damente na vida cotidiana (OTMAZGIN, 2016, p. 12, 
tradução nossa).7

Com essa exposição conseguimos, parcialmente, compreender 
como as pessoas consomem os imaginários e a forma a qual esse proces-
so ocorre, sendo as produções midiáticas elementos essenciais nesta ló-
gica. Até o momento conseguimos apresentar a funcionalidade da mí-
dia e a forma em que ela consegue influenciar na consciência histórica 
das pessoas, entretanto esta é uma parte do processo. Pois o imaginário, 
como já explicamos, funciona em duas direções, a que falamos acima 
é a parte presente na imaginação, nos resta expor como essas ideias 
ganham concretude na realidade, sendo esta corporificação realizada 
através das representações.

Representações, segundo Wunenburguer, “permitem a transmis-
são e o compartilhamento do vivido, do sentir, do ver e assim tornam 
possível uma participação num mundo comum” (WUNENBUR-
GUER, 2007, p. 58). Com isso, podemos visualizar as representações 

7  No original: The term “banal memory” refers to the ordinary, commonplace, and ongoing 
practices by which a variety of memories are created, propagated, and reproduced. The word 
“banal” thus refers to the everyday and thus often little noticed activities that people undertake 
in their ongoing lives. It explicitly refers to the unnoticed dynamics of the involvement of social 
agents producing and reproducing remembrances. Practices of banal memory touch upon fields 
as diverse as leisure, material culture, consumption, architecture, or popular culture (music, 
sporting events, etc.). Many activities relating to these fields are effective precisely because of 
their constant repetition and almost subliminal nature that permeates deeply into everyday lives.  
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como o processo de corporificar um imaginário, como fica demonstra-
do a partir do pensamento de Maffesoli:

Não é a imagem que produz o imaginário, mas o contrá-
rio. A existência de um imaginário determina a existên-
cia de conjuntos de imagens. A imagem não é o suporte, 
mas o resultado. Refiro-me a todo tipo de imagens: cine-
matográficas, pictóricas, esculturais, tecnológicas e por aí 
afora (MAFFESOLI, 2001, p. 76).

Além de compreender a premissa básica de uma representação, en-
tender algumas especificidades deste processo também são necessárias. 
E podemos entender estas características a partir do trabalho de dois 
autores, Hall e Ankersmit. Hall (2016) propõe a linguagem como um 
mediador fundamental para as representações, pois a linguagem está 
intimamente ligada as singularidades culturais de cada grupo social. Por 
exemplo, se pegarmos um filme sobre samurais feito por Hollywood e 
outro feito no Japão, poderemos notar diversas singularidades em cada 
um deles; visto que foram feitos em contextos culturais distintos.

Ainda seguindo o exemplo dos filmes, Ankersmit (2012) nos lem-
bra que as representações estão ligadas ao processo criativo humano, ou 
seja, cada autor cria suas representações embasados por sua própria sub-
jetividade. Para o autor, ao analisarmos as representações não estamos 
em contato com o objeto, pessoa ou ideia representado, mas sim com 
aspectos do mesmo selecionados por seu criador.

A partir dos pensamentos de Hall e Ankersmit conseguimos deta-
lhar a complexidade que acontece durante a construção destas represen-
tações. E, com isso, construímos todo processo de criação e concretiza-
ção de imaginários e como eles são consumidos na sociedade atual. No 
próximo segmento do texto, iremos conversar, especificamente, sobre 
as representações dos samurais que podemos encontrar nos mangás.
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O samurai nos mangás

O mangá, forma de arte sequencial japonesa, atualmente dispensa 
apresentações, pois o mesmo, há tempos, se distanciou das fronteiras do 
arquipélago nipônico alcançando seus vizinhos (China, Coréia do Sul, 
Tailândia, etc) assim como o Ocidente. As narrativas presentes nestas 
páginas podem ser responsáveis por incentivas inúmeras pessoas a terem 
contato com aspectos culturais e históricos japoneses. Quem nunca se 
interessou por ninjas ao ler/assistir Naruto, ou quis conhecer as artes 
marciais a partir de Dragon Ball? E não seria diferente com os samurais.

Os samurais são figuras bastante conhecidas no Ocidente, sendo 
utilizadas em palestras e livros de coachs motivacionais, como exemplo 
guerreiro para artistas marciais, como tatuagens simbolizando a virilida-
de, porém, estas representações estão intimamente ligadas ao imaginá-
rio dos samurais. Os samurais, resumidamente, são um grupo guerreiro 
que existiu entre os períodos Heian (794-1185) e Meiji (1868-1912), 
sendo extintos oficialmente em 1870. Olhando por cima, podemos no-
tar que o espaço de tempo em que estes guerreiros existiram é enorme, 
portanto é impossível que eles fossem imutáveis durante todo este es-
paço temporal. Tal fato nos leva a um questionamento, sendo ele: De 
onde vem nossa ideia bem constituída dos samurais?

Para responder esta pergunta, temos de compreender, resumida-
mente, o período Edo (1603-1868) sendo ele o período mais relevante 
para a construção de um imaginário guerreiro (GAINTY, 2012). O 
período Edo é marcado por ser um período de grande estabilidade, se 
comparado com o Sengoku Jidai (1467-1615) conhecido pela instabili-
dade política e frequentes guerras, ou seja, a “era de ouro” dos samurais.

O período Edo é marcado por ser um período pacífico, ou seja, 
sem guerras civis em grande escala, com exceção das campanhas do 
cerco de Osaka (1615) e a Revolta de Shimabara (1637). A guerra é a 
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razão de ser dos samurais, porém em uma época de paz sua existência 
torna-se obsoleta, portanto os guerreiros tiveram de adaptar-se aos no-
vos tempos. A imagem que melhor definiria os guerreiros nestes novos 
tempos é a do samurai burocrata, exercendo funções administrativas 
para seu senhor (HENSHALL, 1999) (GAINTY,2012).

Mas a grande paz proporcionou que os samurais buscassem sua 
função social nesta sociedade pacífica, e destas reflexões surgem escritos 
sobre o Bushido, ou Caminho do Guerreiro. Livros como o Hagaku-
re (TSUNETOMO, 2012) e O Livro dos Cinco Anéis (MIYAMOTO, 
2010) são escritos, neles os autores buscam expor suas visões sobre a 
função dos samurais, das artes marciais e tecem críticas a sociedade 
vigente. Esses livros não são os únicos a debater estas temáticas, entre-
tanto Benesch (2014) afirma que durante sua época de produção estas 
ideias, no máximo, tiveram circulação regional e não eram conhecidos 
em âmbito nacional. Em suma, apesar de muitas pessoas acharem que 
estes livros são exemplos do Bushido seguido pelos samurais, a histo-
riografia não corrobora com estas ideias, ou seja, não existia Bushido 
durante a época dos samurais. O Bushido que temos contatos é um 
fenômeno do século XX, como já apontado por Friday (1994), Hurst 
III (1990) e Benesch (2014).

Durante o período Edo também ocorreu o Incidente dos 47 Ro-
nins de Ako de 1703, também conhecido no Ocidente e, inclusive, teve 
uma adaptação cinematográfica (horrorosa!) estrelando Keanu Reeves 
no papel principal8. A narrativa envolvendo os ronins9 de Ako, conta so-
bre como estes guerreiros após a morte de seu senhor buscaram vingan-
ça e, após consuma-la, se entregam as autoridades do Bakufu e realizam 
o Haraquiri10. Apesar do incidente ser considerado como um exemplo 

8  A adaptação em questão é o filme 47 Ronin de Carl Rinsch lançado em 2013.
9  Termo, em tradução livre, pode ser entendido como “homem das ondas” ou um vagante, an-
darilho etc. Ronin é utilizado para se referir ao samurai que perdeu seu mestre ou não segue um.  
10  O haraquiri ou seppuku é uma forma de suicídio ritualístico praticado pelos samurais. 
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do Bushido encarnado através daqueles ronins, Benesch (2014) apre-
senta uma outra visão. O autor ao analisar casos de vingança durante o 
período Edo, notou que somente o de Ako foi realizado por samurais, 
sendo ele uma “anomalia” no universo de casos. 

A partir desta breve discussão, conseguimos ver que os samurais 
que temos contato são embasados em imaginários construídos durante 
o período Edo. E, muitos destes elementos, são (re)significados durante 
o século XX, principalmente através dos escritos de Inazo Nitobe pois 
segundo Hurst III:

(...) a lição obtida por muitos ocidentais do livro de Ni-
tobe é que samurais japoneses pré-modernos se compor-
taram de acordo com um código de ética rigoroso e ex-
plícito chamado bushido, cujos valores eram geralmente 
sete em número, aproximado aos capítulos do volume 
de Nitobe: justiça, coragem, benevolência, polidez, ve-
racidade, honra e lealdade. Esses valores foram então in-
cutados na população japonesa em geral, tornando-se a 
“alma” do povo. Muitos no Ocidente parecem acreditar 
que esses mesmos princípios éticos foram então direta-
mente transmitidos à cidadania do Japão Meiji; e quan-
do o Japão começou a “avançar” para a Ásia em nome 
do imperador, foi novamente o código ético feudal so-
brevivente que moldou o comportamento japonês. Na 
verdade, alguns até argumentam que a ética do bushido 
ainda motiva os japoneses hoje (HURST III, 1990, p. 
514, tradução nossa).11

11  No original: the lesson gleaned by many Westerners from Nitobe’s book is that premodern 
Japanese samurai behaved according to a strict and explicit code of ethics called bushido, whose 
values were generally seven in number, following roughly the chapters in Nitobe’s volume: jus-
tice, courage, benevolence, politeness, veracity, honor, and loyalty. These values were then incul-
cated in the Japanese populace at large, becoming the “soul” of the people. Many in the West 
seem to believe that these same ethical principles were then directly transmitted to the citizenry 
of Meiji Japan; and when Japan began to “advance” into Asia in the name of the emperor, it was 
again the surviving feudal ethical code which shaped Japanese behavior. In fact, some even argue 
that the ethics of bushido still motivate Japanese today.  
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A partir do pensamento de Hurst III conseguimos notar como este 
processo de (re) significar os elementos do imaginário samurai aconte-
ceu, porém eles estão longe de cair no desuso. A partir destes pontos 
podemos analisar o nosso estudo de caso, o mangá. Para iniciar nossa 
análise, devemos retomar a obra de Schodt (1997) Manga! Manga!: the 
world of Japanese comics que, além de contribuir nas discussões sobre os 
mangás, nos permite um ponto de partida para entender as representa-
ções dos samurais. Para Schodt existem dois tipos de representação dos 
samurais, a direta e a indireta.

Os mangás de representação direta consistem em obras que tra-
zem, em sua narrativa, representações dos samurais dentro de um con-
texto histórico ou fantasioso. Esses mangás possuem uma grande varie-
dade em sua abordagem narrativa, pois podem ser de ação, aventura, 
romance, comédia. Também, não são restritas ao público masculino12, 
pois existem obras que trazem os samurais com alto apelo sexual/ro-
mântico ou como idealizações de pares românticos.

Começando pelos mangás voltados ao público masculino (aqui 
não irei diferenciá-los por faixa etária, apenas pelo gênero) temos di-
versos exemplos de obras, tais como: Lobo Solitário (Kozure Ookami) de 
Kazuo Koike e Goseki Kojima, O Preço da Desonra (Kubidai Hikiuke-
nin) e Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma (Satsuma Gishiden) am-
bos de Hiroshi Hirata, Vagabond de Takehiko Inoue, Rurouni Kenshin 
(Samurai X)13, dentre diversos outros. Estas narrativas apresentam os 

12  Os mangás possuem uma divisão de público-alvo de cada obra, sendo balizado por duas 
características: gênero e faixa etária (GRAVETT, 2006) (SCHODT, 1997) (LUYTEN, 1991). 
Essas divisões são vistas pois existem revistas direcionadas para determinados públicos, desde 
jovens a adultos. Isto também reflete no tom das narrativas, obras voltadas para o público mas-
culino tendem a ter ação e aventura e para o público feminino há a predileção pelo romance. 
Entretanto, estas divisões não são estanques, ocorrendo casos de homens consumirem obras 
voltadas para o feminino e vice-versa.
13  O nome do autor da obra não será divulgado neste trabalho. Este é um posicionamento pes-
soal frente ao envolvimento do mesmo em casos de pedofilia no Japão, inclusive o mesmo afirma, 
em depoimento à polícia, sua preferência por garotas ainda no colegial. 
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samurais como exemplos de virilidade, sendo guerreiros implacáveis e 
seguidores de princípios morais extremamente ríspidos (a menção ao 
Bushido é uma variável, pode ser citada diretamente ou pode ser notada 
através de falas, posturas e ações das personagens). 

Nestes mangás teremos a difusão do imaginário que apresenta os 
samurais como guerreiros de grande competência e, ao mesmo tempo, 
dotados de grande sagacidade e capazes de pensamentos filosóficos. Essa 
construção tem ligação direta com os escritos de Miyamoto Musahi em 
O Livro dos Cinco Anéis, o qual propõe o caminho do guerreiro como o 
da espada e do pincel (MIYAMOTO, 2010). Em suma, os samurais são 
representados como máquinas de matar implacáveis, porém embebidas 
pela espiritualidade. Seja ele um vagante solitário viajando pelo Japão 
enfrentando oponentes e ajudando camponeses (como Ito Ogami de 
Lobo Solitário e Musashi em Vagabond), ou um guerreiro em busca de 
redenção pelos atos de seu passado (como Kenshin em Samurai X) ve-
remos estas características em suas personalidades. 

Já os mangás voltados para o público feminino, teremos o roman-
ce, muitas vezes, como o norteador da narrativa. Portanto, os samurais 
apareceram como possíveis interesses amorosos das protagonistas, neste 
caso analisar estas representações nos permite compreender alguns pa-
drões de beleza e comportamento. Nestas obras podemos ver samurais 
de aparência menos viril, com traços e feições delicadas apresentando 
uma aparência andrógena. Ainda apresentam características guerreiras, 
mas não são brucutus, um exemplo é a franquia multimídia Hakuoki 
que apresenta a protagonista interagindo com membros do Shinsen-
gumi14 e, nessas interações, conseguimos ver os problemas pessoais de 
cada um dos guerreiros e como a protagonista os ajuda a superá-los.

14  O Shinsengumi é grupo criado nos anos finais do Xogunato Tokugawa que tinha como obje-
tivo defender o Xogunato. Suas ações foram mais presentes nos anos de transição para a Restau-
ração Meiji. Seus feitos foram reinterpretados em diversos textos midiáticos, utilizando-os como 
bastão da honra guerreira. Para mais informações, consultar a dissertação de FEIJÓ (2013).    
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Para pensar as representações indiretas dos samurais, Rankin-
-Brown e Brown Jr afirmam que:

(...) personagens de mangá exibindo comportamento e 
características de samurais romantizados de antigamente. 
Originalmente, o mangá foi acusado pelos americanos de 
ser invadido por qualidades do “Bushido”, ajudando a ali-
mentar o nacionalismo japonês. Especialmente mirando 
públicos mais jovens, como adolescentes, o orgulho na 
própria história pode ser mais facilmente instilado. Isso 
não quer dizer que essas romantizações foram feitas para 
promover a rebelião nacionalista, embora isso possa ser 
verdade em alguns casos, mas são mais feitos para dar aos 
japoneses uma identidade internacional em um mundo 
no qual definir-se é extremamente difícil (RANKIN-
-BROWN; BROWN JR, 2012, p. 89, tradução nossa).15

A partir do pensamento dos autores conseguimos notar que, na 
interpretação deles, é possível encontrar personagens de mangás com 
características similares as que se esperam de um samurai idealizado. 
Esse pensamento vai de encontro com o que Schodt propõe acerca 
destas representações indiretas, pois durante o governo provisório esta-
dunidense no Japão após a Segunda Guerra Mundial (1945-1952) foi 
proibido qualquer menção a samurais ou elementos que relembrassem 
o passado guerreiro japonês (SCHODT, 1997) (GRAVETT, 2006). 
Esta proibição proporcionou uma transição destes valores, antes liga-
dos a belicosidade, para outras temáticas, como os esportes e em obras 
voltadas para o público masculino.

15  No original: (...) manga characters exhibiting behavior and characteristics of the roman-
ticized samurai of old. Originally, manga was blamed by Americans for being overrun with 
“Bushido” type qualities, helping to fuel Japanese nationalism. Especially by targeting younger 
audiences such as teenage boys, pride in one’s own history can be more easily instilled. This is 
not to say that these romanticizations were done to promote nationalistic rebellion, though that 
may be true in some cases, but are more so done in order to give the Japanese an international 
identity in a world in which defining oneself is extremely difficult.
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Os mangás shonen (obras voltadas para o público jovem masculi-
no) são o principal exemplo das representações indiretas dos samurais. 
As estruturas narrativas dos shonen são “convenções (...), incluindo uma 
concentração na ação, batalhas e brigas, humor, honra, heroísmo e à 
família ou obrigações de grupo” (BRENNER, 2007, p. 31, tradução 
nossa)16. As lutas são o que chamam a atenção nas obras shonen (as 
obras mais famosas deste gênero costumam estar na Shonen Jump, ou 
só Jump. Esta é a revista mais vendida e com maior circulação no Ja-
pão, sendo que muitas obras de sucesso da Jump tendem a estourar no 
Ocidente) mais famosas, não é difícil encontrar discussões calorosas 
entre fãs para saber quem é o personagem mais forte ou qual a melhor 
batalha de uma obra, a construção e execução de combates grandiosos 
são o charme do gênero.

Além das lutas empolgantes, os shonen, trazem protagonistas com 
caraterísticas diversas, mas algumas se mantem, como o carisma, senso 
de humor, ingenuidade e nunca desistem de seus sonhos ou amigos. O 
sonho do protagonista é o que move a narrativa, seja ele se tornar o rei 
dos piratas, rei mago ou o maior herói de todos, esses objetivos grandio-
sos são sustentados por protagonistas impassíveis, dedicados e que su-
peram seus próprios limites para chegarem mais perto de seus objetivos, 
sendo este avanço, na maioria das narrativas, derrotar o vilão do arco. 

Essa força motriz da narrativa compartilha diversos paralelos com 
elementos do imaginário samurai. Tomando a franquia Dragon Ball 
como exemplo, podemos notar na raça do protagonista, Goku, a fun-
ção da guerra; os saiyajins são guerreiros natos e que através do combate 
podem superar suas limitações. Sejam nas transformações ou na habili-
dade chamada de zenkai, esta peculiaridade dos saiyajins permite que se 
eles sobrevivam a uma experiência de quase morte, eles retornam mais 

16  No original: conventions including a concentration on action, battles and fighting, humor, 
honor, heroism, and family or group obligations.
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fortes que antes. Estas características podem ser vistas em livros como 
os de Miyamoto Musashi (2010) e Tsunetomo Yamamoto (2012), nes-
tes escritos os autores reiteram a importância do combate e da certeza 
da mortalidade, pois os samurais só poderão exercer suas funções em 
plenas capacidades quando aceitarem que irão morrer. 

Outro bom exemplo está presente na obra My Hero Academia 
(Boku no Hero Academia) através da personagem All Might, o símbolo 
da paz e mestre do protagonista da obra, Izuku Midoriya. Como o 
nome já diz, o mangá aborda a temática dos super-heróis, personagens 
bem presentes na cultura pop Ocidental, e traz uma perspectiva japone-
sa para este universo. All Might está para a obra tal como o Super-Ho-
mem para o Ocidente, porém ele tem suas especialidades.

 A primeira delas é que o símbolo da paz é humano, seu nome é 
Toshinori, um jovem que nasceu sem poderes e se dispõe a herdar os 
poderes de sua mestra e sacrifica sua vida como uma pessoa normal em 
busca de se tornar um símbolo da justiça. O fato de Toshinori herdar 
os poderes acrescenta um quê de esforço e dedicação para alcançar o 
objetivo, e o sacrifício de uma vida normal em prol da sociedade, é 
um exemplo da coletividade japonesa. A segunda, e mais relevante, é 
a mortalidade iminente de sua persona. Diferente do Super-Homem 
que possui como única fraqueza a kryptonita, All Might possui um 
ferimento grave que limita seus esforços como herói para no máximo 
três horas; além de interiorizar a fraqueza tornando-o mais humano 
também adiciona a certeza da morte, tal qual um samurai.

O outro ponto que iremos discutir são os mangás de esportes, 
sendo estes um subgênero do shonen. Muito do que discutimos até aqui 
se encaixam para entender as obras de esportes, transpor os valores do 
Bushido para os esportes era natural, visto que o cenário competitivo 
e, majoritariamente, masculino (também é, infelizmente, uma carac-
terística dos shonen as personagens femininas serem inferiorizadas ou 
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sexualizadas) favoreciam estas comparações. As obras também possuem 
como característica geral ser bem amigável com o consumidor que não 
tem nenhum conhecimento no esporte abordado, apresentando as re-
gras, desportistas famosos, táticas, equipamentos etc.

Como exemplo gostaria de abordar duas obras: Hajime no Ippo e 
Super Campeões (Captain Tsubasa). Hajime no Ippo é um mangá/anime 
de boxe que acompanha Makunouchi Ippo e sua jornada dentro do 
esporte. Além do esporte ser uma forma de combate, fato que o torna 
bem similar ao que discutimos anteriormente, o autor utiliza a palavra 
samurai como um adjetivo para os lutadores japoneses. Esta nomencla-
tura faz menção ao imaginário dos guerreiros, ainda mais se analisar-
mos as lutas em que este adjetivo é utilizado; nelas os lutadores japone-
ses sofrem muitos danos, a ponto de os colocarem em risco de vida, e, 
mesmo assim, não desistem do combate preferindo a morte à derrota.

O segundo exemplo vai pela mesma lógica, porém não é tão di-
reto em suas referências. Em Super Campeões, vemos o jovem Oozora 
Tsubasa (ou Oliver, se você assistiu a dublagem brasileira do anime) 
um prodígio do futebol seguindo sua carreira de futebolista. Tsubasa 
é visto como o jogador ideal do Japão, ao mesmo tempo em que tem 
uma habilidade fora do comum, está disposto a se sacrificar em campo 
pela vitória. Durante algumas partidas, o garoto continua correndo e 
se esforçando com lesões que fariam qualquer jogador profissional ir 
direto para o departamento médico. 

Outra referência direta ao imaginário samurai na obra é a relação 
entre Tsubasa e seu rival, Kojiro Hyuga, cujos nome faz alusão a Sa-
saki Kojiro, eterno rival de Miyamoto Musashi. Tal construção também 
transparece na atitude dentro de campo dos atletas, enquanto Tsubasa 
joga para o time e busca a vitória através do coletivo, Kojiro busca a 
vitória pessoal em detrimento do coletivo. O protagonista representa a 
pureza e essência do bom futebol, que possui paralelos com o Bushido, 
e seu rival é antítese desses ideais. 



181

Considerações finais

Através destas discussões e análises, conseguimos, de maneira bre-
ve, apresentar as características gerais das representações dos samurais 
em mangás. Este texto é uma compilação de ideais que comentei du-
rante minha apresentação no ciclo de debates do LIPEEM/UFPel, logo 
minha escrita limita-se dentro dos tópicos que comentei em minha fala. 
Mas as reflexões deste texto são uma parcela da minha pesquisa prin-
cipal do mestrado, que por sua vez gerou uma dissertação. Então se 
você, leitor, gostou da temática sugiro a leitura do meu trabalho, “A 
Espada é o Centro da Vida”: Imaginário dos Samurais no mangá Vagabond 
(1998-2007), lá encontrarão discussões aprofundadas, mais reflexões e 
um extenso estudo de caso.

Além deste encerramento, gostaria de pontuar a relevância de ana-
lisarmos os mangás, nas palavras de Ito:

Mangá afeta o comportamento e as tendências sociais, 
criando booms em esportes e hobbies no Japão. O jogo 
mais popular de hoje é o jogo japonês de ‘’go’’, e o es-
porte mais popular é o tênis. Alguns criminosos testemu-
nharam no tribunal que eles têm suas ideias a partir dos 
mangás. Em 2002, a Associação de Artistas de mangá e 
os cinco principais editores de mangá concordaram em 
ter o dia 3 de novembro oficialmente designado “O Dia 
do Mangá”. Mangá é uma das formas mais populares de 
entretenimento de massa e um agente de socialização no 
Japão, e continuará a ser assim nos anos vindouros (ITO, 
2005, p. 473, tradução nossa).17

17  No original: Manga affects behavior and social trends by creating booms in sports and hob-
bies in Japan. The most popular game today is the Japanese game of ‘‘go,’’ and the most popular 
sport is tennis. Some criminals testified in court that they got their ideas from manga. In 2002, 
the Association of Manga Artists and the five major manga publishers agreed to have November 
3 officially designated ‘‘The Manga Day.’’ Manga is one of the most popular forms of mass enter-
tainment and an agent of socialization in Japan, and will continue to be so in the years to come.  
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Ito apresenta diversos aspectos mangá e como ele influencia a so-
ciedade japonesa, exercendo um poder semelhante a pedagogia midiáti-
ca proposta por Kellner (2001). Gostaria de acrescentar ao pensamento 
de Ito que a cultura pop japonesa, aqui me refiro a mangás e animes, es-
tão cada vez mais presentes no Ocidente e, por consequência, no Brasil. 
Os brasileiros, a cada dia, têm mais contato com produções japonesas 
seja através de meios legais ou não. Estas produções, seguindo as refle-
xões de Morris-Suzuki (2005) e Otmazgin (2016), poderão influenciar 
nossa visão acerca da cultura, sociedade e história japonesa.

Tomando como exemplo os samurais, por serem um elemento que 
pode ter múltiplas funções desde o herói destemido ao desportista, o 
imaginário do guerreiro se trona inesgotável. Mas o mangá é muito 
maior que somente representações de samurais, neles podemos ter con-
tato com narrativas de ficção cientifica, apocalípticas, guerra, todas elas 
sendo reflexos das sensibilidades dos japoneses e, porque não, de buscar 
uma identidade nipônica no mundo globalizado.
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Retratadas como inferiores, ora como frágeis, insuficientes, incom-
pletas, ora como perigosas, malignas, histéricas, e ainda, por ve-

zes, como a pureza inatingível, as representações femininas sofreram 
constantes variações ao longo de milênios. Há séculos o imaginário em 
torno dessas figuras tem se mesclado nas diferentes esferas dos meios 
comunicacionais e nas últimas décadas é o audiovisual que tem sido 
valoroso em perpetuar e/ou romper com os estereótipos formados.

Assim, vai se dando a criação e reforço do imaginário social entor-
no da mulher-bruxa. Submeter essas imagens femininas nas composições 
narrativas se mostrou um meio de configura ar escolhas a partir das in-
fluencias da percepção dos indivíduos e grupos que desenvolvem as obras.

Podemos perceber que ao trabalhar com produções midiáticas 
como séries, filmes, jogos, histórias em quadrinhos, literatura, músicas, 
entre outras formas de comunicação de massa, as opções discursivas 
tem influência, seja direta ou indiretamente, nos meios sociais dos quais 
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elas fazem parte, tanto quanto esses meios tem influência como gera-
dores desses elementos que são desenvolvidos (VALIM, 2012, p.285).

Ao analisar obras como a série The Morning Show (2019) ou o 
filme Bombshell (2019), vemos uma narrativa que se volta a escânda-
los envolvendo assédio, abuso sexual e “cultura do silêncio” que são 
eventos, infelizmente, cotidianos também na nossa sociedade. O caso 
de Bombshell, por exemplo, traz especificidades dos processos contra o 
conservador canal norte americano Fox News, expondo o então CEO 
Roger Eugene Ailes que abusou sexualmente de diversas mulheres que 
trabalhavam para o canal.

Logo, identificar obras fílmicas como parte integrante daquilo 
que é social pode ser de grande valor ao entendimento de como as 
sociedades se comportam. Quando, exemplificando, produções como 
Chilling adventures of Sabrina (2018), integram uma narrativa que en-
volve temas como gênero, sistema patriarcal e misógino, visibilidade 
transsexual e sexualidade, podemos perceber uma “via dupla” de conec-
tividades: 1) se temas como esses estão entrando em discussão no cons-
tructo da série significa que são assuntos que possivelmente estão em 
destaque na sociedade em que a obra é desenvolvida e 2) a obra pode 
alcançar diferentes comunidades e indivíduos fazendo com que esses, 
possivelmente, passem a perceber tais discursos nas próprias estruturas 
da sociedade que vivem.

A partir desses entendimentos a respeito de como as mídias e as 
práticas em comunidade interagem, é, ainda, possível “caminhar” pelas 
representações envoltas a figura das mulheres-bruxas nas mídias para se 
identificar e compreender costumes e referências culturais que circulam 
o corpo social a respeito de como as mulheres são tratadas, tanto quanto 
como são as mudanças nos imaginários a respeito de suas representações.

Logo, buscar perceber as formas com que as produções com te-
mática voltada a bruxaria são desenvolvidas, dando atenção as escolhas 
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narrativas que caracterizam as personagens femininas, pode proporcio-
nar uma assimilação de como esse feminino é encarado.

Portanto, o presente artigo procura trazer algumas informações e 
análises de produções que carregam em seu escopo essas figuras, bem 
como algumas compreensões a respeito do imaginário que vai compor 
essas representações ao longo da história.

A revolução das bruxas em diferentes representações

Quando a temática da bruxaria aparece em filmes, séries, literatura, 
jogos ou até mesmo em meio as tradicionais histórias de terror contadas 
ao redor da fogueira, podemos constatar, quase de imediato, a sensação 
de pavor. As primeiras imagens que surgem em nossa mente são a de 
mulheres com fisionomias assustadoras ou caricatas, grande nariz, quei-
xo protuberante com verrugas e chapéu pontudo, que voam pela noite, 
comem criancinhas, enfeitiçam homens casados e destroem plantações.

Por outro lado, não tão assustadoras, as bruxas também podem 
passar pela figura – mesmo que não tão recorrente – da “boa samari-
tana” que cura com ervas e conhecimento dos meios naturais, que sal-
va bebês como parteira cuidadosa, que auxilia mulheres no amor com 
diferentes poções. Também pode representar uma ressignificação das 
mulheres transgressoras que não aceitam a submissão imposta por um 
sistema patriarcal que a tanto às oprime. 

Essas representações são algumas das mais fortalecidas imagens 
compartilhadas pelo imaginário social sobre a mulher-bruxa, o qual vai 
sendo perpetuado e/ou modificado nas diferentes mentalidades e tempo-
ralidades como parte do processo de instrumentalização de determinados 
discursos. A ressignificação dessas figuras tem variações de acordo com a 
necessidade de cada abordagem contida na ativação do imaginário.
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Algumas interpretações podem tem mais destaque que outras. 
Uma das ramificações da bruxaria contemporânea, por exemplo, pro-
cura interligar suas crenças com o feminismo, aflorando consigo re-
presentações da mulher-bruxa como aquela que se posiciona contra o 
sistema patriarcal que oprime a mulher, assim à ressignifica com femi-
nino sagrado que, por meio da sua conexão com a natureza, tem em si 
o poder mágico ligado a sua revolução transgressora contra aquele que 
a subjuga (BOSTULIM, 2007).

No mesmo caminho, ainda no que concerne a bruxaria contempo-
rânea/neopaganismo, a figura da mulher-bruxa passou por um processo 
de ressignificação através de uma tentativa – surgida nos séculos XIX e 
XX – de reivindicar para si – para a sua crença – uma vinculação com 
um passado distante que consistia na mulher como o sagrado feminino, 
como a matriarca divina e poderosa, o oposto da imagem da mulher 
submissa e obediente que o patriarcado fabricou. Nesse imaginário a 
bruxa é retratada como bondosa, como aquela que abraça as diferenças 
e diversidades, que pratica uma magia voltada ao bem e ao equilíbrio 
natural, que não faz o mal à ninguém, que ajuda, que cura, que apoia 
suas irmãs (RUSSELL; ALEXANDER, 2019).

Já quando sua representação se concentra nas entrelinhas assus-
tadoras da diabólica estrutura do mal é uma variedade de manuscritos 
e manuais do período medieval e moderno que traçam os perigosos 
perfis dessas figuras femininas. É em obras como o Canon Episcopi 
(século X) e Malleus Maleficarum (século XV), e entre diversos outros 
escritos como os de Cícero, Tomás de Aquino e Eclesiástico, que um 
processo discursivo se constitui procurando pontuar, detalhadamente, 
a submissão feminina, retratando a mulher e a mulher-bruxa como um 
indivíduo fraco, imperfeito, débil, sujo, maligno por natureza (DELU-
MEAU, 1989), afinal, “toda a malícia é leve, comparada com a malícia 
de uma mulher” (KRAMER e SPRENGER, p. 114).
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O Canon Episcopi, por exemplo, chegou a apresentar crenças po-
pulares que foram adequadas para justificar parte dessa repressão. Ele 
“serviu para fixar a imagem da bruxa que voa à noite, atravessando 
janelas e paredes ou entrando por chaminés para participar de sabá, 
escanchada em uma vassoura ou um animal” (SALLMANN, 2002, p. 
29). O Malleus, legitimando-se através de súmula papal (Summis de-
siderantes affectibus), foi construído como um manual pra identificar, 
capturar, interrogar (por meio de tortura) e julgar mulheres acusadas 
de bruxaria. Nele, podemos encontrar retratações da bruxa com todos 
os poderes malévolos que amedrontam as “histórias de fantasmas” que 
tanto fascinam as pessoas ao longo da história.

Todas essas representações são um “prato cheio” para as produções 
midiáticas que acabam trabalhando com todas essas referências repre-
sentativas. Do terror à comédia romântica, as intencionalidades com 
as quais são desenvolvidas as obras que trazem a temática da bruxaria 
podem se mostrar variadas, entretanto, um componente presente em 
todas elas, intencionalmente ou não, é o aspecto social.

Dificilmente escolhas narrativas ocorrem de forma aleatória e a 
parte dos acontecimentos de seu tempo. O processo fílmico, por exem-
plo, é pensado minuciosamente por meio das músicas, do figurino, do 
cenário, das atuações, das paletas de cores, e de tantos outros elementos 
que somam à sua criação. A percepção dos indivíduos que partilham da 
criação da obra audiovisual está constantemente sendo apresentada ao 
espectador, e essa percepção se constitui de acordo com a íntima relação 
entre o sujeito e o meio do qual ele vive.

Quando obras como Bewitched (1964) carregam componentes 
que fazem refletir a submissão feminina ou quando Chilling adventures 
of Sabrina (2018) ou Charmed (2018) abrem questionamentos com 
temáticas como gênero, identidade e patriarcado, nos fazem olhar para 
as conjecturas sociais do momento em que as obras são desenvolvidas 
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e encontrar similaridades e referências desses mesmos assuntos no coti-
diano da comunidade. Além de proporcionar diferentes visões de como 
o imaginário da mulher-bruxa tem sido resgatado nas últimas décadas 
através dos aparatos midiáticos.

Para isso é importante que se tenha em mente como se dão os 
processos de identificação desse imaginário que tanto estamos falando. 
Segue, dessa forma, alguns entendimentos sobre o conceito.

 
Uma nuvem de lembranças e entendimentos

A sociedade possui maneiras de compreender as relações, sejam 
elas naturais ou criadas que são formadas nas estruturas de pensamento 
e, consequentemente, vão se estender nas práticas sociais. Essas práticas 
e relações se constituem por meio de sinais, de símbolos, de objetos 
e de indivíduos sendo, então, interpretados no decorrer da existência 
humana. Para que essa compreensão ocorresse se mostrou necessária 
a formação de uma lógica mental que fizesse sentido à humanidade, 
ordens simbólicas que explicassem aquilo que normalmente não seria 
considerado real. Logo, esses elementos simbólicos foram instaurados 
onde a realidade concreta não conseguia chegar.

Essas proposições são, da mesma maneira, outra forma de exis-
tência da realidade histórica, “embora seja de natureza distinta daqui-
lo que por hábito chamamos de real, é por seu turno um sistema de 
idéias-imagens que dá significado à realidade, participando, assim, da 
sua existência” (PESAVENTO, 1995, p. 16). Maffesoli (2001, p. 75), 
por exemplo, compreende esses sistemas de imaginários como “algo que 
ultrapassa o indivíduo, que impregna o coletivo ou, ao menos, parte do 
coletivo [...] é o estado de espírito de um grupo, de um país, de um Es-
tado-nação, de uma comunidade, etc. O imaginário estabelece vínculo” 
e como tal caracteriza e reconfigura imagens formando representações.
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Essa forma de entender a realidade não concreta, mas impregnada 
na sociedade como meio de reunir informações que deem sentido ao 
mundo, “diz respeito diretamente às formas de viver e pensar de uma 
sociedade” (SILVA; SILVA, 2009, p. 214).

As imagens que o constituem não são iconográficas, ou 
seja, não são fotos, filmes, imagens concretas, mas sim 
figuras de memória, imagens mentais que representam as 
coisas que temos em nosso cotidiano. Cada imaginário 
possui uma ou mais imagens ideais de mulher, possui 
uma ou várias imagens da morte, da vida, de Deus, do 
governo, da Nação, do trabalho etc. Essas imagens são 
construídas na memória coletiva a partir da forma como 
as pessoas, em seus grupos sociais, entendem o cotidiano 
ao seu redor, ou seja, da noção de representação. (SILVA; 
SILVA, 2009, p. 214).

Assim, quando estruturas de crenças, ideais, mitos, são lançadas 
no campo mental vão se constituindo, formando figuras, imagens que 
se adequem ao pensamento posto e as figuras históricas, vão, quase 
de forma universal, se reforçando em representações que passam a ser 
identificadas e conhecidas de forma geral.

Ao falarmos das bruxas, por exemplo, as figuras das mulheres tor-
turadas e queimadas nas fogueiras inquisitoriais e aquelas assustadoras 
em seus voos noturnos, que seduzem homens casados e devastam plan-
tações que, quase automaticamente, surgem na mente dos indivíduos. 
Essas imagens fazem parte do imaginário que é criado na sociedade ao 
longo dos processos civilizacionais. Quando constantemente repetidos, 
acabam por fixarem-se como lembranças de conhecimento popular.

Os símbolos possuem grande poder na sociedade, uma vez que é 
por meio deles que os sujeitos conseguem melhor compreender o mun-
do ao seu redor, e quando constantemente alimentados se perpetuam 
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ao longo dos anos. A “alimentação” desse imaginário pode se dar das 
mais variadas maneiras, inclusive – ao que tange as últimas décadas – 
por meio das mídias fílmicas e seriadas.

Quando os espectadores assistem as plantações da família puritana 
do filme A Bruxa (2015) serem frustradas e relacionadas a sobrena-
turalidade da bruxaria; quando veem as irmãs Sanderson de Abraca-
dabra (1993) voando em suas potentes vassouras (e aspirador de pó) 
ou quando contemplam assustados a iminente queima das bruxas em 
Luna Nera (2020), essa perpetuação e reforço do campo imaginário a 
respeito das bruxas acaba se fortalecendo na mente daqueles que rece-
bem a informação. 

Esse imaginário, portanto, pode ser visto como uma relação dialé-
tica entre o mundo real, sensível e o hemisfério mental, ele flui entre 
as passagens da racionalidade e da imaginação, “não há racionalidade, 
nem ciência ou tecnologia fora da imaginação, assim como não existe a 
imaginação fora da dimensão racional” (RUIZ, 2003, p. 32) 

Ainda, Cappellari (2007, p. 88) afirma que o imaginário se vê 
alimentado pelos meios tecnológicos e compreende que “a maior parte 
de nosso imaginário é formada por informações não-científicas que re-
cebemos em experiências cotidianas e dos meios de comunicação” que 
munem a “nuvem” do imaginário. Logo, nossa percepção do mundo e 
a forma com que absorvemos e repassamos essa percepção aos outros 
acama nutrindo essa esfera de informações. 

Ludicamente, a pesquisadora referencia, metaforicamente, o ima-
ginário a uma grande nuvem onde tosos os “pensamentos, teorias, prá-
ticas, conhecimentos, imagens, linguagens, fatos, acontecimentos his-
tóricos, passado, presente e futuro” (CAPPELLARI, 2007, p. 71-72) 
estão organizados para que os indivíduos tenham acesso constante  a 
essa “reunião milenar de aprendizados” que, por sua vez, vão ser uti-
lizados pelos mais distintos meios humanos de comunicação – filmes, 
quadrinhos, livros, sons, etc.
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Mitos, sonhos, devaneios, imaginação, tudo isso e mui-
to mais cabe na nuvem do imaginário. Esta nuvem paira 
sobre os homens de uma mesma forma cultural – seja de 
uma cidade, Estado, país, continente ou hemisfério – e 
permite que cada grupo ou pessoa absorva as gotas daqui-
lo com o que foi educado e daquilo com o que se iden-
tifica. Da mesma forma, esta nuvem também absorve, 
em forma de vapor, as criações: as novas ideias, os novos 
símbolos, que se dão em terra. É um fenômeno ao qual 
ninguém está imune e do qual todos recebem e para onde 
enviam informações (CAPPELLARI, 2007, p. 71-72).

O imaginário faz parte constante do que é, primordialmente, a 
construção da própria noção de sociedade, de indivíduo, de grupo hu-
mano, é parte daquilo que se faz contínuo enquanto tentativa de com-
preender, de explicar o mundo concreto e, para isso, se constitui de 
representações, ou seja, de características que se ressaltam nos diferentes 
aspectos do olhar.

As imagens das bruxas, exemplificando, são encontradas no imagi-
nário social através dos processos de representações nos quais elas foram 
desenvolvidas e essas representações podem ser variadas, dependem dos 
diferentes aspectos e ângulos com os quais cada grupo e/ou indivíduo 
às representam (ANKERSMITH, 2016, p. 189. Logo, a variação com 
que as figuras da mulher-bruxa podem e são representadas se concretiza 
a partir das diferentes perspectivas que são implementadas pelos indiví-
duos e/ou grupos dispostos a representá-las.

Para alguém que faz parte de uma tradição judaico-cristã, essa 
imagem pode ser vista por meio de características que são alimentadas 
pelo imaginário que se constrói nessa sociedade, crente nos princípios e 
dogmas cristãos, que projeta a imagem da mulher maligna, estendendo 
esse atributo de personalidade a informações físicas igualmente negati-
vas, como a verruga no nariz pontudo.
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Por outro lado, ao representar a bruxa através do olhar dos gru-
pos praticantes da bruxaria contemporânea, a sua representação será 
somada a elementos potencialmente positivos como a comunhão com 
a Natureza e a bondade que, de forma igual, se expande para carac-
terísticas físicas, como uma mulher com flores na cabeça em meio a 
floresta, criando assim uma imagem, uma figura que possa ser referen-
ciada quando a palavra vier a tona, assim “cada vez vemos um aspecto 
diferente dessa pessoa, determinada pela perspectiva da qual a pessoa é 
vista” (ANKERSMIT, 2016, p. 191).

Dessa forma, ao testemunhar, na mídia, distintas representações 
da bruxa, construímos uma variação representacional de inúmeras 
obras, seja como uma representação maligna, como em The witches de 
1990, seja como uma representação benigna como em Practical Ma-
gic de 1998 que apresenta uma representação contrária do primeiro 
exemplo, com a imagem de bruxas sendo mulheres comuns, mas com 
poderes sobre-humanos.

A figura da bruxa, ao movimentar as “ondas” do imaginário, tam-
bém movimenta as camadas da sociedade que vê essa figura como uma 
“força da natureza”, isso porque “a bruxa é uma das poucas imagens 
na modernidade relacionadas ao poder feminino independente.”  (FI-
LHO, 2016, p. 63), sendo proficuamente utilizada nos discursos e rela-
ções em prol de lutas feministas, por exemplo. 

E, as continuidades desses elementos representacionais e imagi-
nários, vão, assim, mantendo sua constância. Quando “a representação 
significa utilizar a linguagem para expressar algo sobre o mundo, ou 
representar ele e outras pessoas [...] é parte essencial do processo pelo 
qual os significados são produzidos e compartilhados entre os meios de 
uma cultura” (HALL, 2016, p. 31) e através deles que essa “nuvem” do 
imaginário vai se provendo abundantemente.
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Assim na ficção como na vida real

Para compreendermos melhor como as personagens fílmicas são 
capazes de explorar conjecturas sociais trazemos alguns exemplos. Aos 
acostumados com o audiovisual que explora os medos por meio de seres 
sobrenaturais como as bruxas, sustos e tensões psicológicas, se deparar 
com a “bruxinha inofensiva” Samantha Stephens (Elizabeth Montgo-
mery), apresentada ao público em 1964 com a série televisiva Bewit-
ched, causa estranheza. 

A narrativa da história de Samantha consiste em uma coleção de 
componentes presentes no ambiente e nas práticas sociais da década 
que a obra é concebida. Ela é uma bruxa que se apaixona por um hu-
mano comum, casa-se com ele e a partir disso é “forçada” pelo então 
marido a se passar por uma mulher igualmente “comum”, abdicando 
de usar sua magia.

Samantha precisa atuar como tal, é necessário que a bruxa passe 
“despercebida” no mundo humano e para isso deve fazer o mesmo que 
a maioria das mulheres daquela sociedade faziam. Logo, ser uma “boa 
dona de casa” era seu papel principal. A personagem não aceitava sua 
natureza, a reprimindo constantemente – referenciando as opressões 
sofridas por milhares de mulheres ao redor do mundo.

Utilizava seus poderes mágicos para efetuar tarefas domésticas ape-
nas enquanto seu marido estava no trabalho, longe de casa, pois quan-
do ele estava por perto fazia de tudo para cerceá-la, ele nega, à própria 
esposa, sua identidade, forçando-lhe a assumir uma camaleônica perso-
nalidade que se misture a dele.

De forma direta, o casal procura construir a vida em torno uma 
“típica” família de classe média no estilo American Dream (sonho ame-
ricano). Samantha é também retratada como o ideal, como a mulher 
perfeita, obediente e dedicada à casa e à família, a “dona de casa gla-
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murosa” que remete exatamente à década de 1950 e 1960 (MOSELEY, 
2002). No entanto um elemento pioneiro em Bewitched foi ter sido o 
primeiro seriado a mostrar um casal abertamente divorciado, os pais de 
Samantha, Endora e Maurice (VIEIRA, 2007, p. 3).

Uma interpretação mais “assustadora” se dá nas obras The Witches 
de 1990 e The Blair Witch Project de 1999. As representações são feitas 
baseadas no imaginário social que alimenta a imagem da bruxa como 
um ser sombrio e diabólico, feio, desfigurado, naturalmente maligno 
e assustador. Em The Witches (adaptada do livro homônimo de Roald 
Dahl de 1983), algumas cenas cômicas acabam aliviando a tensão e o 
nervosismo que a obra procura passar, considerando que foi uma pro-
dução feita, em especial, para o público infanto juvenil.

O desenrolar da produção ocorre com as bruxas se reunindo em 
um hotel da Inglaterra, tendo como intensão transformar todas as 
crianças do mundo em ratos. Em um primeiro momento não passam, 
fisicamente, de “inocentes e belas senhoras da sociedade”, entretanto 
no momento em que se despem de suas “fantasias sociais” acabam mos-
trando sua verdadeira e grotesca aparência.

Logo, a sugestão de que por baixo de um rosto feminino qual-
quer mulher pode ser uma “bruxa assustadora” é poderosa em uma 
sociedade em que a opressão da mulher é milenar e estrutural. Ainda, 
por ter sido um filme desenvolvido para o público juvenil, podemos 
ressaltar, em análises mais profundas, como os processos de construção 
de representações possibilitam influências misóginas sobre a figura das 
mulheres às crianças.

Outra obra – dentre tantas – que irá traçar debates de cunho so-
ciocultural e político em relação a uma variedade de componentes nar-
rativos é Chilling adventures of Sabrina, produção desenvolvida e lan-
çada pela plataforma streaming1 Netflix. Segundo seu criador, Roberto 

1  Uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo que se dão através da rede, 
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Aguirre-Sacasa, a essência da produção era a de levar ao espectador diá-
logos atuais e necessários para questionar e compreender a sociedade do 
momento2.

A obra tem como protagonista a bruxa adolescente Sabrina Spe-
llman. Não é a primeira aparição da personagem nas mídias, ela foi 
criada, inicialmente, para ser um personagem coadjuvante nas histórias 
em quadrinho da “turma do Archie” da Archie Comic, e acabou con-
quistando os fãs que exigiram mais aventuras da bruxinha. Não demo-
rou muito para Sabrina ganhar sua própria revista em quadrinho e se 
expandir para outras mídias como animação, série televisiva, filmes que 
foram produzidos no decorrer de 3 décadas, sendo “repaginada” por 
Aguirre-Sacasa em uma HQ de horror em 2014, e, posteriormente, 
levada para o universo streaming em 2018.

Particularmente sobre a produção da Netflix, a narrativa da série 
procura estabelecer uma ruptura com a ideia de que a mulher-bruxa é 
ou “boa” ou “má”, as personagens de CAOS se mesclam e fluem nas di-
ferentes tonalidades cinzentas das fronteiras morais daquilo que é “cer-
to” ou “errado” e formam uma interessante rede de disputas pessoais de 
identidade que reforçam a complexidade humana, tenha ela poderes 
mágicos ou não.

Dessa forma, a obra não apresenta a dicotomia entre a bruxa total-
mente maligna e a bruxa totalmente boazinha que outras compilações 
em torno da temática acabam destacando. Ela transporta o espectador 
para um universo de horror – inexplorado pelas outras narrativas que 
operaram com a personagem de Sabrina Spellman – que acaba abrindo 
possibilidades de uma discussão social mais direta, considerando que o 

sem que para isso haja a necessidade de se operar o download. Esse é um sistema que se encaixa 
também no que chamamos de on demand, pelo qual o assinante pode escolher o produto au-
diovisual entre uma lista de uma diversidade de filmes, séries, documentários. A Netflix é, por 
exemplo, uma plataforma streaming on demand (STÜRMER, 2015)
2  https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/25/cultura/1540470359_012991.html Acessado em 
06/11/2020.

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/25/cultura/1540470359_012991.html
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gênero já possui em si um potencial subversivo que levanta discussões 
perturbadoras ao status quo (SERRAVALLE DE SÁ, 2017).

Um exemplo a ser destacado na produção é a escolha em refe-
renciar discursos socioculturais da década de 1960 – homenageando a 
década de criação da personagem “original” – relacionando-os com de-
bates que estão sendo levantados cotidianamente em nossa sociedade. 
Assim, já no primeiro episódio da primeira parte/temporada, Sabrina 
(Kiernan Shipka) e as amigas Roz (Jaz Sinclair) e Susie (Lachlan Wa-
tson), criam um grupo para lutar e proteger as garotas de seu colégio 
(Baxter) contra o bulling, o preconceito e a misoginia cometida pe-
los garotos do time de basquete da escola, sendo esses protegidos pelo, 
também misógino, discurso do diretor do colégio.

Sabrina: Os jogadores de futebol são sintomas. A doença 
é mais profunda. Está na estrutura da escola. É assim que 
vamos lutar contra ela, com um clube. Para jovens mu-
lheres. Para termos apoio mútuo. Onde possamos discu-
tir nossos problemas e elaborar soluções proativas.
Roz: Quer dizer, um clube para derrubar o patriarcado 
branco.
Sabrina: Exato. Mobilizar e protestar politicamente, se preciso 
[...]
Susie: E o nome? W.I.C.C.A3.?
Roz: Woman’s Interseccional Cultural and Criative Asso-
ciation. Quanto mais garotas entrarem, mais difícil será 
silenciá-las
(KRIEGER, 2018, ep. 1, 22min 40s; 47min. Grifo Nosso).

Nesse diálogo é possível estabelecer uma série de questões a serem 
analisadas e que são de impacto direto em relação ao meio social de sua 
contemporaneidade (2018) como um feminismo interseccional pro-

3  A referência aqui é direta a religião Wiccana, que consistem em uma das ramificações das 
religiões neo-pagãs onde seus membros são conhecidos como bruxas contemporâneas.
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curando mobilizar estruturas. Porém, especificamente para o presente 
artigo, chamamos a atenção para a escolha – ao criar um grupo aberta-
mente feminista de luta, como a personagem Roz bem coloca, contra o 
patriarcado branco, e assim, contra os discursos misóginos do colégio 
– do nome de seu clube.

A opção pelo uso de um acróstico é bastante significativa para o 
contexto que a narrativa se desenvolve, seja por sua referência a bruxaria 
contemporânea, seja pela referência ao grupo feminista nova-iorquino 
que movimentou, em nome da resistência das mulheres, as ruas esta-
dunidenses nos anos de 1968 e 1970. Vestindo-se de preto, as vezes 
usando máscaras, essas mulheres escolheram a representação da bruxa 
como um símbolo do poder feminino em crescimento.

Uma das participantes do grupo era a ativista húngara Zsusanna 
Mocksay, conhecida como Z. Budapest, que sendo feminista e prati-
cante da wicca acabou influenciando a união dessas mulheres com a 
figura da mulher-bruxa enquanto símbolo central de resistência do mo-
vimento (FILHO, 2016, p. 81; RUSSELL; ALEXANDER, 2019, 218; 
BOSTULIM, 2007, 76).

O acróstico usado por esse grupo feminista foi o W.I.T.C.H.4 
(Bruxa no português), o Women’s International Terrorist Conspiracy 
From Hell (Conspiração terrorista internacional das mulheres do inferno) 
e/ou Women Inspired to Commit Herstory (Mulheres inspiradas a compro-
meter a história delas). 

[...] criado por um coletivo de guerrilheiras feministas 
revolucionárias dedicadas a se opor, com violência se ne-
cessário, ao que elas entendiam ser a sociedade patriar-
cal. Composto majoritariamente por estudantes uni-
versitárias, costumavam protestar vestindo-se de preto, 

4  https://smoda.elpais.com/placeres/el-feminismo-tambien-es-una-historia-de-brujas/  Acessa-
do em 06/11/2020

https://smoda.elpais.com/placeres/el-feminismo-tambien-es-una-historia-de-brujas/
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com chapéus de bruxa e máscaras de velhas, ou seja, os 
elementos que mais caracterizam o imaginário relativo a 
bruxaria. No emblemático ano de 1968, mais especifi-
camente no Halloween, o grupo organizou um protesto 
denominado Up against Wall Street e durante as subse-
quentes semanas, pequenos grupos autodenominados 
covens se espalharam por Boston, Chicago, São Francisco 
e Washington D.C. (FILHO, 2016, p. 74).

Dessa maneira, enquanto mulher, marginalizada, oprimida, ainda 
assim, forte, resiliente, comprometida com outras mulheres, a figura da 
bruxa tensionava lados e levava desconfortos ao conservadorismo cris-
tão e patriarcal do período, assim como a W.I.C.C.A. do colégio Baxter.

Ainda sobre o diálogo das personagens, a poderosa síntese sobre 
os processos de opressão do feminino enquanto parte da misoginia es-
trutural que corrói a sociedade há incansáveis séculos, vai se mostrando 
por meio do social, do político, do cultural e do econômico, através 
dos grupos e indivíduos como os sintomas dessa grande doença que 
se alastra, sendo imediata a necessidade em ser combatida em todos os 
alicerces civilizatórios.

Essas narrativas são mostras da significativa presença das esferas 
sociais do nosso cotidiano sendo instauradas nas obras fílmicas como 
um processo de influência de duplo caminho, já que as obras podem, 
da mesma maneira, influenciar as práticas da sociedade.

Considerações finais

Assim, podemos perceber que nossa sociedade encontra-se em 
constante criação, absorção, perpetuação e também desconstrução de 
modos de pensar, de agir, de compreender o mundo com o qual os 
indivíduos interagem. As ferramentas que estão à disposição para o en-
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tendimento desse processo de compreensão social podem ser variadas, e 
vão desde histórias de “ninar” e contos ao redor da fogueira até os atuais 
meios de comunicação e entretenimento. 

 Filmes, séries, animações, entre diversas outras mídias são meios 
capazes de proporcionar as mais variadas sensações e reflexões de grupos 
e indivíduos. Sendo produtos de seu próprio tempo, podem se utilizar 
de formas mais lúdicas, sutis ou diretas, de observações em torno de 
tudo que diz respeito ao ambiente social, cultural, político e econômico 
do cotidiano humano. Esses elementos auxiliam na “distribuição” de 
discursos e os conteúdos dessas obras são capazes de produzir um ce-
nário que retrate as profundas mudanças e conjecturas sociais, influen-
ciando considerações sobre os assuntos abordados.

Quando Samantha (Bewitched) carrega uma narrativa que tem 
como centro a abdicação de seus poderes e, consequentemente, de sua 
própria identidade, podemos notar que ela está retratando uma rea-
lidade vivida por muitas mulheres que, naquele momento, faziam o 
mesmo, abdicando delas mesmas em “prol” de um modelo familiar que 
pudesse se encaixar no American way of life dos EUA.

Quando nos deparamos com personagens assustadores como as 
bruxas de The Witches se “disfarçando” de “senhoras da sociedade” po-
demos compreender que narrativas como essas, intencionalmente ou 
não, acabam direcionando os olhares para a imagem do feminino como 
algo perigoso e passível de violência.

Ao nos defrontarmos com mulheres-bruxas como as personagens 
de Chilling adventures of Sabrina podemos identificar o poder que ema-
na de sua narrativa, não “apenas” o poder da magia, mas também da 
posição de luta e resistência feminina e feminista contra sistemas estru-
turais que prevalecem a milênios como “bases fundadoras”, elucidações 
essas que caminham juntamente com as manifestações feministas que 
ocorrem durante o mesmo período em que a obra é produzida.
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Independente de qual seja a escolha narrativa da mostra audiovi-
sual que captará a atenção do espectador, ela o fará refletir, seja sobre a 
temática, seja sobre algum diálogo específico, seja sobre a construção da 
obra em si e como ela se conecta a seu próprio “universo”.Pois os sujei-
tos são feitos de tudo aquilo que os cerca, constituem-se da percepção e 
de toda a complexidade da vida e das experiências ao seu redor, inclusi-
ve daquilo que consomem enquanto mídia (MORIN, 2007).
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Na década de 1990 em praticamente todos os canais abertos da te-
levisão brasileira o período da manhã já tinha uma programação 

pré-estabelecida os desenhos animados. Trinta anos depois essas ani-
mações foram dando espaços a programas de variedades e tornaram-se 
um universo mais infantilizado para ser consumido em plataformas de 
visualizações de vídeos (com altíssimos números de visualizações) ou 
passaram a abordar temas complexos, tornando-se muito mais direcio-
nadas para adultos do que para crianças.

O que esse texto propõe é uma reflexão sobre este produto midiá-
tico que é a animação e sua capacidade de transmitir valores e discursos 
políticos e ideológicos, seja nos formatos considerados infantilizados, 
sejas naquelas que adotam um discurso mais complexo. 

Para começar, gostaria de explicar algumas questões de cunho téc-
nico que permitem uma compreensão da potencialidade da animação 
em criar mundos e explorar as narrativas. Se você prestar atenção nos 

Mario Marcello Neto

Desenho animado é coisa de criança?
reflexões sobre a capacidade narrativa e as 

possibilidades de análises históricas das animações

CAPÍTULO X
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filmes mais consagrados do cinema, perceba que em algum momento 
algo de “computação gráfica” foi utilizado no filme. Essa “computação 
gráfica” nada mais é do que tecnologias de criar, desenhar, alterar e 
remodelar o conteúdo do que foi gravado acrescentando um cenário, 
retirando da cena as cordas que sustentam um ator que simula um voo 
em filme de super-herói ou constrói a lógica de profundidade em um 
filme que se passe em um navio e necessita disfarçar a gravação na pis-
cina para aparentar um oceano, por exemplo.

Isso prova que a animação é um dos meios artísticos mais potentes 
na criação de cenários e narrativas, ela explora o aspecto visual e auditi-
vo, pode construir qualquer universo (desde cenas embaixo d’água até 
lugares fechados) sem a necessidade de fazer locações, decorar cenários 
entre outros. Desse ponto de vista a animação é mais abrangente no que 
tange a capacidade de explorar a narrativa, pois questões financeiras não 
afetam diretamente seu enredo, uma vez que desenhar um filme que se 
passa em uma floresta ou em uma ilha desértica não faz diferença para 
o custo do mesmo,

No entanto, o que torna uma animação cara é o tempo. Uma pes-
soa sozinha é capaz de produzir uma animação, mas levaria muito tem-
po. Sabendo que a média para elaboração de um desenho animado é que 
seja produzido 12 quadros sequenciais para que se obtenha 1 segundo 
de filme. Desta forma, para uma animação de 20 minutos é necessário 
produzir 14400 quadros com cenário, desenhar (seja digitalmente ou 
manual), colorir (se for o caso), para depois de finalizado ser dublado e 
distribuído. Isso tudo leva tempo, muito tempo. Embora alguns proces-
sos possam ser optimizados e tornar mais rápida a produção, ainda assim 
é um processo lento, o que torna este tipo de trabalho muito menos 
produzido que outros. Um estúdio pequeno tem muito mais dificuldade 
de produzir animação do que estúdios grandes, pois demora muito mais 
tempo para ter o produto e conseguir obter dinheiro com ele. 
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A solução encontrada é, ao contrário dos primórdios das anima-
ções, divisão do trabalho. O roteirista pode ser o diretor (bastante co-
mum em longas animados), porém os storybord (previsão de cada cena, 
ainda no papel), o desenho, a arte final, a colorização, a renderização e 
edição, a gravação de voz, a edição de voz e a nova renderização são pro-
duzidas, na grande maioria das vezes, por milhares de pessoas, muitas 
trabalham em países com mão de obra mais barata e sequer tem alguma 
influência no processo criativo, apenas realizam a tarefa solicitada em 
um dos processos citados acima.

Isso permite um barateamento nos custos de uma animação, pois 
acaba acelerando o seu processo de lançamento e faz com que o estú-
dio fature mais rapidamente, suprindo essa demanda financeira. No 
entanto, para que um filme ou animação seriada seja vista é preciso 
distribuição e produção. Para isso, é preciso que pessoas se interessem 
em ver determinada animação e aqui entra o dilema principal deste 
texto: como fazer algo vendável e que possa ter alguma mensagem polí-
tica em uma produção deste tipo? Vale ressaltar que estou falando aqui 
em produção de grande escala, de grandes estúdios e que visam atingir 
públicos muito grandes, em geral em vários países. 

O foco desde a década de 1950 foi preencher o horário vazio na 
grade de programação da recém lançada televisão com programas volta-
dos ao público infantil que necessitava ficar concentrado para que suas 
mães realizassem as tarefas domésticas. Essa visão, embora altamente 
preconceituosa e machista, perdurou no marketing das emissoras tele-
visas. Deu certo! A questão era: o que define o que é ou não voltado 
para crianças. Surge, então, o dilema técnico, novamente. A animação 
por mais capaz que seja de reproduzir e criar mundos ela evidencia uma 
ficcionalidade, não há como ver um desenho animado e dizer: isso é 
real, foi isso que aconteceu desta forma. Um filme esconde a técnica, a 
câmera grava uma simulação da vida real que dificulta a diferenciação 
entre o que é narrativa ficcional e realidade.



208

Como a animação já parte de um pacto em que o pressuposto é 
se tratar de uma ficção, necessitava-se acrescentar alguns elementos que 
a tornasse infantil. O primeiro deles foi recorrer as fábulas, portanto 
as experiências de desenhos animados zoomórficos durante a Segunda 
Guerra Mundial foram ampliadas. Agora animais que falam e vivem em 
sociedade interpretam cenas cotidianas e até grotescas, com uma trilha 
sonora animada, apelando para os exageros como chave para o humor 
que seria o aspecto infantil necessário. Em alguns casos acrescentava-se 
músicas, tornando o filme um musical infantil já consagrado dos teatros 
para dentro das telinhas com o objetivo trazer a ludicidade com as can-
ções. Narrativas clássicas foram reencenadas e as animações dos grandes 
estúdios que tinham como alvo público infantil tinham o mesmo perfil:

 
1. Humor: uma animação infantil deve, por excelência, dentro 

do critério estabelecido no pós-guerra, ser engraçada. A gra-
ça é vista normalmente nas cenas de exageros e escatologias. 
Sobretudo na vulgarização da violência e dos estereótipos, 
não esqueçamos que Tom & Jerry é engraçado quando Tom 
sofre violentamente consequências de suas atitudes na ten-
tativa de comer Jerry ou quando Pica Pau se transveste de 
mulher e tenta enganar outro personagem.

2. Músicas: uma animação infantil sempre investe em músicas, 
afinal as crianças têm na musicalidade uma grande aliada 
para a memória e o desenvolvimento afetivo, desta forma 
torna-se mais fácil prender sua atenção e torná-la uma con-
sumidora/expectadora da obra. Todos os filmes da Disney 
poderiam se encaixar aqui, mas outras animações investem 
em trilhas sonoras marcantes para que se identifique as cenas 
(clímax e desfecho) a partir da sonoridade do filme. É o caso 
da animação Liga da Justiça.

3. Linearidade de enredo: as histórias devem ser simples, muitas 
vezes óbvias. Os dilemas devem ser os mesmos, os persona-
gens semelhantes em suas funções para que a criança entenda 
para onde o roteiro está a levando e não crie uma falsa expec-
tativa e uma decepção. Tudo que uma animação infantil não 



209

quer é ver o seu público-alvo decepcionado com o seu resul-
tado, a decepção, neste caso pode ser dos pais/responsáveis.

Estes estereótipos narrativos estabeleceram um padrão que é quase 
intransponível, porém, implicitamente ele esconde um problema mui-
to maior a ser enfrentado. Se uma animação infantil é ter uma narrativa 
linear, possuir humor e música, qual é a necessidade deste produto ser 
estudado academicamente na área de humanas?

A resposta está justamente naquilo que estas animações escondem 
em suas entrelinhas. Dizer que é uma animação infantil não significa 
dizer que é neutra, que se discurso político e ideológico seja inexisten-
te. Pelo contrário, essas animações reforçam (ou criticam) estereótipos, 
transmitem mensagem em defesa de determinados valores e ideologias 
que são consumidas maciçamente por um público que não possui o 
discernimento intelectual necessário para compreender profundamente 
aquilo que foi visto.

Minha defesa aqui neste texto é reafirmar aquilo que muitos in-
telectuais já apontam há algumas décadas: não existe animação neutra, 
que não passe alguma mensagem de cunho político e/ou ideológico, 
uma vez que são produzidas por seres humanos e estes estão dentro 
de uma vida em sociedade em que creem em determinadas ideologias, 
realizam ações políticas que julgam corretas e possuem posicionamento 
sobre determinadas situações que vão ser expostas em suas produções, 
seja de maneira explícita, seja implícita. 

Muitas animações consideradas infantis possuem um discurso ideo-
lógico explicito, sem nenhum tipo de filtro em sua narrativa. Porém, a pe-
cha de animação infantil traz consigo a ideia de que se algo é para crianças 
é inocente e distanciado de qualquer discurso político e/ou ideologia.

O estudo de caso que apresento abaixo trata-se de uma análise da 
animação Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites, as quais chamarei 
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pelas siglas de LJ e LJSL, respectivamente a partir de agora. Essa ani-
mação produzida pela Time-Warner e DC Comics conta as aventuras de 
uma liga de super-heróis renomados. É considerada pelos seus produ-
tores como uma animação para crianças, no entanto vamos investigar 
alguns elementos com maior profundidade.

Para iniciarmos esse trabalho, proponho uma breve reflexão acerca 
da forma como LJ e LJSL foram produzidas, seu contexto de criação e 
suas influências, fazendo uma mescla do que seria suas experiências de 
criação, uma relação pendular entre passado, presente e futuro. 

É preciso lembrar que a animação em questão vem dos quadri-
nhos. Isso é algo dado, seus personagens, boa parte de suas histórias, o 
ambiente, entre outros fatores são provenientes das HQ’s (história em 
quadrinhos). Sua principal influência são as revistas da Liga da Justiça 
da década de 1980 e início da década de 1990. Essas influências têm 
diversas raízes, dentre elas a relação dos envolvidos no processo criativo 
da LJ e LJS com este contexto.

Grande parte dos envolvidos nestas animações vieram do uni-
verso dos quadrinhos, como o caso do roteirista Dwayne Macdufie, 
e viveram sua juventude na década de 1980 na qual o mundo, e os 
quadrinhos inseridos nesse universo, transbordavam medos e angús-
tias. Elementos como a corrida espacial e o temor nuclear são cada vez 
mais explorados num período em que a geopolítica mundial esteve à 
beira de um colapso com o medo de uma guerra nuclear e o aumento 
da tensão entre os EUA e URSS, principalmente a partir do governo 
Reagan nos EUA (1985-1990).

A LJ e LJSL fazem parte do que fãs denominaram como DC Ani-
mated Universe (DCAU)1, um projeto de animações e adaptações de 
personagens e estórias vindas das histórias em quadrinhos para um pú-
blico infanto-juvenil, mas que não descaracterizassem seus personagens 

1  Sobre isso ver: http://dcanimated.wikia.com/wiki/DCAU_Wiki
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e suas personalidades, fato muito criticado em relação as animações 
anteriores como os Super-Amigos (1973-1985) produzido pelo estúdio 
Hanna-Barbera, consideradas extremamente infantis por abusarem da-
queles estereótipos que citei acima. 

O DCAU tem início em 1992 com Batman: A série animada, uma 
animação que buscava trazer um caráter mais sombrio e sério para Bat-
man e seu universo, algo característico nas suas HQ, tendo visto a sua 
alcunha de “Cavaleiro das Trevas”. Grande parte dos envolvidos nessas 
animações se mantiveram até idos de 2007 e estiveram presentes no 
desenvolvimento das animações aqui estudadas. 

Um dos principais envolvidos em todos os projetos do DCAU 
desde sua criação é Bruce Timm, nascido em 1961. Este produtor con-
ta com uma grande equipe de pré-produção, roteiristas e animadores. 
Chamo a atenção, novamente, para um processo realizado durante a 
produção destas animações que é a terceirização das atividades laborais 
e intermediárias da criação da animação.

Essa terceirização se dá através do uso de empresas japonesas e 
coreanas para realizarem a confecção de storybord, a animação, coloriza-
ção entre outros processos, ficando a cargo da Time Warner/DC Comics 
a parte de pré-produção (roteiro, orçamento, estimativa de tempo) e 
finalização (edição, produção e distribuição). Isso é perceptível nos cré-
ditos finais de cada episódio onde a empresa Koko Enterprise2e TMS 
Entertainment3, coreana e japonesa, respectivamente, aparecem. Feito 
tal ressalva sobre esse processo de produção é possível explicitar duas 
coisas. A primeira versa sobre a responsabilidade criativa, ou seja, o con-
teúdo, o roteiro, todo esse processo é de responsabilidade das empresas 
responsáveis pela distribuição e copyright das animações. Os envolvidos 

2  Sobre isso ver: http://dcanimated.wikia.com/wiki/Koko_Enterprise_Co.%2C_LTD.
3  Sobre isso ver: http://dcanimated.wikia.com/wiki/TMS
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com a parte dita “criativa4” da animação (criação de conteúdo, layout de 
personagens, roteiro entre outros são creditados os produtores e outros 
artistas estadunidenses funcionários da DC Comics. 

Sendo assim, é possível perceber que Bruce Timm (1961), Dan 
Riba (1960), Butch Lukic (1960) e Dwayne Mcduffie (1962) são os 
principais responsáveis por essa animação. O que se pode notar em 
comum com esse grupo é a sua idade, todos nasceram no início da 
década de 1960. Porém, o que isso tem a ver com a minha? Isso afeta 
diretamente este trabalho uma vez que em entrevistas5 realizadas pela 
própria DC Comics como forma de divulgação da animação e circulada 
na internet e nos extras dos DVD’s com todos os episódios da anima-
ção, a sua relação com a década de 1980 e os quadrinhos naquele pe-
ríodo produzidos era grande. A percepção destes com relação ao temor 
nuclear ao qual sentiam-se afetados, mesmo que de forma indireta, era 
algo marcante em suas vidas.

As experiências dos envolvidos no processo criativo da anima-
ção trouxeram para seu trabalho muitos elementos que colocam a 
nuclearidade como um tema recorrente na animação. A política de 
acúmulo de armas nucleares como forma de garantir a proteção e a 
paz mundial é uma das formas representadas pela animação, sendo 
esta a motivação para o título. 

A pergunta que fica ainda sobre essas questões supracitadas é: 
será que a influência desse passado vivido no período da chamada 
segunda guerra fria foi tão efetiva que as formas de ver a nuclearidade 
no presente (dentro das animações) não foram representadas? Ou o 
inverso, apenas a forma de ver a nuclearidade no presente é a forma 

4  Sobre essa reflexão que envolve a patentiação de projetos intelectuais, a “capitalização do pen-
samento” que é um bem socialmente construído, o filósofo esloveno Slavoy Zizek explica em sua 
entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=gECgJbWOppo> Acesso em 08/04/2014
5  Sobre isso ver: http://www.youtube.com/watch?v=pom0WHTYKvo
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que impera nestas animações? Estas questões que tratarei de respon-
der nas linhas a seguir.

A Guerra Fria pode ser dividida em quatro momentos. Primeira 
Guerra Fria (1946-1953), Antagonismo Oscilatório (1953-1969), Dis-
tensão (1969-1979) e Segunda Guerra Fria (1979-1989). 

A Primeira Guerra Fria é o período em que as tensões entre EUA e 
URSS aumentaram. Tal conflito ideológico já existia durante a Segun-
da Guerra Mundial, na qual encontravam-se como aliados. A divisão 
da Alemanha (Ocidental capitalista e Alemanha Oriental socialista), a 
criação da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em 
1949, a Revolução Chinesa de Mao Tse-Tung, a Guerra da Coréia 
(1950-1953) e o regime censura adotado no território estadunidense 
conhecido como macarthismo, entre outros fatores marcaram este tenso 
período de afirmação e disputas por parte dos dois blocos.  

Com a morte de Stálin em 1953 e a eleição de Eisenhower nos 
EUA, a situação geopolítica entre os dois polos (socialista e capitalista) 
avistam novos horizontes. Eisenhower se elegeu com um discurso de 
terminar com a Guerra da Coréia. Já no lado soviético com a morte de 
seu líder totalitário, e Nikita Khrushchov assumido o poder em seu lugar 
deu-se início a uma nova etapa da Guerra Fria, o Antagonismo Oscila-
tório. Caracterizando de maneira sucinta este período é um momento 
em que as tentativas de negociações e realizações de acordos ocorriam de 
maneira mais frequente entre os eixos capitalista e socialista. Um exem-
plo é que a Crise dos Mísseis (1962) em Cuba pôde ser resolvida diplo-
maticamente devido a essa maior aproximação entre os polos.

Com a eleição de Nixon para a presidência dos EUA em 1969 
inicia-se a terceira fase da Guerra Fria, também caracterizada pela ne-
gociação entre ambos os lados. Chamada de Ostentação. Caraterizada 
pela humanização dos socialistas pelo lado estadunidense, retirada das 
tropas dos EUA do Vietnã entre outras questões. Por fim, o mais im-
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portante período para este estudo é a chamada Segunda Guerra Fria. 
Seu início se dá com a eleição de Reagan e seu estreitamento com as 
políticas militaristas e nucleares neste período. Sendo assim, as crises 
do período da Segunda Guerra Fria não eram apenas uma questão de 
diferenciação na forma das relações entre os EUA e URSS.

Esse processo de aumentar a produção de armas nucleares, dimi-
nuir os diálogos entre os dois blocos foi um dos momentos mais tensos 
para humanidade, com riscos eminentes de uma guerra nuclear, e por 
consequência a morte e mutilação de muitas pessoas. É nesse contexto, 
também, que Dwayne Mcduffie e grande parte da equipe envolvida na 
produção da Liga da Justiça presenciaram durante a sua juventude. Além 
disso, as influências e recorrentes referências que a animação faz aos qua-
drinhos, em boa parte, remonta as HQ’s produzidas neste período. 

Após o fim da Segunda Guerra Fria as tensões causadas entre os 
dois blocos conflitantes, socialista soviético e capitalista estaduniden-
se, foram elevadas a uma corrida armamentista nuclear que colocaram 
em alerta até mesmo setores da historiografia, como Edward Palmer 
Thompson, que abandona, temporariamente, sua dedicação à história, 
para militar junto ao Movimento Pacifista. Esses elementos do século 
XX são perceptíveis nas animações supracitadas, utilizadas como um 
suporte em que contém suas expressões político-ideológicas é preciso 
ver estes meios não apenas como puro entretenimento, mas sim como 
elementos dotados de significados, etnocentrismo, questões políticas 
entre outras. Além disso, a animação traz consigo uma constante na 
sua narrativa que é a exposição sobre o medo e os malefícios da nuclea-
ridade na sociedade contemporânea, algo que pretendemos discutir ao 
longo deste trabalho.

Para falar do temor nuclear no século XXI usaremos dois exem-
plos.  Busco com isso evidenciar tanto os elementos do presente na 
animação, como, também, aspectos de um passado e de uma herança 
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de um medo nuclear. No dia 12 de fevereiro de 2013, o exército nor-
te-coreano realiza testes nucleares bem sucedidos próximo ao território 
da Coréia do Sul6.  

Tal atitude teve enorme repercussão na mídia e algumas sanções 
por parte da ONU para com os norte-coreanos. Na tentativa de inti-
midar os EUA e seus aliados, Kim Jong-un (líder político da Coréia do 
Norte) ameaçava utilizar as bombas atômicas caso as sanções aplicadas 
não fossem negociadas. De fevereiro até fins de março daquele ano a 
situação foi se agravando e cada vez mais, os EUA7 mobilizaram ações 
militares no sul da península e Jong-un declarou inválido o armistício de 
1953 colocando o cenário de guerra quase evidente naquele momento.

Embora se discuta o potencial nuclear da Coréia do Norte, só o 
fato desta ameaça estar acontecendo durante o século XXI preocupou 
muita gente, gerando manchetes de notícias diárias e o medo de uma 
nova guerra em proporções desastrosas, caso tais armamentos nucleares 
fossem utilizados. Esse primeiro exemplo já nos permite compreender 
que o medo de um extermínio da humanidade ou de o aniquilamento 
de muitas pessoas, na maioria civis, por causa de uma arma de destrui-
ção em massa ainda assola vários grupos sociais atualmente.

Isso deixa claro o funcionamento da cronologia do medo. Partin-
do do pressuposto de que o medo não se extingue por completo, pois 
cada pessoa e grupo social o assimilará de forma diferente, e nem segue 
uma cronologia natural. Isso me permite dizer que o medo nuclear não 
tem como ter durado de 1945 (lançamento das bombas atômicas em 
Hiroshima e Nagasaki) até 1989/91, considerado o fim da Guerra Fria, 
pois a herança desse medo nuclear se manteve, com maior e menor 

6  Sobre isso ver a reportagem feita no dia posterior aos testes nucleares norte-coreanos em fe-
vereiro de 2013. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/93623-coreia-do-
-norte-tem-quotsucessoquot-em-seu-3-teste-com-bomba-atomica.shtml> Acesso: 01/06/2013
7  Informações disponíveis em: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22006636> e <http://
www.usatoday.com/story/news/world/2013/04/14/korea-nuclear-threat-kerry-trip-eternal-lea-
der-anniversary/2081711/> Acessados em: 04/06/2013
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importância entre outros meios. Vemos assim, por exemplo, o extremo 
aumento de produção de armas nucleares após a Guerra Fria, ou seja, 
mesmo após a extinção da tensão entre os dois blocos conflitantes existe 
um aumento nas armas nucleares como forma de garantir a paz por 
intimidação, a chamada “paz armada”. 

Para fechar esse artigo proponho uma breve reflexão acerca do 
tempo histórico e a sua relação com os seus criadores. A equipe envolvi-
da na criação destas animações tem consigo uma experiência individual 
e coletiva, na qual fica evidente tanto em suas entrevistas, quanto pela 
própria narrativa da animação um temor as armas nucleares que fosse 
próprio a década de 1980, período em que iniciavam sua carreira e 
eram nitidamente influenciadas por outros autores que se destacavam 
por representar esta temática – como, por exemplo, Alan Moore – e 
pelo contexto de medo de uma provável guerra atômica na Era Reagan, 
na chamada segunda guerra fria.

Sendo assim, além desta experiência que foi transposta para a nar-
rativa da animação, temos com isso aliado a experiência que os autores 
têm com as armas nucleares no seu presente (2001-2007) e suas proje-
ções de futuro ante a isso. 

É preciso salientar que o discurso geral que fica da animação com 
relação as armas nucleares (o grande medo da Guerra Fria) é que não 
se nega o seu perigo e sua capacidade destrutiva. Pelo contrário, isto é, 
abominável, como no episódio “No Além Parte 1” e “No Além Parte 
2”. Porém, quanto as armas nucleares e tecnologias do mesmo tipo, não 
se discute sua importância para a humanidade, porém, fica claro um 
recado: é possível, e até preciso, que se tenha armas nucleares e, prin-
cipalmente, tecnologia nuclear, porém estas devem estar nas mãos de 
pessoas boas, éticas e competentes, algo que poder-se-ia traduzir como 
homens, brancos, estadunidenses e heterossexuais.  
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Essas mensagens que aparentam ser subliminar permeiam as ani-
mações. Este texto não tem como objetivo realizar uma análise empírica 
da mesma, mas sim realizar uma provocação no leitor para que o mes-
mo procure investigar esta e outras animações seus discursos políticos 
e ideológicos. No dia 25 de dezembro de 2020 foi lançado pela Disney 
Pixar a animação intitulada Soul. A animação vem recebendo críticas 
por se tratar de um tema complexo (morte e sentido da vida), alegando 
que a mesma afastou-se do seu público-alvo, as crianças ao complexi-
ficar o discurso. Desta forma, a animação em questão saiu do conven-
cional conhecido como infantil. No caso da LJ e LJSL, que são vistas 
como infantis, o discurso sobre a necessidade de existir armas nucleares 
nas mãos de pessoas certas são naturalizados e ignora-se a capacidade 
de reflexão da criança quanto a isso. No momento em que a criança é 
provocada perante a temas como a morte e o sentido da vida, como em 
Soul, é considerada uma animação adulta. A pergunta que pretendo 
que você, caro leitor, responda é: ainda faz sentido estes rótulos? O que 
está por traz dessas animações? Este texto foi escrito livremente, sem 
referências diretas a autores. No entanto vários textos influenciaram a 
sua escrita. Aqui abaixo estão eles.
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Os capítulos apresentados na presente coletâ-
nea foram escritos pelas e pelos palestrantes 
convidados e são resultados de suas pesquisas 

acadêmicas que tratam das relações entre o campo 
da história e as mídias. A produção revela o quanto 
a área de História está, nos últimos anos, diversifi-
cando as suas abordagens e incluindo em seu escopo 
trabalhos com fontes variadas relacionadas às mí-
dias, as quais, em um período passado, nem sempre 
foram consideradas como documentos de análise 
historiográfica. Os textos apresentam possibilidades 
de estudos com histórias em quadrinhos, charges, 
literatura Pulp, graphic novels, séries e desenhos ani-
mados demonstrando criatividade e rigor acadêmico 
no desenvolvimento de suas abordagens, objetos e 
discussões teóricas e metodológicas.
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