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RESUMO 
 

 
A dissertação ora apresentada tem como objeto a obra Macunaíma em Quadrinhos (2016) dos 
autores Angelo Abu e Dan X concentrando-se no estudo sobre a (re) apresentação do 
modernismo no interior desta história em quadrinhos. Assim, colocamos como questão se e 
como a proposta modernista, naturalmente apresentada na prosa de Mário de Andrade, surge 
na HQ considerando o que esta traz enquanto signos indiciais deste projeto. Converge para 
isto, a opção metodológica de uma leitura intersemiótica que coloca em jogo os dois 
principais signos existentes na HQ: o verbal e o visual. Por isso, trazendo a Teoria 
Intersemiótica para esta análise, interpretamos Macunaíma em Quadrinhos como uma 
tradução entre signos capaz de trazer para o visual, argumentos modernistas diversos, que vão 
além do contido na prosa andradiana. Tais ponderações nos levaram a argumentar Macunaíma 
em Quadrinhos como uma rapsódia gráfico-visual antropofágica, perfilhada por índices como 
artes, cores e traços estilísticos de desenhos, que colocam em evidência tanto o modernismo 
do século XX, como também evidencia o verbal e o visual como elementos em interação nas 
histórias em quadrinhos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Histórias em Quadrinhos; Tradução Intersemiótica, Modernismo; 
Antropofagia; Macunaíma em Quadrinhos. 



ABSTRACT 
 

 
 
 

The dissertation presented here has as its object the work Macunaíma em Quadrinhos (2016) 
by authors Angelo Abu and Dan X focusing on the study about the (re) presentation of 
modernism within this comic book. Thus, we pose as a question whether and how the 
modernist proposal, naturally presented in the prose of Mário de Andrade, appears in the HQ 
considering what this brings as indicative signs of this project. For this, the methodological 
option of an intersemiotic reading that puts into play the two main signs in the HQ: verbal and 
visual. Therefore, bringing the Intersemiotic Theory to this analysis, we interpret Macunaíma 
em Quadrinhos as a translation between signs capable of bringing to the visual, various 
modernist arguments that go beyond that contained in Andradian prose. Such considerations 
led us to argue Macunaíma comics as an anthropophagic graphic-visual rhapsody, based on 
indices such as arts, colors and stylistic features of drawings, which highlight both 20th 
century modernism, as well as verbal and visual evidence as elements in the comics. 

 
KEY WORDS: Comics; Intersemiotic Translation, Modernism; Anthropophagy; 
Macunaíma em Quadrinhos. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Esta dissertação desenvolve estudo sobre Macunaíma em Quadrinhos (2016). 

Homônima da rapsódia Macunaíma: um herói sem nenhum caráter (1928) de Mário de 

Andrade, a obra recebeu tradução intersemiótica pelas mãos dos quadrinistas e ilustradores 

Angelo Abu e Dan X passando da linguagem em prosa para a linguagem dos quadrinhos, ou 

seja, verbo-visual. A escolha por este objeto se deu logo no primeiro ano do Mestrado em 

Letras em 2016, momento no qual a rapsódia de Mário de Andrade se configurava como 

objeto de estudo. Ao longo da disciplina ‘Metodologia Científica’ foi se afunilando outras 

opções de abordagem em relação à obra e, curiosamente, neste mesmo ano foi publicada 

Macunaíma em Quadrinhos. Ao adquiri-la e lê-la o impacto de seu conteúdo imagético foi 

imediato, pois tão logo percebi toda a cadeia de interligação que era possível abordar tendo 

em conta a perspectiva estética e literária da obra e, principalmente, o viés modernista 

explícito em suas páginas. 

O primeiro reconhecimento se deu na splash page que abre a HQ em sua releitura à 

ilustração do artista Carybé, seguindo-se à esta outras rememorações ao Modernismo 

brasileiro como pinturas de Tarsila do Amaral. A partir destas observações iniciais e do 

reconhecimento da riqueza da HQ passou-se à tarefa de determinar um ponto específico de 

análise. Assim, uma primeira escolha tomada foi a não realização um trabalho de comparação 

entre o texto-fonte e a sua tradução. Antes, optou-se por uma pesquisa que colocasse em pauta 

a leitura e interpretação do quadrinho como objeto analítico primeiro em função da gama de 

conteúdos e temas articulados em seu interior como identidades, violência de gênero, e 

aspectos literários. Temáticas algumas delas bastante analisadas a partir da prosa, mas que 

ganha novo fôlego e vigor com a tradução imagética. 

Neste contexto, a escolha pela análise do projeto modernista foi feita por permitir 

olhar a HQ desde a sua ideia, estruturação, e publicação percebendo nisto o percurso feito por 

seus criadores como pesquisas históricas e de conteúdo literário que aparecem na rapsódia 

gráfica em diversos momentos. Isto confere a Macunaíma em Quadrinhos uma qualidade não 

de mera adaptação, revela antes a preocupação de seus idealizadores em realizar um projeto 

gráfico inovador que explicitasse a base contextual e motivadora do texto de Mário de 

Andrade, qual seja o Modernismo brasileiro. 

Partindo deste rico objeto de análise, a proposta deste trabalho foi estudar a tradução 

em paralelo às ideias modernistas que gritavam em um olhar superficial, a partir de sua 

composição visual. Por isso, o objetivo principal nesta dissertação é apresentar Macunaíma 
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em Quadrinhos no que esta narrativa traz enquanto manutenção do projeto modernista e 

buscar apreender como este discurso se expande em seu interior através de elementos 

estéticos articulados como as cores, a intersecção entre linguagens, os traços dos desenhos, e 

sua a composição gráfica. Nas observações realizadas ao longo da pesquisa ficou evidente a 

miragem modernista articulada pelos criadores da HQ buscando traduzir para o universo em 

quadrinhos não apenas o que propõe a rapsódia de Mário de Andrade e seu projeto 

nacionalista, mais também colocando pautando o quadro do movimento modernista com seus 

personagens e suas características. 

Por estas considerações, propusermos esta HQ como uma rapsódia gráfico-visual 

antropofágica na qual se percebe desde seu planejamento um ato de ‘mastigar’ o texto verbal 

e também seu contexto, para em seguida os deglutir em formato imagético. Nela é preservado 

o caráter de rapsódia, mesmo a narrativa sendo apresentada no formato gráfico visual, além de 

sustentar também a característica antropofágica da obra. Tomando em empréstimo as palavras 

dos autores da HQ: “Depois de muito ler e destrinchar a palavra escrita, os compadres 

limpavam toda a banha da Pacuera, rabiscaram bem tudo que estava por vir, e desenhavam  

em cima, e pintavam e rasgavam e deixavam sangrar” (ABU e X, 20016, p. 76). Portanto, 

trata-se de uma ‘Antropofagofagia’, como denominam ABU e X, evidenciada na interação de 

signos visuais e signos verbais os quais corroboram para ação de contação da história do herói 

brasileiro Macunaíma. 

Para aferir argumento a esta proposição a base metodológica acolhida nesta 

dissertação é a Tradução Intersemiótica. Opção que nos permite articular adequadamente o 

texto verbo-visual como uma tradução intersígnica a partir da qual verbal e visual agem em 

interação. Ao articulando tal teoria e a adotar como base metodológica surgiu a compreensão 

da HQ Macunaíma como um tipo de tradução que se baseia na passagem de um signo para 

outro, ou mesmo na interação de signos distintos. Ao  partir deste entendimento qualificou-se 

a HQ como uma tradução, ao passo em que assim nos referimos a esta durante todo este texto. 

Principalmente em análises sobre histórias em quadrinhos a intersemiótica tem 

servido como base argumentativa promissora uma vez que as HQs articulam um jogo de 

interação entre signos ao inserir em seus quadros palavras e imagens. E em histórias em 

quadrinhos traduzidas de clássicos literários, isto nos parece ainda mais complexo e 

interessante de ser pensado pois mobiliza estratégias distintas de tradução como a decupagem 

do texto-base. Em Macunaíma em Quadrinhos, por exemplo, é explícito o processo de 

decupagem da  prosa  já  que  alguns  conteúdos  verbais  foram  legendados,  outros aparecem 
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como fala no interior dos balões, outros suprimidos, e há os que foram traduzidos para o 

sistema visual sendo utilizando para tanto a linguagem quadrinística e suas características. 

Ao denominar Macunaíma em Quadrinhos como  uma rapsódia gráfico-visual 

antropofágica procura-se reforçar tal caráter em todos os capítulos e tópicos desta dissertação 

ao construímos a ideia de uma antropofagia presente tanto na HQ quanto neste texto que a 

analisa. Assim, no primeiro capítulo a antropofagia se inicia com a abordagem sobre a Teoria 

da Tradução Intersemiótica percebendo nesta o processo de semiose na qual um signo é 

traduzido para outro, porém preservando seu caráter e sua história, principalmente no caso do 

objeto aqui em evidência. A isto se segue o próprio percurso dos quadrinhos ao longo do 

aprimoramento da humanidade. Um processo de desenvolvimento que bebeu de diversas 

fontes, que conformou diferentes formatos e, ainda hoje, mantêm seu mérito de arte em 

constante refinamento. Podemos então pensar que nada a história das histórias em quadrinhos 

corresponde a uma antropofagia onde se percebe evoluções, adequações técnicas, temáticas e 

etc. Isto se reflete no modo como os quadrinhos incorporaram e incorporam temas de outros 

campos como os textos da literatura mundial e imprimem outras visões de mundo a estas. 

O segundo capítulo vem colocar em evidência a literatura e a antropofagia de modo a 

evidenciar o Modernismo brasileiro, suas características, atores e a obra de Mário de Andrade. 

Isto é feito sob o argumento de que o próprio modernismo traz em si processos antropofágicos 

até se fixar como tendência plástico-artística e literária no país. E Macunaíma: o herói sem 

nenhum caráter é a obra que marca este sentido antropofágico brasileiro em constância. 

Considerando o Movimento Modernista, principalmente em sua primeira fase, a metáfora 

antropofágica, e o texto de Mário de Andrade partimos para a exposição de Macunaíma em 

Quadrinhos destacando-a como produto que resulta de uma ‘antropofagofagia’. Aqui, 

optamos por um discurso analítico que se aproxima da própria obra quadrinística em razão de 

tomarmos como referência o posfácio elaborado por Angelo Abu e Dan X. 

O terceiro capítulo é o momento mágico no qual se coloca de forma mais explícita a 

análise. Aqui são articulados os aportes teóricos explicitados nos capítulos primeiro e segundo 

a partir de exemplos trazidos da HQ Macunaíma. Para isso, tratamos de argumentar que as 

antropofagias no interior deste quadrinho decorrem de três parâmetros: o primeiro observado 

no processo de tradução do verbal para o visual, o segundo no reconhecimento da composição 

gráfica escolhida pelos autores, e o terceiro na apropriação e transcriação de outras artes 

introduzidas na HQ e que são aqui entendidas como argumentos visuais para a justificativa da 

obra como um produto antropofágico e modernista. Tudo isto é apresentado nesta dissertação, 

de modo a oferecer ao leitor um texto leve que coloque em evidência a obra analisada, 
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também com o fim despertar neste o interesse em lê-la integralmente em outro momento, e 

assim que este possa realizar sua própria tradução. 

Como aporte teórico, trazemos autores como Lúcia Santaella, Júlio Plaza, Décio 

Pignatari e Haroldo de Campos no primeiro capítulo, cujos argumentos serão retomados no 

momento da análise da HQ Macunaíma. Isso ocorre igualmente quando da abordagem mais 

concentrada no universo HQ como nomes como Álvaro Moya, Andrea Guerini e Tereza 

Virgínia R. Barbosa, Nobu Chinen, Scott McCloud, Will Eisner, Antonio Cagnin, Waldomiro 

Vergueiro, Fabiano Azevedo Barroso, Paulo Ramos, Thierry Groensteen e Daniele Barbieri. 

Destes últimos, compomos o quadro teórico abrangente sobre o percurso dos quadrinhos e sua 

linguagem para então identificá-la em Macunaíma em Quadrinhos destacando, inclusive, o 

rico campo teórico dos quadrinhos no Brasil. Não é atoa que aqui, trazemos sobremaneira 

autores brasileiros como suporte teórico. Para a abordagem sobre o modernismo trazemos 

Raul Bopp, Mário de Andrade, Alfredo Bosi, Guiomar Ramos, Haroldo de Campos e Gilda de 

Mello e Souza. Tratamos de realizar uma análise que evidenciasse uma pesquisa teórica 

trazendo pesquisadores de diferentes áreas, os quais se comunicassem também no momento 

da análise mais rígida da HQ. Assim, porque não pensar, esta própria dissertação como um 

texto antropofágico?. 

Enfim, procuramos discutir nesta dissertação de forma direta a representação do 

conteúdo modernista em Macunaíma em quadrinhos de modo desprovido de qualquer 

preconceito em relação a HQ traduzida de um texto literário. Isto nos possibilitou olhar a obra 

como um produto que traz o elemento literário intrínseco não sendo preciso, portanto, 

complexificar esta relação. Assim, esperamos com esta pesquisa colocar em pauta as histórias 

em quadrinhos como espaço de representação estética e que transforma textos literários em 

verdadeiras artes visuais valorizando ainda mais seu texto-fonte. 
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I. HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: UM OLHAR ‘ANTROPOFÁGICO’ 
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Antropofagia I – Tradução Intersemiótica 
 
 

Em síntese: existe uma linguagem verbal, linguagem de sons 
que veiculam conceitos e que se articulam no aparelho fonador, sons 

estes que, no Ocidente, receberam uma tradução visual alfabética 
(linguagem escrita), mas existe simultaneamente uma enorme variedade 

de outras linguagens que também se constituem em sistemas sociais e 
históricos de representação do mundo. 

 
Lúcia Santaella (2012, p. 16) 

 
 

No que traz o pensamento supracitado da autora Lúcia Santaella, histórias em 

quadrinhos podem ser pensadas como um sistema de linguagem capaz de produzir 

representação trazendo o princípio de interação entre o signo verbal e o signo visual. 

Principalmente no mundo contemporâneo os espaços de comunicação e representação 

deixaram de operar a partir da ideia binária de oposição entre texto e imagem, muito em 

função das distintas formas de linguagens que emergiram a partir da escrita e do 

desenvolvimento tecnológico. Posterior à escrita, suportes como o papiro, o pergaminho e o 

livro cumpririam a função de afirmar o discurso verbal (falado e escrito) como  principal 

forma de transmissão de mensagens o que, todavia, não significava privilégio ou exclusivismo 

desta (SANTAELLA, 2012). Com a invenção e expansão de tecnologias como os correios e o 

telégrafo, seguidos na modernidade pela fotografia, o rádio, o cinema, a televisão, e mais  

tarde pelo telefone, os quadrinhos e a internet, diferentes linguagens (escrita, sonora e 

imagética) passaram a coexistir com a verbal. Em consequência passaram a produzirem 

combinações de linguagens múltiplas entre o som, a imagem e o texto em mídias como o 

cinema e a TV, além das plataformas multimídias e hipermídias que ajustam meios de 

comunicação diversos interseccionando suas linguagens. 

Como parte desta evolução, os estudos concernentes à linguagem também sugiram e 

a Semiótica, no século XX, emergiu como ciência se propondo a investigá-la. Com base nos 

estudos semióticos e na diversidade de linguagens e possibilidades de intersecção destas 

outros estudos foram surgindo como correntes específicas de investigação, a exemplo da 

Teoria da Tradução Intersemiótica. Esta última, objeto de nosso interesse, envolve dois 

pontos centrais, a semiótica enquanto campo de estudo da linguagem e a ideia de tradução 

entre signos. A partir destes dois pontos, articularemos a tríade ícone/índice/símbolo nesta 

primeira parte, por entendermos estes três elementos enquanto principais tipos de signos, e 

especialmente por estes nos permitirem articular de modo particular o processo de “semiose 
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(ação do signo) como transformação de signos em signos” (PLAZA, 2003, 17). Como 

veremos, Plaza vai articular o pensamento de Pierce e Jakobson para tratar da Tradução 

Intersemiótica (TI). De antemão, em nosso objeto de pesquisa nota-se a passagem de um 

signo (verbal) para outro (visual) revelando uma tradução intersemiótica de Macunaíma em 

prosa para Macunaíma em quadrinhos. Assim, sempre que nos referimos a Macunaíma em 

Quadrinhos nesta dissertação ofertaremos o tratamento de um produto fruto de um processo 

de tradução intersígnica. 

No que tange a Semiótica, esta se apresenta como ciência que estuda todas as 

linguagens existentes. Décio Pignatari (2004, p. 15) destaca que “[...] toda e qualquer coisa 

que se organize ou tenda a organizar-se sob a forma de linguagem verbal ou não é objeto de 

estudo da Semiótica”. Ampliando esta compreensão, segundo explica Santaella, a semiótica 

tem como “objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como 

fenômeno de produção de significação e de sentido” (SANTAELLA, 2012, p. 19). 

Considerando os ditos por estes dois estudiosos a Semiótica pode ser interpretada como uma 

ciência que abarca linguagens diversas indo além do universo verbal. E, partindo deste 

pressuposto, as histórias em quadrinhos e sua linguagem podem ser pensadas no interior da 

semiótica como produtora de sentido e significação. 

Pignatari e Santaella trazem suas pressuposições alicerçadas na teoria de Charles 

Sanders Peirce fundador da Semiótica que, distinguindo-se dos estudos semiológicos da 

linguística com base em Ferdinand de Saussure, “acaba de uma vez por todas com a ideia de 

que as coisas só adquirem significado quando traduzidas sob a forma de palavras” 

(PIGNATARI, 2004, p. 20). Isto dito, a Semiótica coloca o mundo das representações para 

além da palavra falada ou escrita ao introduzir “uma gama incrivelmente intricada de formas 

sociais de comunicação e de significação que inclui a linguagem verbal articulada, mas 

absorve também, inclusive, a linguagem dos surdos-mudos, o sistema codificado da moda, da 

culinária e tantos outros” (SANTAELLA, 2012, p. 16), assim como os quadrinhos. 

É possível inferir de modo genérico, que ao abranger uma ordem ilimitada de 

linguagens, à Semiótica considera antes de tudo a produção e os sentidos que estas linguagens 

articulam sem ajuizá-las enquanto inferiores ou superiores, ou ainda por seus meios de 

transmissão. Isto fica mais evidente quando Pignatari explica que a Semiótica: 

 
Serve para estabelecer as ligações entre um código e outro código, entre 
uma linguagem e outra linguagem. Serve para ler o mundo não verbal: 
“ler” um quadro, “ler” uma dança, “ler” um filme – e para ensinar a ler o 
mundo verbal em ligação com o mundo icônico ou não verbal. 
(PIGNATARI, 2004, p. 20). 
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Ler a ligação entre o icônico e o verbal, e os sentidos e significados propostos por 

esta ligação é o que se propõe nesta dissertação partindo das histórias em quadrinhos como 

constituintes de linguagem peculiar. Assim, ao inclinar nosso olhar à Semiótica como base 

teórica de estudo o fazemos a partir do pressuposto pragmático articulado por Pierce com base 

em articulações trazidas por Plaza (2003), Pignatari (2004) e Santaella (2012) quanto à 

percepção do universo sígnico. Naquilo que cabe de vinculação com os quadrinhos trazemos  

o princípio básico de interpretação dos signos recobrando o pensamento peirceniano do signo 

em suas relações triádicas (PIGNATARI, 2004; PLAZA, 2003). 

Segundo explicita Pignatari (2004, p. 22), a Semiótica opera a partir de “tricotomias 

ou relações triádicas (signo/referente/interpretante; ícone/índice/símbolo, 

sintaxe/semântica/pragmática)”. Tal divisão tem o objetivo de distinguir entre qualidades, 

objeto e significado do signo (PLAZA, 2003, p.34) considerando ai a relação deste consigo 

mesmo, com o seu objeto e com seus interpretantes (PLAZA, 2003; SANTAELLA, 2012).  

Ao que trazemos enquanto proposta analítica para os quadrinhos nos concentramos na 

segunda tríade (ícone/índice/símbolo) por entendermos em seu interior a composição mais 

indicada para a leitura das HQ e seu arranjo estético e inter-relação do verbal com o visual. 

Porém, antes de adentramos na explicação de cada signo cumpre especificar, de modo breve, 

o signo enquanto acepção. 

Plaza (2003) e Santaella (2012), similarmente baseados em Peirce, concluem o signo 

enquanto representação de alguma coisa, se colocando em lugar desta, isto é seu objeto. 

Santaella explana que esta representação não é o objeto em si, ou sua substituição, antes, o 

signo encontra-se em lugar do objeto produzindo consciência e reconhecimento em relação a 

este. Assim, seguindo o exemplo desta autora, 

 
[...] a palavra casa, a fotografia de uma casa, o esboço de uma casa, um 
filme de uma casa, a planta baixa de uma casa, a maquete de uma casa,  
ou mesmo o seu olhar para uma casa, são todos signos do objeto casa. 
Não são a própria casa, nem a ideia geral que temos de casa. Substituem- 
na, apenas, cada um deles de um certo modo que depende da natureza do 
próprio signo. A natureza de uma fotografia não é a mesma de uma planta 
baixa. (SANTAELLA, 2012, p. 90-91). 

 

Porquanto, diferenciando a natureza de cada linguagem poderemos então reconhecer 

as diversas formas de representação dos objetos e, assim, entender que o movimento do signo 

é apenas e tão somente o de produzir representação não acarretando, portanto, sua 

substituição. 
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Esta representação advém da relação do signo em três direções, a primeira do signo 

consigo mesmo, onde o signo destaca-se enquanto qualidade significando apenas um ícone e 

apresentando-se enquanto signo icônico. Assim, o signo icônico, em relação ao seu objeto, 

revela uma relação de semelhança a partir da percepção de qualidades capazes de produzir 

comparação com o objeto e gerar significado e reconhecimento. Entretanto, isto não significa 

uma representação, trata-se antes de uma apresentação. O ícone aqui pode ser pontuado como 

um quali-signo, melhor dizendo um quase-signo “algo que se dá à contemplação” 

(SANTAELLA, 2012, p. 99) e traz a perspectiva não de representação do objeto, apenas o 

apresentar. Para reconhecer esta apresentação recorre-se aos “hipoícones”. São estes que 

apresentam os objetos a partir de qualidades, semelhanças e paralelismos entre estes por meio 

de comparação. Para cumprir este efeito, os “hipoícones” se utilizam de imagens, diagramas e 

metáforas pretendendo produzir efeito de semelhança, ou seja, o parecer com. (PLAZA, 2003, 

p. 22; SANTAELLA 2012, p. 101-102). 

A segunda relação se refere ao signo com seu objeto, designando um índice do 

objeto, e por seguinte estabelece uma relação de representação. De tal modo, o índice 

corresponde ao real concreto, indicando “outra coisa com a qual ele está factualmente ligado” 

(SANTAELLA, 2012, p. 103), ou seja, um sin-signo a partir do qual é possível atribuir 

significado concreto e estabelecer uma relação dual e direta com o objeto. Nesta categoria, 

“rastros, pegadas, remanências são todos índices de alguma coisa que por lá passou deixando 

suas marcas” (SANTAELLA, 2012, p. 103) e revelando tão logo existência concreta. 

O terceiro signo, o símbolo, oferta a relação do signo com seu interpretante. 

Constitui signo de capacidade intuitiva em sentido genérico estando relacionado a convenções 

e hábitos (PLAZA, 2003). Trata-se de um legi-signo, de uma lei geral e abstrata 

(SANTAELLA, 2012, p. 106). Citando Peirce, Santaella destaca: 

 
Um símbolo não pode indicar uma coisa particular; ele denota uma espécie 
(um tipo de coisa). E não apenas isso. Ele mesmo é uma espécie e não uma 
coisa única. Você pode escrever a palavra estrela, mas isso não faz de você o 
criador da palavra – e mesmo que você a apague, ela não foi destruída. As 
palavras vivem nas mentes daqueles que as usam. Mesmo que eles estejam 
todos dormindo, elas vivem nas suas memórias. As palavras são tipos gerais 
e não individuais. (PEIRCE, 1974, p. 110, apud, SANTAELLA, 2012, p. 
106). 

 

Assim, o símbolo estabelece uma relação abstrata mediada por leis gerais. Santaella 

ainda complementa a existência de elementos icônicos e de índices no símbolo, sendo isto que 

o torna portador de uma lei de representação. Para Plaza (2003) isto se dá através da semiose. 
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O autor explica que estes três signos (ícone, índice e símbolo) agem em semiose porque são 

interpenetrantes. É neste jogo de semiose que acontece a Tradução Intersemiótica (TI). 

A ideia corrente de tradução remete de pronto a seu sentido literal de transposição 

linguística, ou seja, a passagem de uma língua para outra (PLAZA, 2003). Contudo, este 

aspecto linguístico corresponde a uma das vertentes presentes na tradução. Levando em conta 

as contribuições de Roman Jakobson, a tradução acontece em três níveis: tradução 

interlingual, tradução intralingual e a tradução intersemiótica. A primeira traz o sentido 

exato do termo ao se referir à prática de transpor um texto de uma língua para outra, de um 

idioma para outro, concentrando-se nos aspectos meramente linguísticos. A segunda, 

intralingual ou reformulação, acontece dentro de um mesmo contexto idiomático, 

correspondendo apenas à interpretação dos signos verbais a partir de outros elementos 

sígnicos no interior de uma mesma língua. 

De modo semelhante, tanto a primeira quanto a segunda caracterizam-se pela 

conservação do signo verbal em seus processos de tradução sendo ambas mais facilmente 

encontradas. Walter Benjamin, Octávio Paz e Haroldo de Campo são expoentes teóricos nos 

estudos de tradução e em muitos de seus trabalhos aparecem à perspectiva intra e interlingual 

como demonstra Plaza: 

 
Teorias produzidas sobretudo por artistas pensadores abriram caminho 
para investigações sobre a tradução que vão além de características 
meramente linguísticas. É impossível deixar de mencionar a este respeito 
os trabalhos de Walter Benjamin, Roman Jakobson, Paul Valéry, Ezra 
Pound, Octávio Paz, Jorge Borges e Haroldo de Campos, entre outros. 
Foi o mestre Haroldo que me introduziu, com o rigor e a sensibilidade 
que o caracterizam, na teoria da “operação tradutora” intra e interlingual 
de cunho poético. (PLAZA, 2003, p. 11). 

 

Júlio de Plaza, ao beber destas fontes produziu um estudo peculiar focado na 

Tradução Intersemiótica. Sua ideia de operação tradutória vincula-se a Poética Sincrônica e a 

um “transito criativo” entre linguagens numa trama temporal entre o passado-presente-futuro 

(PLAZA, 2003). Assim, há uma relação entre tradução e temporalidade quando se considera a 

história como linguagem, 

 
[...] podemos estabelecer o passado como ícone, como possibilidade, 
como original a ser traduzido, o presente como índice, como tensão 
criativo-tradutora, como momento operacional e o futuro como símbolo, 
quer dizer, a criação à procura de um leitor. (PLAZA, 2003, p. 8). 
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Nisto, o autor propõe pensar a arte e a própria história enquanto elementos 

inacabados valendo-se para isto de Eisenstein, Duchamp e Bakhtin: 

 
Para Eisenstein (que via a Arte como metáfora do organismo vivo), uma 
obra de arte viva era aquela que permitia uma interpretação do 
espectador, ao engajá-lo no curso de um processo de criação em aberto. 
Para Marcel Duchamp, uma obra se completa com o público. E, para 
Bakhtin, o “inacabamento de princípio” e a “abertura dialógica” são 
sinônimos. A história inacabada (assim como as obras de arte) é uma 
espécie de obra em perspectiva, aquela que avança, através de sua leitura, 
para o futuro. A história “acabada” é a história morta, aquela que nada 
mais diz. História, então, pressupõe leitura. É pela leitura que damos 
sentido e reanimamos o passado. (PLAZA, 2003, p. 2). 

 
Esta vivacidade coloca a história e a arte não em sentido aberto, mas como produtos 

inacabados. Assim, como propõe Plaza, a tradução seria “‘a forma mais atenta de ler’ a 

história porque é uma forma produtiva de consumo, ao mesmo tempo que realça para o futuro 

aqueles aspectos da história que realmente foram lidos e incorporados ao presente” (PLAZA, 

2003, p. 2). Nestas considerações, a operação de tradução percorre o tempo e se adequa as 

linguagens que venham a surgir sendo um ato constante e evolutivo. 

Ao contrário da intra e interlingual a tradução intersemiótica, chamada também de 

transmutação, nas palavras de Plaza [...] “consiste na interpretação dos signos verbais por 

meio de sistemas de signos não verbais”, ou “de um sistema de signos para outro, por 

exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura”, ou vice-versa [...]. 

(PLAZA, 2003, p. 12). Distingue-se também por envolver distintos signos em seu processo, 

inclusive o verbal, podendo mesmo abranger os dois tipos de tradução anteriores. Sendo 

assim, é possível inferir que esta última operação de tradução concentra-se nas formas 

estéticas que as diversas linguagens promovem, ou como bem destaca este autor: 

 
Na Tradução Intersemiótica como transcriação de formas o que se visa é 
penetrar pelas entranhas dos diferentes signos, buscando iluminar suas 
relações estruturais, pois são essas relações que mais interessam quando 
se tratam de focalizar os procedimentos que regem a tradução. Traduzir 
criativamente é, sobretudo, interligar estruturas que visam à 
transformação de formas. (PLAZA, 2003, p. 71). 

 
É a luz destas assertivas teóricas de Plaza sobre a Tradução Intersemiótica que 

guiamos nosso trabalho, e por isso inferimos que adaptações de clássicos da literatura para os 

quadrinhos podem ser lidas pela via da Teoria da Tradução Intersemiótica, tanto no nível das 

formas estéticas quanto das linguagens envolvidas nestas traduções. Aliás, linguagens 
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distintas tendem a se interconectarem nos quadrinhos em um movimento de interação entre o 

verbal e o visual pondo em voga a questão de como uma história é narrada a partir da HQ. 

Mas, nas operações de Tradução Intersemiótica entra em cena outros elementos. É o próprio 

Plaza quem coloca isso em evidência ao destacar que 

 
[...] o tradutor se situa diante de uma história de preferências e 
diferenças de variados tipos de eleição entre determinadas 
alternativas de suportes, de códigos, de formas e convenções. O 
processo tradutor intersemiótico sobre a influência não somente 
dos procedimentos de linguagem, mas também dos suportes e 
meios empregados, pois que neles estão embutidos tanto a história 
quanto seus procedimentos. (PLAZA, 2003, p. 10). 

 
Deste modo, um texto verbal traduzido à outra linguagem leva em conta os suportes 

onde estas são fixadas assim como os códigos ou signos peculiares a estas. Tanto o é que 

Plaza conclui sua ideia destacando: “Passado-presente-futuro estão atravessados pelas antigas 

e novas formas tecnológicas” (PLAZA, 2003, p. 10-11). E como as tecnologias se transformam 

as linguagens se decompõem naturalmente em formas mais próximas às realidades do leitor 

como acontece com os livros impressos agora disponíveis em formato PDF a partir de outras 

plataformas tecnológicas como o Kindle, o notebook e o smartphone. Processo de evolução e 

adequação que também ocorreu e ainda ocorre com as HQs atualmente disponíveis em 

versões online e em formato de e-book. 

A ideia de tradução intersemiótica, reforçando, pode ser compreendida como a 

passagem de um signo para outro ou de uma linguagem à outra como ocorre, por exemplo, 

com traduções de produtos de artes visuais para a linguagem verbal, da poesia para o teatro e, 

em nosso contexto, da literatura para os quadrinhos. Um processo que ganha força a partir do 

século XX quando múltiplas linguagens passaram a se cruzarem com grande destaque entre as 

artes plásticas. Plaza mesmo vem oferecer este olhar ao dizer que 

 
O século XX é rico em manifestações que procuram uma maior interação 
entre as linguagens: desde os poemas em forma de leque (já existente na 
tradição oriental) e os poemas-síntese dos efeitos visual e verbal (“Um 
coup de dés...”), incluindo Lewis Carroll (Alice, 1895 e sua tail) e as 
experiências caligrâmicas de uma Apollinaire (“II Pleut”), assim como a 
simultaneidade futurista (ZANG TUMB TUMB) e a dadaísta (“The 
Cacodylatic Eye”) de Picabia, até a relação caligrafia-informalismo 
expressionista como metáfora das “Três Perfeições” orientais: pintura, 
poesia e caligrafia. (PLAZA, 2003, p. 11). 



 

 

Segue abaixo alguns exemplos supracitados por Plaza.
 
 

Fig. 1. “Um coup de dés...”, de Stéphane Mallarmé, 1897.
 
 

 

 

Os exemplos anteriores ilustram o fenômeno do cruzamento entre linguagens 

distintas nas artes reverberando experiências germinais

vem explicitar que estas produções utilizando diferentes técnicas (colagem, montagem, 

interferências fusões, entre outros) não se confundem 

como tal uma obra precisa ter a intenção de 

Apesar deste alerta de Plaza, é importante pensar que em vista dos atos de leitura e 

interpretações acerca dos sentidos e significados produzidas por uma obra, esta pode vir a ser 

entendida como Tradução Intersemiótica. Isto consideran

Fig. 2. À esquerda “ZANG TUMB TUMB” (1914) de Ma
(1921) de Piacabia. 

Segue abaixo alguns exemplos supracitados por Plaza. 

Fig. 1. “Um coup de dés...”, de Stéphane Mallarmé, 1897. 

Os exemplos anteriores ilustram o fenômeno do cruzamento entre linguagens 

distintas nas artes reverberando experiências germinais de Tradução Intersemiótica. Plaza 

vem explicitar que estas produções utilizando diferentes técnicas (colagem, montagem, 

interferências fusões, entre outros) não se confundem com a TI porque para ser reconhecida 

uma obra precisa ter a intenção de assim constituir-se. 

Apesar deste alerta de Plaza, é importante pensar que em vista dos atos de leitura e 

interpretações acerca dos sentidos e significados produzidas por uma obra, esta pode vir a ser 

entendida como Tradução Intersemiótica. Isto considerando a visão de quem a decodifica, ao

Fig. 2. À esquerda “ZANG TUMB TUMB” (1914) de Marinetti e à direita “The Cacodylatic Eye” 
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Os exemplos anteriores ilustram o fenômeno do cruzamento entre linguagens 

de Tradução Intersemiótica. Plaza 

vem explicitar que estas produções utilizando diferentes técnicas (colagem, montagem, 

a TI porque para ser reconhecida 

Apesar deste alerta de Plaza, é importante pensar que em vista dos atos de leitura e 

interpretações acerca dos sentidos e significados produzidas por uma obra, esta pode vir a ser 

do a visão de quem a decodifica, ao 

rinetti e à direita “The Cacodylatic Eye” 
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menos no que traz de transmutação dos signos e linguagens. Assim, é possível pensar que o 

reconhecimento de uma obra como uma TI ocorre mais na visão de quem a lê,  de  seu 

receptor, do que de quem a produz. Portanto, mesmo que os autores de Macunaíma em 

Quadrinhos não a tenham criado à luz da Tradução Intersemiótica é possível ler seu conteúdo 

por esta via porque em seu interior se distinguem diferentes linguagens, para além do verbo- 

visual, incorporando influências artísticas e de linguagens que quando justapostas corroboram 

para um corpo verbo-visual único na HQ. 

Ler quadrinhos como tradução, de outra maneira, tem sido uma das vertentes em 

crescimento no Brasil. Alguns estudos têm pontuado traduções do tipo inter e intralingual e 

mesmo intersemiótica. Andrea Guerini e Tereza Virgínia R. Barbosa por exemplo destacam 

neste sentido que “[...] para conceber a HQ como tradução, bastou-nos considerar o 

significado como um fato semiótico com afinidade mais profunda do que aquela definida na 

semelhança linguística – superficial e vaga – de duas obras poéticas produzidas em línguas 

diferentes”. (GUERINI; BARBOSA, 2013, p. 17). Apesar de não explicitarem a 

intersemiótica, estas autoras parecem inclinar-se nesta direção ao argumentarem que: 

 
[...] ao assumirmos a tradução pelas funções retóricas criamos um novo 
contexto que privilegia não o “o quê”, mas o “como” a história é narrada. 
Trata-se de um desocultamento das estratégias textuais de persuasão e 
convencimento além daquelas outras de natureza linguística, lexical e 
morfológica para reproduzi-las, todas, de forma imagística. (GUERINI; 
BARBOSA, 2013, p. 17). 

 
Ainda, trazem a tradução em aproximação com a mimese, ou seja, “uma criação, um 

produtos único que surge do desmonte dos elementos do texto para pô-lo na linguagem, seja 

ela feita de palavras, imagens, corpos, gestos ou sons” (GUERINI; BARBOSA, 2013, p. 17). 

Concentrando-se no exemplo de A Divina Comédia em Quadrinhos (2011) as autoras 

explicam as HQs como espaços significativos de tradução porque através da linguagem visual 

podem compor outras ideias ampliando a leitura do texto (GUERINI; BARBOSA, 2013, p. 

21). 

De modo semelhante às autoras acima, Piero Bagnariol (2013) analisa adaptações de 

clássicos da literatura no interior do quadro das traduções em vista de sua análise de Ilíada, de 

Homero, na versão quadrinizada, articulando a ideia de “tradução por imagens” para falar das 

adaptações. Em verdade, Guerini, Barbosa e Bagnariol tomam em referência os escritos de 

Roman Jakobson, Walter Benjamin, Haroldo de Campos e Octavio Paz para falar da operação 

de tradução, mas destacando sua opção não pelo aspecto exclusivamente linguístico. Ao 
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contrário, vão produzir uma análise referente à passagem do texto à imagem. Um fator que  

vai aproximar a conotação intra e interlingual é o fato de ao trabalharem com um clássico 

traduzido na forma interlinguística terem tido a preocupação de buscar o texto original como 

referência. Bagnariol, por exemplo, explica que para a Ilíada em HQ, 

 
[...] os tradutores e roteiristas tomaram o texto grego como referência e 
retiraram dele imagens – de linguagem e de pensamento – utilizadas 
como ferramentas narrativas. O procedimento deveu-se à constatação de 
uma lacuna: observamos que, por mais bem cuidadosas que fossem as 
traduções interlinguais desses poemas, elas não abarcavam o poder 
constitutivo de visualização a que o texto grego oferece com sua 
coreografia sintática de casos, com os pares dançantes dos paradoxos e 
antíteses, com a forma conflituosa dos cenários quiásmicos, a grandeza 
das hipérboles, enfim, com toda a poesia gramatical dessa tipologia de 
texto. (BAGNARIOL, 2013, p. 28). 

 

Uma tarefa de tradução que exige olhar o texto-fonte, seus contextos, suas histórias e 

origens, assim como seu autor. Macunaíma em Quadrinhos, ao contrário de A Divina 

Comédia em Quadrinhos e A Ilíada de Homero em Quadrinhos, tem como referência texto- 

fonte da literatura nacional, em português. Por isso partimos de uma perspectiva desde já 

intersemiótica em dois sentidos, da passagem do verbal ao visual e também da influência de 

diferentes artes eminentemente locais que evidenciam a literatura e a cultural do Brasil. 

A partir destes ditos, ficamos, pois, com a ideia de Jakobson para quem “a linguagem 

compartilha muitas propriedades com alguns outros sistemas de signos ou mesmo com todos 

eles (traços pansemióticos)” (JAKOBSON, 2008, p.119). Assim, ao articularmos a Tradução 

Intersemiótica, o fazemos enquanto argumento teórico com o intuito de ler Macunaíma em 

Quadrinhos como uma tradução, uma transcriação do signo verbal para o visual. 

 
Antropofagia II - O percurso dos quadrinhos 

 
 

Posto a explicação da escolha teórica e metodológica para a dissertação cumpre 

adentrar nas especificidades do universo quadrinísticos no que tange sua história, linguagem e 

formatos. As Histórias em Quadrinhos (HQs) passaram a se estabelecerem como mídia de 

massa no século XX a partir dos Estados Unidos de onde, aliás, se popularizou a ponto de 

estender o formato norte-americano a outras culturas e colocar este como principal referência 

para o campo dos quadrinhos. Porém, é assertivo pensar que os quadrinhos rementem a 

própria história da humanidade em suas primeiras formas de comunicação através da imagem 

gráfica, vindo desde as cavernas até chegar à cultura contemporânea da narrativa em quadros 



 

 

e suas diferentes manifestações pelo mundo. Assim, as HQs recuperam as gravuras feitas em 

cavernas pelos homens primitivos, os hieróglifos egípcios em suas imagens sequenciadas e o 

século XVIII por meio de panfletos e livros com ilustrações até tornarem

dos séculos XIX e principalmente o XX.

Os desenhos pictóricos dos primórdios da humanidade aparecem inicialmente como 

potenciais predecessores dos quadrinhos como forma narrativa porque nas cavernas já se 

contavam historietas por meio e

 

Fig. 3. Pintura rupestre localizada na caverna de Lascaux, França.
 

Ao seu modo, os desenhos pré

apresentavam a perspectiva de movimento dos personagens nela inserida. A Figura 3 acima 

traz um exemplo de narrativa que pode ser interpretada desde a uma ocasião de caça pelos 

homens ou mesmo de um ataque dos animais aos homens que estariam tentando se defender. 

Na pintura, a percepção de movimento salta aos olhos evidenciando elementos imagéticos 

capazes de conduzir tal ponto de vista, como as pernas abertas dos homens e as patas dos 

animais, os quais, num primeiro olhar, parece estar saltando em direção aos caçadores.

Segundo destaca Álvaro Moya, em 

paredes das cavernas em que vivia e nos legou a imagem simples e direta de um homem a 

correr, as pernas longas abertas, 

26). Estas palavras recuperam as artes produzidas 

acima, que se aproxima da narrativa pontuada por Moya. Tanto assim, ainda que não 

produzidas com esta intenção, os desenhos pré

capacidade imaginativa dos indivíduos de representarem seu 

e suas diferentes manifestações pelo mundo. Assim, as HQs recuperam as gravuras feitas em 

cavernas pelos homens primitivos, os hieróglifos egípcios em suas imagens sequenciadas e o 

século XVIII por meio de panfletos e livros com ilustrações até tornarem

dos séculos XIX e principalmente o XX. 

Os desenhos pictóricos dos primórdios da humanidade aparecem inicialmente como 

potenciais predecessores dos quadrinhos como forma narrativa porque nas cavernas já se 

contavam historietas por meio exclusivamente de imagens, como sugere a imagem abaixo.

Fig. 3. Pintura rupestre localizada na caverna de Lascaux, França. 

Ao seu modo, os desenhos pré-históricos contavam pequenas histórias e 

apresentavam a perspectiva de movimento dos personagens nela inserida. A Figura 3 acima 

traz um exemplo de narrativa que pode ser interpretada desde a uma ocasião de caça pelos 

mesmo de um ataque dos animais aos homens que estariam tentando se defender. 

Na pintura, a percepção de movimento salta aos olhos evidenciando elementos imagéticos 

capazes de conduzir tal ponto de vista, como as pernas abertas dos homens e as patas dos 

imais, os quais, num primeiro olhar, parece estar saltando em direção aos caçadores.

Segundo destaca Álvaro Moya, em Shazam! (1977), o homem primitivo: “Pintou as 

paredes das cavernas em que vivia e nos legou a imagem simples e direta de um homem a 

abertas, uma lança na mão, atrás de um bisonte” (MOYA, 1977, 

26). Estas palavras recuperam as artes produzidas no período paleolítico, 

acima, que se aproxima da narrativa pontuada por Moya. Tanto assim, ainda que não 

esta intenção, os desenhos pré-históricos traduzem a manifestação da 

dos indivíduos de representarem seu mundo em um tempo em que
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e suas diferentes manifestações pelo mundo. Assim, as HQs recuperam as gravuras feitas em 

cavernas pelos homens primitivos, os hieróglifos egípcios em suas imagens sequenciadas e o 

século XVIII por meio de panfletos e livros com ilustrações até tornarem-se populares a partir 

Os desenhos pictóricos dos primórdios da humanidade aparecem inicialmente como 

potenciais predecessores dos quadrinhos como forma narrativa porque nas cavernas já se 

xclusivamente de imagens, como sugere a imagem abaixo. 

históricos contavam pequenas histórias e 

apresentavam a perspectiva de movimento dos personagens nela inserida. A Figura 3 acima 

traz um exemplo de narrativa que pode ser interpretada desde a uma ocasião de caça pelos 

mesmo de um ataque dos animais aos homens que estariam tentando se defender. 

Na pintura, a percepção de movimento salta aos olhos evidenciando elementos imagéticos 

capazes de conduzir tal ponto de vista, como as pernas abertas dos homens e as patas dos 

imais, os quais, num primeiro olhar, parece estar saltando em direção aos caçadores. 

(1977), o homem primitivo: “Pintou as 

paredes das cavernas em que vivia e nos legou a imagem simples e direta de um homem a 

mão, atrás de um bisonte” (MOYA, 1977, p. 

período paleolítico, como a destacada 

acima, que se aproxima da narrativa pontuada por Moya. Tanto assim, ainda que não 

históricos traduzem a manifestação da 

em um tempo em que a 
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escrita não existia (FLUSSER, 1985, p. 11) e se aproximam da narrativa quadrinística quando 

contam histórias relativamente encurtadas de seu cotidiano. Enquanto sistema narrativo, as 

histórias em quadrinhos recuperam este momento primeiro da humanidade ao se propor de 

forma simplificada a contar histórias pela missiva iconográfica. Tal relação pode ser 

justificada ainda pelo fato de as pinturas rupestres remeterem a quadros individualizados de 

narrativas capazes de conduzirem rapidamente ao entendimento, como na Figura 3 acima. 

Esta analogia não se encerra na pré-história. Ao longo do desenvolvimento da 

história e de seus sistemas de registro a representação por imagens afinidades com as HQs 

também podem ser pontuadas, basta observar o contexto egípcio. 

 

 

 
 

No Egito, apesar dos Hieróglifos (3.150 a. C) e do papiro, as paredes de tumbas e os 

sarcófagos eram largamente utilizados como suporte às representações gráficas com forte 

apelo aos desenhos, às cores e tamanhos amplos de caricaturas de personagens, como é 

possível observar na figura 4. Esta faz referência ao processo de colheita de uvas e produção 

de vinagre durante o Egito Antigo sendo narrada através de desenhos de trabalhadores, 

parreiras e objetos como vasos e rede de pesca. 

Quando comparadas a estrutura das HQs observa-se divisões em forma de quadros 

sequenciados na imagem. Identificam-se nesta imagem duas tiras horizontalizadas (inferior e 

superior) separadas por uma linha central que se sugere como o chão para os personagens na 

tira superior. Em ambas as tiras há a percepção de vinhetas (quadros) menores sem molduras, 

ou requadro, que caracterizam a agricultura egípcia e seus processos de produção, sendo que 

as divisões dos quadros são marcadas por linhas imaginárias que em si fazem lembrar as HQs. 

A título de introdução, quadros, também chamados de vinhetas, são utilizados nas HQs como 

uma espécie de recurso linguístico neste formato para dividir e distinguir cada cena da 

Fig. 4. Parte de desenhos e hieróglifos da tumba de Nakht, Tebas, Egito. 



 

 

história, porém nem sempre são necessárias molduras para sua

este exemplo, podemos inferir que os egípcios, 

quadro, antecipando em séculos a narrativa sequencial, inclusive ao 

de narrativas como as caricaturas. Neste sentido, 

faziam charges ou cartoons colocando cabeças de animais em corpos de homens ou mulheres, 

para fazer sátiras”. 

Já na Antiguidade europeia, Roma aparece também com produções próximas a 

narrativa sequencial, a exemp

 

 

 
A narrativa imagética esculpida 

Trajano pela conquista de Dácia, província do Império Romano. Influenciados pela arte 

egípcia, os romanos tem na Coluna de Trajano uma arte alusiva às histórias em quadrinhos 

como sugere Moya abaixo. 

 
Os monumentos 
de Trajano), mostram, como numa história em quadrinhos, tal faraó 
construindo uma pirâmide para seu túmulo, glorificando seu governo. Tal 
historieta começa lá em cima e vem, enrolada qual um pergaminho,
descendo até o pé. (MOYA, 1977, p. 28).

 
Na comparação que 

se percebe que estratégias discursivas 

exclusivas da modernidade, 

apresentação de histórias menores ou mais densas que foram evoluindo 

desenvolvimento da humanidade e de forma concomitante com a linguagem escrita. Além 

deste monumento, outro exemplo

Fig. 5. À esquerda imagem completa da Coluna de Trajano em Roma. À direita detalhe do 
monumento construído entre 112

história, porém nem sempre são necessárias molduras para sua demarcação. Considerando 

este exemplo, podemos inferir que os egípcios, ao seu modo, criaram histórias quadro a 

quadro, antecipando em séculos a narrativa sequencial, inclusive ao cunhar 

de narrativas como as caricaturas. Neste sentido, Moya (1977, p. 28) defende que “os egípcios 

faziam charges ou cartoons colocando cabeças de animais em corpos de homens ou mulheres, 

Já na Antiguidade europeia, Roma aparece também com produções próximas a 

narrativa sequencial, a exemplo da Coluna de Trajano construída na Itália (Figura 5):

A narrativa imagética esculpida no monumento é sobre a guerras travadas por 

Trajano pela conquista de Dácia, província do Império Romano. Influenciados pela arte 

egípcia, os romanos tem na Coluna de Trajano uma arte alusiva às histórias em quadrinhos 

 

Os monumentos egípcios, trazidos pelo Império Romano (como a Coluna 
de Trajano), mostram, como numa história em quadrinhos, tal faraó 
construindo uma pirâmide para seu túmulo, glorificando seu governo. Tal 
historieta começa lá em cima e vem, enrolada qual um pergaminho,
descendo até o pé. (MOYA, 1977, p. 28). 

Na comparação que Moya estabelece entre o monumento romano e a arte egípcia já 

se percebe que estratégias discursivas com figuração iconográfica não são invenções 

exclusivas da modernidade, como as HQs. Ao contrário destacam

apresentação de histórias menores ou mais densas que foram evoluindo 

desenvolvimento da humanidade e de forma concomitante com a linguagem escrita. Além 

exemplo relevante é a Tapeçaria de Bayeux, produzida

Fig. 5. À esquerda imagem completa da Coluna de Trajano em Roma. À direita detalhe do 
monumento construído entre 112-114 d. C. 
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demarcação. Considerando 

seu modo, criaram histórias quadro a 

cunhar tipos específicos 

Moya (1977, p. 28) defende que “os egípcios 

faziam charges ou cartoons colocando cabeças de animais em corpos de homens ou mulheres, 

Já na Antiguidade europeia, Roma aparece também com produções próximas a 

lo da Coluna de Trajano construída na Itália (Figura 5): 

 

monumento é sobre a guerras travadas por 

Trajano pela conquista de Dácia, província do Império Romano. Influenciados pela arte 

egípcia, os romanos tem na Coluna de Trajano uma arte alusiva às histórias em quadrinhos 

egípcios, trazidos pelo Império Romano (como a Coluna 
de Trajano), mostram, como numa história em quadrinhos, tal faraó 
construindo uma pirâmide para seu túmulo, glorificando seu governo. Tal 
historieta começa lá em cima e vem, enrolada qual um pergaminho, 

estabelece entre o monumento romano e a arte egípcia já 

figuração iconográfica não são invenções 

o destacam-se como formas de 

apresentação de histórias menores ou mais densas que foram evoluindo ao longo do próprio 

desenvolvimento da humanidade e de forma concomitante com a linguagem escrita. Além 

produzida no século XI 

Fig. 5. À esquerda imagem completa da Coluna de Trajano em Roma. À direita detalhe do 
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que descreve a conquista da Inglaterra pela Normandia e apresenta narrativa muito próxima 

aos quadrinhos ao utilizar-se de imagens em sequência e simultaneamente da linguagem 

escrita. 

Ao apreciar outros continentes o Oriente e suas narrativas iconográficas trazem 

também produções próximas à arte sequencial. No Japão, a obra Chôjû jinbutsu giga (1053- 

1150) se destaca como narrativas cômicas (CHINEN, 2011) ao apresentar pinturas de animais 

(sapos, coelhos, pássaros, macacos e etc.) tratadas de forma satirizadas ainda no século XII 

(Figura 6). Este tipo de pintura trazia ainda alguns textos inscritos e, segundo Hashimoto 

(2002, p. 154) se destacava como elemento “singular da arte japonesa, imiscuindo-se no 

mundo dos setsuwa (breves narrativas orais), onde animais metamorfoseados alegorizam 

virtudes e vícios humanos”. 
 

 

 

Isto remete aos quadrinhos em suas primeiras manifestações através das sátiras, das 

alegorias e caricaturas diversas. Assim, como Moya (1977) apontava as sátiras e cartoons no 

ocidente como elementos anteriores ao século XX, Hashimoto verificou no continente oriental 

alegorias através de desenhos que podem ser interpretados enquanto precursores ou esboços 

de HQs. Isto principalmente se considerarmos os quadrinhos, como ressalva Scott McCloud, 

enquanto “imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a 

transmitir informações e/ou produzir uma resposta no espectador” (McCLOUD, 1995, p.  9). 

A ideia de sequência destacada por McCloud que já era, portanto, apontada nas diferentes 

composições artísticas desde a arte primitiva, passando pelo antigo ocidente e oriente, até 

chegar ao século XIX, quando se tem as primeiras estruturas tal como concebemos atualmente 

os quadrinhos. No Japão, além das Chôjû jinbutsu giga, as estampas pintadas em rolo 

conhecidas como emakimono se sobressaíam sendo esta uma das raízes do contemporâneo 

Mangá que se tornou popular no século XX em todo o mundo. 

Fig. 6. Exemplo de Chôjû jinbutsu giga. 
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O estilo mangá traz linguagem e formato distintos do apresentado no ocidente a 

exemplo da forma como a escrita é representada, ou seja, por meio de ideogramas. Particular  

à cultura japonesa, a ordem de leitura (da direita para a esquerda) empregada nos quadrinhos 

corresponde a uma de suas características marcantes ao acompanhar igualmente o sistema de 

leitura do país com os impressos trazendo as histórias de traz para frente. O termo mangá 

surge no início do século XIX articulado pelo artista Hokusai (CHINEN, 2011; LUYTEN, 

2014) e passou a designar as histórias em quadrinhos japonesas. Ainda no século XIX surgiu, 

em 1877, a revista Marumaru Shimbum de caráter humorístico. Entretanto, o formato de 

histórias em quadrinhos surgiria mais tarde com Osamu Tezuka e sua liberdade criativa que 

conduziu, segundo explica Luyten a uma revolução no estilo mangá. 

 
Essa revolução propiciou mais dinamismo e fluidez à ação nos 
quadrinhos, dando liberdade para Tezuka desenvolver um formato novo a 
seus personagens. Eles começavam a se destacar pelas formas mais 
arredondadas e pelas expressões faciais, o que os tornava mais atraentes e 
estéticos. Osamu Tezuka também inovou na forma de apresentação das 
páginas dando um novo layout ao mangá. (LUYTEN, 2014, p. 4). 

 

No século XX, a explosão do mangá pelo mundo colocou o Japão como uma das 

principais referências do universo HQ através de personagens como Dragon Ball, Naruto, e 

One Piece (CHINEN, 2011). 

Porém, apesar de sua força no mercado internacional e de no Japão encontrarem-se 

muitas escolas de mangá, chama atenção o fato de serem pouco expressivas as contribuições 

teóricas do Japão sobre o estilo mangá fora deste país. Muito da literatura sobre o estilo é feita 

a partir de teóricos ocidentais. No Brasil, por exemplo, as pesquisas em torno do mangá e sua 

linguagem tem ganhado destaque pelas mãos de pesquisadores brasileiros interessados na 

temática. Uma das referências locais sobre a temática é Sonia Luyten, especialista na cultura 

pop japonesa, incluindo os quadrinhos e dentre suas obras está Mangá: o poder dos 

quadrinhos japoneses (1991). É esta autora quem destaca o interesse do Brasil pelo mangá 

inclusive pontuando os anos 1970 como período de início das primeiras pesquisas e de 

expansão sobre o tema no país (LUYTEN, 2014, p. 9). 

Em continuidade contextual, Europa e Estados Unidos, no século XIX, foram 

introduzindo os quadrinhos em suas culturas, sobretudo através dos jornais impressos que 

utilizavam as historietas como entretenimento ou como crítica política. Bande Dessinée 

(Banda Desenhada), ou Fumetti, alguns nomes como são chamados os quadrinhos na Europa, 

remete à Inglaterra do século XVIII e as ilustrações de William Hogarth, assim como aos 
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primeiros personagens em continuação (Max und Moritz) na Alemanha por Wilhelm Busch 

(MOYA, 1977, p. 35). Em 1827 o suíço Rodolphe Topffer elaborou o que é considerada uma 

das primeiras HQs da Europa, as histories em estampes [histórias em estampas] (CHINEN, 

2011; GROENSTEEN, 2015). Alguns anos mais tarde, Topffer escreveria seu principal título 

Amours de Monsieur Vieux Bois (1839). 

 
Seus personagens apareciam numa série de quadros que possibilitavam a 
representação da passagem do tempo e do deslocamento de um lugar para 
outro. Aí se introduziu boa parte da gramática e da estrutura atuais dos 
quadrinhos. A compilação das tiras foi o primeiro livro inteiro em 
formato de cartum, publicado nos Estados Unidos em 1842. (PERRY, 
2012, p. 174). 

 
Na perspectiva teórica, um dos primeiros nomes da Europa a se destacar nas teorias 

dos quadrinhos foi o pensador italiano Umberto Eco com a obra Apocalípticos e Integrados 

(1964) onde consta um capítulo (Mito do Superman) ligado ao tema, sendo que sua 

abordagem frequentemente trazia a reflexão dos quadrinhos como estruturas vinculadas a 

comunicação de massa. Nomes mais recentes, todavia têm se destacado como o do 

franco/belga Thierry Groensteen que aborda os quadrinhos em seu O Sistema dos Quadrinhos 

e Daniele Barbieri, pesquisador do tema na Itália com título traduzido no Brasil A linguagem 

dos quadrinhos (2017). Estes autores articulam outras referências europeias como Pierre 

Fresnault-Derruelle na França, Francis Lacassin, Claude Le Gallo, Luis Gasca, Román 

Gubern, Ulrich Kraft e outros, nos anos 1970 e 1980, os quais tiveram pouca ressonância fora 

do próprio continente Europeu. 

Nos Estados Unidos, entretanto, a explosão da imprensa norte-americana tornou-se  

o marco das HQs com a publicação de Yellow Kid em 1895 (MOYA, 1977) e a própria teoria 

sobre o tema igualmente se expandiria. Segundo Nobu Chinen (2011), neste primeiro 

momento, O menino amarelo, como foi traduzido no Brasil, aparecia “como um painel único 

contendo uma narrativa”. Sequer apresentava nome estando mais para uma “charge do que 

para uma narrativa sequencial” (CHINEN, 2011, p. 48). Somente no ano seguinte a história 

passaria a apresentar “vinhetas em sequência e diálogos inseridos em balões”, trazendo 

aspectos que ficariam conhecidos como parte da linguagem em quadrinhos. 

Com o reconhecimento da recepção dos quadrinhos pelo público, a imprensa 

estadunidense investiu massivamente na publicação em seus jornais de pequenas histórias 

como Os Sobrinhos do Capitão (1897), Litlle Nemo in Slumberland (1902), A. Mutt (1907), e 

Krazy Kat (1911), (CHINEN, 2011). Quase todas caracterizadas pelo humor e marcadas pela 
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“tradição das charges políticas” (MOYA, 1977). Este tipo de publicação ficou conhecido 

como comic strips ou comics na cultura norte-americana, assim definidas por apresentarem 

quadros em sequência alinhados em uma tira. 

Neste período as comics se estabeleceram como grande negócio no ramo dos jornais 

impressos (PERRY, 2012) nos EUA a ponto de em 1890 ser lançada a primeira revista gráfica 

ilustrada (Comic Cuts) que aproveitava recortes de tiras de jornais justapostos em formato de 

revista. Tirinhas diárias como Peanuts, Zé do Boné, e Alex se destacaram nas primeiras 

décadas entre 1900 e 1930 sendo o humor uma de suas características. Na década de 1933 um 

salto na edição deste tipo de linguagem foi dado com o lançamento da primeira revista de 

comics, a Famous Funnies: A Carnival of Comics constituída apenas de quadrinhos e em 

formato de livro com periodicidade anual. Espalhava-se, então, a febre das histórias em 

quadrinhos em revista justificada, entre outros fatores, pela ampliação do mercado, das 

técnicas de editoração e pelo crescimento do número de ilustradores deste formato. 

Os temas das HQs foram paulatinamente se diversificando trazendo aventura e ação 

que consolidariam as revistas de super-heróis como Super-Homem (1938), Batman (1939), 

Capitão América e Flash (1941) motivados, em parte, pelo advento da Segunda Guerra 

Mundial, e trazendo o público juvenil como principal alvo das grandes editoras norte- 

americanas. Estes modelos revelaram uma categoria mercadológica de HQ, o mainstream 

(PERRY, 2012), caracterizado pela produção em série a partir de personagens heroicas 

produzidas grandes corporações como Marvel Comics, DC Comics, as quais mais tarde 

levariam os quadrinhos e seus heróis ao cinema criando longas-metragens de grande sucesso. 

Neste período, a explosão das revistas em quadrinhos concentradas em heróis estadunidenses 

fez com que a década de 1940 ficasse conhecida como “era de ouro dos super-heróis” 

(CHINEN, 2011). 

Os anos 1950, entretanto, marcam o início do período de censura aos quadrinhos em 

todo o mundo, principalmente àqueles em formado de revista. O livro Sedução dos Inocentes 

do psiquiatra Frederic Wertham alertava equivocadamente para o estímulo a delinquência nas 

HQs. Segundo seu ponto de vista, os quadrinhos representavam um perigo à crianças e 

adolescentes em função da forte apresentação de imagens de violência, sexo, consumo de 

drogas, entre outros (PERRY, 2012). Neste momento foi criada uma agência de 

autorregulamentação para a indústria dos quadrinhos, a Comics Code Authority (CCA) que 

criou diversas regras sobre o conteúdo a ser abordado nas HQs e quase sempre apoiavam as 

revistas inseridas no modelo mainstream, ou seja, vinculadas as grandes editoras. Enquanto as 
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produções menos providas de recursos eram em sua maioria reprovadas pelo CCA, portanto, 

proibidas de serem vendidas. 

Segundo aponta Chinen (2011) neste momento de perseguição os jornais passaram a 

reestruturar suas publicações investindo em tiras de humor com caráter mais elaborado e 

sofisticado. “Muitas vezes, as piadas, além de rir, também faziam refletir, explica o autor.” 

(CHINEN, 2011, p. 56). Somente nas décadas de 1960 e 1970 quadrinhos de distribuição 

alternativa (undergrounds) conseguiram ganhar fôlego na indústria gráfica norte-americana, 

caracterizados pela contestação a sociedade de consumo e motivados por movimentos sociais, 

culturais e comportamentais fora do eixo das massas como os hippies. Na década de 1980, as 

HQs já haviam se estabelecido a ponto de tanto as produzidas pelas grandes editoras, quanto 

as independentes dividirem o mesmo espaço e espalharem suas configurações pelo mundo 

influenciando outros continentes. 

Neste contexto de desenvolvimento, de descobertas e de desafios pesquisadores dos 

quadrinhos foram surgindo com destaque para Scott McCloud e seus títulos consagrados 

como Desvendando os quadrinhos, Reinventando os quadrinhos, e Desenhando os 

quadrinhos. Outro expoente, Will Eisner se destacava com obras como Quadrinhos e arte 

sequencial (1985) e Narrativas Gráficas (1996) ainda hoje extensamente utilizadas em 

estudos sobre o tema. Este último autor, inclusive, se destacava também por suas histórias em 

quadrinhos autorais, e por introduzir conceitos novos às HQs como Um Contrato com Deus 

(1978) identificada pelo próprio autor como graphic novel1. 

Enquanto isso, a tradição dos quadrinhos na Europa ia sendo difundida e, apesar das 

produções quadrinísticas ocorrerem de modo mais lento se comparado ao cenário norte- 

americano, em países como França, Bélgica, Espanha, Itália e Alemanha crescia a aceitação 

do formato ancorada também na imprensa. La famille Fenouillard (1893), de Chistophe 

(George Colomb) foi uma das primeiras em formato de narrativas completas, e já no século 

XX Zig et Puce (1925), de Alain-Ogan, se popularizava. A estas se seguiu o herói Tintim 

(1929), personagem criador pelo franco-belga Hergé (Georges Rémi) e publicado no jornal Le 

Petit Vintiéme, mais tarde a história ganha o mundo com a revista As aventuras de Tintim  

com tradução intralingual para diferentes idiomas, inclusive o português. Outros exemplos 

 
 

1 O termo Graphic Novel, traduzido no Brasil como romance gráfico ou narrativa gráfica, se refere a “obras em 
quadrinhos produzidas no formato de livro e vendidas a um leitor adulto em livrarias e lojas especializadas nesse 
tipo de publicação” (RAMOS, 2011, p. 17). Will Eisner foi um dos primeiros autores a apresentar o termo em 
suas obras Narrativas Gráfica (ano) e Quadrinhos e Arte Sequencial (ano) caracterizando-as como produções 
destinadas ao público adulto, as quais traziam histórias mais amplas e próximas ao texto literário dos romances e 
ficções. 
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são Le Schtroumpfs (Os Smurfs) em 1958, Astérix (1959) de Albert Uderzo e René Goscinny, 

Ken Parker (1980) de Milazzo e Berardi. 

No Brasil, apesar de as referências da história dos quadrinhos estarem abrigadas nas 

grandes editoras principalmente a partir dos anos 1930, sendo a importação uma característica 

neste tipo de produção (ANSELMO, 1975), já se sabe que a presença dos quadrinhos é 

anterior ao século XX com destaque para As Aventuras de Nhô Quim, ou Impressões de uma 

Viagem à Corte, de Ângelo Agostini: 

 

 

 

 
A obra foi publicada em 30 de Janeiro de 1869 na revista Vida Fluminense e, de 

acordo com Athos Eichler Cardoso (2013, p. 22), “foi a primeira história brasileira em 

quadrinhos de longa duração e uma das primeiras no âmbito mundial.” A narrativa, embora 

não apresentasse elementos como os balões traziam a figura do narrador da história e as cenas 

inseridas em quadros contínuos. 

Depois de Nhô Quim, ainda nos primeiros anos do século XX, outras histórias e 

personagens surgiriam como As Aventuras de Zé Caipora (1907) também de Ângelo  

Agostini, mas somente a partir dos anos 1900 pelas mãos das grandes editoras os quadrinhos 

passariam a crescer. Em 1905 O Tico-Tico publicou Buster Brown de Outcault (ANSELMO, 

1975; MOYA; OLIVEIRA, 1977), chamado no Brasil de Chiquinho. Além deste surgiram O 

Pato Donaldo, Zé Carioca, Tio Patinhas e Mickey, publicados pela Editora Abril. Ainda nos 

anos de 1929 e 1930 o Globo Juvenil de Roberto Marinho iniciou suas publicações também 

com personagens estrangeiros. Posteriormente também o Globo lançaria o Gibi que  se 

tornaria publicação mensal, com histórias completas do tipo comics books trazendo 

personagens como o Capitão Marvel e Tocha Humana sendo. Aliás, “o termo gibi passou a 

designar as revistas em quadrinhos no Brasil” (MOYA; OLIVEIRA, 1977, p. 206), se 

Fig. 7. Tira do primeiro capítulo de As Aventuras de Nhô Quim, 1869. 
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tornando sinônimo muito utilizado até o século corrente quando gibi já não contempla as 

histórias em quadrinhos contemporâneas. 

Em 1934 surge o Suplemento Juvenil, de Adolfo Aizen, um apêndice semanal do 

jornal A Nação que trazia os personagens Flash Gordon, Tarzan, Jim das Selvas, Mandrake e 

outros. (ANSELMO, 1975; MOYA; OLIVEIRA, 1977). Segundo explicou Zilda Anselmo as 

editoras brasileiras em geral publicavam histórias importadas, ou quando possuíam 

desenhistas brasileiros, produziam “histórias com personagens consagrados no exterior, sendo 

o copyright de propriedade da agência de origem do personagem” (ANSELMO, 1975, p. 66- 

67). Esta receita de importação funcionava de modo que agências estrangeiras fornecessem as 

provas tipográficas das histórias, as quais eram adaptadas ou traduzidas em seu conteúdo 

verbal à realidade brasileira, complementa Anselmo. 

Na década de 1940, 1950 e 1960 personagens nacionais foram paulatinamente 

surgindo a partir de cartunistas e ilustradores pouco conhecidos até então, isto de modo 

concomitantemente às produções estrangeiras como a Disney. Exemplos vigorantes foram a 

Turma da Mônica (1959) em formato de tiras de jornais, por Maurício de Sousa, que mais 

tarde ganharia a versão em gibis e Pererê Pererê (1960) de Ziraldo, publicado com 

periodicidade mensal e que fazia forte apelo ao folclore nacional. Nos anos 1980 e 1990  

houve certa consolidação dos quadrinhos no país com ênfase em tiras de jornais e em revistas, 

surgindo ainda muitos ilustradores nacionais. 

A trajetória das HQs no mundo e no Brasil passou, assim, por distintas fases indo da 

altiva aceitação nas primeiras décadas do século XX, principalmente, até os anos 1940, assim 

como sofreu com as más interpretações a elas atribuídas, de modo especial nos anos 1950 

também como ressonâncias das críticas em todo o mundo, somente se recompondo nas 

décadas seguintes. Parte destas oscilações teve como raiz a ausência de compreensão dos 

quadrinhos e de percepção da linguagem que este formato articula. Neste sentido, o sucesso e 

a repercussão das HQs nortearam a busca de compreensão sobre o que seriam os quadrinhos, 

também aqui no Brasil. 

Por força deste interesse as HQs se tornaram objeto de interesse acadêmico no Brasil 

a ponto de atualmente compor um quadro diverso de pesquisas capazes de explicar, cada uma 

a seu modo, quais narrativas e linguagem mobilizam e sua abrangência temática, e em muitos 

casos, particularizando os estudos no que estes trazem de peculiaridade nacional. Entre as 

décadas de 1950 e 1970, nomes expressivos como Zilda Anselmo, Moacy Cirne, Reinaldo de 

Oliveira e Álvaro Moya se empenhavam em pesquisas no intuito de entender o fenômeno em 

ascendência. O último autor, inclusive destaca o papel pioneiro no Brasil em pesquisas e 
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eventos sobre HQ, pontuado a Primeira Exposição Internacional das Histórias em Quadrinhos 

que aconteceu em São Paulo em 1951, estando este mesmo autor envolto na organização do 

evento (MOYA, 1977). Antonio Luiz Cagnin, por sua vez, foi outro expoente no estudo dos 

quadrinhos, em especial em sua atenção a linguagem e seus signos, seguido de Waldomiro 

Vergueiro e Sonia Luyten. 

De tal modo, as pesquisas acadêmicas brasileiras se tornaram cada vez mais 

expressivas tendo referências em estudiosos locais. Estes lançaram as bases para um quadro 

contemporâneo que colocou em evidência as produções quadrinísticas nacionais e os estudos 

sobre estas dando início ao que se pode pensar enquanto corrente de estudos brasileiros das 

HQs. Atualmente, no quadro de pesquisa a relação entre quadrinhos e os diferentes campos 

como a educação, a literatura, a geografia e a história, assim como a compreensão de sua 

linguagem constituem temas de constante interesse empírico. 

Grosso modo, a compreensão do que são as histórias em quadrinhos se confunde  

com a linguagem e os elementos que estas articulam. Por isso, pensar um conceito para as 

HQs é tarefa difícil, em razão de não haver consenso sobre uma designação, sendo esta 

“inencontrável”, como destaca Groensteen (2015). Segundo este autor, fórmulas sintéticas ou 

de definição incluem tentativas “normativas e interesseiras concebidas para apoiar um recorte 

histórico arbitrário” (GROENSTEEN, 2015, p.23) quase sempre geograficamente localizadas. 

A explicação do autor apresenta caráter de crítica principalmente para tendências de 

demarcação de significados em defesa dos locais de origem das HQs, como explícito na 

seguinte citação: 

 
A definição de Blackbeard, por usa vez, que defende a tese da origem 
norte-americana, aplica-se tão somente às tiras de jornal e é destinada a 
escorraçar do campo dos quadrinhos tudo que for anterior ao 
aparecimento do Yellow kid em 1896. (GROENSTEEN, 2015, p.23). 

 

Por esta razão, o escritor europeu, na crítica indireta as disposições concentradas de 

estudos e teorias norte-americanas e defendendo outras posições, inclusive as de sua origem, 

argumenta através de Pierre Couperie que: 

 
As histórias em quadrinhos seriam uma narrativa (mas não 
obrigatoriamente uma narrativa...) constituída pelas imagens criadas pela 
mão de um ou de mais artistas (a fim de eliminar o cinema e a  
fotonovela), imagens fixas (diferentes dos desenhos animados),  
múltiplas (ao contrário dos cartuns) e justapostas (diferente da 
ilustração e dos romances em gravura). Mas essa definição ainda se 
aplica muito bem à Coluna de Trajano e à Tapeçaria de Bayeux.... 
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(COUPERIE, 1972, p. 11, apud, GROENSTEEN, 2015, p. 24, grifo 
nosso). 

 

O excerto procura especificar a dificuldade de definições exatamente porque as HQs 

envolvem muitos elementos (imagens, quadros, balões, linguagem escrita e etc.). Alguns 

existentes muito antes das grandes produções quadrinísticas observadas a partir do século XX, 

como imagens sequenciadas dispostas na Coluna de Trajano e na Tapeçaria de Bayeux, e 

outros que já traziam justaposição entre palavra escrita e imagem. Assim, Groensteen remete 

ao reconhecimento de diferentes tradições de HQs no mundo que trazem elementos em 

comum, a exemplo do que traz McCloud (1995) quando pensa os quadrinhos como “Imagens, 

pictóricas ou de outra espécie, justapostas em sequência deliberada, com a intenção de 

transmitir informações ou à produzir uma reação estética no espectador/leitor” (McCLOUD, 

1995, p. 9, grifo nosso). Outra contribuição trazida aqui em empréstimo é a de Will Eisner 

para quem as histórias em quadrinhos constituem uma arte sequencial, ou seja, “Uma série de 

imagens dispostas em sequência” sendo os quadrinhos “a disposição impressa de arte e balões 

em sequência” (EISNER, 2010, p. 10). 

É possível inferir aproximações entre os dois autores acima citados no que estes 

apresentam de ideias centrais sobre as histórias em quadrinhos, o que em si não constitui um 

conceito mas uma prerrogativa geral ao reconhecimento de uma HQ. Assim, uma história em 

quadrinhos pode ser reconhecida em qualquer lugar por apresentar minimamente imagens, 

justapostas e sequenciadas o que estabeleceria uma espécie de estrutura narrativa básica. 

Conceitualmente, todavia, a explicação curta e direta trazida pelo pesquisador brasileiro Paulo 

Ramos nos parece bastante pertinente “Quadrinhos são quadrinhos” (RAMOS, 2016, p. 17) e 

por esta simples observação não necessitam serem abreviados em um conceito. Ampliando 

esta perspectiva, e igualmente rechaçando conceitos fechados, Groensteen procura tratar as 

histórias em quadrinhos “como um conjunto original de mecanismos produtores de sentido” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 10). Tais mecanismos são o que constitui a linguagem HQ, como 

veremos a seguir. 

 
Antropofagia III - Narrativa e linguagem quadrinística 

 
 

Roland Barthes, em Introdução à análise estrutural da narrativa (2011), sustenta a 

existência de formas diversas de narrativas no mundo, as quais se fazem presente desde os 

primeiros passos da humanidade, incluindo as narrativas imagéticas primitivas. O autor 
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destaca também uma multiplicidade de gênero discursivo que a seu modo produzem 

narrativas próprias. Assim, no argumento Barthesiano: 

 
a narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, 
pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura  ordenada  de 
todas estas substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no 
conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no drama, na 
comédia, na pantomima, na pintura (recorde-se a Santa Úrsula de 
Carpacco), no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait 
divers, na conversação (BARTHES, 2011, p.19). 

 
Valendo-se do discurso de Barthes acerca da pressuposição de uma variedade de 

narrativas e de que estas articulam linguagens distintas pontuamos as Histórias em 

Quadrinhos como produtoras de narrativa particular articulada a partir da justaposição entre 

texto e imagem. Distinguir a participação de cada uma destas linguagens é relevante 

admitindo, desde já, entre estas uma relação de interação (VERGUEIRO, 2016) que se 

diferencia da ideia de complentaridade, já que ambas ao seu modo corroboram para a  

narrativa das HQs. 

Entendido as Histórias em Quadrinhos como sequência de quadros que constituem 

uma narrativa mais ampla, observam-se na trajetória das HQs transformações no jogo de 

representação narrativo haja vista a ausência de textos verbais em sua origem. Tanto assim, é 

possível admitir a existência de histórias com quadrinhos e histórias em quadrinhos, este 

último termo vindo a designar popularmente as histórias modernas. A explicação para tais 

distinções está disponível em diferentes fontes, dentre elas destacamos a escrita de Antonio 

Luiz Cagnin. O pesquisador brasileiro destaca as histórias mudas como as verdadeiras HQs: 

 
As histórias mudas são, por definição, as verdadeiras e autênticas 
histórias em quadrinhos, uma vez que não se vale de outro código senão 
do icônico para contar uma história, dispensam totalmente o texto 
servindo-se tão somente da representação dos momentos mais 
significativos das ações e dos gestos das personagens para sugerir, nos 
quadros sucessivos, o significado de movimento. (CAGNIN, 2014,  p. 
34). 

 

A composição de imagem sem texto assumiria a narrativa iconográfica mais 

apropriada para uma designação de história em quadrinhos enquanto modelo primário já que 

os quadros seriam compostos apenas por imagens fazendo com que o leitor tivesse apenas a 

imagem como fonte de leitura e interpretação. Talvez, o tipo mais adequado que se pode ter 

seriam as imagens pré-históricas, ou quiçá a Tapeçaria de Bayeux. Cagnin aponta como 
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exemplo de HQs mudas os Cervos, de Berardi & Milazzo, destacada pelo autor por não conter 

nenhum texto. Em todo caso, é preciso ponderar que mesmo as primeiras histórias em 

quadrinhos produzidas por Rodolphe Topffer, ou por Georges Colomb no século XIX traziam 

uma narrativa em imagens e textos, estes últimos aparecendo quase sempre abaixo das 

ilustrações. 

Em relevo, a evolução das HQs modernas produziu um tipo específico de narrativa 

que reordenou o lugar do texto nos quadrinhos. Assim, se antes eles apareciam em legendas 

como narrativas, no século XX, principalmente, mudou de posição indo para o interior das 

vinhetas. Como destaca Cagnin, as histórias modernas “recheadas de abundante texto relegam 

a imagem a um papel caudatário” (CAGNIN, 2014, p. 35) o que retira da imagem o protagonismo 

de leitura. Por isso, este mesmo autor trata de pensar tais narrativas como história com 

quadrinhos, ou seja, 

 
em que o significante está repartido entre a imagem e o texto, com 
variações constantes de predominância, chegando o significado a se 
apoiar exclusivamente no texto, deixando para a imagem a função 
subalterna de ilustrar o texto com belas imagens. (CAGNIN, 2014, 
p.163). 

 
Seguindo o raciocínio deste autor, um tipo ideal de histórias com quadrinhos seriam 

aquelas em que existisse complementaridade entre texto e imagem, onde um elemento não 

despedisse o outro, ao contrário se apoiariam. Portanto, em um sistema narrativo texto- 

imagem “a função narrativa se apoia tanto na imagem como no texto, de tal modo que, na 

falta de um deles, não há nenhuma narração” (CAGNIN, 2014, p.162). Esta parece ser uma 

premissa das HQs contemporâneas demarcando certa intersecção entre os dois níveis de 

linguagem. 

Tal pensamento de complementaridade, todavia, não aparece muito profícuo entre 

outros pesquisadores. É particularmente e explicitamente a ideia defendida Groensteen (2015) 

para quem “O predomínio da imagem no cerne do sistema deve-se ao fato de que a maior 

parte da produção de sentido ocorre através dela” (GROENSTEEN, 2015, p. 17). Sendo 

assim, complementa o autor, as histórias em quadrinhos demandam uma narrativa de 

dominante visual (GROENSTEEN, 2015, p. 21). 

No cenário brasileiro, Waldomiro Vergueiro (2016) destaca a imagem enquanto 

elemento básico das HQs. O autor elabora uma ideia conveniente de relação entre imagem e 

texto, na medida em que não sobrepõe uma a outra, as enxergando em intercâmbio. Segundo 

sua interpretação os dois códigos (verbal e visual) atuam em interação e “cada um desses 
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ocupa, dentro dos quadrinhos, um papel especial, reforçando um ao outro e garantindo que a 

mensagem seja entendida em plenitude” (VERGUEIRO 2016, p. 31). Neste aspecto 

interacional descarta-se os velhos conflitos entre o verbal e o visual, descarta-se os privilégios 

de um código sobre outro e passa-se a se concentrar no que cada um destes oferece à narrativa 

quadrinística. À luz da ideia de Vergueiro, aqui pensamos a relação texto-imagem nos 

quadrinhos como uma relação-interação em que um signo reforça o outro. 

Prosseguindo, os principais constituintes dos quadrinhos como conhecemos hoje são 

a imagem e o texto. Porém, decompondo tais elementos aparecem entre os códigos visuais o 

quadro ou vinheta, o requadro, as figuras cinéticas, as metáforas visuais e a montagem. Entre 

os elementos verbais estão o balão e a onomatopeia. A partir da imagem e do texto surgem 

também outros subsídios como o uso de cores, os planos e ângulos de visões. 

Entre os sistemas visuais o quadro, também chamado de vinheta, aparece como 

artefato mínimo à designação de uma HQ, sendo em seu interior articulados os elementos 

visuais e verbais. Cagnin traduz o quadro como um signo digital que possui significado em 

uma HQ, funcionando com índice e estabelecendo “os limites da imagem e do texto e, assim, 

formando com eles a unidade narrativa iconográfica articulável.” (CAGNIN, 2014, p. 178). 

Tradicionalmente, costumavam ser representados em formas quadradas, porém, 

principalmente nas HQs contemporâneas passaram a adotar diferentes formatos de quadro 

podendo aparecer em formas retangulares, horizontais, verticais, redondo, quadrado e outros, 

ao sabor de quem os desenha. Vergueiro (2016, p. 37) destaca que a diversificação nos 

formatos se trata de característica advindas, principalmente, dos quadrinhos japoneses, os 

mangás, que passaram a influenciar as publicações ocidentais. 

Chinen (2011, p. 15), por sua vez, aponta para alguns tipos de vinhetas sendo: a 

Vinheta irregular, que se aproxima do argumento de Vergueiro no que este diz sobre as 

formas. Assim os quadros apresentariam tamanhos e contornos irregulares, também há a 

Vinheta Simulativa com formatos diferenciados e similares a desenhos reconhecidos 

popularmente como telas de TV, e a Vinheta sem moldura que mesmo não apresentando 

linhas demarcatórias visíveis indicam no imaginário do leitor cenas distintas em forma de 

sequência. A Figura 8 pontua exemplo onde se evidencia molduras diferentes e mesmo a 

ausência destas, como explicado por Chinen. 
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Fig. 8. Macunaíma em Quadrinhos, 2016, p.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Macunaíma em Quadrinhos, 2016, p. 42. 

 

 

 
 

É perceptível a presença de quadros com tamanhos diferentes, além de uma vinheta 

sem moldura (primeira à esquerda), omitindo assim, a linha demarcatória, porém sem 

comprometer a narrativa. Groensteen nomeia as linhas demarcatórias na HQs como requadro 

e a este atribui objetivos específicos de fechamento do conteúdo do quadro, de separação de 

vinhetas, de ritmo revelando ou não intersecção entre os quadros, de estrutura ou composição 

estética, de expressão apontando para significados, metáforas, através das imagens contidas 

nele e de indicador de leitura conduzindo automaticamente à leitura do quadro 

(GROENSTEEN, 2015). 

Tais funções constitui parte fundamental para pensar isoladamente e coletivamente  

as vinhetas, porém as molduras precisam ser repensadas distintamente em razão de muitas 

HQs optarem por não utilizar a mesma. Neste sentido, Vergueiro (2016, p. 39) destaca que as 

molduras “não representam uma gaiola da qual nada pode escapar” tanto assim, há 

quadrinistas que extrapolam os limites dos quadrinhos, e acrescenta o autor: “Em outros 

momentos, os quadrinhos, por necessidade narrativa, podem aparecer inter-relacionados, com 

uma mesma ação sendo contada de forma a virtualmente transpassar os quadrinhos.” 

(VERGUEIRO, 2016, p. 39) como na figura abaixo. 
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A onomatopeia Ogoró atravessa diferentes da página quadros revelando a inter- 

relação destacada por Vergueiro entre as vinhetas e elevando a interpretação de que a voz do 

gigante ultrapassa o quadro no qual se origina e penetra a vinheta à sua direita rompendo-a e 

criando um caminho que segue até o fim desta. Também a partir da Figura 9 é possível 

apresentar outros elementos visuais de HQs como a sequência (CAGNIN, 2014) formada a 

partir da disposição de quadros lado a lado. 

 
Uma sequência é reconhecida, no desenrolar da narração, por ser formada 
de quadrinhos com um mesmo cenário, as mesmas personagens e com as 
mesmas posições e gestos que vão se alterando de quadro a quadro até o 
final, marcado pelo conjunto seguinte, que é diferente ou no cenário, ou 
nas personagens, ou nas ações, ou mesmo em todos esses itens. 
(CAGNIN, 2014, p. 178). 

 

Cada sequência de quadros forma tiras e estas compõem uma página inteira de uma 

narrativa que poder vir a ter diversos layouts. Acima (Figura 9), a montagem é exemplar da 

liberdade de composição gráfica, pois a tira não se encontra distribuída de forma ordenada, ou 

seja, com tamanho de quadros iguais ou organizados em paralelo. Até mesmo as molduras dos 

quadros são distintas em cores e formas. 

Prosseguindo, entre os quadros encontram-se espaços vazios denominados de sarjeta 

por McCloud (1995) onde se manifestaria a imaginação do leitor, de ação omitida por Cagnin 

(2014) e de corte gráfico ou elipse por Cirne (2002, p. 14) para quem significa “o lugar que 

marca o espaço do impulso narrativo. Esse corte tanto será espacial quanto temporal (aqui, 

gerando as elipses: um tempo a ser preenchido, muitas vezes, pela imaginação do leitor)”. Em 

pensamento diferente destes autores, Groensteen (2015) diz não acreditar nos espaços vazios 

como locais em que há algo a ser dito ou interpretado. Assim, este autor destaca que: 

 
Seria engano querer reduzir a qualquer custo os “silêncios” entre quadros 
consecutivos e assimilar a elipse a uma imagem virtual. O silêncio, na 
verdade, muitas vezes é plenamente silencioso. Não há nada a introduzir 
nele, fora uma lacuna a suturar. (GROENSTTEEN, 2015, p. 120). 

 
Ao dizer isto, Groensteen refere-se aos vazios entre os quadros como uma estratégia 

de anulação provisória do quadro já lido para que o leitor possa partir para o seguinte. 

Significa pensar que “a imagem da história em quadrinhos, cujo sentido muitas vezes 

permanece aberto quando ela se apresenta isolada (e sem ancoragem verbal), encontra sua 

verdade na sequência” (GROENSTTEEN, p. 121) e não nos espaços em branco entre os 
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quadros. Concluindo seu pensamento, o autor vai dizer que se é possível um significado para 

a elipse é exatamente a de uma solidariedade semântica: 

 
O vazio intericônico marca, sobretudo, a solidariedade semântica dos 
quadrinhos contíguos, ambas trabalhadas conforme os códigos do 
desenho narrativo e sequencial. Entre as imagens polissêmicas, o vazio 
polissintático é espaço de uma determinação recíproca de cima para baixo 
e de baixo para cima, e é dentro dessa interação dialética que se constrói 
o sentido – mas não sem a participação ativa do leitor. 
(GROENSTTEEN, 2015, p. 120). 

 
Seguindo as direções deste autor, na figura 9 os espaços vazios demarcariam apenas 

uma separação e, neste caso, o silêncio é rompido quando a personagem emite som tão alto 

que quebra as linhas demarcatórias e atravessa o vazio entre os quadros. Todavia, o vazio 

continua com a mesma função, ou seja, espaçando as vinhetas e oferecendo tempo de respiro 

ao leitor. 

Outro elemento visual a ser destacado nas HQs é figura cinética. Trata-se de linhas 

que acenam para a ideia de movimento em uma cena (CHINEN, 2011, p. 24-25). Barbieri 

destaca tais figuras como signos de movimentos representados por linhas contínuas que 

transmitem ideia de deslocamento de figuras e personagens, assim, “a imagem em seu 

conjunto não apenas conta, mas também representa uma duração, ainda que cada uma das 

figuras que aparecem esteja reproduzida em um só instante” (BARBIERI, 2017, p. 201-202). 

Na dinâmica das figuras de linguagem ainda, as metáforas visuais se destacam nas HQs e 

substituem por meio de imagem os sentimentos, sensações, expressões em geral fazendo 

analogias (CHINEN, 2011). Vergueiro (2016) as explica como convenções gráficas  que 

fazem parte do senso comum a exemplo “ver estrelas”, “falar cobras e lagartos” e etc. Além 

disso, a montagem revela-se fundamental nas HQs sendo a estrutura organizacional da 

narrativa adequada a cada formato, seja uma revista, ou uma tira de jornal, ou uma novela 

gráfica. Importa neste caso, é observar a elaboração de modo “a considerar todos os  

elementos que influem na leitura, buscando criar uma dinâmica interna que facilite o 

entendimento” (VERGUEIRO, 2016, p. 50). 

Na perspectiva verbal, os balões correspondem a estruturas visuais no interior das 

quais falas e pensamentos das personagens são representados (VERGUEIRO, 2016; RAMOS, 

2009; EISNER, 2010) aparecendo também na forma de nuvenzinha (CAGNIN, 2014). Para 

Vergueiro (2016, p. 56) os balões dão sentido híbrido de desenhos e textos funcionando como 

“intersecção entre imagem e palavra”, pois é a partir destas estruturas que ocorre a leitura da 
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Fig. 10. Uso dos balões na HQ. Will Eisner, 2010, p 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11. Exemplos de balões em Macunaíma em Quadrinhos, 2016. 

 

linguagem verbal. Eisner (2010, p. 27) concorre para este pensamento e afirma o balão como 

estrutura que torna visível o som, a palavra falada seguindo as mesmas convenções de leitura 

que o texto e em relação à posição do emissor. Sendo assim, trata-se de um invólucro para o 

texto-diálogo que se apresenta a partir de diferentes formatos como observado na Figura 10. 

 

 

 
Acima estão dispostos os balões mais utilizados em HQs, todavia na liberdade 

criativa dos quadrinhos contemporâneos diversos formatos de balões são elaborados como em 

Macunaíma em Quadrinhos (Figura 11). 

Diferentes formatos são percebidos na HQ aqui analisada, exemplificando a 

variedade de formas dos balões de fala que possuem formas irregulares e cores diferentes, 

sendo ainda apresentados com bordas onduladas, ou arredondadas. 

Além do balão, outro constituinte verbal é a legenda. Esta representa a voz do 

narrador da história podendo surgir em balões ou fora deles em uma cena. Cagnin pontua que 

as legendas eram utilizadas de modo distinto em relação as HQs modernas. Segundo o autor, 

as legendas eram dispostas “nos pés das vinhetas para narrar o que acontecia nas imagens 

(havia, portanto duas narrações, a icônica dos quadrinhos e a linguística das legendas), como 
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Fig. 12. Macunaíma em Quadrinhos, 2016, p. 10. 

 

também apresentar a fala das personagens e fazer algum comentário.” (CAGNIN, 2014, p. 

157). 

Com a evolução dos quadrinhos no século XX, as legendas passaram a compor o 

quadro, como apresentado nas figuras 10 e 11. Mudança significativa acrescenta Cagnin, pois 

“agora ela subiu de posto, está no interior dos quadrinhos, onde disputa um lugarzinho com as 

personagens e balões” (CAGNIN, 2014, p. 157). Seguindo este pensamento, no exemplo 

abaixo a legenda aparece disposta em um retângulo azul compondo o quadro icônico e indica 

a figura do narrador na história. 
 

 
 

Barbieri (2017, p. 218-219) destaca as legendas como um dos contributos do cinema 

aos quadrinhos e acena para sua importância no ritmo das HQs tendo a função de 

alongamento do tempo. Segundo o autor, “as legendas destacam a ação representada na 

vinheta correspondente” seja pela reafirmação da imagem através do texto, seja como 

moderadora da leitura em relação à cena. Aqui se distingue dois tempos: o tempo do leitor 

atento ao texto na legenda e o tempo da cena através das imagens. Considerando a Figura 12,  

é possível inferir estes dois momentos nos quais é possível ter, por um lado, maior tempo de 

dedicação à leitura do texto escrito, e por outro, seria possível pensar em uma leitura mais 

rápida, e talvez menos atenta, dos elementos iconográficos como um todo. Questão que nos 

parece mais complexa quando considerado a adaptação de romances completos para os 

quadrinhos em função da presença maior de textos. 

As onomatopeias são igualmente signos verbais e correspondem a figuras de 

linguagem representadas por símbolos imitativos de som representados através da escrita. 

Cagnin (2014, p. 155) destaca a onomatopeia como “palavra cuja pronúncia imita os sons e 

ruídos da coisa significada, como murmúrio, sussurro, cicio, chiado, mugir, pum, reco-reco, 
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tique-taque”. Vergueiro (2016) acrescenta que a onomatopeia tem variações de país para país 

sendo adequada a cada idioma. A figura 9, anterior, traz exemplo de onomatopeia com o 

ogoró, som imitativo de pássaros. 

Além dos elementos visuais e verbais acima mencionados, outros subsídios surgem 

como integrantes dos quadrinhos, a exemplo dos Planos e Ângulos de Visão que são os 

enquadramentos das imagens e seus posicionamentos e tamanhos no interior do quadro. 

Planos e ângulos em HQ tem como referente o cinema (VERGUEIRO, 2016) sendo alguns 

deles: Plano Geral, Plano Conjunto, Plano Médio, Plano Americano, Primeiro Plano, Plano 

Detalhe, Ângulo de visão médio, superior e inferior. O uso da cor constitui acessório nas HQs 

não sendo uma obrigatoriedade. Porém, cumpre notar que a cor pode denotar realidade e 

ofertar significados distintos na narrativa aparecendo muito mais como um tipo de 

preenchimento (BARBIERI, 2017). Cagnin (2014) pondera que o uso das cores pode vir a 

representar função de índice, isto é, conduzindo a identificação ou representação de ideias 

como de passagem de tempo. 

Esta função indicial é aqui importante, pois a partir dela analisamos, em momento 

oportuno as cores em Macunaíma como parte de sua narrativa e não apenas como elemento 

decorativo, a ponto de expressar e dar visibilidade ao discurso modernista na HQ, sendo 

utilizadas ainda em cada capítulo da história como localizadores discursivos. Em síntese 

destacamos os elementos acima como integrantes de dois sistemas sígnicos mais amplos, o 

texto e a imagem, os quais aparecem inicialmente como concorrentes narrativos, mas nas HQs 

modernas passa-se a admiti-las enquanto constituintes integrados entre si. 

 
Antropofagia IV - Classics Illustrated, Graphic Novel e a literatura 

 
 

Expostos os elementos da linguagem quadrinística cumpre pensar as HQs como 

estruturas vinculadas a outros campos de estudos em especial a literatura. Isto porque, no 

interesse despertado pelos quadrinhos as adaptações de obras literárias para este formatos 

configuraram estratégia significativa no ocidente. Nos Estados Unidos, as adaptações de obras 

literárias para os quadrinhos tiveram início no final dos anos 1920. O romance Tarzan (1914), 

de Edgar Rice Burroughs, foi o primeiro a ser desenhado por Hal Foster e publicado em 1929 

na imprensa norte-americana em forma de tiras diárias (Tarzan of the Apes). Mais tarde, o 

sucesso na aceitação pelo público fez surgir, ao invés de quadrinhos periódicos nos jornais, 

clássicos da literatura mundial com sua história completa narrada através da linguagem 

quadrinística. 



 

 

Isto se deu através da coleção 

coletânea se chamava Classic C

1947, a coletânea passou a chamar

obra completa em quadrinhos a exemplo de 

Cristo (Alexandre Dumas). E

juvenil da literatura e perdurou até 1971, 

Figueira (2014). Estas revistas constituíram estratégia inteligente das editoras norte

americanas no sentido de minimizar as críticas aos quadrinhos enquanto linguagem 

ascendência. Estes autores destacam ainda que “transpor para outra linguagem um texto que  

já passara pelo crivo do público parecia uma fórmula muito segura de atrair leitores e agradar 

aos críticos que acusavam os quadrinhos de afastar 

versão original” (RAMOS; VERGUEIRO; FIGUEIRA 2014, p.14). Com o sucesso, os 

Classics Illustrated foram se expandido para outros países 

traduzidas ainda na década de

No Brasil, a entrada deste tipo de produção se deu nas páginas da revista 

Maravilhosa da Editora Brasil

EBAL teve importante papel na popularização dos quadrinhos no país, seja pela introdução de 

personagens do mainstream

quadrinística nacionais a partir da literatura (Figura 13).

 

 

 
Assim, em 1948, a 

em 1950 passou a adaptar clássicos da literatura nacional para o formato sendo o primeiro 

Figura 13. Á esquerda capa de 

Isto se deu através da coleção Classics Illustrated, criada em 1941. Em princípio a 

Classic Comic e teve como criador o autor Albert Lewis Kanter. Em 

1947, a coletânea passou a chamar-se Classics Illustrated e em cada volume apresentava 

obra completa em quadrinhos a exemplo de Os Três Mosqueteiros e O  

(Alexandre Dumas). Estas publicações tinham como objetivo aproximar o público 

juvenil da literatura e perdurou até 1971, como explicam os autores Ramos, Vergueiro e 

Figueira (2014). Estas revistas constituíram estratégia inteligente das editoras norte

e minimizar as críticas aos quadrinhos enquanto linguagem 

ascendência. Estes autores destacam ainda que “transpor para outra linguagem um texto que  

passara pelo crivo do público parecia uma fórmula muito segura de atrair leitores e agradar 

cos que acusavam os quadrinhos de afastar jovens leitores dos romances em sua 

versão original” (RAMOS; VERGUEIRO; FIGUEIRA 2014, p.14). Com o sucesso, os 

foram se expandido para outros países com reimpressões em revistas 

década de 1940. 

No Brasil, a entrada deste tipo de produção se deu nas páginas da revista 

da Editora Brasil-América Limitada (EBAL) vinculada a Classics Illustrated

EBAL teve importante papel na popularização dos quadrinhos no país, seja pela introdução de 

mainstream, como os super-heróis, até o desenvolvimento de produções 

quadrinística nacionais a partir da literatura (Figura 13). 

Assim, em 1948, a Edição Maravilhosa publicou Os Três Mosqueteiros 

aptar clássicos da literatura nacional para o formato sendo o primeiro 

Figura 13. Á esquerda capa de O Guarani (1950) e à direita capa de O Guarani 
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, criada em 1941. Em princípio a 

e teve como criador o autor Albert Lewis Kanter. Em 

e em cada volume apresentava um 

e O  Conde de Monte 

stas publicações tinham como objetivo aproximar o público 

explicam os autores Ramos, Vergueiro e 

Figueira (2014). Estas revistas constituíram estratégia inteligente das editoras norte- 

e minimizar as críticas aos quadrinhos enquanto linguagem em 

ascendência. Estes autores destacam ainda que “transpor para outra linguagem um texto que  

passara pelo crivo do público parecia uma fórmula muito segura de atrair leitores e agradar 

leitores dos romances em sua 

versão original” (RAMOS; VERGUEIRO; FIGUEIRA 2014, p.14). Com o sucesso, os 

reimpressões em revistas 

No Brasil, a entrada deste tipo de produção se deu nas páginas da revista Edição 

Classics Illustrated. A 

EBAL teve importante papel na popularização dos quadrinhos no país, seja pela introdução de 

heróis, até o desenvolvimento de produções 

 

Os Três Mosqueteiros no Brasil, e 

aptar clássicos da literatura nacional para o formato sendo o primeiro O 

O Guarani em HQ (2013). 
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Guarani, de José de Alencar (Figura 13), sendo esta reeditada em 2013 pela Editora Ática 

com ilustrações de Luiz Gê e Ivan Jaf (Figura 13). O Guarani foi quadrinizado por André 

Leblanc e publicado em 1950 e algumas particularidades chamam atenção na revista como o 

destaque oferecido na capa da revista ao nome do desenhista da adaptação (BARROSO, 

2013). Depois do romance de José de Alencar seguiu-se Iracema em 1951, O tronco do ipê e 

Ubirajara em 1952, ambos de Alencar. Além destes, A moreninha, de Joaquim Manuel de 

Macedo, e Cabocla, de Ribeiro Couto, em 1953 e outros posteriormente (BARROSO, 2013). 

A produção de O Guarani pela EBAL nos anos de 1950 trazia perspectivas 

particulares de possibilidades pedagógicas, popularização do hábito de leitura de textos 

literários clássicos e a valorização das histórias brasileiras como fonte de inspiração para as 

HQs. Neste sentido, Barroso (2013, p. 94) destaca a “História do Brasil e o Romantismo” 

como temas frequentes na escolha das adaptações o que, argumenta o autor, “reflete não só os 

anseios do público leitor no momento, como também revela os anseios da escola brasileira, 

preocupada, então, em valorizar, de forma ufanista, grandes acontecimentos e personagens da 

história do país.” Cabe salientar, a partir da palavras de Barroso, certo alheamento da revista 

em relação a outras escolas literárias em vigência naquele momento a exemplo das correntes 

modernistas e, segundo aponta, o próprio Barroso de nomes importantes em vigência como 

Machado de Assis e Lima Barreto. 

As produções da EBAL então já acenavam para um tipo de aproximação entre 

literatura e quadrinhos mesmo que pontuando certa subordinação das HQs em relação aos 

textos-fontes. Isto podia ser observado na ênfase da editora para que os leitores buscassem o 

texto fonte ao estampar ao final de cada obra que: 

 
As adaptações de romances ou obras clássicas para a Edição Maravilhosa 
são apenas um ‘aperitivo’, um deleite para o leitor, Se você gostou, 
procure ler o próprio livro, adquirindo-o em qualquer livraria. E organize 
sua biblioteca – que uma boa biblioteca é sinal de cultura e bom-gosto. 
(Edição Maravilhosa, 1950 apud BARROSO, 2013, p. 95). 

 

Um recorte enfatizado que segundo Barroso (2013) estabelecia de certo modo uma 

distinção entre a história quadrinizada e o romance fonte. Parte desta diferenciação acrescenta 

Barroso, é justificada como defesa da editora a críticas dirigida as suas produções e aos 

quadrinhos naquele período, por diferentes setores da sociedade. Fator que revela a difícil 

aceitação da linguagem HQ no Brasil, assim como das obras adaptadas pelos cânones em 

vigor. Nota-se que, mesmo sendo incipientes, as quadrinizações literárias produzidas pela 
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EBAL foram importantes inclusive como proposição de intertextualidade pondo em 

evidência, ainda que embrionariamente, tal questão. 

Isto é tão significativo que depois da EBAL e da Edição Maravilhosa não se 

encontram referências assertiva acerca de adaptações nacionais (BARROSO, 2013). Apenas 

dando um salto de décadas chegaremos a 2006 quando a literatura volta a ser amplamente 

utilizada como fonte de roteiro para os quadrinhos nacionais. As adaptações  ressurgem, 

assim, de modo estrondoso no universo HQ, agora com melhor aceitação, inclusive com 

traduções de obras anteriormente publicadas pela Edição Maravilhosa, como O Guarani. 

A retomada destas publicações por grandes editoras nacionais justifica-se em parte, 

destaca Barroso (2013, p.17), pela “sugestão de inclusão dos quadrinhos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais” e da inclusão “de revistas e álbuns de quadrinhos nas listas de livros 

do PNBE, o programa do MEC de compra e distribuição de livros às escolas públicas do 

país”, a partir de 2006. Barroso chama atenção para uma justificativa significativa no quadro 

de adaptações no Brasil, qual seja a deficiência de roteiros para HQ no Brasil. Daí, como 

também destacou Ramos, Vergueiro e Figueira (2014), Barroso intui a literatura através de 

sua prosa como roteiros prontos, atraentes e eficazes no cenário nacional. 

Tanto assim, grandes editoras como Ática, com a Coleção Clássicos Brasileiros, a 

Peirópolis e a L&PM, Companhia das Letras, Agir e etc., de 2006 a 2012 principalmente, 

publicaram várias obras nacionais e estrangeiras em parceria com quadrinistas  nacionais 

como Spacca, Luiz Gê e Dan X. Em consequência destes volumes de produções surgiram 

diversos estudos concentrados na transposição dos clássicos para a linguagem quadrinística, 

interessados em entender a relação entre HQ e literaturas ou as inferências didáticas dos 

quadrinhos, criando um quadro teórico expoente no Brasil sobre HQ e literatura com nomes 

como Paulo Ramos, Waldomiro Vergueiro, Fabiano Azevedo Barroso. Outro interesse em 

voga tem sido as tentativas de entender estas publicações em especial no campo literário. Tais 

publicações aparecem justificadas ora como adaptações (AMORIM, 2005), ora  como 

tradução (BARBOSA, 2013), este último adotado neste trabalho, e mesmo de compreender 

como justificar seu formato a exemplo do que ocorre com o termo Graphic Novel em 

evidência nos estudos brasileiros. 

O termo Graphic Novel nos anos 1970 designava os trabalhos de caráter autoral na 

literatura dos quadrinhos e ganhou ênfase com Will Eisner quando este publicou em 1978 Um 

Contrato com Deus e outras histórias de cortiço. A expansão deste formato surge da 

maturação das comics e foi adquirindo características próprias como a apresentação de 

histórias que começam e terminam num mesma edição impressa, sem necessitar de 
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publicações periódicas. É inevitável o reconhecimento de sua expansão no contexto das 

grandes editoras norte-americanas, principalmente no final da década de 1980 como a Marvel 

Comics e a DC Comics. Na primeira edição de sua obra Quadrinhos e Arte sequencial, 

mesmo não apresentando conceito à expressão, Eisner destacava a graphic novel afirmando-a 

como “uma forma de revista de quadrinhos, ainda em estado embrionário de 

desenvolvimento” na qual temas significantes poderiam ser futuramente abordados e, além 

disso, poderia alcançar públicos diferentes do habitual como os adultos (EISNER 1989, p. 

138). 

A partir do que propomos de ligação entre HQ e literatura, as graphics novels tem 

servido de terreno de análise para alguns estudiosos brasileiros que veem algumas publicações 

em HQ como exemplos de novelas gráficas. Ramos & Figueira (2011) são exemplos. Estes 

pesquisadores destacam que o termo surgiu no Brasil em meados dos anos 1980, inclusive de 

modo adequado às publicações aqui identificadas como álbuns. Assim “O termo norte- 

americano parece ter sido uma resposta própria da indústria do país a esse molde de criação  

de histórias em quadrinhos”. Em 1988, portanto, X-Men era lançado pela Editora Abril como 

o primeiro número da coleção Graphic Novel. 

Ao utilizar o termo para justapor HQ e literatura, Ramos e Figueira (2011) justificam 

a ligação HQ e literatura elencando alguns motivos principais no Brasil. O primeiro porque a 

HQ passou a circular em espaços antes restritos a outros formatos de impressos como “as 

seções de livros dos cadernos de cultura dos jornais e revistas”, (Ramos e Figueira, 2011, p. 

13) e segundo em função da tradução do termo Graphic Novel por aqui ter sido apresentado 

como romance gráfico ou narrativa gráfica, de tal modo que “o uso do termo ‘romance’ 

remete obrigatoriamente ao universo literário, apesar de a obra ser produzida em quadrinhos, 

linguagem que une palavra e imagem (ao contrário da literatura)”. Extrapola-se ai a ideia da 

Graphic Novel fechada a produções autorais. Além disso, reforçando estes autores, estes 

destacam o PNBE como motivador importante para tais traduções. Naquele momento, 

 
A compra de cada um dos títulos significa vendas entre 15 mil e 48 mil 
exemplares. Num país em que as tiragens giram entre mil e três mil 
unidades, incluir um título na relação se torna um negócio atraente a 
qualquer editora. Como os editais – e as seleções – manifestavam um 
explícito interesse pelas adaptações, tornou-se febre no país a produção 
de versões quadrinizadas de romances, contos, peças e poemas. 
(RAMOS; FIGUEIRA, 2011, p. 14). 



 

 

O uso genérico do termo cresce neste contexto, sendo inserido inclusive na capa de 

algumas publicações sem problematização sobre o significado da expressão estrangeira 

(Figuras 14 e 15). 
 

 

 

 
Uma tentativa de explicação da expressão é oferecida, assim, por Ramos e Figueira 

(2011, p. 17) que traduzem as 

formato livro e vendidos a um leitor adulto em livr

publicação”. O público é, sem dúvida, parte significativa para este formato por indicar uma 

quebra no paradigma estabelecido de que as HQs teriam como foco crianças e adolescentes.

Fig. 15. À esquerda capa de 

Fig. 14. À esquerda Capa dos quadrinhos 
Quaresma. 

O uso genérico do termo cresce neste contexto, sendo inserido inclusive na capa de 

algumas publicações sem problematização sobre o significado da expressão estrangeira 

Uma tentativa de explicação da expressão é oferecida, assim, por Ramos e Figueira 

(2011, p. 17) que traduzem as graphics novels como “obras em quadrinhos produzidos no 

formato livro e vendidos a um leitor adulto em livrarias e lojas especializadas neste tipo de 

publicação”. O público é, sem dúvida, parte significativa para este formato por indicar uma 

quebra no paradigma estabelecido de que as HQs teriam como foco crianças e adolescentes.

Fig. 15. À esquerda capa de O Pagador de Promessas e à direita de Os Sertões

Fig. 14. À esquerda Capa dos quadrinhos O Alienista e à direita de Triste Fim de Policarpo
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O uso genérico do termo cresce neste contexto, sendo inserido inclusive na capa de 

algumas publicações sem problematização sobre o significado da expressão estrangeira 

 

 

Uma tentativa de explicação da expressão é oferecida, assim, por Ramos e Figueira 

como “obras em quadrinhos produzidos no 

arias e lojas especializadas neste tipo de 

publicação”. O público é, sem dúvida, parte significativa para este formato por indicar uma 

quebra no paradigma estabelecido de que as HQs teriam como foco crianças e adolescentes. 

Os Sertões. 

Triste Fim de Policarpo 
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Isto parece mais evidente atualmente quando da expansão deste formato em 

diferentes campos de estudos, aonde a experimentação das possibilidades temáticas vão além 

das narrativas heroicas, abrangendo também textos literários, como já foi demonstrado. 

Cumpre notar, assim, que este formato parece acomodar adequadamente adaptações de obras 

completas de clássicos da literatura direcionando-as para públicos diversos e acenando para 

objetivos diversos, seja didáticos ou lúdicos e, em especial, propondo suavizar a discussão 

sobre em quais espaços ou campos as histórias em quadrinhos circulariam, ou mesmo sobre 

seu valor literário. 

É possível ponderar ainda que Eisner (1989) parecia, então, visionar a graphic novel 

como remodeladora das estruturas das histórias em quadrinhos o que parece ocorrer no caso 

das adaptações de textos literários a partir de formatos de impressos que oscilam da revista ao 

livro, muitas vezes como influência editorial. A graphic novel acomoda ainda os formatos de 

adaptações então contemplados pela Edição Maravilhosa no Brasil. Traz novos formatos, 

estilos de grafismos, liberdade estilística e narrativa dos ilustradores (BARROSO, 2013) para 

o interior das HQs inserindo, destaca-se, outras linguagens, a exemplo das artes plásticas, 

refletidos aqui pela via da Tradução Intersemiótica, e mesmo as escolas literárias como ocorre 

em Macunaíma em Quadrinhos (2016), o Modernismo e a antropofagia em seu sentido 

metafórico. 
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II. MACUNAÍMA E ANTROPOFAGIA: DA NARRATIVA EM PROSA ÀS 
HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 
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Antropofagia I - Os sentidos da antropofagia na literatura 
 
 

A arte moderna veio de longe, seguindo os caminhos da máquina. 
Relacionou-se com o progresso técnico, num incessante 

encadeamento de causas e efeitos. Foram surgindo, 
consequentemente, problemas de representação plástica, das mais 

variadas formas. 
 

(Raul Bopp, 2012, p.16) 
 
 

No excerto acima Raul Boop evidencia a evolução da arte moderna nas primeiras 

décadas do século XX como um evento consequente ao progresso econômico e tecnológico 

em pauta naquele momento em todo o mundo. A arte, não diferente de outros campos, sofre 

influência das mudanças sociais, culturais, econômicas e estruturais refletindo em formas 

novas de pensar sua própria estética. Igualmente a outros países, o Brasil observou a 

emergência de uma revolução artística e cultural peculiar com a eclosão do Movimento 

Modernista Brasileiro que teve como marco fundador a Semana de Arte Moderna. O evento 

foi realizado em São Paulo em Fevereiro de 1922 e teve figuras centrais contando com uma 

conjuntura política, econômica e social específica de um país (Brasil) e um estado (São Paulo) 

em profundas transformações. Culminou, assim, em novas formas de expressões artístico- 

cultural e literária que traziam como tendência a valorização da identidade nacional e suas 

nuances. No interior do Modernismo, a Antropofagia surgiu como artifício a partir da qual era 

tecida a identidade artístico-literária trazendo como desdobramento para as letras autores e 

textos que ditavam o nacionalismo modernista, a exemplo de Mário de Andrade e sua obra 

seminal Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 

No plano conjuntural, as primeiras duas décadas do século XX foram marcadas por 

acontecimentos externos e internos ao Brasil responsáveis por sua remodelação econômica e 

estrutural. Externamente, a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a crise 

econômica de 1920 contribuíram de forma significativa para um cenário de remodelação 

econômica do capitalismo através do progresso tecnológico. Internamente, o Brasil, embora já 

republicano, ainda trazia as marcas da política imperialista com a permanência de oligarquias 

territoriais e a centralização política e econômica entre Minas Gerais, produtor de Leite, e São 

Paulo, principal produtor de café. Tal modelo ficou reconhecido como política do café-com- 

leite em razão da governança do país alternar entre estes dois estados. Neste período, o Brasil 

se destacava como principal exportador de café tendo os Estados Unidos como principal 

exportador. Todavia, a guerra e a crise norte-americana levaram o Brasil a falta de 
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escoamento do produto e a ausência de disponibilização de insumos importados para compra. 

Esta crise fez o país investir na produção interna de insumos dos quais necessitava, como 

ferro, e concomitantemente no campo político se repensava um modelo de alternância de 

governo que levaria mais tarde a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. 

Neste cenário São Paulo já revelava sua pujança ao eclodir desde as primeiras 

décadas do século XX como principal produtor de café e também como grande centro urbano 

do país, passando por transformações estruturais e econômicas a exemplo da aceleração da 

urbanização e da industrialização. Todo este contexto apontava também para mudanças na 

esfera artística, cultural e literária no Brasil que traziam como referências movimentos de 

vanguarda da Europa. Assim, o campo das artes locais tocado pelas transformações 

tecnológicas, a evolução das máquinas e pela experiência da guerra articulou-se a partir de 

diferentes influências destacando-se nisto o Dadaísmo, o Futurismo, o Expressionismo, o 

Cubismo e o Surrealismo. 

Raul Bopp (2012, p. 16-17), ao falar sobre a evolução do pensamento moderno no 

Brasil, destaca que os três primeiros movimentos (Dadaísmo, Futurismo e Expressionismo) na 

Europa já propunham tendências estéticas e plásticas diversas e renovadoras à época sendo 

exemplo o uso das formas geometrizadas no Cubismo, das formas plásticas futuristas que 

faziam referências à máquina, e as provocações expressionistas com suas cores vibrantes e 

tocantes. Mas a guerra trouxe outros contornos aos movimentos de vanguarda porque, 

segundo Bopp, com ela: “A arte espelhava um mundo convulso, tocado de angústia humana, 

com dramas profundos e arrasado pelo choque de massas brutas”. (BOPP, 2012, p. 17). O 

dadaísmo, neste sentido, forjado no contexto do conflito (1916) apontava as bases de uma 

produção artística mais agressiva, uma antiarte, com características como o sarcasmo e a 

burla, como aponta Bopp (2012). E foi o pensamento dadaísta uma das principais influências 

do Modernismo brasileiro seguido do Surrealismo. 

Essa vanguarda influenciaria de modo específico artistas e intelectuais da burguesia 

brasileira, em sua maioria de origem paulistana quando em viagem pelo continente Europeu, 

em especial em França (BOPP, 2012). Tais influências foram traduzidas no Brasil através das 

artes plásticas, da arquitetura, da música e da literatura por nomes como Oswald de Andrade, 

Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Menotti Del Pichia, e posteriormente, a estes se juntaram 

Di Cavalcanti e Mário de Andrade. 

Oswaldo de Andrade e Anita Malfati foram uns dos primeiros a trazer ao Brasil o 

discurso vanguardista ainda na primeira década dos anos 1900. Por exemplo, a pintora Anita 

Malfati, ao retornar a capital paulista de viagens da Alemanha e dos Estados Unidos, realizou 
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duas exposições de caráter modernista em 1914 e de 1917 a 1918. As exposições, entretanto, 

foram pouco aceitas, inclusive recebendo críticas diversas em função de sua linguagem 

moderna, incluindo apreciações contrárias como as do escritor Monteiro Lobato “que 

qualificou a arte de Anita como um misto de “paranoia e mistificação””, segundo Nascimento 

(2015, p. 380). Em continuidade, Nascimento aponta que, entre as razões à recusa e crítica à 

arte de Anita Malfati estão, de um lado, a defrontação de sua pintura ao “valor representativo 

do conservadorismo cultural da época” e, por outro lado, a nova forma de expressão “de uma 

arte que atende a seus próprios princípios, não tendo um compromisso fotográfico com os 

objetos da realidade natural”. Portanto, as exposições da artista plástica já apontavam para 

uma ruptura com paradigma artístico e cultural evidente na época caracterizado pelo 

conservadorismo das manifestações artísticas e literárias parnasianas. 

À este conservadorismo houve algumas tentativas de criação, no interior do 

Romantismo, de pensar o mundo novo que se desenhava. Neste sentido, Bopp destaca que, 

 
O Romantismo, com a força que trazia consigo, arriscou alguns ensaios 
vacilantes, usando termos da linguagem falada no país. Apercebia-se já 
“um novo boleio de frase” (José Veríssimo), com um abandono gradual 
de formas castiças. Registraram-se algumas insubordinações gramaticais. 
Em ambientes históricos que se sucederam, salvaram-se, certamente, dos 
depósitos bibliográficos, alguns filões riquíssimos, tipicamente nossos. 
Mas essa literatura de erosão não correspondia à época em que se vivia. 
Uma boa porção de homens de letras proliferava, sem raízes próprias, 
ainda ocupados com musas e anfitrites, que nada têm a ver com a vida 
nacional. (IDEM, p.66) 

 

Pois, segundo o mesmo autor, os escritos literários deste momento já não davam 

conta de apreciar e contemplar os lugares e sujeitos que nasciam junto com as transformações 

estruturais e culturais da época. Isto representava uma contradição, porque o romantismo 

enquanto corrente literária em vigência ainda se apegava a virtudes plásticas quase miméticas 

sem acompanhar, portanto, as mudanças temporais e espaciais em pleno desenvolvimento no 

país, em especial em São Paulo. 

Percebia-se certa contradição entre o retrato pintado e o país fora dele, 

principalmente quando se recortava a capital São Paulo. Berço de diferentes transformações, 

por ali já se apercebia a chegada da indústria, das formas de produção em massa, dos veículos 

circulando de modo incessante por suas ruas. Neste sentido, é que Bopp (2012, p.18), 

referindo-se a São Paulo aponta uma grande contradição entre a metrópole que se desenvolvia 

em infraestrutura e economicamente e, de forma incoerente, permanecia amarrada “a formas 

antiquadas, em contradição com a pujança econômica”. Assim: 
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Os andaimes se projetavam, cada vez mais altos. As chaminés afirmavam 
a sua força industrial, pelos setores urbanos. Mas o espírito moderno (no 
período anterior a 1922), em suas tímidas vacilações, não havia penetrado 
nos seus hábitos de atividade, em sintonia com a sua evolução material. 
Estava embrionário. Ocultava-se, entre resíduos passadistas, vago e 
desajustado. (BOPP, 2012, p.18). 

 
Foi mesmo o Modernismo que mudou esta história. O pontapé ao que se pode inferir 

como ruptura tem como embrião o contato entre Anita Malfati, Oswaldo de Andrade, quando 

este escreveu artigo favorável a uma das exposições da pintora. Tal defesa se deu por força da 

própria condição já modernista de Oswald, que assim como Anita, também conhecia a 

vanguarda modernista europeia, afinal também por lá caminhara. Mário de Andrade 

igualmente apreciara Anita e sua exposição, como ele mesmo diz, “aqueles quadros foram a 

revelação. E ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós três, ou quatro, 

delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam o “Homem Amarelo”, a 

“Estudanta Russa”, a “Mulher de Cabelos Verdes” (ANDRADE, 1974, p. 232). Assim, Anita 

Malfatti, Oswaldo e Mário de Andrade, seguidos de Menotti del Picchia e Vitor Brecheret 

compuseram as raízes do modernismo e em conjunto com outros intelectuais, organizaram a 

Semana de Arte Moderna de 1922. 

A Semana de 22 e o próprio modernismo propunham, nas palavras de Graça Aranha, 

um “estado de insurreição nos domínios da inteligência” (apud, Bopp, 2012, p. 21) que fosse 

capaz de ocasionar uma “atualização da inteligência artística brasileira” (ANDRADE, 1974). 

A partir da Semana, abriu-se caminho para expressões artísticas, literárias e culturais diversas 

que traziam novas temáticas como “[...] as imagens novas da indústria, da máquina, da 

metrópole, do burguês, do proletariado e do imigrante, e, sinal de relevo, do  intelectual 

sofrido e irônico” (BOSI, 2012, p. 212) presentes na poesia de Mário de Andrade e no 

mosaico de Oswaldo de Andrade. 

Em termos divisórios, o primeiro momento do modernismo é apontado por Mário de 

Andrade como período heroico, referindo-se ao momento desde as exposições de Anita 

Malfati até a realização da Semana de 22. Foi este evento que marcou o início da segunda fase 

do movimento modernista, destaca Andrade (1974, p. 237). A explosão da Semana seguiu-se 

a etapa de maturação e consolidação no Movimento Modernista que se estenderia até a década 

de 1960, quando de deu a era de expansão do Modernismo como corrente artística e literária 

já não se restringindo a São Paulo. Surgiam correntes em estados como Minas Gerais, Bahia, 
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Ceará, Amazônia e Rio Grande do Sul (BOPP, 2012). E principalmente a partir de 1945, 

percebeu-se uma explosão 

 
de publicações de revistas, que divulgaram manifestações literárias 
diversas, especialmente uma valiosa contribuição de estudos críticos: em 
Fortaleza, a revista Clan; em Belo Horizonte, o quinzenário Edifício; no 
Rio de Janeiro, a Revista Branca, de Saldanha Coelho; em São Paulo, o 
importante mensário Anhembi, de Paulo Duarte; em Curitiba, a revista 
Joaquim; em Florianópolis, o mensário Sul; em Porto Alegre, a revista 
trimestral Província de São Pedro, que na época era, sem dúvida, a 
melhor revista literária do Brasil. (BOPP, 2012, p.41). 

 

De modo geral, é possível inferir que o movimento produziu ruptura com o 

nacionalismo, com os prosadores parnasianos que contavam um país idealizado pelo 

naturalismo, e pelo nacionalismo, porém não imediatamente. Neste sentido, argumenta Bopp 

(2012, p. 66-67), “A reação modernista de 1922 desviou-se das formas habituais de  

expressão. Aproveitou alguns fragmentos folclóricos, com usos de falas rurais. Construiu 

versos de armações modernas, com aparências nacionalistas”. Bopp se refere ao fato de a 

proposta modernista não apresentar inicialmente um projeto estético que pudesse identificar 

de forma evidente suas produções nacionalistas, vinculando-se mais visivelmente as 

vanguardas europeias. Isto se deu, todavia em perspectiva inicial, pois como traz Mário de 

Andrade, 

 
O modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de princípios 
e de técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era  a 
Inteligência nacional. É muito mais exato imaginar que o estado  de 
guerra da Europa tivesse preparado em nós um espírito de guerra, 
eminentemente destruidor. E as modas que revestiram este espírito foram, 
de início, diretamente importadas da Europa. (ANDRADE, 1974, p. 236). 

 

O pensamento na direção de uma consciência artística criadora em nível nacional em 

termos de linguagem e identidade surgiria com maior vigor a partir da Antropofagia, como 

explica em seguida Bopp: 

 
Alguns anos depois, a Antropofagia retomou a ofensiva, com um forte 
sentido brasileiro. Descongestionou o ambiente, de temas ociosos, para 
descer diretamente às fontes puras da nacionalidade. Oswald de Andrade, 
que foi personalidade básica nos movimentos modernistas do Brasil, 
estava na linha de frente, abrindo o caminho. (BOPP, 2012, p.67). 
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Este momento mais contundente do Modernismo foi articulado a partir do discurso  

de ruptura intelectual e de produção original baseada na cultura local, em detrimento da 

influência europeia. Uma visão livre da arte e da literatura em contraposição ao naturalismo e 

parnasianismo que utilizava cores fortes e formas geométricas simples. Parte destas 

provocações era feita por meio de manifestos, dentre os quais se destacaram o Manifesto da 

Poesia Pau Brasil (1924) e o Manifesto Antropófago (1928), ambos de Oswald de Andrade, 

principal agitador das ideias antropofágicas. 

O Manifesto Antropófago correspondeu a uma “subcorrente” (BOPP, 2012) do 

modernismo em São Paulo e foi publicado em Maio 1928, na Revista de Antropofagia. A  

ideia teria surgido quando a pintora Tarsila do Amaral presenteou Oswald de Andrade, com 

uma tela batizada por este, e também por Raul Bopp, como “Abapuru”. Palavra em tupi 

guarani formada a partir da junção de aba (homem) e poru (que come). Abapuru significa, 

“portanto, homem que come”. Fazia referência à crença de algumas tribos indígenas 

brasileiras que praticavam a antropofagia, ou seja, comiam seu oponente para assimilar seus 

predicados. 

A título de explicação, a antropofagia pode ser lida em dois sentido: o histórico e o 

metafórico. Segundo explica Guiomar Ramos (2000, p. 245) “A antropofagia histórica nos 

remete aos estudiosos que, no século XX, por meio da literatura quinhentista, redimensionam 

o ato canibal e, por consequência, a relação entre o primitivo e o civilizado”. Assim, 

 
As viagem – da Europa para a América, era o ponto de partida para que  
os cronistas, jesuítas ou simplesmente viajantes do século XVI, 
relatassem e emitissem opinião sobre a terra estranha, sobre os costumes 
dos nativos, dentro do parâmetro do que é civilizado (cultura europeia) ou 
bárbaro (cultura nativa). O canibalismo surge em meio às várias 
descrições de viagem que incluem: impressões da vinda da Europa para a 
América, o primeiro contato com os nativos, a fauna e a flora, o sistema 
de casamento, a guerra e a viagem de volta. Esses itens eram referência 
obrigatória no diário dos viajantes. Porém, dentro das referências  ao 
Novo Mundo Porém, dentro das referências ao Novo Mundo, os rituais 
antropofágicos dos nativos já eram um assunto polêmico dos cronistas 
[...]. (RAMOS, 2000, p. 244-245) 

 

Cronistas como Hans Staden, em Duas viagens ao Brasil  ̧ e Jean de Léry,  em 

Viagem à terra do Brasil, apontavam, continua Ramos, para o canibalismo dos indígenas 

durante o “descobrimento”, quase sempre em discursos que apontavam à dicotomia 

civilizados/bárbaros legitimando, assim, a tese de necessidade de civilizar os selvagens. 
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Com o Movimento Modernista, no século XX, a antropofagia volta a aparecer no 

Brasil articulada pela veia metafórica. Ramos explica que Oswaldo de Andrade “fixa-se no 

ritual antropofágico, estabelecendo uma nova relação entre a cultura brasileira e a estrangeira” 

(RAMOS, 2000 p. 246). O sentido simbólico do movimento cultural proposto pelo Manifesto 

Antropófago correspondia a deglutir a cultura vinda da Europa e recompô-la a partir de 

características brasileira. Em defesa desta a ideia de que “Só a Antropofagia nos une. 

Socialmente. Economicamente. Filosoficamente”. (Oswald de Andrade - Manifesto 

Antropófago). De algum modo, é possível aventar que a antropofagia modernista representava 

um ato de descortinar o Brasil, por que: 

 
Debaixo de um Brasil de fisionomia externa, havia um outro Brasil de 
enlaces profundos, ainda incógnito, por descobrir. O Movimento, 
portanto, seria de descida às fontes genuínas, ainda puras, para captar 
germes de renovação; retomar esse Brasil subjacente, de alma 
embrionária, carregado de assombros (o homem antes do arado: — Ué, 
está estragando terra?) e procurar alcançar uma síntese cultural própria, 
com maior densidade de consciência nacional. (BOPP, 2012, p. 45). 

 

Portanto, a perspectiva seria de “devorar” as tendências estéticas estrangeiras com a 

intenção de assimilá-las e produzir uma arte com características brasileiras. Tanto assim, 

como o próprio Mário de Andrade destacou em Aspectos da literatura brasileira (1974, p. 

231), o modernismo propunha-se a “remodelação da Inteligência nacional” evocando uma 

renovação artística que colocasse em evidência o país como um todo e suas identidades, e que 

se elevasse o senso crítico a cerca da incorporação da estética vinda de fora do país, 

principalmente da Europa. Nesta vertente, Haroldo de Campos (2006, 234-235) em seus 

estudos literários vem pontuar a antropofagia modernista enquanto, 

 
[...] pensamento da devoração crítica do legado cultural universal, 
elaborada não a partir da perspectiva submissa e reconciliada do “bom 
selvagem” (idealizado sob o modelo das virtudes europeias do 
Romantismo brasileiro de tipo nativista, em Gonçalves Dias e José de 
Alencar, por exemplo), mas segundo o ponto de vista desabusado do 
“mau selvagem”, devorador de brancos, antropófago. Ela não envolve 
uma submissão (uma catequese), mas uma transculturação; melhor ainda, 
uma “transvalorização”: uma visão crítica da história como função 
negativa (no sentido de Nietzsche), capaz tanto de apropriação como de 
expropriação, desierarquização, desconstrução. Todo passado que nos é 
“outro” merece ser negado. (CAMPOS, 2006, 234-235). 

 
Portanto, com o modernismo, a antropofagia aparecia como um instrumento 

simbólico eficaz de tradução de um Brasil distinto, cujos intelectuais agora, segundo Bosi 
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(2012, p. 216), o “enxergavam [...] como um mito enorme, proteico, de que seriam símbolos 

seminais os totens amazônicos” (BOSI, 2003, p. 216). Este tipo de transmutação, de 

transculturação, e de dizer nacional apareceu durante o modernismo nas artes de Tarsila do 

Amaral, como o Abaporu (1928), mais também nos manifestos de Oswald de Andrade (1928), 

e na literatura através de Macunaíma: um herói sem nenhum caráter de Mario de Andrade, 

cuja proposta literária perfaz uma viagem antropofágica de retorno às raízes nacionais. 

 
Antropofagia II - A rapsódia de Mário de Andrade 

 
 

Mário Raul Morais de Andrade (1893-1945) dedicava-se a escrita de poemas, crítica 

literária, ensaios e tantas outras produções e em 1922 lançou Paulicéia Desvairada, e alguns 

poemas desta obra foram apresentados na Semana de 1922. Sua relação com a Semana é 

íntima na medida em que Mário foi uma das figuras-chave do Modernismo. E Macunaíma é 

uma de suas principais referências, sendo também um dos marcos do Modernismo e de 

representação do Movimento Antropofágico. O texto foi escrito em dezembro de 1926, em 

apenas seis dias, sendo descrito pelo próprio Mário de Andrade como “um livro de férias 

escrito no meio de mangas abacaxis e cigarras de Araraquara, um brinquedo” (ANDRADE, 

2016, p. 215). Foi revisado em 1927 e no ano seguinte (1928) publicado. 

A prosa de Andrade é dividida em 17 (dezessete) capítulos e um epílogo: I – 

Macunaíma, II – Maioridade, III – Ci, Mãe do Mato, IV – Boiuna Luna, V – Piamã, VI A 

francesa e o gigante, VII - Macumba, VIII – Vei, a Sol, IX – Carta pras Icamiabas, X – Pauí- 

Pódole, XI – A velha Ceiuci, XII – Teque-teque, chupinzão e a injustiça dos homens, XIII  – 

A piolhenta do Jiguê, XIV – Muiraquitã, XV – A pacuera do Oibê, XVI – Uraricoera, XVII - 

Ursa Maior e o Epílogo. Conta a história da personagem-título, “Macunaíma”, um herói 

brasileiro sem nenhum caráter, ou “antinormativo” (CAMPOS, 2006), filho de uma índia da 

tribo Tapanhumas, que se casou com Ci, a Mãe do Mato. Esta após a morte de seu filho 

presenteou o herói com a pedra Muiraquitã e, em seguida transformou-se em estrela indo 

morar no céu. Macunaíma perde o amuleto e, em busca deste, parte para São Paulo, 

juntamente com seus dois irmãos (Jiguê e Maanape) a fim de recuperá-la. 

Em sua passagem pela capital paulista o herói, de modo semelhante às 

transformações da década de 1920, depara-se com uma proposta temporal e estrutural 

diferente de sua realidade nativa. A velocidade da capital se contrapondo a sua preguiça, as 

máquinas (carros, elevadores, rádio e etc.) com seus poderes mágicos colocavam o 

personagem como elemento simbólico de reconhecimento de todas as transformações 
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modernas em andamento naquele momento. Após diversas contendas e descobertas 

Macunaíma recupera seu amuleto e volta a sua querência, a Uraricoera, onde perde seus 

irmãos e acaba por se transformar em uma constelação, a Ursa Maior, depois de uma peleja 

com Véi. 

A rapsódia2 brota no apogeu do Modernismo brasileiro como um divisor na literatura 

nacional, uma antítese ao parnasianismo e naturalismo dos textos ao ofertar um tipo de escrita 

onde os “faits divers” (vários fatos) e a anedota são características marcantes, como aponta 

Alfredo Bosi (2003). Algo, diga-se de passagem, similar aos quadrinhos. Tornou-se, segundo 

Gilda de Melo (2003, p. 9), “o livro mais importante do nacionalismo modernista brasileiro”. 

E segundo acrescenta Rufinoni3 (2016, p.13), no prefácio da obra aqui utilizada, a narrativa 

endossa a norma do mundo mágico e das metamorfoses e aciona o primado da 

inverossimilhança em relação ao romance moderno, por exemplo, acionando certo 

irracionalismo anterior a desconstrução antimimética. 

Por esta consideração, a personagem central “Macunaíma” desde já pode ser 

assinalada como anti-herói já que não se enquadra nas construções do romance nacional de 

influência europeia, onde o herói é romantizado e idealizado a partir de características 

europeias como acontece no Romantismo. Ao contrário, suas marcas são a malandragem e a 

falta de caráter, ou de um caráter em formação. Assim, na obra se reconhece um herói 

brasileiro “modelado em resíduos folclóricos” (BOPP, 2012, p. 51). Uma síntese com 

tonalidade nacional materializada através de um texto em prosa, antológico e marcadamente 

antropofágico, uma rapsódia à brasileira. 

Entre as diversas fontes de Andrade para a composição da obra, Bopp, tomando em 

referência Cavalcanti Proença em Roteiro de Macunaíma, destaca: 

 
1ª) Coleção de lendas reunidas no 2° volume da obra de Theodor Koch 
Grunberg que, na maioria dos casos, proporciona elementos para o tema 
central da história do herói sem caráter. O próprio nome de Macunaíma e 
dos seus irmãos Jiguê e Maanape é colhido na coletânea de Koch 
Grunberg. 
2ª) Capistrano de Abreu, na Língua dos caxinauás, fornece material para 
os capítulos 4 e 13, isto é, da “Boiuna Luna” e “A piolhenta de Jiguê”. 
3ª) O capítulo 11, “A velha Ceiuci”, se fundamenta no conto do mesmo 
nome, de Couto de Magalhães, no O selvagem. (CAVALCANTI 
PROENÇA, apud BOPP, 2012, p. 93). 

 

2 Termo que faz referência a obras gregas, a exemplo da Ilíada e Odisséia, e que são caracterizadas pela por 
narrativas que remetem a mitos folclóricos e lendas populares reunindo, assim uma linguagem popular próxima a 
realidade de um povo. 
3 A pesquisadora Simoni Rossinetti Rufinoni assina o prefácio à edição da obra Macunaíma: um herói sem 
nenhum caráter, publicado pela editora Companhia das Letras em 2016. 
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Ao que se vê, Macunaíma foi antropofágico desde sua criação ao serem tomados em 

alusão para sua construção distintos documentos. Em Morfologia de Macunaíma, Haroldo de 

Campos (1973, p. 24) vai falar que Mário de Andrade apreendeu “o que havia de invariante  

na estrutura da fábula para justamente poder jogar criativamente com os elementos variáveis 

sobre esse esquema axial”. Na visão de Campos Andrade vai realizar um processo 

compositivo em forma de mosaico ao justapor diferentes referências, teóricas, populares, 

nacionais e estrangeiras. Em Metalinguagem & Outras Metas  ̧a ideia de sínteses mosaica fica 

evidente à medida que este mesmo autor argumenta: 

 
Mário conseguiu divisar o que havia de invariante na estrutura do conto 
folclórico para, justamente, com intuitos artísticos, poder jogar 
criativamente com os elementos vaiáveis sobre o esquema de base. 
Produziu uma síntese, um amálgama, um conto-mosaico, fazendo do 
herói dessa supersaga aquilo que Cavalcante Preonça, com apoio da 
zoologia, denominou um hipodigma: um tipo imaginário no qual estão 
contidos todos os caracteres encontrados nos indivíduos da espécie até 
então conhecidos. (CAMPOS, 2006, p. 175). 

 
Esta visão, todavia, não é compartilhada por outros autores. Por exemplo, Gilda de 

Mello e Souza, em O Tupi e o Alaúde (2003, p. 10), defende a ideia de “bricolagem”. A  

autora apresenta sua teoria de influência de processos de composições musicais, em especial a 

suíte, para a criação literária da obra Macunaíma, assim como de outras influências como 

anedotas, contos brasileiros, textos etnográficos e etc. Segundo Mello, a análise da rapsódia 

mostra a utilização de “uma infinidade de textos preexistentes, elaborados pela tradição oral 

ou escrita, popular ou erudita, europeia ou brasileira” (MELLO, 2003, p. 10). 

Processo de bricolagem que, distintamente de um mosaico, teria tratado de justapor 

intencionalmente contos, lendas, documentos, os quais não se concentravam apenas em 

menções à cultura indígena. Trazia ainda “narrativas e cerimônias de origem africana, 

evocações de canções de roda ibéricas, tradições portuguesas, contos já tipicamente 

brasileiros etc.”, complementa. Uma mistura observável, a título de exemplo, a partir da 

personagem central “Macunaíma” que aglutina em um só personagem os três tipos 

fundamentais na formação do povo brasileiro: o negro, o índio e o branco. Macunaíma é filho 

de índios, nasce negro, 

 
Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o 
silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia 
Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de 
Macunaíma. (ANDRADE, 2016, p. 40). 



66 
 

 

E torna-se branco: “(...) Quando o herói saiu do banho estava branco loiro e de olhos 

azuis, água lavara o pretume dele” (ANDRADE, 2016, p. 65). Como se sabe além de seu 

ajuntamento étnico a personagem Macunaíma de Andrade, e diferente do herói de Kogh- 

Gruberg, abarca as características linguísticas, costumes e etc, da América Latina. 

Campos (2006, p. 181) vem dizer isto para explicar que “a busca macunaímica por 

uma caráter nacional e uma definição espiritual e civilizatória confunde-se, assim, com as dos 

próprios países da Latino –América”, ou seja, em busca de suas próprias raízes e revela 

matizes da identidade cultural e linguística do Brasil. Assim, Macunaíma, a prosa e o 

personagem-título, apresentam-se de forma híbrida, isso tanto pela construção de sua 

narrativa quanto pela elucidação de seus personagens, reverberando o próprio discurso 

antropofágico-modernista. 

A história do herói, todavia, rompeu com os limites do texto andradiano em prosa, 

conferindo a narrativa, traduções para formatos outros. Em 1943 o artista plástico Carybé 

desenhou ilustrações/pinturas da rapsódia, a bico-de-pena. No final da década de 1970 seus 

desenhos foram reunidos no livro Macunaíma, ilustrações do mundo do herói sem nenhum 

caráter (1978). O livro trazia imagens onde a história é contada em capítulos e através de um 

discurso sequenciado como na obra de referência, todavia sem a presença de texto, se 

aproximando da ideia de livro ilustrado em função de haver um sistema narrativo baseado em 

imagens demarcando, assim, a prevalência da linguagem visual. Ainda na atmosfera visual, 

em 1956 Tarsila do Amaral cria o Batizado de Macunaíma pintura feita em óleo sobre tela 

onde é retratada a cerimônia de batismo do personagem-título da rapsódia de Mario de 

Andrade. 

Na dinâmica verbo-visual o filme Macunaíma de Joaquim Pedro de Andrade foi para 

as telas do cinema em 1969 lançado como gênero de comédia. Grande Otelo e Paulo José 

destacaram-se no audiovisual como intérpretes do herói brasileiro. Importante destacar que 

embora o texto literário esteja inserido no modernismo ainda na primeira fase modernista, o 

filme está inserido no Tropicalismo trazendo muito das características deste movimento. A 

história em quadrinhos de Angelo Abu e Dan X é lançada no século seguinte, em 2016, 

trazendo a rapsódia a partir da linguagem quadrinística. Nesta última, surgem traços de 

Carybé, de Tarsila do Amaral, de Anita Malfatti revelando a intersecção verbo-visual, 

portanto intersemiótica, e a proposta modernista de Mário de Andrade pelo olhar do roteirista 

Angelo Abu e do ilustrador Dan X. 
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Antropofagia III – A ‘Antropofagofagia’ de Ângelo Abu e Dan X 
 
 

Para contar o processo criativo de Macunaíma em Quadrinhos, ao invés de optarmos 

por uma metodologia de entrevistas com os criadores, trazemos este fato a partir do posfácio 

da obra feito igualmente em formato de histórias em quadrinhos por Angelo Abu e Dan X. 

Assim o fazemos por entender que o fecho da obra oferece as bases necessárias à 

compreensão das formulações de ideias, bem como por ser esta uma forma original de 

explicar os lugares visitados pelos autores para a composição da HQ. Portanto, começamos a 

entender a obra em sentido inverso, ou seja, de trás para frente revelando na narrativa em 

quadros uma primeira antropofagia. Ao que nos parece, o termo antropofagofia delineado por 

Abu e X (2016) constitui artifício metafórico utilizado para a concepção da ideia da HQ assim 

como de seus pormenores. Pressupõe-se tratar-se de uma reconfiguração da palavra escrita de 

Mário de Andrade. 

Assim, se Mário de Andrade se valeu da figura de linguagem, metáfora, para 

produzir a rapsódia, os autores da HQ o fazem realizando uma espécie de antropofagia ao 

quadrado destrinchando as palavras de Andrade e transmutando-as para o sistema imagético 

através do que auto intitulam Antropofagofagia. Para ilustrar isto trazemos a primeira página 

do posfácio da HQ Macunaíma, convidando o receptor desta dissertação à leitura (Figura16): 
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Fig. 16. Posfácio de Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 20116, p. 73. 
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Distintas inferências podem ser articuladas a partir desta passagem. A primeira delas 

se refere ao fato de o ilustrador se fazer narrador-personagem na própria obra para contar o 

percurso desde a ideia até sua publicação. Em segunda instância, observa-se a apropriação do 

discurso verbal da rapsódia através de marcadores linguísticos como a ideia de preguiça, e as 

expressões populares indicadas na fala de Macunaíma como ‘macota’, ‘matutar’, ‘campear’ e 

‘cunhatã’ para a contação da história. Exemplos não faltam. Abu surge no primeiro quadro 

deitado em uma rede e quase abaixo desta um cão a dormir. A partir da legenda, o narrador- 

personagem explica: 

 
Uma feita Abu estava com muita fome, não havia comida no Mocambo e 
ele estava com uma baita duma preguiça de sair pra caçar. Também não 
queria pescar nem armar arapuca pra presa alguma não, nenhuma dessas 
obrigações. (ABU e X, 2016, p. 73). 

 
A partir deste excerto é possível concluir que Abu, se aproxima intencionalmente da 

personagem Macunaíma ao indicar a ideia de preguiça e, assim como o herói, diferenciando- 

se suas motivações, deixou sua ‘querência’ em busca de trabalho. Saindo dali, Abu chega a 

São Paulo indicada por ele mesmo como ‘macota’, expressão popular utilizada para se referir  

a ideia da cidade em sua grandiosidade e riqueza. 

Outro indicador peculiar desta narrativa é a ideia de esperteza ou malandragem da 

personagem em semelhança como o herói brasileiro. Assim, indica Abu que matutou, matutou 

sem saber o que fazer até decidir “que ia fingir de artista pra campear trabalho na tapera 

maquina de fazer livros” (ABU e X, 2016, p. 73). Tapera corresponde à expressão utilizada  

para definir uma habitação em ruína e na rapsódia Andrade utiliza o termo para revelar o 

estado em que se encontrava o antigo aldeamento de Macunaíma depois que este deixou São 

Paulo. No posfácio da HQ parece haver ideia similar de algo antigo quando Abu cita a “tapera 

máquina de fazer livros”, seria esta, portanto, uma máquina antiga onde se faz os livros. 

Seguindo sua empreitada, “Lá chegando a cunhatã editora acreditou em tudo e 

ofereceu pra ele virar em língua gibi qualquer história de muito seu agrado que já tivesse sido 

engolida pelo gigante domínio público” (ABU e X, 2016, p. 73). Aqui, a editora aparece  

como ‘cunhatã’, termo de língua indígena (Tupi Guarani) utilizado como substantivo 

feminino para referir-se a menina, garota, mulher. O termo tem sentido semelhante na obra de 

Andrade quando este o utiliza para se referir às mulheres. Ainda se vê como o narrador- 

personagem se vale da estratégia de Macunaíma, a esperteza/malandragem, para conseguir 

trabalho o que gera satisfação, ou “satisfa” por parte de Abu. 
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Além disso, nesta passagem observa-se o jogo metafórico dos autores entre 

personagens de Mário de Andrade e o processo de criação da HQ. Os criadores estabelecem 

uma analogia entre a personagem Venceslau Pietro Pietra e a ideia de domínio público 

referindo-se a este último como ‘o gigante domínio público’. Isto é feito estrategicamente  

para deixar evidente que a história a ser quadrinizada não poderia ter restrição de uso e 

somente poderia ser publicada quando estivesse em domínio público. Seguindo o jogo 

metafórico do posfácio, a obra deveria ter sido “engolida” pelo “gigante domínio público” 

para ser copiada sem a necessidade de licença da parte de quem possuísse seus direitos 

autorais. 

Macunaíma surge como necessidade e, também, como parte de um interesse pessoal 

de Angelo Abu que se lembrou, segundo aponta as ilustrações da HQ, deitado na rede, “de um 

herói sem nenhum caráter que tinha lido uma vez e sentiu uma baita duma vontade de 

desenhar toda a memória que tinha dela” (ABU e X, 2016, p. 73). Abu descobriu, ainda, que o 

ano de 2015 marcava setenta anos da morte de Mário de Andrade (1893-1945). Significava 

que, a partir de janeiro de 20164 completaria 70 anos desde a morte de Mário de Andrade 

(1893-1945), significava que todas as suas obras estariam a partir deste prazo em domínio 

público, inclusive Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 

Igualmente por metáfora Abu destaca: “Dizem que pro tal gigante vir precisava 

esperar que os ipês de beira-rio relampeassem setenta vezes de novo de amarelo depois que o 

autor da história já estivesse bem morto” (ABU e X, 2016, p. 73). E com grande alegria diz o 

narrador: “Ficou numa satisfa ainda maior quando fez as contas e calculou que faltavam só 

duas floridas pra completar o prazo.” Calculando as floridas dos ipês, a ideia de traduzir a 

rapsódia teria surgindo em 2013, e deste ano até 2015 deu-se todo o processo de criação 

culminado com a publicação do impresso em 2016. Neste incurso, Abu tratou de envolver seu 

‘cumpadre’ Dan X (Figura 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Segundo a Lei de Direitos Autorais, de nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, em seu Artigo 41, “os direitos 
patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano subsequente ao de seu 
falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil”. 
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O primeiro ato dos dois foi a criação da personagem central lançando ideias como a 

distância entre o herói sem caráter da prosa e do filme de Joaquim Pedro de Andrade: 

 
 
 

 

Ficando assim os traços iniciais do piá Macunaíma: 

Fig. 17. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 20116, p. 73. 

Fig. 18. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 20116, p. 74. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Era preto, de cabeça avantajada, com os olhos esbugalhando “que nem de sagui 

desmamado por amor de aguçar a carinha enjoada de piá”. (ABU e X, 2016, p. 75). Mas ainda 

faltava, carecia ganhar mais corpo:

 

Fig. 20. 
 

Carecia ainda de cor, porque afinal os quadrinhos seriam coloridos. Relembrando as 

escritas andradianas “era preto retinto”, ou seja, negro. Todavia, 

Abu e X (2016) foram compondo, se

ficaria retinto de azul (Figura

Fig. 19. 

Era preto, de cabeça avantajada, com os olhos esbugalhando “que nem de sagui 

desmamado por amor de aguçar a carinha enjoada de piá”. (ABU e X, 2016, p. 75). Mas ainda 

faltava, carecia ganhar mais corpo: 

Fig. 20. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 75.

Carecia ainda de cor, porque afinal os quadrinhos seriam coloridos. Relembrando as 

escritas andradianas “era preto retinto”, ou seja, negro. Todavia, em seus projetos de desenho 

Abu e X (2016) foram compondo, sem intenção, tons mais azulados. Assim Macunaíma 

ficaria retinto de azul (Figura 21). 

Fig. 19. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 20116, p. 75.
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Era preto, de cabeça avantajada, com os olhos esbugalhando “que nem de sagui 

desmamado por amor de aguçar a carinha enjoada de piá”. (ABU e X, 2016, p. 75). Mas ainda 

Abu e X, 2016, p. 75. 

Carecia ainda de cor, porque afinal os quadrinhos seriam coloridos. Relembrando as 

seus projetos de desenho 

azulados. Assim Macunaíma 

 



 

 
 

 

Os autores da rapsódia gráfica tão logo se aperceberam quanto da semelhança de cor 

entre o piá azul de sua HQ 

Oriente”. (ABU e X, 2016, 

cena uma das principais distinções entre a HQ e o texto em prosa. Andrade traz seu texto 

baseado na categorização de raça apontando para as três matizes de referência 

saber, o negro, o índio e o

“contrariar” a “divisão de raça cromada que a máquina governo tratou de inventar”. Por 

as personagens de Mário de Andrade nos quadrinhos assumem diversas tonalidades, “todos 

seriam muito retintos de piranga de urucum, uma de jenipapo, 

2016, p. 75), melhor dizendo 

jenipapo e branco como a madeira do jerimum. Todas estas retintas, em tons fortes 

evidenciado abaixo (Figura
 

 

Fig. 22. 

Fig. 21. 

Os autores da rapsódia gráfica tão logo se aperceberam quanto da semelhança de cor 

azul de sua HQ com “outro herói azul de nome Rama lá das bandas indiana do 

2016, p. 75), mas também com o Macunaíma do cinema. Aqui, entra em 

cena uma das principais distinções entre a HQ e o texto em prosa. Andrade traz seu texto 

categorização de raça apontando para as três matizes de referência 

e o branco. Já nos quadrinhos o destaque está para uma ação de 

“contrariar” a “divisão de raça cromada que a máquina governo tratou de inventar”. Por 

de Andrade nos quadrinhos assumem diversas tonalidades, “todos 

ntos de piranga de urucum, uma de jenipapo, ajubá de girimum” (ABU e X, 

dizendo vermelho como o urucum, negro/preto 

a madeira do jerimum. Todas estas retintas, em tons fortes 

(Figura 22). 

Fig. 22. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 75.

Fig. 21. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, pgs. 11 e 20.
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Os autores da rapsódia gráfica tão logo se aperceberam quanto da semelhança de cor 

das bandas indiana do 

também com o Macunaíma do cinema. Aqui, entra em 

cena uma das principais distinções entre a HQ e o texto em prosa. Andrade traz seu texto 

categorização de raça apontando para as três matizes de referência no Brasil, a 

branco. Já nos quadrinhos o destaque está para uma ação de 

“contrariar” a “divisão de raça cromada que a máquina governo tratou de inventar”. Por isso 

de Andrade nos quadrinhos assumem diversas tonalidades, “todos 

de girimum” (ABU e X, 

negro/preto como a nódoa do  

a madeira do jerimum. Todas estas retintas, em tons fortes como 

 
Abu e X, 2016, p. 75. 

Abu e X, 2016, pgs. 11 e 20. 
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A imagem traz um panorama do uso das cores na HQ. É possível observar cores 

diversas como amarelo, vermelho e laranja, com destaque para a figura de Macunaíma cuja 

cor se distingue das demais sendo apresentado em azul retinto. A cor nas histórias em 

quadrinhos é um signo plástico que faz parte da linguagem quadrinística podendo operar 

como uma figura cinética, por exemplo, oferecendo sensação de movimento na cena ou para 

destacar um personagem (RAMOS, 2016). Segundo destaca Ramos as cores: 

 
São signos plásticos que contêm informação ora mais relevante para a 
compreensão do texto narrativo, ora menos. Mas sempre com conteúdo 
informacional e inserida no espaço do quadrinho, onde se passa a cena 
narrativa. (RAMOS, 2016, p. 87). 

 

Além destas funções, em Macunaíma em Quadrinhos a cor assume um papel mais 

amplo ao trazer a referência do movimento modernista com seus traços coloridos. Assim, é o 

fator de colorização das personagens e das cenas que leva os próprios criadores e ilustradores 

a dar um primeiro passo no reconhecimento de sua obra como um produto de caráter 

modernista (Figura 23). 

 

 
Neste ponto já se percebe a veia antropofágica da tradução quadro a quadro, o que 

fica mais evidente no quadro seguinte: 

Fig. 23. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 75 
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A metáfora antropofágica, Antropofagofagia, de Angelo Abu e Dan X é confirmada 

neste momento quando se lê na legenda: “Depois de muito ler e destrinchar a palavra escrita, 

os compadres limpavam toda a banha da Pacuera, rabiscaram bem tudo que estava por vir, e 

desenhavam em cima, e pintavam e rasgavam e deixavam sangrar” (ABU e X, 20016, p. 76). 

Aproximando-se do discurso antropofágico estes autores mastigaram e deglutiram a obra 

andradiana para recompô-la a partir de outro formato, o imagético. 

Na avidez das cores e das linhas desenhadas, as personagens assumem formas e 

traços intensos capazes de trazer a impressão de um devorar constante presente nas linhas em 

vermelho do curupira (superior direito) cortando parte da carne de sua perna, no rosto 

monstruoso do gigante (ao lado do curupira) que, mais abaixo sentado, surge devorando 

ferozmente um pedaço de carne, na figura em movimento da Boiúna (lado direito do gigante). 

Além disso, destaca-se as expressões faciais de Jiguê e Maanape assim como outros presentes 

neste mesmo quadro. 

Fig. 24. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 76. 
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Outro argumento encontrado em vigor no prefácio é oferecido pelo narrador- 

personagem quando este aponta o espírito modernista em Abu e X (Figura 25). 
 

 

 

Nas legendas encontra-se o argumento final da HQ como resultado exato do 

modernismo canibal, tanto assim a própria antropofagia modernista passa a ser oferecida em 

banquete, como também o conteúdo de Macunaíma em prosa. A Antropofagofagia é, 

portanto, esse ato sublime de devorar a antropofagia modernista resultando em projetos que 

dialoguem com outras temporalidades, espaços e formatos. 

Em seus processos criativos, Angelo Abu e Dan X finalizam o posfácio com uma 

cena de comemoração em que os autores da rapsódia se encontram com Tarsila do Amaral, 

Mário de Andrade, Macunaíma (em primeiro plano), Jiguê, Maanape, Iriqui e Anita Malfati 

(ao fundo da imagem). Uma comemoração antropofagofagicamente elaborada. Assim, nas 

palavras do narrador: “E fizeram a festa comendo e dançando e alegrando com muitas 

pândegas liberdosas. E tudo acabou se fazendo a vida real” (ABU e X, 2016, p. 77). 
 

 

 
Fig. 26. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 77. 

Fig. 25. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 77. 
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A cena na figura 25 remonta à prosa de Mário  de Andrade em seu capítulo 

‘Macumba’. No interior da rapsódia andradiana, é sugerido um encontro comemorativo de 

nomes expoentes do modernismo: 

 
E pra acabar todos fizeram a festa juntos comendo bom presunto e 
dançando um samba de arromba em que todas essas gentes se alegraram 
com muitas pândegas liberdosas. Então tudo acabou se fazendo a vida 
real. E os macumbeiros, Macunaíma, Jaime Ovalle, Dodô, Manu 
Bandeira, Blaise Cendrars, Ascenso Ferreira, Raul Bopp, Antônio Bento, 
todos esses macumbeiros saíram na madrugada. (ANDRADE, 2016, p. 
92). 

 

Os nomes sublinhados correspondem a artistas plásticos, poetas e pesquisadores os 

quais, Mário de Andrade fez questão de enunciar em sua prosa revelando  parte das figuras 

que abraçaram o projeto modernista brasileiro. O encontro elaborado na rapsódia andradiana é 

colocado como fecho do capítulo ‘Macumba’ com Mário de Andrade oferecendo à festa 

religiosa um caráter de realidade ao indicar que tudo acabou se fazendo vida real e também  

de intimidade entre as personagens ao inserir os modernistas na narrativa, inclusive 

destacando-os como macumbeiros. A representação desta passagem na rapsódia gráfica fica 

assim: 

 
 

 

Em análise, nota-se a manutenção do texto verbal distribuído na legenda. Já, na 

representação visual, os autores introduziram outros elementos e outros personagens à 

narrativa. Assim, a cena descrita por Andrade cita oito pessoas, ao passo que na imagem de 

Abu e X vemos dez personagens. Aqui, são acrescidos um homem tocando violão no canto 

esquerdo da imagem e uma mulher à sua frente, que não é identificada no texto. Todos 

compõem um quadro festivo na cena. 

Fig. 27. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 49. 
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Observa-se que os autores da HQ no posfácio reproduzem a ideia de parte do texto  

de Mário de Andrade, presente no capítulo ‘Macumba’, para, igualmente à prosa, propor um 

grande encontro comemorativo com artistas modernistas (Tarsila e Anita), o autor  da 

narrativa “Macunaíma” (Mário de Andrade) e parte de seus personagens (Macunaíma, Jiquê e 

Maanape), oferecendo ao leitor um caráter de realidade do encontro. Um elemento importante 

a ser ressaltado é que os autores da HQ, no posfácio, não exibem o nome das personagens 

presentes no quadro, ficando a cargo do leitor identificá-los. 

A disposição dos personagens nos dois quadros trata de evidenciar as similaridades 

entre as duas cenas: Macunaíma centralizado; à direita, um casal de braços dados; à esquerda, 

dois homens, um deles tem o braço seguro por Macunaíma (comum às duas imagens); e, em 

segundo plano, quatro personagens. Outro aspecto relevante diz respeito às cores, que 

constituem elemento distintivo entre os dois quadros, sendo o plano de fundo do posfácio 

composto por tons diversos de alaranjados, ao passo que o cenário do encontro, em 

‘Macumba’, é azul. 

A partir de todas estas observações do posfácio, é possível inferir Macunaíma em 

Quadrinhos como uma obra forjada a partir da expectativa modernista porque traz em sua 

elaboração o princípio antropofágico das artes como estratégia constitutiva, aparecendo, 

portanto, como um produto que em seu interior reverbera diversas formas de antropofagia 

como apontamos aqui. Nota-se desde já, a influência e a presença das artes plásticas, da figura 

icônica e emblemática de Grande Otelo quando do surgimento do piá ilustrado, das formas e 

traços do ilustrador Carybé, das intersecções temporais, espaciais advindas do imaginário de 

seus autores, e como veremos no interior da obra, esta condição será mantida. Por hora, outro 

elemento que vem exemplificar a vivacidade do projeto modernista na obra é a capa e a contra 

capa da rapsódia-gráfico visual. Nela, o grande acontecimento antropofágofágico é antecipado 

e atravessa a capa, a lombada e a contracapa. Assim desde estes espaços já é  possível 

enxergar a grande composição alegórica que se dará no interior da história em quadrinhos. 

Fiquemos, pois com estas imagens como fechamento deste capítulo, mas também como 

antecipação da narrativa quadrinística. Boa leitura gráfico-visual (Figuras 28 e 29). 
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Fig. 28. Capa de Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016. 
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Fig. 29. Contra capa de Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016. 
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III - MACUNAÍMA EM QUADRINHOS: UMA RAPSÓDIA GRÁFICO-VISUAL 
ANTROPOFÁGICA 
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Antropofagia I – Do verbal ao visual 
 
 

Macunaíma em Quadrinhos (2016) apresenta o formato de livro sendo composto por 

setenta e sete (77) páginas nas quais estão distribuídos quatorze (14) capítulos, além de um 

epílogo e um posfácio. Uma estruturação diferente do texto-fonte que é organizado em 

dezessete (17) capítulos e um epílogo, apresentados fundamentalmente a partir da linguagem 

verbal em quase duzentas (200) páginas, com exceção de uma imagem, um epitáfio. Apesar 

de ser estruturada em forma de livro, na tradução em HQ se percebe um jogo de interação 

entre texto e imagem de modo a retirar da narrativa verbal o signo principal de representação 

da história sem, contudo, comprometer a narrativa. Percebe-se que, para este fim,  optou-se 

por um movimento de redução de alguns trechos ou de supressão de capítulos da rapsódia. O 

capítulo XII da rapsódia verbal, “A piolhenta do Jiguê” corresponde ao único capítulo não 

utilizado na montagem da representação gráfica. 

Como exemplo de sintetização, nota-se tal estratégia em especial na página 50 da HQ 

onde três capítulos da prosa aparecem sintetizados (Figura 30). 
 

 
Na imagem da página 50 nota-se uma divisão estrutural da narrativa em três tiras 

distintas, distribuídas de forma horizontal, sem obedecer a um critério de igualdade de 

Fig. 30. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 50. 
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tamanhos, formas e cores. A parte superior corresponde à tira única que corresponde também 

a um quadro único, enquanto as seguintes são compostas por vinhetas (quadros) em seu 

interior tendo o segundo duas vinhetas e o terceiro três. Cada tira horizontal remete 

isoladamente a um capítulo do texto-fonte. A primeira abrevia a narrativa “Vei, a Sol”, a 

segunda “Pauí-Pódole”, e a terceira resume “Carta Pras Icamiabas”. 

De antemão alguns elementos genéricos podem ser articulados na página. O primeiro 

se refere à ordenação das três histórias na página. No sumário da prosa estes capítulos são 

ordenados na seguinte ordem: “Vei, a Sol” (8º), Cartas pras Icamiabas (9º), e Pauí-Podole 

(10º). Como se vê na HQ há uma reordenação com o 10º capítulo aparecendo no meio das 

demais narrativas e não depois delas. O segundo é a distinção quanto ao uso de legendas e as 

cores destas nos quadros. No primeiro e no segundo a presença no narrador é confirmada por 

legendas em tons esverdeados, enquanto no terceiro a fala presente é da personagem 

Macunaíma e de trechos de sua missiva inserida em legendas com fundo amarelo e letras 

remetendo a escrita à mão. O terceiro e último elemento a ser observado é que no jogo de 

tradução promovido pelos autores se percebe a tentativa de reduzir a força dos elementos 

verbais de modo que a narrativa visual se torne a principal fonte de leitura ao receptor 

produzindo significado a este. Como veremos tais ações não representaram prejuízo à história 

significando tão somente estratégia de adequação do discurso ao meio no qual a narrativa foi 

traduzida intersemioticamente. 

Considerando cada história isoladamente é possível pensar mais detalhadamente como 

a tradução feita para a HQ se utilizou do texto escrito andradiano para compor a narrativa 

imagética. Assim, o primeiro caso é do capítulo “Véi, a Sol” traduzido nos quadrinhos da 

seguinte forma: 
 

 
Fig. 31. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 50. 
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Para esta composição foi utilizada apenas o último parágrafo do capítulo que na prosa 

é assim: “No outro dia Macunaíma não achou mais graça na capital da República. Trocou a 

pedra Vató por um retrato no jornal e voltou pra taba do igarapé Tietê.” (ANDRADE, 2016, 

p. 99). Na HQ, a edição do texto ficou diferente como revela a citação. O recorte feito pelos 

roteiristas oferta ao quadro um caráter de fechamento do capítulo anterior, “VII - Macumba”, 

para anunciar o retorno de Macunaíma do Rio de Janeiro para São Paulo utilizando-se do 

recurso verbal na legenda e do visual com o desenho de uma estação de trem. Tudo isso sem 

adentrar na fábula de “Vei, a Sol” como ocorre no texto-fonte elaborado por Mário de 

Andrade. Nota-se estratégia semelhante no capítulo “Pauí-Pódole” da HQ que se torna 

mediador na HQ (Figura 32). 
 

 

Considerando a imagem acima, no plano verbal, foi utilizado somente parte do 

primeiro parágrafo do capítulo “Pauí-Pódole”: 

 
Venceslau Pietro Pietra ficara muito doente com a sova e estava todo 
envolvido em rama de algodão. Passou meses na rede. Macunaíma não 
podia nem dar passo pra conseguir a muiraquitã agora guardada 
dentro do caramujo por debaixo do corpo do gigante. Imaginou botar 
formiga cupim no chinelo do outro porque isso traz morte, dizem, porém 
Piaimã tinha pé pra trás e não usava chinelo. Macunaíma estava muito 
contrariado com aquele chove-não-molha e passava o dia na rede 
mastigando beiju membeca entre codórios longos de restilo. Nesse 
tempo veio pedir pousada na pensão o índio Antônio, santo famoso com a 
companheira dele, Mãe de Deus. Foi visitar Macunaíma, fez discurso e 
batizou o herói diante do deus que havia de vir e tinha forma nem bem de 
peixe nem bem de anta. Foi assim que Macunaíma entrou pra religião 
Caraimonhaga que estava fazendo furor no sertão da Bahia. Macunaíma 
aproveitava a espera se aperfeiçoando nas duas línguas da terra, o 
brasileiro falado e o português escrito. (ANDRADE, 2016, p. 113, 
grifo nosso). 

Figura 32. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 50. 
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Nos destaques em negrito têm-se os trechos aproveitados na legenda pelos roteiristas. 

Aqui é perceptível o uso estratégico da tira constituída por dois quadros para a introdução ao 

capítulo seguinte (“Cartas pras Icamiabas”) quando considerado apenas os signos visuais. 

Quanto às legendas nesta tira, de modo particular a última funciona como ligação para a tira 

centralizada e a derradeira. Estas inferências são possíveis quando observado o quadro à 

direita, imagem acima, no qual Macunaíma aparece escrevendo em papel de cor amarela, tom 

que será repito em “Carta pras Icamiabas” com as indígenas trazendo a missiva em mãos em 

páginas igualmente amarelas, havendo, portanto uma ideia de continuidade.  O 

reconhecimento desta ideia de continuidade é importante inclusive porque em toda a HQ as 

falas da Macunaíma aparecem em balões igualmente amarelos revelando isto como elemento 

identificador para cada personagem. 

Em relação a última tira da página 50, esta diferencia-se das anteriores por apresentar 

elementos específicos. Por esta razão, a análise específica desta tira é feita de modo mais 

esmiuçado no capítulo III desta dissertação. Porém, para ficar em um exemplo e antecipando 

resumidamente algumas perspectivas, nota-se a ausência de legendas, o uso de cores distintas 

das demais, além da articulação de modo particular ligação com obras de artes do 

Modernismo brasileiro. Além disso, esta tira é a única na página que inclui título alusivo ao 

capítulo ao qual faz referência. Portanto, para o reconhecimento dos capítulos anteriores como 

partes distintas no texto-fonte torna-se necessário ao leitor conhecimento prévio da prosa de 

Mário de Andrade e de suas divisões. Caso contrário, mesmo com as capitulações na HQ, não 

é possível inicialmente identificar assertivamente o que foi suprimido, ou ainda o que foi 

resumido nos quadrinhos. 

A compreensão destes movimentos de supressão e redução de capítulos é um aspecto 

relevante a ser articulado principalmente porque evidencia um processo de decupagem da 

obra-fonte focalizando na escolha de partes mais interessantes à tradução intersemiótica do 

ponto de vista dos autores. Por se tratar de uma transmutação do sistema verbal para o visual, 

a condição primeira é, portanto, de lançar a narrativa para a via da imagem em um movimento 

de recorte e realocação, revelando um recurso criativo dos roteiristas e ilustradores no 

tratamento de obras traduzidas. A este respeito, Groensteen destaca que “é preciso conceber a 

escrita de uma história em quadrinhos como a adaptação de um projeto narrativo segundo os 

recursos e exigências particulares do meio” (GROENSTEEN, 2015. p. 150). Nesta direção, a 

decupagem se torna um recurso importante porque, 
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Ela toma um material narrativo preexistente (escrito ou não, mais ou 
menos vago ou já bem estruturado), e transforma essa fábula ou discussão 
em uma sucessão de unidades discretas, os quadros, ao quais 
frequentemente acrescenta-se enunciados verbais, e que são os elos de 
uma cadeia narrativa. [...]. A decupagem distribui a informação: atribui a 
esta um modo de enunciação (icônico ou linguístico), que é destilado no 
tempo quando se organiza suas cooperação diacrônica ou suas 
determinações recíprocas. Por fim, ela dirige a composição de cena, ou 
seja, a utilização coordenada de todos os parâmetros de enunciação 
icônica, na medida em que participa da narração e condiciona  a 
percepção e interpretação da parte do leitor. (GROENSTEEN, 2015, p. 
150). 

 

Trazendo esta visão para traduções a partir de clássicos da literatura, o processo de 

decupagem torna-se uma estratégia no sentido de ofertar à história um caráter mais próximo 

ao formato de destino sem comprometer a narrativa. Como afirmam Guerini e Barbosa (2013, 

p. 18) a tarefa de tradução do literário às HQs corresponde a “uma empreitada/tarefa crítica, 

refletida e estudada no sentido de detectar uma ‘configuração verbal subliminar’ a partir da 

estrutura fonológica e gramatical que ‘desenha’ o objeto, o processo e a situação”. Os 

desenhos constituem assim os elementos narrativos elaborados por meio de cores, formas, 

figuras, metáforas, metonímias, planos e movimentos, linhas, layout e  personagens, 

traduzidos pela via icônica. 

Como já explicitado no primeiro capítulo, os signos icônicos ou quali-signos atuam a 

partir do princípio de similaridade de estrutura. Partindo destas premissas, é possível inferir 

na obra de Angelo Abu e Dan X alguns elementos que podem ser lidos pela via da tradução 

icônica quando os autores da rapsódia gráfica se apoiam no signo visual, a imagem, para 

traduzir a prosa andradiana. Isto ocorre, em certa medida, porque em HQs ocorre a interação 

entre os sistemas visuais e verbais. Cagnin (2014) explica que 

 
Se o verbal tem amplo poder de representação no vasto campo das ideias 
e dos conceitos universais, a imagem está revestida da imensa riqueza da 
representação do real e nos traz o simulacro dos objetos físicos e até a 
sugestão de movimento, pois a figura dos seres vivos, ainda que imóvel, é 
sempre, infalivelmente representada num momento dado da realização de 
um gesto ou ato. (CAGNIN, 2014, p. 42). 

 

De modo genérico, na HQ Macunaíma as representações imagéticas podem ser 

percebidas por suas qualidades de aparência em semelhança “à qualidade da aparência do 

objeto que a imagem representa" (SANTAELLA, 2102, p. 101), isso considerando o senso 

comum dos objetos e não necessariamente a narrativa em prosa. Na tradução feita do verbal 

ao visual observa-se a tentativa de compor imagens que representassem os elementos da prosa 



87 
 

 

e que colocasse em evidência a visão de mundo dos criadores da HQ. Exemplos neste sentido 

não faltam (Figura 33). 

 
 
 

 
 

As imagens anteriores na figura 33 revelam nos desenhos de Angelo Abu e Dan X a 

relação entre a aparência e o objeto que ela representa como as formigas na primeira imagem, 

o tatu na segunda, o cardume de peixes na quarta e as aves na quinta. A primeira faz parte da 

narrativa de Mário de Andrade quando este autor introduz as formigas na narrativa: “A moça 

botou Macunaíma na praia, porém ele principiou choramingando, que tinha muita formiga!...” 

(ANDRADE, 2016, p. 40). A segunda imagem traz desenho que faz referência a um animal 

lembrando um tatu, porém na prosa não há correspondência textual a este respeito, se 

tratando, portanto, de uma alusão específica à HQ. As terceira e a sexta imagem são 

relevantes como ilustração desta relação porque apesar de representarem animais em níveis 

similares, onça, a partir da cor pode-se distinguir a que espécie corresponde respectivamente 

cada uma. No caso da última imagem, a qualidade de aparência ancora-se nas pintas 

desenhadas no pelo do animal, em referência clara a uma onça pintada. Além disso, a 

introdução deste animal faz parte da cena narrativa da HQ sem referência no texto-fonte. 

Outra referência importante na percepção de signos icônicos é a personagem 

Macunaíma em sua infância e a representação imagética deste na narrativa quadrinística. Na 

prosa, há proeminência descritiva de Macunaíma muito mais por seu aspecto inteligível do 

que por sua condição física, esta última abordagem surge em três momentos5: quando nasceu 

 

5 Serão desconsideradas as duas transformações momentâneas da personagem quando ainda criança em adulto 
primeiro descrito como “um príncipe lindo” e “príncipe fogoso” (ANDRADE 2016, p. 41-42; ABU e X, 2016, p. 
12-14). Esta escola justifica-se por se tratar de mudança temporária da personagem. 

Fig. 33. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016. 
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Fig. 34. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, pgs. 8, 20 e 35. 

 

Macunaíma “preto retinto” e “feio” (ANDRADE, 2016, p. 39), quando o piá “botou corpo” se 

tornando adulto (ANDRADE, 2016, p. 48) e quando este se tornou “branco loiro e de olhos 

azuizinhos” (ANDRADE, 2016, p. 65). Na HQ Macunaíma é representado da seguinte forma 

(Figura 34): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo explicam Plaza (2003, p. 90) na tradução do tipo icônica ocorre “uma 

analogia entre os Objetos Imediatos, equivalências entre o igual e o parecido,  que 

demonstram a vida cambiante da transformação sígnica”. É possível verificar nas imagens da 

figura 33 correspondências deste tipo de tradução. A produção imagética dos ilustradores 

concorre para produzir significado de Macunaíma como ser humano, trazendo elementos 

como olhos, boca, braços, cabelos, orelhas, músculos, e etc., traços de similaridade referindo- 

se a mesma personagem, porém, com alguns aspectos físicos diferentes. 

Há a manutenção do discurso andradiano quanto às mudanças físicas da personagem, 

porém os autores da rapsódia gráfico-visual tratam de imprimir sua versão sobre a 

personagem-título. Da esquerda para a direita, Macunaíma aparece primeiro em sua 

‘meninice’ em tom de pele retinto exatamente como conotou Andrade (2016), porém sendo 

denotado pelos ilustradores na cor azul e não preta. Nesta condição fica a personagem até 

parte de sua fase adulta quando se torna branco, assim permanecendo até o fim da narrativa. O 

elo com a narrativa em prosa está nesta transformação estética porque, afora isto, sua 

condição física presente na HQ trata de por em evidência o pensamento estético dos 

ilustradores do quadrinho. A personagem na HQ não aparece de modo uniforme e conforme a 

narrativa vai de desenvolvendo aparenta caricaturas diversas como musculoso, belo, em 

aparência desajeita e desconfigurada. 

Segundo Plaza (ano, p 93) a tradução do tipo icônica “tende a aumentar a taxa de 

informação estética”, entre o signo e o seu objeto, estando o primeiro desprovido “de conexão 
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dinâmica com o original que representa; ocorre simplesmente que suas qualidades materiais 

farão lembrar as daquele objeto, despertando sensações análogas”. Assim acontece na 

narrativa em quadros, mesmo não se referindo ao um objeto, mas a uma pessoa a operação 

tradutória acrescenta sentidos à personagem a partir de suas qualidades e aparência como o 

corpo pequeno e a cabeça grande na meninice e o inverso, o corpo adulto e a cabeça pequena 

concluída na prosa de Mário de Andrade. Além disso, as personagens aparecem com 

caricaturas diversas para destacar o estado emocional delas nas diferentes cenas, oferecendo 

aspecto de realidade. A estas características, na HQ, por exemplo, acrescentam-se os olhos 

salientes e esbugalhados, além dos cabelos como “um tufo de crina” (ABU e X, 2016, p. 75). 

Uma diferença que se pode notar neste aspecto é a esclerótica de Macunaíma que varia de cor 

(branca e amarela) apenas enquanto o personagem ainda é retinto. Em outros momentos 

Macunaíma aparece com os olhos desabados para demonstrar tristeza, ou afinados para 

indicar malícia, o desfigurado para indicar choro. 

Nesta representação gráfica depreende-se um tipo de tradução subjetiva e caricaturada 

que se aproximam imaginativamente do texto-fonte e simultaneamente se distancia deste. O 

crivo criativo na HQ Macunaíma propõe, assim, uma transcriação do original (PLAZA, 

2003), ou seja, se produz referência a personagem (objeto), porém a partir de uma relação que 

não gera dependência entre o signo e seu objeto. Assim, por analogia, o Macunaíma dos 

quadrinhos faz reminiscência ao da prosa, mas também recupera outros personagens fictícios. 

Um exemplo é Macunaíma interpretado por Grande Otelo na adaptação do romance 

homônimo para o cinema por Joaquim Pedro de Andrade. Ao menos imaginativamente, 

parece inegável uma analogia mental entre a personagem do cinema e a dos quadrinhos no 

que trazem de humor e de aproximação física ainda quando a personagem era criança. 

Isto acontece porque nos quadrinhos utiliza-se do recurso da caricatura na elaboração 

de personagens. Cagnin explica que 

 
Os quadrinhos, especialmente os atuais, exploram ao máximo as 
possibilidades das expressões corporais. Um dos motivos é que a 
imagem, ainda que imóvel, deve retratar os momentos da ação, 
especialmente quando caricatos nas infinitas variantes de um tema quase 
único, o da luta do bem contra o mal. A solução encontrada foi a de 
exagerar os gestos e realçar a função narrativa da imagem. (CAGNN, 
2014, p. 126) 

 
Baseando-se no que diz Cagnin, a narrativa imagética produzida pelos autores da HQ 

ilustra a importância da caricatura nos quadrinhos modernos. Em Macunaíma, caricaturas em 

diversas personagens surgem para valorizar o estado emocional das personagens ou para 
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destacar o caráter monstruoso de suas personalidades como as caricaturas animalescas de 

Venceslau Pietro Pietra, do próprio Macunaíma e de seus irmãos na cena em que o herói 

estrupa Ci, a Mãe do Mato. Outros exemplos podem ser observados em distintas personagens 

de modo a sugerir expressão de sentimentos diversos como maldade, medo, surpresa, 

felicidade, espanto, tristeza, raiva, pirraça. Na personagem Macunaíma se percebe gestos e 

expressões caricatos alusivos a diversos estados emocionais: 

 

 

O efeito caricatural nas expressões faciais das personagens acima revela sentimentos 

de malícia, preguiça/deboche, brincadeira, raiva, desespero e surpresa respectivamente. A 

acentuação do olhar e do gestual indicam recursos estéticos bastante utilizados na HQ, além 

do uso de linhas acima das cabeças das personagens para reforçar expressão de surpresa como 

na última imagem da figura acima. 

Fig. 35. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016. 
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Outros recursos da linguagem em quadrinhos são utilizados para a tradução 

intersemiótica do verbal ao visual, como o uso de legendas e balões de fala, as onomatopeias, 

as metáforas e as figuras cinéticas. As legendas configuram o lugar de fala do narrador que na 

prosa tem papel fundamental. Elas aparecem na rapsódia gráfica, tanto quanto os balões, 

como representação do verbal, porém, como já foi dito, depois de sofrer um processo de 

decupagem, sem apresentar o todo da narrativa verbal. De modo geral, na HQ se percebe uma 

participação maior do narrador porque é este quem vai contar na prosa e nos quadrinhos as 

aventuras do herói, aspecto que reforça nosso argumento de interação entre texto e imagem 

em Macunaíma em Quadrinhos. 

Para Cagnin (2014), 
 
 

A história só existe quando ela é narrada, quando existe alguém que conte 
alguma coisa para outra pessoa. Este alguém é o narrador. Nas histórias 
em imagens, no cinema e nos quadrinhos, ela pouco aparece, porque 
nesses casos não há uma narração propriamente dita, mas uma re- 
presentação do fato real ou fictício que é apresentado, de novo, ao 
espectador. Nas legendas, ele aparece exercendo suas funções de fixação 
e de ligação entre os elementos da imagem para tingir um significado 
(CAGNIN, 2014, p. 157). 

 

Correspondendo a uma obra traduzida da literatura cuja marca é a forte participação  

do narrador, Macunaíma em Quadrinhos oferta a esta figura, ao contrário do que diz Cagnin 

nesta citação, papel dinâmico ao expor a história pela escrita. Aqui também, a narração 

através das legendas tem função de interação da narrativa com a imagem, sendo sua condição 

estética em cada capítulo da rapsódia gráfico-visual elemento significativo. É importante 

mencionar no uso de legendas durante a HQ que a narrativa oral é construída em caixa alta e, 

seguindo a prosa andradiana sem a apresentação de elementos gramaticais como vírgulas. 

Assim, em cada capítulo as legendas aparecem com cores definidas para cada tópico, 

determinação estética que se inicia com os títulos para cada capítulo como exemplificado 

abaixo (Figura 36). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016. 
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Na imagem fica evidente a escolha estética por cores variadas na composição das 

legendas. O título de cada capítulo aparece na parte superior das páginas em caixa alta, com 

letra em cor preta, no interior de um quadro com artes distintas em suas margens e o fundo 

colorido. Isto acontece de modo uniforme em todos os capítulos, com diferença apenas nos 

desenhos laterais do quadro titular e na cor de fundo deste, como se verifica a partir da figura 

36. As legendas no interior da página aparecem sem uniformidade na HQ com ocorrência de 

formas retangulares, quadradas, com espessuras diversas e para cada capítulo foi estabelecida 

uma cor de referência a ser utilizadas nas legendas. Por exemplo, no capítulo I há 

proeminência de legendas em tons de azul, no segundo de lilás, no terceiro de tons 

esverdeados e no quarto de laranja. Para ficar em um exemplo, tomemos por referência o 

capítulo “VI – A Francesa e o Gigante” (Figura 37). 

 

 
 
 

Observando as cores no interior das legendas percebemos um padrão estético com 

tonalidades variantes desde um lilás claro ao rosa, sendo que tanto os formatos dos quadros 

Fig. 37. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 46 
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das legendas são distintos entre si quanto estas últimas têm as cores distribuídas 

alternadamente. Segundo Ramos (2016), o uso de cores na legenda pode facilitar o processo 

de identificação do sujeito falante em uma HQ. No caso de Macunaíma em Quadrinhos a 

distribuição das cores nas legendas em cada capítulo parece não indicar qualquer função 

narrativa específica, antes parece ser utilizada muito mais como recurso estético e, para nós, 

elaborando uma antropofagia através da variação das cores. 

Nesta distribuição verbal, o recurso linguístico dos balões em cada capítulo é tomado 

como espaço de fala das personagens. Observa-se o uso reduzido dos balões e, portanto, a 

presença menor de falas dos personagens quando posto em analogia com as legendas. Assim, 

a força narrativa desta HQ está na figura de quem conta a história. Quando aparecem, os 

balões tomam formas, tamanhos e cores variadas distinguindo-se das legendas. 

 
 

 
Esta imagem tomada como exemplo, pertence ao capítulo “XI- Muiraquitã” onde os 

tons das legendas se juntam ao azul, lilás e roxo. Todavia, aos balões são atribuídas cores 

distintas, sendo cada cor destinada para um personagem. Assim, Macunaíma tem seu balão de 

fala amarelo, enquanto o do gigante é azul. Distinção que é mantida enquanto dura o capítulo. 

Nas legendas e nos balões, como já foi mencionado, o uso de caixa alta é o padrão utilizado na 

rapsódia gráfica. Ramos (2016, p. 56) explica a letra de forma como mais tradicional em HQs 

“escrita de maneira linear, sem negrito, geralmente em cor preta” como percebemos em 

Macunaíma. Porém, a apresentação de outras formas de escrita nos quadrinhos tem 

significado para uma narrativa. Citando a si próprio, Ramos destaca que o uso de palavras 

com expressividades diferentes como tamanhos e formatos pode acarretar em uma 

Fig. 38. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 57 
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“hibridização de signos verbais escritos e signos visuais. Estes agregam signos de três ordens: 

icônica (representação de seres ou objetos reconhecíveis), plástica (caso da textura e da cor) e 

de contorno (a borda ou linha que envolve as imagens)” (RAMOS, 2016, p. 56). Em 

Macunaíma em Quadrinhos elementos como estes aparecem ocasionalmente como no 

exemplo próximo (Figura 39). 

 

 

 
 

Nos balões de fala de Macunaíma há diferenças no tamanho da fonte. Na primeira 

imagem a onomatopeia aparece igualmente em caixa alta, porém utilizando-se de fonte mais 

arredondada. Na segunda tira a expressão “ACHEI”, no primeiro quadro, possui tamanho 

diferenciado da letra quando comparado as dos quadros seguintes. Parece existir uma intenção 

plástica nesta diferenciação, a primeira como expressão verbal de imitação de som e a 

segunda como expressividade de descoberta, valor este perceptível também na leitura da 

imagem com linhas pretas distribuídas ao redor da cabeça de Macunaíma . 

No caminho dos valores expressivos do verbal, as onomatopeias e metáforas visuais 

correspondem à figuras de linguagem importantes nos quadrinhos. As onomatopeias são 

importantes porque reproduzem efeito sonoro e “criam um efeito estético equivalente” 

(CHINEN, 2011, p. 21). Por exemplo, 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.. 39. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, págs. 42 e 54. 



 

 
 
 
 
 
 

Fig. 40. Macunaíma em Quadrinhos. 
 
 

“RWARGHHALG!!”, “JUQUE

reprodução de efeitos sonoros de vômito, pulo rápido e mordida e aparecem fora de balões. 

Além desta função, o uso da fonte em caixa alta e colorido cria um efeito estético específico 

que enfatiza a ação. Segundo

prolongamento adquirem valores expressivos distintos” no contexto em que este recurso é 

utilizado. Na figura 40, a cor vermelha é utilizada nas três situações, porém há diferença de 

tamanhos e fonte entre elas, com a onomatopeia “JUQUE!” seguindo o movimento da linha 

desenhada pelo sangue. Ramos acrescenta ainda, que “podem haver casos em que a 

onomatopeia tenha dupla função: representa o som ao mesmo tempo em que sugere 

movimento, atuando como linha

Figuras cinéticas são elementos 

Quadrinhos porque, através das linhas, a ideia de movimento em diferentes momentos da 

narrativa se faz presente. Chinen (2011, 

“reforçar a impressão de mobilidade” através do uso de linhas cinéticas “ou da multiplicação 

de contornos, como se fosse rastros borrados, similares a fotos com superexposição”. (IDEM, 

IBDEM). Segundo Barbieri (2017), graças às linh

mas também representa uma duração, 

reproduzida em um só instante. Ampliando a questão, Vergueiro apresenta artifícios  

utilizados para que haja a percepção de movi

Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016. 

“RWARGHHALG!!”, “JUQUE!” E “MUK” são onomatopeias utilizadas para 

reprodução de efeitos sonoros de vômito, pulo rápido e mordida e aparecem fora de balões. 

Além desta função, o uso da fonte em caixa alta e colorido cria um efeito estético específico 

que enfatiza a ação. Segundo explica Ramos (2016, p. 81) “cor, tamanho, formato e até 

prolongamento adquirem valores expressivos distintos” no contexto em que este recurso é 

utilizado. Na figura 40, a cor vermelha é utilizada nas três situações, porém há diferença de 

entre elas, com a onomatopeia “JUQUE!” seguindo o movimento da linha 

desenhada pelo sangue. Ramos acrescenta ainda, que “podem haver casos em que a 

onomatopeia tenha dupla função: representa o som ao mesmo tempo em que sugere 

movimento, atuando como linha cinética” (RAMOS, 2016, p. 81). 

Figuras cinéticas são elementos visuais enriquecedores em 

porque, através das linhas, a ideia de movimento em diferentes momentos da 

narrativa se faz presente. Chinen (2011, p. 24) destaca que este recurso é utilizado para 

“reforçar a impressão de mobilidade” através do uso de linhas cinéticas “ou da multiplicação 

se fosse rastros borrados, similares a fotos com superexposição”. (IDEM, 

IBDEM). Segundo Barbieri (2017), graças às linhas cinéticas a imagem não apenas 

uma duração, ainda que cada uma das figuras que apresentam esteja 

reproduzida em um só instante. Ampliando a questão, Vergueiro apresenta artifícios  

a percepção de movimento. Dentre eles o autor destaca,
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!” E “MUK” são onomatopeias utilizadas para 

reprodução de efeitos sonoros de vômito, pulo rápido e mordida e aparecem fora de balões. 

Além desta função, o uso da fonte em caixa alta e colorido cria um efeito estético específico 

explica Ramos (2016, p. 81) “cor, tamanho, formato e até 

prolongamento adquirem valores expressivos distintos” no contexto em que este recurso é 

utilizado. Na figura 40, a cor vermelha é utilizada nas três situações, porém há diferença de 

entre elas, com a onomatopeia “JUQUE!” seguindo o movimento da linha 

desenhada pelo sangue. Ramos acrescenta ainda, que “podem haver casos em que a 

onomatopeia tenha dupla função: representa o som ao mesmo tempo em que sugere 

enriquecedores em Macunaíma em 

porque, através das linhas, a ideia de movimento em diferentes momentos da 

ecurso é utilizado para 

“reforçar a impressão de mobilidade” através do uso de linhas cinéticas “ou da multiplicação 

se fosse rastros borrados, similares a fotos com superexposição”. (IDEM, 

as cinéticas a imagem não apenas conta, 

que cada uma das figuras que apresentam esteja 

reproduzida em um só instante. Ampliando a questão, Vergueiro apresenta artifícios  

destaca, 
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as que expressam trajetória linear (linhas ou ponto que assinalam o 
espaço percorrido), oscilação (traços curtos que rodeiam um personagem, 
indicando tremor ou vibração), impacto (estrela irregular em cujo centro 
se situa o objeto que produz o impacto ou lugar onde ele ocorre), entre 
outras (VERGUEIRO, 2016, p. 54) 

 

Macunaíma em Quadrinhos é rico neste sentido ao trazer exemplos diversos de figuras 

cinéticas. 
 
 

 
 

Na primeira imagem da figura acima temos exemplo de uso de linhas cinéticas em 

forma de oscilação rodeando as personagens com o objetivo de demonstrar o movimento da 

água. Já na segunda imagem as figuras cinéticas são utilizadas para dar impressão, primeiro 

de um líquido caindo da tigela em Macunaíma e posteriormente no chão, e segundo como 

recurso para ilustrar o movimento de transformação de Macunaíma para a fase adulta em uma 

ação onde e a personagem parece estar esticando lentamente. Já a figura 40, anterior, há 

outros exemplos destas figuras com o rastro de sangue deixado no ar deixado quando a cabeça 

Fig. 41. Macunaíma em Quadrinhos, 2016. 
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de Capei é cortada e nas linhas desenhadas por esta mesma personagem no quadro seguinte 

oferecendo significado de que a cabeça estaria flutuando rapidamente. 

Outros signos gráficos aparecem na narrativa em quadrinhos para significar 

sentimentos, expressões emocionais e etc. Na figura anterior (41) a imagem em que 

Macunaíma “botou corpo” traz nas laterais da cabeça da personagem pequenos traços 

indicando surpresa em relação ao crescimento rápido. Além deste exemplo, temos (Figura 

42): 

 
 

 

 
Nestas imagens expressões como admiração, medo, esforço físico e choque aparecem 

representados por linhas de expressão desenhadas acima ou ao redor da cabeça das 

personagens, reforçando pela via imagética a condição das personagens e a narrativa das 

cenas no interior do quadro. 

Nos exemplos supracitados, foi possível identificar estratégias utilizadas da linguagem 

quadrinística para tradução de Macunaíma da prosa para a HQ. Assim, evidencia-se que nesta 

tradução intersemiótica os signos verbais e os visuais atuam de forma dialógica e interacional 

com o objetivo  fim de gerar  significado  quando da  leitura da história.  Groensteen (2014, p. 

136) argumenta que “em comparação a uma narrativa literária, a imagem realmente traduz e 

exprime em termos visuais tudo o que se pode ser: personagens, cenário, objetos, detalhes de 

atmosfera,  expressões,  gestos, ações.” Porém,  o discurso  verbal aparecendo  no  interior dos 

Figura 42. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 47. 
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quadros, quer dizer de imagens, corresponde a uma operação de encadeamento entre o verbal 

e o visual garantindo que um signo não seja reduzido ao outro. Ao contrário: “A coesão 

sintagmática, que permite que a narração se desenrole sem obstáculos, fica garantida através 

da cooperação entre a sequência icônica e a sequência linguística” (2014, p. 139). Dito isto, 

seguimos para a leitura da composição gráfica da HQ. 

 
Antropofagia II – Composição gráfica 

 
 

A leitura da composição gráfica apresentada em Macunaíma em Quadrinhos é outra 

vertente de análise nesta dissertação uma vez que a estética visual imprimida nos quadrinhos é 

objeto de apreciação nesta pesquisa. Em tal grau, o layout da HQ é aqui apresentado inclusive 

para demonstrar a estruturação distinta da rapsódia gráfico-visual enquanto exemplificação de 

antropofagia estético-visual. Em histórias em quadrinhos a estruturação visual dos quadros, 

assim como a distribuição destes nas páginas e o formato a partir do qual uma história é 

contada possuem significados importantes para a leitura da narrativa. Entender a composição 

gráfica da história corresponde a pensar em possíveis mensagens que se quer passar ao leitor. 

Segundo Chinen (2011), a diagramação de uma página, ou seja, a distribuição de diversos 

elementos em seu interior é fundamental porque oferece ritmo à leitura. Assim, mais que uma 

questão estética, pensar o layout da página e dos quadros é entender a própria estrutura 

narrativa da história que está sendo contada. 

O layout corresponde ao gerenciamento espaçotópicos em uma HQ (GROENSTEEN, 

2015) considerando os elementos visuais em seu interior como o quadro/vinheta e no interior 

deste, balões, legendas e desenhos. Por força de nossa análise o layout de Macunaíma será 

observado a partir de duas unidades: a página e o quadro. Em nível conceitual, as unidades 

gráficas de uma página concorrem para produzir sentido por meio da justaposição de quadros 

em sequência formando uma narrativa visual. Isto não significa que os quadros necessitam 

manter aparência padronizada entre si, ou que em cada página haja a obrigatoriedade de 

presença de um número específico de vinhetas. 

Por exemplo, um recurso narrativo presente em muitas HQs é o splash page. Trata-se 

da apresentação de um único quadro em uma página ou mesmo de poucas vinhetas “que 

permite explorar de forma mais adequada a figura de um personagem ou cenário”, de acordo 

com Chinen (2011, p. 30). Para Vergueiro, este recurso 
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funciona como uma introdução à narrativa que se seguirá. É uma espécie 
de indicativo sobre o que será tratado nas páginas seguintes, introduzindo 
o leitor diretamente nos eventos e atmosfera da história, fazendo com que 
ele compreenda os principais elementos nela envolvidos e retomando, 
eventualmente, elementos de histórias anteriores. (VERGUEIRO, 2016, 
p. 48). 

 

Em Macunaíma em Quadrinhos o uso do splash page aparece em três momentos. O 

primeiro na página de abertura da HQ: 

 

 

Nesta cena, a HQ segue a risca o texto verbal e sua ordem colocando em evidência o 

cenário onde ocorre o nascimento da personagem-título através da disposição de três grandes 

quadros em formato retangular e em posição vertical distribuídos de modo uniforme em uma 

única página. Nos quadros justapostos, cada imagem elabora separadamente uma descrição 

Figura 43. Página de abertura de Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 7. 
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narrativa e quando posto lado a lado transmitem uma ideia final. As legendas, por sua vez, 

constituem elemento fundamental neste layout porque ao atravessarem os quadros funcionam 

como elos entre estes. 

Analisando, da esquerda para a direita, no primeiro quadro observa-se um caminho 

escuro que parece iniciar na parte inferior da vinheta sem a presença de plantas e que vai 

paulatinamente se estendendo em sentido vertical até não ser mais possível enxergar onde 

termina em razão da quantidade de vegetação. É na profundidade deste caminho indicado no 

primeiro quadro que está inserido os próximos quadros. O segundo traz metade de uma 

mulher embaixo de parte de uma árvore, nua, agachada, com a cabeça erguida e sobre esta sua 

mão direita. A personagem tem como limite corporal a linha demarcatória do próprio quadro 

encerrando que limita o corpo feminino a metade. E o terceiro traz árvores na parte inferior 

compondo o cenário de mata na cena. Importante observar que os três quadros aparentemente 

não se comunicam. Todavia, basta olhar os detalhes na parte superior dos quadros para 

perceber a ligação entre cada vinheta e a formação de um hiperquadro na página. No  

primeiro, a ideia de continuidade surge na vegetação escura no final do caminho no canto 

superior direito que continua no segundo quadro, e este adentra o terceiro quadro com a 

continuidade dos galhos da árvore, mesmo que os quadros estejam separados por sarjetas. 

Na tradução intersemiótica a primeira imagem corresponde a referência verbal no 

fundo do mato-virgem, a segunda ao exato nascimento do herói e o terceiro corresponde ao 

silêncio indicado na introdução da rapsódia, indicando também o fim da cena. A disposição 

das legendas correspondem a um elo importante para a narrativa visual determinando de  

modo interacional cada parte da historieta. Assim, a primeira legenda inicia no primeiro 

quadro e se estende até metade do segundo reafirmando o ambiente profundo onde ocorreu o 

nascimento, assim como interligando os dois quadros: “No fundo do mato-virgem nasceu 

Macunaíma, herói de nossa gente”. A segunda legenda atravessa os três quadros ligando-os de 

modo a descrever verbalmente o cenário e a personagem como iguais, ao menos na cor: “Era 

preto retinto e filho do medo da noite”. A terceira legenda estabelece ligação entre a segunda  

e terceira vinheta destacando o silêncio na cena e a índia Tapanhumas. E a quarta oferece 

continuidade entre os últimos quadros destacando o nome pelo qual chamaram a criança: 

“Essa criança chamaram de Macunaíma”. 

Segundo Vergueiro, “a constituição de uma página de quadrinhos é feita de modo a 

considerar todos os elementos que influem na leitura, buscando criar uma dinâmica interna 

que facilite o entendimento” (VERGUEIRO, 2016, p. 50). Cores, perspectiva e tonalidade são 

exemplos neste sentido. Na splash page acima indicada tonalidades de cinza e preto, por 
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exemplo, colaboram para reafirmar a condição espaço-temporal do nascimento de Macunaíma 

marcado pela escuridão da noite. Como se vê, o destaque nesta cena está para a valorização  

do cenário e para a introdução da personagem Macunaíma, a qual, mesmo não aparecendo 

ilustrada, se faz presente no imaginário e quando se utiliza o recurso da leitura no do discurso 

verbal esta impressão é confirmada. 

Além da função de abertura, o splash page é utilizado também “para valorizar 

determinada passagem no meio da trama” explica Chinen (2011, p. 30). Isto ocorre também 

em Macunaíma em Quadrinhos correspondendo ao segundo momento de apreciação do 

recurso (Figura 44): 

 

 
A figura 44 remete a momento em que a personagem-título chega a capital São Paulo 

juntamente com seus irmãos Jiguê e Maanape. A descrição desta cena é feita em um único 

quadro ocupando toda a página em um evidente destaque a mudança de cenário ocorrido na 

narrativa. Isto se dá no meio da HQ como um divisor de ambiente, qual seja a mudança da 

Figura 44. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 37. 
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zona de mata para a agitada capital São Paulo. Neste momento há um recorte significativo 

para os signos visuais enquanto elementos de leitura, o que se pode aferir pela distribuição 

dos desenhos no quadro como a quantidade de pessoas circulando pelas ruas, os automóveis e 

bondes aglomerados e circundando de forma incessante e a surpresa das personagens Jiguê, 

Maanape e Macunaíma. 

Jiguê e Maanape parecem surpreendidos pelas máquinas a ponto de empunharem suas 

armas como uma autodefesa. Macunaíma, por sua vez, direciona seu espanto ao aspecto físico 

das mulheres da capital, condição típica a seu caráter. Na imagem o herói parece caminhar em 

direção à duas ‘cunhatãs’ espantado com sua beleza. Esta visão é confirmada na leitura das 

duas legendas onde o narrador destaca “Campeou campeou mas as estradas e terreiros 

estavam apinhados de cunhas tão brancas tão alvinhas, tão!...Macunaíma gemia” e “Perdido 

de gosto de tanta formosura”. Ao virar a splash page surgirá em seguida o herói na cama com 

três mulheres confirmando a mensagem do quadro anterior sobre sua primeira visão da 

capital, as mulheres. 

O terceiro uso do splash page é construído para revelar a surpresa do herói  ao 

perceber a engenhosidade das máquinas da cidade (Figura 45): 
 

Figura 45. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 39. 
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Nas legendas, o narrador estabelece metáforas entre os animais de conhecimento de 

Macunaíma (onças, tamanduás, boitatás e etc) e as máquinas. A centralidade discursiva desta 

página é destacar a modernidade da cidade grande a partir dos aparatos tecnológicos fazendo 

referência também ao Movimento Modernista a partir da opção das cores em tons 

avermelhados, como também dos desenhos modernistas, com tendências para o uso de formas 

geométricas acentuadas e de cores vibrantes e tocantes. 

A última utilização do splash page ocorre na última cena da HQ quando a 

personagem-título sobe ao céu e se transforma em uma constelação, a Ursa Maior. Pontuando 

a relevância do fechamento de uma HQ como um coroamento da narrativa, Vergueiro (2016) 

revela que, 

 
Em termos gráficos, as histórias em quadrinhos geralmente se encerram 
com um quadro maior, normalmente um grande plano, ao pé do qual se 
coloca a palavra ‘fim’ ou, no caso de final provisório, alguns indicativos 
do que poderá ocorrer no próximo episódio. (VERGUEIRO, 20126, p. 
51). 

 

Na página final de Macunaíma em Quadrinhos, apesar de não haver indicação verbal 

com o uso da palavra “fim”, reconhece-se o fechamento da narrativa com a partida da 

personagem central coroando o ciclo de aventuras de Macunaíma, assim apresentado na 

rapsódia de Mário de Andrade: 

 
Então Pauí- Pódole teve dó de Macunaíma. Fez uma feitiçaria. Agarrou 
três pauzinhos jogou pro alto fez encruzilhada e virou Macunaíma com 
todo o estenderete dele, galo galinha gaiola revólver relógio, numa 
constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. Dizem que um 
professor naturalmente alemão andou falando por aí por causa da perna 
só da Ursa Maior que ela é o saci... Não é não! Saci inda pára neste 
mundo espalhando fogueira e traçando crina de bagual... A Ursa Maior é 
Macunaíma. É mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra 
sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e 
banza solitário no campo vasto do céu. (ANDRADE, 2016, p. 195, 
grifo nosso). 

 

Em negrito na citação acima estão destacadas as partes utilizadas pelos criadores da 

HQ, retirando trechos do texto verbal e o traduzindo-os em signo visual. Na prosa destaca-se 

que foi Pauí-Pódole quem, sentindo pena do sofrimento de Macunaíma, o acolheu 

transformando-o em estrela. Nas legendas da HQ, por sua vez, omite-se esta informação e é 

incluída a imagem da representação da cabeça de ‘Capei’ no canto superior esquerdo da 

imagem como estratégia de ligação com a página anterior. Na ponta de um de seus chifres 
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aparece o cipó que vem subindo em sentido diagonal desde a parte inferior direita da página 

(Figura 46). 

 

 
 

Aqui a planta parece invadir o quadro de baixo para cima. Esta inferência é possível 

quando da observação da página anterior (68) onde o cipó foi plantado por Macunaíma e 

cresceu agarrando sua ponta a “Capei” (Figura 47). 
 

Fig. 46. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 69. 

Fig. 47. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 68. 
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O Splash page (fig. 46) coloca em um mesmo quadro a ideia de transformação do 

herói em estrela reorganizando a narrativa verbal que lida da página 68 à 69 na HQ fica assim 

estruturada: 

 
A planta já tinha crescido se agarrava numa ponta de Capei. E o herói foi 
subindo pro céu. E virou com todo estenderete dele numa constelação 
nova. É a constelação da Ursa Maior. Dizem por aí por causa da perna só 
a Ursa Maior que ela é o saci... Não é não!...  Ursa Maior  é Macunaíma. 
É mesmo o herói que de tanto penar na terra sem saúde e com muita 
saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo 
vasto do céu. (ABU e X, 2016, p. 68-69). 

 
Como se vê, os autores da HQ cuidaram para criar um quadro em que fosse abordado 

o tema central, qual seja a transformação de Macunaíma em estrela, porém em interação com 

vinhetas anteriores, ou melhor, como continuidade destas e destacando o fechamento da 

história. 

Aproveitando este encerramento da narrativa se percebe outra configuração de layout 

referente ao quadro, elemento básico na linguagem em quadrinhos. Na composição gráfica de 

cada vinheta em Macunaíma em Quadrinhos observa-se uma diagramação dos quadros em 

sentido disforme. Assim, os quadros aparecem com dimensões distintas valendo-se, vez sim e 

vez não, de linhas demarcatórias/requadro. Além disso, observa-se casos em que os desenhos 

inseridos em alguns quadros rompem as linhas demarcatórias para estabelecer contato com 

outras vinhetas como ocorre neste splash page que finaliza a narrativa. Relembrando, 

 
o quadro é apresentado como uma porção de espaço isolada por vários 
vazios e delimitado por um requadro que assegura sua integridade. 
Assim, independente de seu conteúdo (icônico, plástico, verbal) e da 
complexidade que possa manifestar, o quadro é uma entidade aberta à 
manipulação geral. (GROENSTEEN, 2015, p. 36). 

 
Considerando o dito por Groensteen, em Macunaíma em Quadrinhos os quadros são 

tomados como formas abertas à manipulação dos criadores da HQ quando estes optam por 

não estabelecer uma composição alinhada dos quadros nas páginas da tradução, com exceção 

da página de abertura na qual os quadros retangulares na vertical são distribuídos igualmente  

e seu conteúdo traz tonalidades de cores iguais, além de serem compostos por molduras 

também uniformes. Para exemplificar a diferença do layout das páginas e dos quadros 

trazemos uma página inteira onde isto acontece (Figura 48): 
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Graficamente a página aparece dividia em três tiras nas quais na primeira e na segunda 

aparecem três quadros e na última, duas vinhetas. Em relação ao formato dos quadros se 

percebe a diferença entre estes, seja por seu tamanho, seja por seu formato, uso de molduras 

ou ausência desta, e pela falta de alinhamento entre os quadros. Na primeira tira a 

personagem-título aparece no interior de vinhetas em formato de quadrado, entre estas 

vinhetas é introduzida a imagem aparentemente isolada de árvores trazendo a indicação de um 

cenário de mata. Na segunda linha, os três quadros aparecem em tamanhos diferentes 

apresentando as personagens Macunaíma, fora de quadro, e seus irmãos (Jiguê e Maanape) 

dentro de vinhetas cujas molduras são em forma retangulares em posição mais verticalizada, 

porém de tamanhos diferentes. Já a última tira tem duas vinhetas indicando forma retangular, 

porém na horizontal. As legendas e o único balão nesta página aparecem distribuídos 

igualmente de modo livre, sem o uso de uniformidade em seu tamanho, largura, altura e 

posição em relação aos quadros aparecendo acima ou abaixo das vinhetas, quando não em seu 

Fig. 48. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 8. 
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interior ou mesmo atravessando-as. Também nesta imagem, a personagem Macunaíma 

aparece na primeira linha extrapolando os requadros, reafirmando o aqui já dito da liberdade 

de criação dos ilustradores contemporâneos que não limitam seus personagens ao interior das 

linhas demarcatória. Outro fator relevante que pode se pensado a partir desta figura é a ideia 

de sobreposição de elementos, os quadros com requadro, em uma página maior. As imagens 

da árvore no meio da primeira tira e de Macunaíma na segunda sem o requadro, além da 

presença de sombra atrás destas duas, parecem indicar a elaboração de uma quadro maior 

sobre a qual foram inseridas posteriormente outros quadros. A composição gráfica aqui 

sugere um quadro de fundo, ou uma splash page preenchida por quadros na qual a 

personagem Macunaíma é central. 

Em casos raros quadros alinhados e uniformes são utilizados na HQ. Isto acontece 

quando as vinhetas são distribuídas em uma mesma tira como estratégia linguística para 

revelar detalhes de uma cena: 

 

 
 

A figura acima se concentra em evidenciar como correu o fim do inimigo de 

Macunaíma, Venceslau Pietro Pietra, quando este caiu em um caldeirão de macarronada 

empurrado pelo herói. Os quadros em sequência formam um tira e cada vinheta mostra os 

vários momentos de uma mesma ação (VERGUEIRO, 2016) com o objetivo de acentuar a 

narrativa. Como é possível verificar acima, no primeiro quadro o gigante atinge a 

macarronada, no segundo o detalhe de seu rosto comendo-a, no terceiro o detalhe de sua mão 

derretendo e nos quadros seguintes o gigante some, indicando ter derretido na fervura 

restando apenas uma última fala, “Falta queijo!...”. Segundo Ramos (2016, p. 105), a 

estratégia em casos como este “é manter o cenário de fundo em todas as vinhetas e mudar 

Figura 49. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 
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apenas a posição do personagem” com a narrativa avançando, neste caso, do gigante se 

desfazendo aos poucos. Em acréscimo a esta análise Chinen (2011, p. 40) pontua que o 

recurso de “dividir uma única cena em vários quadrinhos também é uma forma de multiplicar 

o tempo e, inconscientemente o leitor sentirá o tempo passar mais devagar”. Esta percepção 

na cena anterior é ofertada a partir da aparição em plano detalhe da personagem como pernas, 

rosto, mãos, dedos e expressão da voz. 

Exemplo similar de uso de quadro em detalhes ocorre na página 43 da rapsódia visual 

quando o herói é atingido pela flecha de Venceslau Pietro Pietra (Figura 50): 

 

 

O gigante aparece no canto superior esquerdo com um arco e flecha em punho. O 

movimento de atirar aparece detalhado em três quadros pequenos com plano de fundo verde 

onde surge no primeiro a mão do gigante, no segundo a mão puxando o arco e flecha se 

preparando para atirar e o terceiro traz a mão aberta em sinal de que a flecha fora lançada e 

sobre os quadros uma legenda. Além deste um quadro com o olho de Macunaíma é também 

inserido em uma vinheta maior indicando, talvez, reação do herói ao ser atingido. Este tipo de 

organização em que no interior de uma quadro maior são inseridos outros quadros configura 

uma incrustação, quer dizer quando um quadro maior acolhe outro/os em seu interior. De 

acordo com Groensteen (2015, p. 93), este mecanismo “demonstra a extrema  flexibilidade 

que caracteriza a gestão dos espaços na história em quadrinhos”. Além disso, “a incrustação 

faz o jogo de tabular ao mesmo tempo em que exalta o quadro de fundo, embora sirva mais 

Fig. 50. Macunaíma em Quadrinhos. Abu e X, 2016, p. 43. 
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evidentemente à história quando seu propósito é a contextualização do quadro incrustado”. 

Este recurso pode ser justificado por duas ações a de sobreposição e a de interação entre os 

quadros envolvidos. 

Até o momento destacamos que as escolhas gráficas constituem a própria linguagem 

da tradução aqui exposta revelando um layout peculiar em Macunaíma em Quadrinhos. 

Groensteen (2015, p. 105), ao tratar da tipologia de layout em HQs argumenta que à leitura 

deste deve ter como ponto de partida a compreensão das histórias em quadrinhos como 

“regular ou irregular” e “discreta ou ostentatória”. Na primeira dicotomia, a distinção 

concentra-se na ideia de regularidade do formato dos quadros ou não em uma HQ revelando a 

homogeneidade estética das páginas. A segunda dupla vem em decorrência da anterior 

valendo-se como classificação para a discrição ou não de uma obra. Groensteen explica que 

layouts ostentatórios correspondem a um elemento “imperativo estético próprio” que 

estabelece identidade favorável de uma narrativa. Além disso, este autor destaca a 

possibilidade de combinação dos pares anteriores fazendo surgir os seguintes subtipos de 

layouts: regular e discreto; regular e ostentatório; irregular e discreto; e irregular e 

ostentatório. 

A partir destas combinações é possível ler Macunaíma em Quadrinhos como um tipo 

irregular e ostentatório considerando em sua composição gráfica a irregularidade do layout de 

seus quadros, legendas e páginas, assim como das cores nela empregada. Para esta conclusão, 

consideramos a própria indicação de Groensteen quando este explica: 

 
Quando se está diante de um layout julgado ostentatório, é oportuno 
interrogar-se, em um segundo momento de análise, as motivações que o 
desenhista seguiu na elaboração da página. Para realizar essa avaliação, 
devemos imperativamente comparar o layout aos conteúdos icônicos e 
narrativos, ou mesmo, em alguns casos, o projeto artístico que enseja o 
conjunto da obra. Apenas esta conformação autoriza decidir se o layout 
realizado obedece a fins ornamentais [...], retóricas ou produtivas. 
(GROENSTEEN, 2015, p 106). 

 
Seguindo esta premissa, a composição da rapsódia gráfico-visual aqui analisada 

indica este caráter irregular e ostentatório por ter como base um texto em prosa conformado 

pelo contexto modernista do século XX no Brasil, em que a ordem artística era justamente a 

de desviar-se do regular e discreto. Nos exemplos anteriores trazidos da HQ, é possível 

verificar esta interpretação na splash page que trata das máquinas quando da opção dos 

criadores da HQ em justapor a ideia de seres vivos e máquinas como um só, com expressões 

cubistas e expressionistas. Também o uso das cores em toda a narrativa corrobora para esta 



 

 

interpretação principalmente pela composição 

caracterizam a composição gráfica aqui a

capaz de revelar a proposta modernista de Mário de Andrade em continuidade 

meio de signos visuais. 

 
Antropofagia III – A ‘antropofagofagia’ na rapsódia gráfico

 
 

A Tradução Intersemiótica como proposta teórico

evidenciando em Macunaíma em Quadrinhos 

particular destacando o projeto modernista da obra a partir de uma operação de intersecção 

entre linguagens (verbal e visual), das cores e dos artifícios linguísticos dos quadrinhos. 

olhar para a rapsódia gráfica outros recursos nos servem de argumento 

distintos momentos no interior da HQ de elementos artísticos modernistas com

representação narrativa revelando uma estratégia, autodefinida pelos próprios criadores da 

HQ, de antropofagofagia. O termo 

correspondendo ao processo simbólico de tradução da prosa em cruza

linguagens. 

Logo na primeira página da rapsódia gráfica é lançada a primeira proposta 

antropofagofagia, ou antropofagia ao quadrado quando os criadores de 

Quadrinhos se valem do artista e ilustrador Carybé (Figura 51).

 

 

Fig. 51. À esquerda, página de abertura de 

interpretação principalmente pela composição de tonalidades diversas. Estas opções não 

caracterizam a composição gráfica aqui apresentada como ornamental, 

capaz de revelar a proposta modernista de Mário de Andrade em continuidade 

A ‘antropofagofagia’ na rapsódia gráfico-visual 

A Tradução Intersemiótica como proposta teórico-metodológica nesta análise 

Macunaíma em Quadrinhos o jogo de transmutação entre signos, 

particular destacando o projeto modernista da obra a partir de uma operação de intersecção 

linguagens (verbal e visual), das cores e dos artifícios linguísticos dos quadrinhos. 

olhar para a rapsódia gráfica outros recursos nos servem de argumento 

interior da HQ de elementos artísticos modernistas com

representação narrativa revelando uma estratégia, autodefinida pelos próprios criadores da 

. O termo já foi explicado no segundo capítulo desta dissertação 

processo simbólico de tradução da prosa em cruza

Logo na primeira página da rapsódia gráfica é lançada a primeira proposta 

antropofagofagia, ou antropofagia ao quadrado quando os criadores de 

se valem do artista e ilustrador Carybé (Figura 51). 

Fig. 51. À esquerda, página de abertura de Macunaíma em Quadrinhos, 2016; À Direita, ilustração de Carybé.
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tonalidades diversas. Estas opções não 

presentada como ornamental, mas como elemento 

capaz de revelar a proposta modernista de Mário de Andrade em continuidade na HQ por 

 

metodológica nesta análise vem 

o jogo de transmutação entre signos, em 

particular destacando o projeto modernista da obra a partir de uma operação de intersecção 

linguagens (verbal e visual), das cores e dos artifícios linguísticos dos quadrinhos. No 

olhar para a rapsódia gráfica outros recursos nos servem de argumento como a introdução em 

interior da HQ de elementos artísticos modernistas como forma de 

representação narrativa revelando uma estratégia, autodefinida pelos próprios criadores da 

segundo capítulo desta dissertação 

processo simbólico de tradução da prosa em cruzamentos com outras 

Logo na primeira página da rapsódia gráfica é lançada a primeira proposta 

antropofagofagia, ou antropofagia ao quadrado quando os criadores de Macunaíma em 

 
, 2016; À Direita, ilustração de Carybé. 
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Observando as imagens acima é inegável a influência da arte de Carybé na primeira 

cena da HQ quando da representação icônica da mulher em posição similar, com as linhas do 

desenho do corpo feminino sendo reproduzido na HQ. O artista plástico fez as ilustrações na 

década de 1940, portanto, contextualizado pelo Movimento Modernista contando com a 

aprovação do projeto pelo próprio Mário de Andrade. Suas ilustrações foram reunidas em um 

livro publicado como edição comemorativa aos cinquenta anos de publicação de Macunaíma, 

no final dos anos 1970, com organização de Antônio Bento. 

Na figura 51 os cenários distintos são perceptíveis. Assim, muda-se o cenário, sendo 

nos quadrinhos mais fiel à narrativa de Mário de Andrade quanto ao contexto de mata e 

escuridão da noite. Diferente do cenário proposto por Carybé que indica um ambiente fechado 

com a criança nascendo sobre um tecido e sem qualquer referência a elementos que remetam 

à mata descrita na prosa. Na splash page da HQ, a referência à ilustração aparece no segundo 

quadro sem identificação desta fonte de inspiração para o leitor. Assim, um receptor sem 

conhecimento das obras de Carybé provavelmente não identificaria o desenho como sendo de 

sua autoria, ou ainda que a referência a obra foi posta na HQ de forma intencional. 

Outra expressão modernista marcante na HQ é a cena do batizado do filho de 

Macunaíma (Figura 52): 

 

 
A imagem do batizado recupera a obra de arte “Batizado de Macunaíma” (1956), 

pintada em óleo sobre tela pela pintora Tarsila do Amaral, artista contemporânea de Mário de 

Andrade no Movimento Modernista. É possível inferir na representação da HQ a pretensão de 

Fig. 52. Macunaíma em Quadrinhos, 2016, p. 26. 



112 
 

 

compor uma tela que fizesse reminiscência ao formato e composição realizada pela artista 

plástica (Figura 53). 

 

 

 

Em relação a aspecto estético, na tela de Tarsila do Amaral se nota certa 

homogeneidade nas cores, por exemplo, das personagens em cena trazendo tons 

amarronzados de pele, o mesmo em alguns animais, além de tonalidade alaranjada, amarela, 

azul e verde. Há uma preocupação na HQ de se reproduzir a disposição de cada personagem 

na cena como Ci com seu filho em mãos e acomodada mais para o centro da tela. Macunaíma 

ao lado direito da rainha Icamiaba, aparece sentado com a mão direita apoiada, e ambos 

circundados pelas indígenas, animais como aves, macacos e sapos, flores e árvores, todos 

próximos a um rio. 

As linhas utilizadas nos desenhos e as cores aplicadas neste são, por sua vez, 

elementos distintivos entre as duas imagens. Uma primeira diferença que salta aos olhos do 

leitor é a figura de Macunaíma ao ser ilustrado na cor azul retinto, se distinguindo de todas as 

personagens em cena. Estas também são desenhadas em tonalidades diversas, porém, o herói 

ganha relevo estético inclusive com o olhar do receptor sendo direcionado para ele. Outro 

fator importante a ser destacado, é a diferença no estilo de desenho aplicado a HQ. Na 

narrativa quadrinística os traços das ilustrações são marcantes recorrendo-se a contornos em 

cor preta nos corpos das personagens. São estas linhas as quais parecem desenhar as formas 

corporais preenchidas posteriormente com cores, causando efeitos como sombra e volume na 

HQ Macunaíma. 

No quadro representativo do batizado na HQ pessoas, animais e vegetação são assim 

compostos sugerindo certo realismo às figuras na narrativa com corpos bem definidos, 

musculosos, estabelecendo um estilo de desenho mais livre dos autores para esta HQ. É 

Fig. 53. Batizado de Macunaíma, Tarsila do Amaral, 1956. 
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possível inferir no uso das cores no quadrinho que há uma proximidade com a estética 

modernista quando os criadores fazem uso de uma criatividade estilista interseccionando 

cores, formas e artes em um mesmo quadro. 

Outro exemplo vigoroso de intersecção entre linguagens e de manutenção da proposta 

modernista na em Macunaíma em Quadrinhos pelo viés estético é a citação a obra de arte 

“Antropofagia” (1929) também de Tarsila do Amaral (Figura 54). 

 

 

 

O capítulo 9º do texto-fonte “Cartas pras Icamiabas” aparece na HQ de forma 

sintetizada nesta única tira sem legendas e com alguns trechos da carta escrita por Macunaíma 

para as indígenas. Logo no primeiro quadro é apresentada a releitura do quadro da artista 

plástica Tarsila do Amaral e sua aplicação no interior da HQ para destacar as índias 

Icamiabas, sendo estas representadas a partir das mesmas formas propostas o quadro da 

pintora. Distingue-se aqui apenas o cenário e os adereços utilizados na composição para a  

HQ. Na figura 55abaixo trazemos a imagem da obra original a título de analogia. 

Fig. 54. Macunaíma em Quadrinhos, 2016, p. 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 55. Antropofagia, Tarsila do Amaral 1929. 
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Os autores da HQ tomam em empréstimo a obra de Tarsila que em si, como o próprio 

nome sugere, é fruto de um ato de antropofagia porque este quadro da artista modernista foi 

composto a partir da fusão de outras duas obras: A Negra (1923) e Abapuru (1928). Assim, 

podemos pensar que Abu e X (2016) fazem apelo ao simbolismo da antropofagia modernista 

para compor este quadro da HQ com as índias apresentando as mesmas formas estéticas de 

Antropofagia: cabeças pequenas em desproporção com o resto do corpo, como o seio grande  

e flácido e as pernas e pés agigantados. 

No segundo quadro, há a introdução de uma  terceira indígena e a redução da 

impressão de gigantismo das personagens, porém ao olharmos para os membros inferiores há 

a repetição da intersecção da arte de Tarsila confirmada. No terceiro quadro, uma perna 

gigante destacada na parte esquerda da página revela a imponência física das personagens e 

reafirma a proposta modernista da HQ a partir de sua tradução imagética. 

É importante frisar nestas cenas que apesar de se tratar de um capítulo curto, há aqui 

um apelo visual muito forte destacado pelas cores quentes e, talvez, sejam estas as imagens 

que melhor sintetizem a manutenção da proposta modernista na rapsódia gráfico-visual. Isto 

porque, na utilização da obra modernista e das cores verde, amarela e azul do cenário pode 

inferir uma referência peculiar à própria cultura e identidade brasileira. 

Outro mote importante a ser pensado nestes quadros é a valorização do visual em 

relação ao texto verbal. O texto escrito por Macunaíma para as indígenas parecer ser objeto 

secundário quando são lidos, porque foram recortados sem ter o fim da missiva apontada. 

Assim, é possível ler em sequências apenas duas legendas, estando a segunda se sobrepondo a 

terceira, inviabilizando sua leitura. O valor de leitura em “Carta pras Icamiabas” parece, 

portanto, estar muito mais nas imagens das indígenas e em sua intersecção artística do que no 

texto de Macunaíma. Como se as imagens falassem de um Brasil distinto daquele que o herói 

estava a vivenciar na capital. 

Continuando em nossa incursão modernista nas vinhetas de Macunaíma em 

Quadrinhos, na página 61 da rapsódia gráfica é introduzida a figura de uma princesa. Os 

autores da rapsódia, para a elaboração gráfica tomam em empréstimo outro marco do 

modernismo brasileiro, qual seja a imagem da capa do catálogo da Semana de Arte Moderna 

de 1922. Postas lado a lado, as imagens confirmam esta inferência (Figura 56). 



 

 
 

 

 

Se as inferências já feitas neste texto quanto à intersecção de linguagens e a 

conservação da proposta modernista na HQ Macunaíma são por si só significativas, a figura

56 vem para coroar a consideração das pretensões m

Quadrinhos. Os autores da HQ trazem a imagem da capa do catálogo produzida por Di 

Cavalcanti para o interior da obra. Aplica seu estilo com linhas escuras oferecendo formato, 

colore a imagem, porém mantendo a ideia central da mul

que em condição de abertura as diversidades em seu entorno.

As referências apontadas acima correspondem a índice do projeto modernista 

interior de Macunaíma em 

linguagens específicas como a literatura e as artes plásticas interseccionadas pela linguagem 

quadrinísticas a qual executa um movimento de intertextualidade ao reverberar várias obras 

no interior da HQ. Para nós, estas operações constituem um tipo de antr

antropofagofagia porque ao 

deixam evidente que ‘deglutiram’ diferentes fontes para elaborar 

imagética fosse capaz de conduzir o leitor a 

sem que este o reconheça num primeiro contato.

Além destas intersecções mais explícitas, é possível fazer uma leitura de alusões ao 

projeto modernista na HQ quando observamos outros quadros que trazem, por exemplo,

ideia do ato de devorar, de aspectos canibais e percepções tecnológicas condizentes com o

Fig. 56. À esquerda catálogo da Semana de 1922 e à direita quadro de 
Quadrinhos, 2016, p. 61.

Se as inferências já feitas neste texto quanto à intersecção de linguagens e a 

conservação da proposta modernista na HQ Macunaíma são por si só significativas, a figura

56 vem para coroar a consideração das pretensões modernistas em 

. Os autores da HQ trazem a imagem da capa do catálogo produzida por Di 

Cavalcanti para o interior da obra. Aplica seu estilo com linhas escuras oferecendo formato, 

colore a imagem, porém mantendo a ideia central da mulher que olha para suas raízes como 

que em condição de abertura as diversidades em seu entorno. 

As referências apontadas acima correspondem a índice do projeto modernista 

Macunaíma em Quadrinhos. Ao olharmos para estas referências observamos 

linguagens específicas como a literatura e as artes plásticas interseccionadas pela linguagem 

quadrinísticas a qual executa um movimento de intertextualidade ao reverberar várias obras 

interior da HQ. Para nós, estas operações constituem um tipo de antr

ao introduzir estas alusões na rapsódia gráfica, os autores da HQ 

deixam evidente que ‘deglutiram’ diferentes fontes para elaborar uma 

imagética fosse capaz de conduzir o leitor a uma experiência modernista em quadros, talvez 

sem que este o reconheça num primeiro contato. 

Além destas intersecções mais explícitas, é possível fazer uma leitura de alusões ao 

projeto modernista na HQ quando observamos outros quadros que trazem, por exemplo,

ideia do ato de devorar, de aspectos canibais e percepções tecnológicas condizentes com o

Fig. 56. À esquerda catálogo da Semana de 1922 e à direita quadro de Macunaíma em 
, 2016, p. 61. 
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Se as inferências já feitas neste texto quanto à intersecção de linguagens e a 

conservação da proposta modernista na HQ Macunaíma são por si só significativas, a figura 

odernistas em Macunaíma em 

. Os autores da HQ trazem a imagem da capa do catálogo produzida por Di 

Cavalcanti para o interior da obra. Aplica seu estilo com linhas escuras oferecendo formato, 

her que olha para suas raízes como 

As referências apontadas acima correspondem a índice do projeto modernista no 

olharmos para estas referências observamos 

linguagens específicas como a literatura e as artes plásticas interseccionadas pela linguagem 

quadrinísticas a qual executa um movimento de intertextualidade ao reverberar várias obras 

interior da HQ. Para nós, estas operações constituem um tipo de antropofagia ou 

rapsódia gráfica, os autores da HQ 

uma arquitetura cuja força 

experiência modernista em quadros, talvez 

Além destas intersecções mais explícitas, é possível fazer uma leitura de alusões ao 

projeto modernista na HQ quando observamos outros quadros que trazem, por exemplo, a 

ideia do ato de devorar, de aspectos canibais e percepções tecnológicas condizentes com o 

Macunaíma em 
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contexto do Movimento Modernista no século XX. Para ilustrar esta visão elaboramos dois 

mosaicos a seguir com algumas vinhetas da rapsódia as quais remetem a esta ideia. 

 
 

 Fig. 57. Mosaico 1 com imagens que sugerem antropofagia na HQ Macunaíma em Quadrinhos, 
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Fig. 58. Mosaico 2 com imagens que sugerem antropofagia na HQ Macunaíma em Quadrinhos, 2016. 
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Na primeira imagem da Figura 57 aparece Macunaíma observando uma grande tela 

onde vários personagens estão distribuídos com formas que parecem se misturar não sendo 

possível identificar uma personagem específica. As demais imagens correspondem a formas 

estéticas dedicadas a ilustrar o artefato da antropofagia com primeiro plano de mãos a apanhar 

ferozmente pedaços de carne. Em seguida o curupira recorta parte de seu próprio corpo e o 

sangue a descer sobre sua perna. O caldeirão de macarronada humana também marca o viés 

simbólico do canibalismo, assim como Macunaíma a devorar cobras vivas demarca esta 

linguagem, segue a própria personagem surgindo totalmente fatiada em pequenos pedaços que 

mais tarde seriam colados. A isto se segue a imagem de um abutre devorando o corpo ainda 

fresco de um boi. Na figura 58, por seu turno, Macunaíma aparece deformado, sem partes de 

seu corpo que foram devoradas tendo o herói que buscá-las e juntá-las novamente. O 

envenenamento do rio, a morte dos peixes, os cipós, todas estas figuras sangrando, ou mortas, 

fazem lembrar na narrativa em HQ um discurso imagético que se aproxima da ideia de 

antropofagia seja pelas caricaturas marcantes de monstros a devorar personagens, seja destas  

a se mutilarem e a se reconfigurarem, nada mais antropofágico. 

Como podemos observar, se a narrativa em prosa é antropofágica desde a sua 

criação, a HQ não se furta a sustentar este discurso ampliando a experiência a partir de suas 

imagens Assim, conforme ilustrado, Macunaíma em Quadrinhos remonta a proposta 

modernista ao trazer signos visuais diversos que, integrados aos verbais, elaboram uma obra 

seminal em quadrinhos interseccionando literatura e HQ. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Prestes a completar noventa anos desde a sua primeira publicação, a rapsódia 

Macunaíma: um herói sem nenhum caráter revela, ainda hoje, sua pujança literária ao tornar- 

se objeto de apreciação em diferentes estudos. Nesse tempo, a obra seminal do Modernismo 

brasileiro foi traduzida para linguagens muito distintas do seu texto-fonte, como as artes 

visuais, o cinema e os quadrinhos. Concentrando-nos na tentativa de entender o jogo de 

semiose, nesse texto analisamos os modos e formas com que o Modernismo brasileiro foi 

representado pelas mãos de Angelo Abu e Dan X, utilizando a linguagem quadrinística na HQ 

Macunaíma em Quadrinhos. Desde o percurso adotado para a análise, com a opção teórico- 

metodológica da Tradução Intersemiótica, até chegarmos à análise, propriamente dita, 

apresentamos a HQ Macunaíma com base em seu caráter intersemiótico, pela via imagética, 

chamando a atenção para a sua condição antropofágica, reconhecível desde os primeiros 

passos da sua elaboração, como evidenciado no Posfácio da HQ. 

Desse modo, afirmamos que a obra é uma rapsódia gráfico-visual antropofágica,  

que em seu interior assume os argumentos da antropofagia modernista ao propor uma 

composição gráfica, rica em cores fortes e apelativas, com tracejados estilísticos únicos e 

desenhos que causam no leitor certa inquietação e efeito de devoração pela via estética. A 

estética, aliás, tem lugar de destaque aqui. Ela nos leva a perceber a experiência  visual 

peculiar da obra, ao inserir em suas páginas elementos que remetem tanto à prosa de Mário de 

Andrade, quanto à própria história do modernismo. Boa ilustração encontra-se na transcriação 

do cartaz da Semana de Arte Moderna de 1922 e das telas reeditadas para a HQ, como o 

Abaporu, de autoria da artista plástica modernista Tarsila do Amaral. 

Portanto, ao afirmamos a manutenção da proposta modernista em Macunaíma em 

Quadrinhos o fazemos considerando a tradução da prosa a partir dos sistemas dos quadrinhos 

como a utilização de legendas, balões e onomatopeias para dar ao texto andradiano a 

identidade das histórias em quadrinhos ao apelar para figuras cinéticas, caricaturas e 

expressões corporais que somente as HQs conformam aos seus personagens. E, interagindo, 

com estas, a própria composição dos quadros, das tiras, das páginas destacam os momentos 

cruciais da narrativa como os splash pages no início, no meio e no fim da HQ. Recursos 

linguísticos das histórias em quadrinhos utilizados para colocar em evidência o poder das 

imagens em narrar. Assim, mesmo sendo uma obra com referência em um texto verbal, em 

dados momentos são as imagens que fala e que contam a história imprimindo seu próprio 
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significado, como no capítulo resumido “Carta pras Icamiabas” onde o visual dirige a 

narrativa sem a necessidade do verbal. 

Traduzida intersemioticamente para os quadrinhos, a prosa se torna ainda mais 

enriquecida, já que, ao olharmos as imagens nos deparamos com um universo distinto, em que 

traços e formas estéticas, muitas das quais disformes, nos falam de um personagem que, tal 

qual a identidade brasileira, parece estar ainda em processo de formação. Por fim, enfatizamos 

o esforço de intersecções e entrecruzamentos discursivos presentes em Macunaíma em 

Quadrinhos que operam a partir de signos visuais distintos, como a pintura, as ilustrações, as 

cores e a palavra escrita. Cada um, a seu modo, constitui significados específicos, e juntos 

recriam a rapsódia modernista. 

Outro ponto a ser considerado como argumento antropofágico na HQ são as formas 

adotadas para a composição dos quadros, apresentadas em formatos diversos não podendo ser 

a obra tratada como um produto homogêneo em seu conjunto. Ao contrário, o que se percebe 

é um estilo que ostenta formas e cores como o próprio Modernismo propunha. A partir das 

imagens elaboradas na HQ, o leitor é reconduzido ao próprio universo modernista sendo 

apresentado a figuras como Tarsila do Amaral, Carybé, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, 

Raul Bopp e outros, os quais, ainda que indiretamente, corroboraram para Macunaíma em 

Quadrinhos com suas próprias obras, a articulação de suas cores e seus traços artísticos e 

textuais produzidos em um período em que os quadrinhos ainda estavam se inserindo no 

Brasil. Quem diria então que a obra que melhor sintetiza o Movimento Modernista de 

primeira fase, com a antropofagia enquanto projeto, fosse traduzida para um formato que por 

muito tempo foi tratada como produto da cultura de massa ou mera forma de entretenimento, 

sendo julgada, quase sempre, incompatível com a literatura. 

Em Macunaíma em Quadrinhos percebemos que o entretenimento é caudatário 

quando de sua leitura ao verificarmos possibilidades de abordagens diversas as quais não 

couberam nas linhas desta pesquisa, mas que podem ser ponderadas em outros momentos. 

Como por exemplo, a representação ofertada à violência contra a mulher nas cenas de 

referência ao estupro de Ci, a Mãe do Mato. Ou ainda, nas representações da identidade 

nacional, vinculadas ao negro, ao índio e ao branco. Mais ainda, as representações das 

religiões de matrizes africanas, inseridas no capítulo VII – Macumba. Tópicos que podem vir 

a ser estudados de modo a por em evidência temáticas tão atuais agora, quanto eram na 

elaboração da prosa andradiana. 

A Tradução Intersemiótica na HQ fortalece relações textuais capazes de produzir 

sentido e de reforçar a importância do texto-fonte, ao tempo em que também distingue, 



121 
 

 

estrategicamente, a linguagem quadrinística e suas mensagens visual e verbal. Trata-se de 

uma forma diferente de narrar, contemplando outros saberes, outras técnicas, e, sobretudo, 

cruzando essas muitas possibilidades de expressão, que somente enriquecem o mundo repleto 

de linguagens as quais mais dialogam do que divergem. 
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